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Podmienky grantového programu Výnimočné doučko  

 

Už druhý školský rok je výrazne poznačený pandémiou koronavírusu a ochorenia COVID-19. Učitelia, žiaci aj 

rodičia zažívajú situáciu, na ktorú naše školstvo nebolo pripravené a ktorá odhaľuje jeho slabiny a nedostatky. 

Epidemiologické opatrenia postavili mnohých učiteľov pred neľahkú úlohu, kedy musia vedomosti žiakom 

odovzdávať novým spôsobom. Od marca 2020 sú slovenské školy s menšími prestávkami a často sa meniacimi 

podmienkami odkázané na dištančné vzdelávanie. Nadácia ZSE sa preto ešte na jar 2020 rozhodla vytvoriť 

platformu na zdieľanie učebných materiálov a na www.vynimocneskoly.sk sa postupne vytvára databáza, ktorá 

uľahčí online výučbu učiteľom aj rodičom. Autormi učebných materiálov sú učitelia podporení v grantovom 

programe Výnimočné školy, ktorí pohotovo zareagovali na dopyt po zrozumiteľných a ľahko dostupných 

podkladov pre domácu výučbu.  

Aktuálna situácia však výrazne skomplikovala prístup k vzdelávaniu deťom zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, ale nielen im. Podľa analýzy ministerstva školstva viac ako 128-tisíc detí v čase zatvorených škôl 

nemá možnosť sa prostredníctvom internetu vzdelávať. Takmer pätina učiteľov v rámci off-line výučby 

kombinuje zasielanie pracovných listov s telefonickým kontaktom, aby ich žiaci mali aspoň základný kontakt 

so školou.  

Nadácia ZSE sa preto rozhodla podporiť úsilie a snahu učiteľov, ktorí prekonávajú množstvo prekážok, aby 

uľahčili svojim žiakom cestu za vzdelaním. V grantovom programe Výnimočné doučko podporíme projekty, 

ktoré umožnia vzdelávanie všetkých žiakov bez rozdielu. Celkovou sumou 50 000 eur podporíme nielen školy 

ale aj organizácie, ktoré svojimi aktivitami pomáhajú vyrovnávať šance a príležitosti vo vzdelávaní. Na jeden 

projekt je možné žiadať finančnú podporu do výšky 2 500 eur. 

Ciele programu:  

• Zlepšiť podmienky vzdelávania pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia  

• Uľahčiť prístup k vzdelávaniu žiakom, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu zapojiť do online vyučovania 

• Podporiť inovatívne prístupy vo vzdelávaní s rešpektovaním individuálnych potrieb každého žiaka 

O podporu sa môžu uchádzať: 

• Základné a stredné školy, špeciálne základné školy 

• Mimovládne, neziskové organizácie a občianske združenia, ktoré realizujú vzdelávacie projekty 

v prospech cieľovej skupiny programu 

Podporíme projekty ktoré: 

• Sprístupnia vzdelávanie žiakom, ktorí sa nemôžu učiť online 

• Uľahčia žiakom dobehnúť zameškané učivo – pravidelné doučovanie, letné školy, kurzy 

• Pomôžu rodičom zvládnuť domáce vzdelávanie 

Finančné prostriedky z programu môžu byť použité na: 

• učebné pomôcky a školské vybavenie - kancelárske potreby, učebné pomôcky, literatúra, školiaci a 

ďalší materiál na zabezpečenie aktivít, ktoré priamo súvisia s projektom 

• technické vybavenie, ktoré je nevyhnutné a kľúčové na realizáciu projektových aktivít, v projekte je 

jasne zdôvodnená jeho nevyhnutná potreba a prepojenie s jednotlivými plánovanými aktivitami 

http://www.vynimocneskoly.sk/
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V programe nebudú podporené: 

• rekonštrukcie a opravy škôl (opravy striech, výmena okien, podlahy, sociálnych zariadení a pod.) 

• odmeny pre realizátorov projektu a žiakov, študentov za zapojenie sa do projektu alebo zapojenie sa 

do súťaže spojenej s projektom 

• aktivity realizované pred zverejnením výsledkov programu, refundácia nákladov nie je možná 

• projekty realizované dodávateľsky, samoúčelný nákup vybavenia alebo zariadenia bez nadväzných 

aktivít (nákup vybavenia...) 

• projekty ideologicky alebo extrémisticky zamerané; projekty v rozpore s morálnym, mravným a 

korektným správaním 

ČASOVÝ HARMONOGRAM 

13.1.2021 Vyhlásenie programu 

15.2.2021 Uzávierka predkladania projektov 

15.2. - 1.3.2021 Hodnotenie projektov externou hodnotiacou komisiou a Správnou radou Nadácie 

5.3.2021 Zverejnenie výsledkov 

5.3. – 31.8.2021 Realizácia podporených projektov 

30.9.2021 Záverečné správy a vyúčtovanie podporených projektov  

 

PREDKLADANIE PROJEKTOV 

Projekty do programu môžu byť predložené len prostredníctvom online formuláru uverejnenom na 

www.nadaciazse.sk. Vyplnenie online formuláru je jednoduché, pri vypĺňaní postupujte podľa nasledovných 

krokov: 

 

1. Registrácia: Registráciu je potrebné vyplniť len raz, na jej základe bude na e-mailovú adresu uvedenú 

pri registrácii odoslaný e-mail, ktorý je potrebné potvrdiť. Ak nemáte e-mail v prijatej pošte, 

skontrolujte si priečinok nevyžiadanej pošty. Registrácia na stránke je potrebná aj v prípade, že ste 

sa o podporu z Nadácie ZSE uchádzali v minulosti v programe Výnimočné školy alebo v niektorom 

inom grantovom programe. Zapamätajte si prihlasovacie meno a heslo.  

2. Prihlásenie: Prihláste sa do formulára svojimi prihlasovacími údajmi. 

3. Vyplnenie a odoslanie formuláru.  

 

Na prácu s online formulárom odporúčame používať internetové prehliadače Mozilla Firefox a Google Chrome. 

Prehliadač Internet Explorer nemusí podporovať všetky funkcie formulára. 

Do online formuláru máte možnosť vstupovať opakovane a meniť jeho obsah až do dátumu uzávierky 

programu, resp. do odoslania svojej žiadosti. Po odoslaní vašej žiadosti si budete môcť svoju žiadosť už iba 

prečítať, bez možnosti uvádzania ďalších zmien. V prípade, že svoj projekt neodošlete do termínu uzávierky, 

nebudete už mať možnosť sa k svojmu projektu vrátiť, vyplnené informácie neostanú v systéme uložené. 

 

  

http://www.nadaciazse.sk/
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K projektu je potrebné predložiť tieto prílohy:  

1. Kópiu zriaďovacej listiny školy/štatútu, zriaďovacej listiny alebo stanov organizácie 

2. Potvrdenie o menovaní štatutárneho zástupcu 

3. Kópia dokladu o pridelení IČO 

4. Kópia hlavičky bankového účtu, na ktorý môže škola prijímať finančné dary 

Naskenované dokumenty je potrebné priložiť priamo do online formuláru. Povinné prílohy je potrebné 

predložiť aj v prípade, že ste ich predkladali v minulosti v niektorom inom grantovom programe. 

Uzávierka prijímania žiadostí: 

Projekt spolu s prílohami stačí predložiť elektronicky prostredníctvom online formuláru na stránke 

www.nadaciazse.sk najneskôr do termínu uzávierky 15.2.2021 do 23:59. 

 

Bližšie informácie a konzultácie k programu a projektovým zámerom poskytne v pracovných dňoch Erika 

Škultétyová mailom: nadaciazse@zse.sk alebo telefonicky: 0907 718 093. Konzultácie projektov nie sú povinné, 

odporúčame však konzultovať zámery projektu, najmä ak si nie ste istí priechodnosťou vášho zámeru či 

oprávnenosťou niektorých položiek rozpočtu. 

 

 

Predkladateľ projektu si je vedomý a súhlasí s tým, aby Nadácia ZSE vykonala komplexné interné posúdenie jeho 

projektu a Predkladateľa z hľadiska previerky integrity, identity a súladu. Nadácia ZSE pri uvedenom posudzovaní 

prihliada v primeranom rozsahu aj na podmienky a pravidlá jej zakladateľa týkajúce sa skupiny ZSE obsiahnuté 

v Etickom kódexe, ktorý je dostupný na internetovej stránke http://www.skupinazse.sk/sk/O-spolocnosti/Etika-a-

transparentnost. 
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