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e-Školy pre budúcnosť 2021/2022 

grantový program Nadácie Orange 

Prostredie, v ktorom žijeme, pracujeme, komunikujeme je nespochybniteľne ovplyvňované 

digitálnymi technológiami vstupujúcimi do našich každodenných interakcií. Dôsledky 

celosvetovej pandémie umocnili nevyhnutnú potrebu efektívneho používania digitálnych 

médií vo vzdelávaní a zvyšujúce sa požiadavky na digitálne zručnosti pedagógov, žiakov a 

študentov v technologickom svete. S cieľom rozvíjať digitálne zručnosti v školách a prispieť 

k zefektívneniu ich práce otvára Nadácia Orange grantový program e-Školy pre budúcnosť. 

V ôsmom ročníku programu ponúkame základným a stredným školám a mimovládnym 

neziskovým organizáciám príležitosť uchádzať sa o finančnú podporu inovatívnych projektov 

tematicky zameraných na tri oblasti:  

1. rozvoj digitálnych zručností pedagógov a ich využívanie v pedagogickej praxi  

Poskytneme školám podporu pre vznik a spoluprácu pedagogických a expertných tímov, 

ktoré zúročia získané poznatky a skúsenosti z dištančného online vzdelávania v prospech 

využívania digitálnych technológií, napríklad: pri interakcii s kolegami, rodičmi, žiakmi; 

k vlastnému rozvoju a vzdelávaniu; k práci s digitálnymi zdrojmi; pri plánovaní a realizácii 

výučby; pri hodnotení žiakov a študentov. Podporíme vzdelávanie pedagógov v rozvoji 

digitálnych kompetencií a poznaní inovatívnych metód a prístupov využívania digitálnych 

médií vo výučbe. Oceníme multiplikáciu, spoluprácu a sieťovanie pedagogických tímov 

a vzájomné odovzdávanie skúseností medzi školami.  

2. rozvoj digitálnych zručností žiakov a študentov v rámci rôznych vyučovacích predmetov  

Chceme povzbudiť pedagógov s akýmkoľvek predmetovým zameraním k využívaniu 

vhodných digitálnych médií, nástrojov, programov, aplikácií, ktoré žiakom a študentom 

umožnia nielen získať nové poznatky v predmete, ale rozvíjať aj ich digitálne zručnosti 

a v neposlednom rade mäkké zručnosti potrebné pre budúcu prax a prácu – komunikačné, 

organizačné, prezentačné schopnosti, tímovú spoluprácu, kreatívne myslenie, empatiu, 

líderstvo, samostatnosť a podobne.  

3. rozvoj digitálnej bezpečnosti a zodpovedného správania sa v online priestore, prevencie 

rôznych rizík digitálneho sveta, rozvoj kritického myslenia, charakterových vlastností 

a vnímavosti voči sebe i druhým 

Záleží nám na tom, aby školy venovali viac pozornosti zodpovednému a bezpečnému 

používaniu digitálnych médií. Práve v čase intenzívneho šírenia dezinformácií a falošných či 

neoverených správ, možného stretu detí a mládeže s nevhodným obsahom, kyberšikanou 

a ďalšími nástrahami online sveta, sa ako kľúčová javí schopnosť kriticky myslieť, rozpoznávať 

problémové situácie, zhodnocovať množstvo prijímaných informácií a zodpovedne sa postaviť 

k vlastnému konaniu, ktoré je nimi ovplyvnené. 
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Kto sa môže uchádzať o podporu 

 pedagógovia a odborní zamestnanci základných a stredných škôl – špeciálnych, štátnych, 

súkromných a cirkevných škôl,  

 mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania a spolupracujúce na projekte s 

jednou alebo viacerými školami na Slovensku – občianske združenia, nadácie, neziskové 

organizácie, neinvestičné fondy. 

Grantový program nie je určený pre základné umelecké školy a pre centrá pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie. 

Do grantového programu môže jedna škola alebo mimovládna nezisková organizácia 

predložiť iba jeden projekt. Finančnú podporu na jeden projekt nie je možné kumulovať 

predložením rovnakého projektu dvoma rôznymi subjektmi. 

Podporované formy realizácie projektov v programe 

 vzdelávanie, spolupráca, sieťovanie tímov pedagógov, odborných zamestnancov škôl – 

organizovanie a realizácia vzdelávacích podujatí a stretnutí s cieľom výmeny a šírenia 

informácií vo vyššie popísaných tematických oblastiach, vytváranie priestoru pre 

vyjadrenie názorov, spoločnú tvorbu programov, metodík, zdieľanie skúseností v témach 

grantového programu, s následným cieľom aplikovateľnosti získaných poznatkov a dobrej 

praxe do vzdelávacieho procesu, 

 inovatívne využívanie digitálnych technológií v rámci medzipredmetového 

vyučovania, inovácia vyučovacích metód, foriem a prístupov naprieč vyučovacími 

predmetmi – bádateľsky orientované vyučovanie, práca s otvoreným prístupom 

k informáciám, projektové vyučovanie, originálne spôsoby priblíženia učiva 

prostredníctvom aktívneho použitia digitálnych technológií ruka v ruke s rozvojom 

digitálnych zručností a mäkkých zručností, otváranie tém prevencie rizík a riešenia 

krízových situácií vznikajúcich v digitálnom priestore, bezpečnosti a zodpovedného 

správania sa na internete, 

 tvorba spoluprác škôl, mimovládnych neziskových organizácií a externých expertov, 

odborníkov z praxe, mentorov sprevádzajúcich školy pri napĺňaní cieľov a tematického 

zamerania grantovej výzvy. 

Ak na realizáciu projektu bude potrebná účasť odborníkov na tému ochrany pred rizikami 

využívania digitálnych médií, odporúčame využiť možnosť bezplatných workshopov vedených 

odborným tímom v rámci CSR programu Deti na nete, ktorý dlhodobo rozvíja spoločnosť 

Orange Slovensko. Viac informácií: https://www.detinanete.sk/workshopy-pre-skoly/. 

Kritériá hodnotenia projektov 

 súlad s tematickým zameraním programu, 

https://www.detinanete.sk/workshopy-pre-skoly/
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 popis používaných metodík, praktické skúsenosti s ich využívaním a popis kvalitatívnych 

a kvantitatívnych prínosov, 

 prinášanie nových tém alebo inovatívnych metód, ktoré nie sú bežnou súčasťou 

vyučovacieho procesu, 

 v projektoch sú využívané digitálne technológie a rozvíjané digitálne kompetencie žiakov, 

študentov a pedagógov, 

 participatívny charakter aktivít – žiaci a študenti sa aktívne podieľajú na procese 

poznávania a tvorbe vzdelávacieho obsahu,  

 uplatňovanie kreatívneho a kooperatívneho spôsobu učenia, projekty podporujú 

objavovanie, experimentovanie, tímovú prácu, samostatnosť, rozvíjajú potenciál žiakov 

a študentov a rešpektujú jeho potreby, záujmy, 

 personálne zabezpečenie projektu s dôrazom na spoluprácu viacerých pedagógov, 

odborných zamestnancov škôl, externých odborníkov z oblastí, na ktoré sa program 

zameriava,  

 aktivity sú realizované počas vyučovacích hodín, v prípade vzdelávania a sieťovania 

pedagógov aj mimo školského vyučovania a priestorov školy, 

 jasnosť, konkrétnosť a realizovateľnosť, 

 dlhodobý charakter a udržateľnosť projektu s potenciálom aplikovateľnosti v rámci školy 

v ďalších obdobiach či replikovateľnosti na iných školách, 

 efektívne nastavenie rozpočtu a jasné prepojenie rozpočtu s plánovanými aktivitami. 

Finančné podmienky 

Na podporu projektov napĺňajúcich kritériá tejto grantovej výzvy bude vyčlenená celková 

suma 80 000 EUR.  

 Na jeden projekt realizovaný na jednej škole je možné žiadať čiastku maximálne 1 500 

EUR.  

 Na jeden projekt realizovaný na viac ako jednej škole, zameraný na spoluprácu škôl, 

pedagógov, odborných zamestnancov s ich aktívnym zapojením sa do projektových 

aktivít či zdieľanie a rozširovanie dobrej praxe vo výučbe, je možné žiadať finančnú 

podporu vo výške maximálne 3 000 EUR.  

Financie môžu byť použité na: 

 materiálne a technické vybavenie, ktoré je nevyhnutné a kľúčové na 

realizáciu projektových aktivít, v projekte je jasne zdôvodnená jeho potreba,  

 licencie vzdelávacích počítačových programov súvisiacich s tematickým zameraním 

grantového programu, 

 organizačné výdavky – prenájom priestorov, prenájom techniky, propagácia,  

 personálne zabezpečenie odborných prednášok, školení, webinárov, workshopov, 

mentoringových aktivít, konzultácií – mzdové náklady, zabezpečenie ubytovania a stravy, 

cestovné náklady, 
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 náklady spojené s účasťou pedagógov a odborných zamestnancov na vzdelávacích 

podujatiach a stretnutiach, 

 tvorbu a vydávanie nových učebníc, metodických materiálov a didaktických pomôcok vo 

vyššie popísaných témach grantového programu – finálny výstup nesmie byť využívaný 

na komerčné účely, bude voľne prístupný pre iné školy, tímy, v projekte musí byť popísaný 

plán ich distribúcie, 

 do rozpočtu projektov predložených školou je možné zahrnúť aj odmenu pre učiteľa, 

odborného zamestnanca školy – predkladateľa a realizátora projektu – vo výške max. 200 

EUR (brutto). Grantové prostriedky v tomto prípade nie je možné použiť na iné odmeny a 

mzdy za manažovanie a administráciu projektu. 

Financie nemôžu byť použité na:  

 občerstvenie a odmeny pre žiakov a študentov, 

 exkurzie, 

 rekonštrukčné práce a úpravy okolia školy – ihriská, športoviská, školské záhrady,  

 interiérové a technické vybavenie školy nesúvisiace s aktivitami projektu, 

 individuálne vzdelávanie pedagógov vo forme štipendií.  

Časový harmonogram 

 27. septembra 2021 – otvorenie grantového programu 

 3. novembra 2021 do 23:59 – uzávierka prijímania projektov 

 4. novembra – 24. novembra 2021 – hodnotenie projektov odbornou nezávislou 

hodnotiacou komisiou a schválenie projektov Správnou radou Nadácie Orange 

 25. novembra 2021 – zverejnenie výsledkov hodnotiaceho procesu na 

www.nadaciaorange.sk  

 december 2021 – 15. jún 2022 – realizácia podporených projektov 

 30. júna 2022 – predloženie záverečnej a finančnej správy z projektu 

Predkladanie projektov 

Do grantového programu budú projekty prijímané len v elektronickej forme prostredníctvom 

online systému egrant, ktorý obsahuje návod na registráciu a vyplnenie žiadosti.  

V prípade, že sa ste sa v rokoch 2018 – 2020 uchádzali o podporu v grantových programoch 

Nadácie Orange prostredníctvom elektronického systému egrant, použite pôvodné 

prihlasovacie údaje. Nová registrácia do online systému je povinná pre tých predkladateľov, 

ktorí sa o finančnú podporu cez systém egrant uchádzali pred rokom 2018 alebo sa 

o podporu v Nadácii Orange uchádzajú po prvýkrát. 

Zmluvné podmienky finančného príspevku 

V prípade podpory projektu uzavrie Nadácia Orange zmluvu o poskytnutí finančného 

príspevku so školou alebo mimovládnou neziskovou organizáciou. Osoba zodpovedná za 

http://www.nadaciaorange.sk/
https://nadaciaorange.egrant.sk/
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projekt v stanovenom termíne predloží prostredníctvom elektronického formulára záverečnú 

obsahovú a finančnú správu o realizácii projektu a fotografie z realizovaných aktivít. 

Konzultácie 

Bližšie informácie a konzultácie pri príprave projektových žiadostí vám poskytnú 

koordinátorky Silvia Zámečníková (tel.: 0908 766 833) a Barbora Paulenová (tel.: 0905 

313 313) z Centra pre filantropiu, ktoré s Nadáciou Orange program administruje. Kontaktovať 

ich môžete aj emailom: info@nadaciaorange.sk. 

 

https://nadaciaorange.egrant.sk/
mailto:info@nadaciaorange.sk

