
Zoznam podporených projektov z grantového programu Školy pre budúcnosť 2014/2015

P. č. Názov predkladateľa Názov projektu
Podporená 

suma
Mesto Kraj Anotácia projektu

1
Základná škola s materskou 

školou Krivec

Kráčajme s otvorenými 

očami po našej Zemi
1 700 € Hriňová Banskobystrický

Cieľovú skupinu projektu Kráčajme s otvorenými očami  po našej Zemi  tvoria 

žiaci ZŠ s MŠ Krivec. Žiaci budú zapojení do rôznych aktivít a počas 

vyučovacích hodín pracovať v tímoch. Niektoré vyučovacie hodiny biológie a 

chémie budú odučené v prírode, vo vodnom ekosystéme formou zážitkového 

vzdelávania. Využívať budú pri tom rôzne pomôcky. Žiaci spoločne vyčistia 

novoobjavené miesta s nelegálnym odpadom. Za odmenu na účasti na 

projekte budú mať nie len dobrý pocit z dobre vykonanej práce, ale tí najlepší 

aj exkurziu do Tihányovského kaštieľa . 

2
Základná škola, Hlavná 10, 

Lok

Cez knihy spoznávame 

samých seba
1 500 € Lok Nitriansky

V projekte Cez knihy spoznávame samých seba  budú žiaci zo ZŠ v Loku 

rozvíjať svoje čitateľské a komunikačné zručnosti, zdokonaľovať techniku, 

plynulosť a porozumenie čítaného. Budú pracovať s literárnym textom 

využitím inovatívnych foriem a metód práce. Aktivity dovedú žiakov k 

poznaniu literárnych hrdinov, ponúknu im možnosť výberu pozitívnych 

vzorov a modelov správania. Žiaci navštívia kultúrne podujatia a počas 

všetkých aktivít budú pracovať so zaujímavými knihami. Naučia sa využívať 

knihu na zmysluplné trávenie voľného času i počas vyučovania. Za všetkými 

aktivitami sa bude skrývať snaha a tvorivosť.   

3

Základná škola, Z. 

Nejedlého 2, Spišská Nová 

Ves

Inspiration by Andy Warhol 1 100 €
Spišská 

Nová Ves
Košický

Žiaci zo ZŠ v Spišskej Novej Vsi absolvujú exkurziu do Medzilaboriec, kde sa 

inšpirujú Warholovou tvorbou spracovania fotografie a dotvorením plôch - 

stien, kde sú fotografie umiestnené. Následne pripravia prezentáciu, ako by 

mala vyzerať oddychová zóna zriadená v spoločných priestoroch školy určená 

na vyučovanie a oddych cez prestávky. Komisia zložená zo žiakov, učiteľov, 

rodičov a vedenia školy vyberie víťaznú prezentáciu. Na jej základe vznikne 

oddychová zóna. Do realizácie budú zapojení aj rodičia. Z celého projektu 

vznikne film, ktorý bude umiestnený na stránke školy a výstava - fotogaléria 

umiestnená vo vestibule školy.  
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4

Združenie rodičov a 

priateľov školy pri 

Gymnáziu Mateja 

Hrebendu v Hnúšti

Detská univerzita 1 700 € Hnúšťa Banskobystrický

Žiaci primy a sekundy Gymnázia Mateja Hrebendu v Hnúšti sa budú môcť v 

rámci projektu Detská univerzita zapísať do piatich študijných odborov a to: 

bylinkár, detektív, vedec, redaktor a delegát. Po slávnostnom zápise - 

imatrikulácii, prevzatí indexu a učebného plánu postupne absolvujú všetky 

ponúkané odbory, v rámci ktorých sa napr. naučia izolovať kofeín a DNA, 

písať články na študentský blog, spoznajú a zasadia si bylinky, namaľujú 

obrazy, upečú pizzu podľa vlastnej chuti, či vypátrajú zlodeja drahocenného 

obrazu. Žiaci svoje štúdium ukončia slávnostnou promóciou, kde im bude 

odovzdaný diplom absolventa Detskej univerzity. 

5
Základná škola, Slobody 2, 

Poltár
Poltárske včely zo školy 1 980 € Poltár Banskobystrický

Projekt ZŠ V Poltári umožní prostredníctvom zážitkového vyučovania na 

hodinách biológie prehĺbiť záujem žiakov o tému včelárstvo. Výstupom bude 

zriadenie úľov v areáli školy so včelstvom a matkou a celoročná starostlivosť 

o ne. Žiaci získajú nielen teoretické poznatky o význame a dôležitosti práce 

včiel pre všetky ostatné živé organizmy, ale  najmä praktickými činnosťami sa 

žiaci naučia, ako sa starať o včely a úle. Projekt obsahuje množstvo ďalších 

aktivít spojených s témou včelstva a exkurziu do vzdelávacej Včelnice v 

Liešnici. Očakávaným výsledkom je zvýšenie záujmu žiakov o tému včelárstvo 

a následne uvedomenie si významu zachovania rodu včiel a ich praktický 

dosah pre všetky živé organizmy na Zemi. 

6
Súkromné konzervatórium, 

Krčméryho 2, Nitra

Site specific project - 

Galéria tancuje
1 500 € Nitra Nitriansky

Site specific project - Galéria tancuje  je projekt realizovaný v Nitrianskej 

galérii. Interpretmi sú študenti odborov tanec, hudobno-dramatické umenie 

a hudba Súkromného konzervatória v Nitre. Ide o prvú unikátnu 

medziodborovú spoluprácu, kde sa stretnú talentovaní študenti 3 odborov a 

vytvoria predstavenie postavené na princípoch tanca, pohybu, hudby, spevu 

a reči. Aktivitami projektu sú príprava študentov na hodinách, práca s 

choreografmi, príprava kostýmov a scénografie, propagácia, realizácia a 

vyhodnotenie projektu. Očakávanými výsledkami sú obohatenie 

vzdelávacieho procesu, aktívny záujem študentov, prínos v ich celkovej 

umeleckej formácii a záujem verejnosti o podujatie.
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7
Stredná odborná škola 

Revúca

Naučme zariadenia 

komunikovať
1 500 € Revúca Banskobystrický

Cieľom projektu SOŠ v Revúcej je zakúpením stavebníc Arduino a LOGO 

zmodernizovať vyučovací proces elektrotechnických predmetov, navzájom 

spolupracovať pri riešení problémov v automatizácií a hlavne naučiť ich 

teoretické vedomosti, ktoré využijú v praxi v okolitých firmách v regióne. 

Medzi najdôležitejšie aktivity projektu patria tvorba príručiek pre prácu s 

Arduino a s LOGO, tvorba vzorových zadaní vytvorených pomocou Arduino a 

LOGO, výroba obliekateľnej elektroniky, vianočných svetelných ozdôb, 

tvorivé dielne pre žiakov ZŠ, tvorba videa ako učebnej pomôcky, ktorá 

spracováva  problematiku využitia Arduina  a  LOGO v automatizácií a pod.

8
Základná škola, Školská 

255/6, Spišský Štvrtok
Múry 2 000 €

Spišský 

Štvrtok
Prešovský

Cieľovou skupinou projektu ZŠ v Spišskom Štvrtku sú žiaci 5. až 9. ročníka, 

žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia a sekundárne aj ich rodičia. Celý 

projekt smeruje k spoločnému maľovaniu a sprejovaniu vonkajšieho múru, 

ktorý školu chráni, no zároveň ju oddeľuje a uzatvára. Tejto aktivite budú 

predchádzať ďalšie projektové aktivity: intenzívny zážitkový pobyt, workshop 

o graffiti, vyučovanie založené na zážitkovej pedagogike a diskusie o múroch 

v nás a okolo nás. Cieľom týchto aktivít je zblíženie žiakov (majority a 

minority), odstraňovanie predsudkov a múrov medzi nimi. Výstupom bude 

namaľovaný múr a videoklip vytvorený žiakmi zverejnený na web stránkach 

školy a obce.

9
Equiteatro, občianske 

združenie

Zážitkové divadlo "Čo ťa v 

škole nenaučia"
1 900 € Bratislava Bratislavský

Občianske združenie Equiteatro pripravilo projekt  zážitkového divadla Čo ťa 

v škole nenaučia  určený pre 1. až 9. ročník ZŠ. Žiaci sa zapoja do projektu, 

ktorý je založený na interaktívnom vzdelávaní v oblasti histórie, literatúry, 

kultúry, hudobného, výtvarného a divadelného umenia. Žiaci budú aktívne 

zapojení do predstavenia na javisku, riešiť rôzne simulačné, rolové a 

didaktické hry a budú vystavení reálnym situáciám. Výstupom tohto projektu 

bude multimediálny didaktický materiál o dejinách mesta Bratislavy pre 

učiteľov a žiakov a nové interaktívne zážitkové divadlo Volám sa Štúr. Ľudovít 

Štúr. 
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10

Stredná odborná škola 

podnikania, Strečnianska 

20, Bratislava

Národné parky a mladí 

podnikatelia
1 944 € Bratislava Bratislavský

Cieľom projektu SOŠ podnikania v Bratislave je zatraktívniť menej populárne 

predmety (matematika, informatika) a poukázať na ich praktické využitie. 

Obsahovo je zameraný na národné parky Slovenska. V prvej fáze študenti 

vytvoria pracovné listy z jednotlivých predmetov, výukové programy a 

aktívne sa zúčastňujú súťažných aktivít. V druhej časti absolvujú exkurziu do 

4 národných parkov, na ktorú si sami pod vedením pedagógov vypracujú 

itinerár a dopracúvajú obsahovo interaktívnu výstavu o NP Slovenska. 

Vyvrcholením projektu je interaktívna výstava určená širokej verejnosti, kde 

študenti odprezentujú výsledky svojej práce a stanú sa sprievodcami po NP. 

11
SPOSA-P, občianske 

združenie

Využitie prvkov Montessori 

pedagogiky vo vzdelávaní 

žiakov s autizmom

640 € Prievidza Trenčiansky

Cieľom predkladaného projektu SPOSA-P je využívanie prvkov Montessori 

pedagogiky vo výučbe žiakov s autizmom. Vzdelávanie žiakov s autizmom je 

veľmi špecifické vo vytváraní primeraných podmienok. Montessori pomôcky 

sú určené na rozvíjanie konkrétnych oblastí rozvoja osobnosti a sú 

vypracované s ohľadom na konkrétny vzdelávací cieľ. Majú jasne vizuálne 

určené spôsoby využívania a zároveň sú vyhotovené z prevažne prírodných 

materiálov, čo je vzhľadom na zvýšenú senzitivitu detí s autizmom prínosom. 

Projekt má zlepšiť a skvalitniť vzdelávací proces žiakov s autizmom, využívať 

ich silné stránky (vizuálne učenie) a umožniť im zapojením všetkých zmyslov 

osvojovať si nové poznatky.

12
Základná škola, Školská 

389, Sačurov
Na ceste prahistóriou 1 149 € Sačurov Prešovský

Projekt ZŠ zo Sačurova chce netradičnou formou prebrať učivo o najstaršej 

histórii našej Zeme. Žiaci budú vytvárať pomocou rôznych výtvarných techník 

rozličné artefakty súvisiace s najstaršími dejinami. Vyrobia makety už 

vyhynutých zvierat, makety pradávnej flóry a kostýmy pravekých lovcov a 

zberačov. Pomocou grafických a textových programov navrhnú propagačné 

materiály. Za použitia digitálnych technológií vytvoria hry a súťaže. Týmto 

štýlom učenia ,"oživovaním histórie", sa žiaci nielen naučia oveľa viac, ale 

vedomosti, ktoré týmto spôsob získajú, budú trvalejšie. 
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13
Základná škola,  

Komenského 23,  Bardejov

SEparuj MAteriál FORmuj 

SVET (SEMAFOR SVET)
1 400 € Bardejov Prešovský

Počas štyroch mesiacov budú tretiaci a štvrtáci z tried pre intelektovo nadané 

deti v Bardejove učiť ostatných kamarátov z celého I. stupňa, ako separovať. 

Tretiaci – propagátori im cez zábavné didaktické divadielko ukážu prečo a 

ako separovať. Zároveň sa každé átrium premení na veselú farebnú 

križovatku s dopravou, prírodou a cestičkami ku križovatke s nádobami na 

triedenie odpadu, ktorú riadi štvorfarebný semafor. Štvrtáci alias anketári  

zistia u rodičov a učiteľov tipy na separovanie a všetky námety, výtvarné 

návody  tretiakov, vlastné názory na tému ekológie i skúsenosti ostatných 

žiakov vložia ako novinári do výsledného časopisu SEMAFOR SVET. 

14

Súkromná stredná odborná 

škola-Magán 

Szakközépiskola

Využitie e-learningu vo 

vyučovaní odborných 

predmetov

1 250 €
Dunajská 

Streda
Trnavský

Projekt súkromnej SOŠ V Dunajskej Strede umožní žiakom prístup k 

digitálnym učebným materiálom s využívaním internetu, ako aj nových 

komunikačných technológií. Hlavným vzdelávacím systémom bude LMS 

moodle. Výstupmi budú vytvorené učebné pomôcky,  testy v elektronickej aj 

v printovej forme. Materiály budú využiteľné pre ďalšie vzdelávanie a 

zaradené do pomôcok na vyučovanie. Výstupy z realizácie budú 

medializované prostredníctvom web stránky školy a distribuované medzi 

učiteľov. Vytvorený elektronický učebný materiál bude dynamicky 

umožňovať automatické úpravy testov a sledovanie známok z jednotlivých 

modulov.

15

Klub priateľov zrakovo 

postihnutej mládeže pri 

SOŠ pre žiakov so zrakovým 

postihnutím

"Aj my chceme nájsť svojho 

Tutanchamona ..."
1 300 € Levoča Prešovský

Zrakovo postihnutí žiaci Spojenej školy internátnej v Levoči chcú tiež v živote 

nájsť svojho Tutanchamona, chcú niečo v živote dokázať. Inšpirovaní 

výstavou prežijú na hodinách rôznych predmetov jedno obrovské 

dobrodružstvo. Cez Tutanchamonovu dobu sa prenesú do základov týchto 

vied. Zaujímavá pre nich bude iste aj výroba papyrusu, trojrozmernej mapy 

starovekého Egypta, či výroba hlinených úžitkových predmetov a ozdôb. So 

svojimi zážitkami a poznatkami z tejto dobrodružnej cesty sa podelia aj s 

ostatnými - spracujú publikáciu a nacvičia kultúrno-vzdelávací program o 

tejto dobrodružnej ceste.
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16
Stredná umelecká škola 

Trenčín
Európske metropoly 870 € Trenčín Trenčiansky

SUŠ v Trenčíne počas projektu Európske metropoly rozvinie 

medzipredmetové vzťahy.  Žiaci podniknú exkurzie do parku miniatúr v 

Podolí a v poľskom Andrychówe. Priemyselní dizajnéri a propagační 

výtvarníci skonštruujú a vymodelujú miniatúry. Žiaci reklamnej tvorby a 

grafického dizajnu zhotovia propagačné materiály k európskym metropolám. 

Fotografi všetko zdokumentujú a žiaci 2. a 3. ročníka pripravia súťaže a kvíz v 

rôznych jazykoch, zorganizujú oslavy Dňa Európy na škole pre ostatných 

žiakov a učiteľov. S výstavou sa predstavia žiaci širokej verejnosti v 

priestoroch Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne.

17

Inštitút pre dobre 

spravovanú spoločnosť, n. 

o.

Samospráva sa nám páči 1 450 € Bratislava Bratislavský

Zámerom projektu Samospráva sa nám páči  je osloviť minimálne 25 učiteľov 

stredných škôl z celého Slovenska, ktorí sa pokúsia svojim študentom 

zážitkovou formou predstaviť prostredie miestnej samosprávy a povzbudiť 

ich občiansku aktivitu na veciach verejných. Hlavná aktivita v podobe súťaže, 

dáva možnosť učiteľom sa aktívne zapojiť do tvorby finálnej podoby 

samotných osnov.  Traja najlepší učitelia budú môcť nadobudnuté znalosti 

využiť spoločne so svojimi študentmi pri realizácii participačného podujatia 

vo svojom meste. Celý projekt bude môcť sledovať široká verejnosť 

prostredníctvom internetového portálu.

18
Súkromné gymnázium 

Lučenec
Modelovanie reality 2 000 € Lučenec Banskobystrický

Žiaci primy až septimy Súkromného gymnázia v Lučenci sa zapoja do 

projektových aktivít, ktoré budú prebiehať v jednotlivých ročníkoch raz za 

mesiac na vyučovacích hodinách fyziky, matematiky, techniky alebo 

informatiky. Žiaci budú sami aktívne modelovať, simulovať reálne fyzikálne 

javy a prostredníctvom IKT ich budú merať, zaznamenávať a riadiť udalosti, 

spracovávať získané údaje a na ich základe objavovať nové poznatky. Cieľom 

je aktivizácia žiakov, zvýšenie záujmu žiakov o uvedené oblasti a vedecký 

výskum a zvýšenie úrovne ich vedomostí a poznatkov z danej problematiky. 

Výstupom bude webová prezentácia realizovaných vedeckých aktivít. 
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19

Súkromná základná škola, 

Magurská 16, Banská 

Bystrica

Exotika s fantáziou 900 €
Banská 

Bystrica
Banskobystrický

Žiaci SZŠ v Banskej Bystrici  na druhom stupni sa zapoja do projektových 

aktivít, ktoré sú zamerané na prípravu jedál. Výber krajiny a pokrmu si volia 

sami a realizácia prebieha pod ich vedením. Príprave jedál bude predchádzať 

sadenie byliniek, výroba kvetináčov a pomôcok na varenie. Výstupom bude 

prezentácia kuchárskej knihy spojená s recepciou, kde pozvaní hostia budú 

ochutnávať a hodnotiť pripravené jedlá. Projekt vytvorí na vyučovacích 

hodinách tvorivé, podnetné a inšpirujúce prostredie. Presadí nové trendy vo 

vzdelávacom procese a zmení tradičné postavenie učiteľa a žiaka.  

20 Spojená škola Nováky Život za železnou oponou 900 € Nováky Trenčiansky

Aký bol život za železnou oponou? Na túto otázku budú hľadať odpoveď žiaci 

3. ročníka Spojenej školy v Novákoch. Počas realizácie projektu Život za 

železnou oponou  sa stretnú s ľuďmi, ktorí boli režimom prenasledovaní a 

budú s nimi besedovať. Pre všetkých žiakov 3. ročníka sa v škole uskutoční 

beseda s členom Konfederácie politických väzňov. Žiaci v rámci exkurzie 

nahliadnu do archívu Ústavu pamäti národa, navštívia pamätník železnej 

opony a pripravia výstavu dobových predmetov. Svoje poznatky budú 

prezentovať prostredníctvom informačného panelu, digitálnej prezentácie a 

prednášky. 

21
Obchodná akadémia 

Levice, K. Kittenbergera 2

Aj podnikanie môže byť 

zábavné
1 400 € Levice Nitriansky

Projekt OA v Leviciach je zameraný na získanie podnikateľských zručností na 

hodinách cvičnej firmy. Aktivity sú okrem obchodovania zamerané na 

prezentačné zručnosti na veľtrhoch s medzinárodnou účasťou, overovanie 

jazykových schopností a spájanie reálneho sveta podnikateľov a školy. 

Spolupráca cez videokonferencie so študentmi z Keni má zvýšiť jazykové 

schopnosti žiakov, rozšíriť schopnosti a zručnosti zo zahraničného obchodu. 

Žiaci získajú vedomosti o legislatívnych podmienkach zakladania chránenej 

dielne. Zároveň sa budú oboznamovať s technikami tvorby remeselných 

produktov na rôzne príležitosti. Svoje podnikateľské zručnosti predstavia na 

DOD a na veľtrhoch cvičných firiem.
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22
Základná škola Park 

Angelinum 8, Košice
Pátranie v čase 1 300 € Košice Košický

Skupina žiakov 7. a 8.ročníka zo ZŠ v Košiciach bude spoznávať históriu svojej 

školy od jej založenia v kontexte dejín celej spoločnosti. Počas projektových 

dní Cestovanie v čase budú integrované predmety tak, aby si žiaci mohli 

vybrať spôsob a okruh spracovania informácií – literatúra, obrazový materiál, 

štatistické údaje, umenie, veda a technika... Prostredníctvom Retro 

hitparády, výstavy Návraty, či školského časopisu Angelinoviny budú výsledky 

a získané materiály prezentovať všetkým žiakom, pedagógom a rodičom.

23

Gymnázium Janka 

Francisciho - Rimavského v 

Levoči

Herbár inak (aj) pre 

budúcich študentov
800 € Levoča Prešovský

Projekt Herbár inak (aj) pre budúcich študentov je zameraný pre študentov 

na Gymnáziu J. Francisciho – Rimavského v Levoči. Cieľom je zvýšiť u 

študentov záujem o prírodu a o procesy, ktoré v nej prebiehajú, poznať 

druhy rastlín v okolí ich bydliska, vytvoriť didaktickú pomôcku - živicové 

odliatky rastlín. Jeho zámerom je odpútať mládež od počítačov a internetu. V 

rámci jednotlivých aktivít si žiaci zlepšia prácu v skupine a manuálne 

zručnosti. Zbierka bude slúžiť ako didaktická pomôcka pri štúdiu rastlín a 

ekosystémov všetkým budúcim študentom školy. Výstupom projektu bude 

výstava zbierky a súťaž študentov v určovaní rastlín. Nové poznatky získajú aj 

počas exkurzie v Arboréte Mlyňany SAV.

24

Základná škola internátna 

pre žiakov s narušenou 

komunikačnou 

schopnosťou v Jamníku

Telo i jazýček trénuje nám 

psíček
867 € Jamník Žilinský

Cieľom projektu Telo i jazýček trénuje nám psíček  je aktívne zapojiť špeciálne 

cvičeného psa na vyučovacie hodiny charakteristické pre typ školy, akou je ZŠ 

pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v Jamníku. Jedná sa o 

tzv. canisterapiu na hodinách logopedickej intervencie a senzomotoriky. Psík 

má stimulovať reč, motoriku a zmysly za pomoci rôznych pomôcok na to 

určených. Psík im svojou prítomnosťou pomôže odbúrať komunikačné 

bariéry, ktoré si niektorí žiaci vzhľadom k svojej chybe reči uvedomujú. 

Vedľajšou cieľovou skupinou projektu budú pedagógovia z elokovaného 

pracoviska z Mojšovej Lúčky, ktorým budú zdokumentované a predstavené 

výsledky formou videodokumentácie a fotodokumentácie v rámci prednášky.



P. č. Názov predkladateľa Názov projektu
Podporená 

suma
Mesto Kraj Anotácia projektu

25
Spojená škola internátna 

Prievidza
Recept mojej mamy 500 € Prievidza Trenčiansky

Projekt Recept mojej mamy je určený pre žiakov praktickej školy v Prievidzi. 

Osobnou zaangažovanosťou ho podporia aj matky žiakov. Počas realizácie 

žiaci predstavia spolužiakom svoj rodinný recept. Kľúčová je realizácia 

prípravy zvoleného jedla podľa pripraveného fotopostupu. Cieľom je získať 

pracovné zručnosti a návyky s perspektívou ich využitia v každodennom 

živote, zvýšenie samostatnosti pri práci, zlepšenie komunikácie nielen so 

spolužiakmi, ale aj s rodičmi. Súčasťou projektu je vytvorenie kuchárskej 

fotoknihy. Žiaci odprezentujú svoje zručnosti na záver projektu za 

prítomnosti rodičov a pozvaných hostí.

26

Špeciálna základná škola, 

Slnečná 421, Spišský 

Štiavnik

Poznávame históriu a 

tradície našich predkov
1 500 €

Spišský 

Štiavnik
Prešovský

Jedným z prostriedkov zlepšenia spolupráce školy v Spišskom Štiavniku s 

rómskymi rodinami je aktívne zapojenie rodičov do diania školy. Hlavným 

cieľom projektu je vytvoriť ilustrovanú knihu o histórii a tradíciách Rómov. Na 

jej tvorbe sa budú podieľať žiaci so svojimi rodičmi. Prostredníctvom práce na 

projekte, osobnej zaangažovanosti žiakov a ich rodičov na tvorbe vlastnej 

ilustrovanej knihy si budú vytvárať vzťah k vlastnej histórii, k vzdelávaniu, k 

čítaniu a využívaniu IKT nielen v škole, ale aj v praktickom živote. 

Prostredníctvom aktivít budú rodičia motivovaní k aktívnej participácii na 

spolupráci so školou. Projekt má podporiť u rodičov záujem o domácu 

prípravu, výchovno-vzdelávacie výsledky a pravidelnú školskú dochádzku 

svojich detí. 

27
Cirkevná stredná odborná 

škola sv. Jozafáta

Zdravie na tanieri z našej 

biozáhrady
1 000 € Trebišov Košický

Projekt Cirkevnej SOŠ sv. Jozafáta v Trebišove Zdravie na tanieri z našej 

biozáhrady je zameraný na propagáciu zdravej výživy a na zlepšenie 

stravovacích návykov žiakov. Žiaci sa zapoja do projektových aktivít 

prebiehajúcich v 3 úrovniach - zbieranie informácií, poznatkov, skúseností a 

rád na realizáciu aktivít projektu. Založia biozáhradku, v ktorej budú 

ošetrovať plodiny bez použitia chemických prostriedkov a reštauráciu, v 

ktorej sa naučia správne spracovávať biopotraviny, aby sa zachovali ich 

výživné hodnoty. Propagovanie zdravej výživy budú žiaci realizovať 

prostredníctvom web stránky s receptami a videoreceptami zdravých jedál v 

slovenskom a anglickom jazyku. Propagovať zdravý životný štýl budú aj 

článkami a príspevkami na sociálnej sieti a na veľtrhu študentských 

spoločností.
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28 Základná škola J. Kráľa Šahy
Ako išiel tretiak na 

vandrovku
1 000 € Šahy Nitriansky

Zaviesť regionálnu výchovu do vzdelávania je trendom na mnohých školách. 

Projekt ZŠ J. Kráľa zo Šiah je ukážkou, akou cestou sa môže učiteľ so svojimi 

žiakmi vydať. Žiaci budú pracovať na podkladoch pre informačný leták o ich 

obciach. Brožúra bude odmenou za ich námahu a poslúži k tomu, aby deti 

šírili svoje vedomosti medzi spolužiakov a obyvateľov ich obcí. Mobilné 

laboratórium im umožní skúmať prírodu priamo v teréne. Deti taktiež vysadia 

malú zelenú oázu. Exkurzia bude pre ne odmenou za ich prácu a bude 

zavŕšením zážitkového vyučovania o regióne. Deti budú vidieť naj miesta ich 

okolia a získajú cenné poznatky.

29
Základná škola Jána Amosa 

Komenského
Naši utečenci 839 €

Veľký 

Meder
Trnavský

Prostredníctvom príbehov našich utečencov chce ZŠ J. A. Komenského vo 

Veľkom Mederi poukázať na problematiku utečenectva na Slovensku a vo 

svete. Žiaci budú samostatne voliť svojho fiktívneho utečenca, keď podrobne 

zmapujú jeho cestu z rodnej krajiny, až na Slovensko a predpokladaný vývoj 

jeho ďalšieho smerovania. Výsledky svojej práce budú prezentovať rodičom a 

pedagógom, pričom prostredníctvom výstavy sa k výsledkom ich práce 

dostanú aj žiaci zo ZŠ Bélu Bartóka vo Veľkom Mederi, aj iní obyvatelia a 

návštevníci mesta Veľký Meder. Inšpiráciou pre projekt bola aj blízkosť ÚPZC 

v neďalekom Medveďove, kde sa nachádza mnoho utečencov, ktorí sú 

neskôr v azylovom konaní presúvaní do záchytného tábora v Rohovciach.

30

Cirkevná spojená škola, 

org. zložka ZŠ sv. Jána 

Krstiteľa, Komenského 6, 

Spišské Vlachy

Dedičstvo našich otcov - 

kostoly na Spiši
611 €

Spišské 

Vlachy
Košický

Cieľom projektu Cirkevnej spojenej školy zo Spišských Vlách je vytvoriť 

galériu kostolov v okolí Spišských Vlách s dvojjazyčným popisom a predstaviť 

ich širokej verejnosti. Tento projekt umožní žiakom netradičným spôsobom 

poznať ich históriu  a hodnotu. Do projektu sa zapoja žiaci 2. stupňa ZŠ. 

Vycestujú do okolitých dedín, kostoly zmerajú, odfotografujú z rôznych 

uhlov, vytvoria modely kostolov. Na základe fotografií určia, v akom štýle bol 

kostol postavený a z dostupnej študijnej literatúry zistia ich základné prvky a 

popíšu ich. Na záver žiaci vytlačia prezentáciu o kostoloch a vytvoria 

dvojjazyčný bulletin. Naplánovaná je výstavka modelov kostolov s ich 

popisom (v anglickom a slovenskom jazyku) aj v meste, kde budú prítomní aj 

vybraní žiaci a prístup k nej bude mať široká verejnosť.
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31

Gymnázium P. J. Šafárika- 

P. J. Šafárik Gimnázium 

Rožňava

Kultúrna mozaika 1 300 € Rožňava Košický

Žiaci Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave sa zapoja do projektových aktivít, 

ktoré budú prebiehať v dvoch úrovniach. V prvej etape projektu budú 

študenti získavať vedomosti o vlastnej, ale i inojazyčnej kultúre 

prostredníctvom besied, stretnutí, návštevy múzeí, divadelných predstavení 

a telemostov. Následne svoje poznatky premenia do praktickej roviny a 

vytvoria tradičné výrobky iných kultúr. Predstavia tradičné tance a piesne 

jednotlivých krajín, ktorých jazyky sa na škole vyučujú. Tento zážitok doplnia 

o vlastnoručne vytvorené ukážky gastronómie. Vyvrcholením všetkých  aktivít 

bude prezentácia výstupov žiakom základných škôl, rodičom a širšej 

verejnosti. 

32

Súkromná základná škola, J. 

Bakossa 5, Banská Bystrica, 

elokované pracovisko 

Strečianska 20, Bratislava

Rýchla rota Felix 1 500 € Bratislava Bratislavský

Projekt Rýchla rota Felix sa zameriava prioritne na inovatívne vyučovanie 

prírodovedy a oboznamovanie detí s princípmi udržateľného rozvoja. 

Pomocou hravých a kreatívnych aktivít deti pochopia hodnotu vecí, 

dôležitosť prírody a vlastné možnosti ako jej pomôcť. Účastníkmi projektu sú 

žiaci prvého ročníka. Po skončení projektu budú poznať základy 

environmentalistiky, možnosti ochrany prírody, recyklácie, redukcie a znovu 

použitia vecí. Súčasťou výstupov projektu budú aj metodické príručky na 

výučbu pomocou vlastných ekosystémov a inšpirácie na tvorivé využitie 

vyhodených materiálov.

33
Súkromná základná škola, J. 

Bakossa 5, Banská Bystrica
Vysoko efektívne učenie 1 200 €

Banská 

Bystica
Banskobystrický

Žiaci 5.-9. ročníka Súkromnej ZŠ v Banskej Bystrici sa zapoja do projektových 

aktivít, počas ktorých prepoja vedomosti z niekoľkých predmetov 

(matematika, fyzika, chémia, jazyky, výchovy). Takto nadobudnuté 

vedomosti a zručnosti odprezentujú na koncerte a aukcii, enviroveľtrhu a 

majálese, ktoré sú určené pre širokú verejnosť. Žiaci sa stanú tvorcami 

programov jednotlivých akcií a pri ich realizácií budú budovať, rozvíjať a 

uplatňovať svoje životné zručnosti. Cieľom projektu je tiež finančné 

posilnenie jedinečného štipendijného programu tzv. Filipovho fondu, 

zameraného na podporu žiakov a učiteľov v sociálnej a vzdelávacej oblasti.
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34

Pedagogická a sociálna  

akadémia  Turčianske 

Teplice

Globálny svet  či dedina? 1 000 €
Turčianske 

Teplice
Žilinský

Cieľovou skupinou projektu sú žiačky 4. ročníka strednej odbornej školy v 

Turčianskych Tepliciach. Projekt rieši problematiku  globálnych tém so 

zameraním na multikulturalizmus. Prostredníctvom aktivít múr chudoby, 

pestrofarebná kytica, moji susedia, migrácia, práca nie je hra, Afrika - známa -  

neznáma a svet rozprávok chce škola prispieť k hlbšiemu porozumeniu 

rôznorodosti a nerovnosti vo svete, k príčinám ich existencie a možnostiam 

riešenia problémov s nimi spojených. Chce podnietiť žiakov k skúmaniu 

otázok ako napr. chudoba, práca detí, migrácia a ich prepojenie s 

každodenným životom. Aktivity podporia samostatné myslenie a prispejú k 

pozitívnym zmenám v lokálnom aj globálnom merítku.

35
Združenie priateľov SPŠE a 

OA, n. f.

Konferencia "Interaktívne 

vyučovanie na našej škole"
1 000 €

Nové 

Zámky
Nitriansky

Cieľom projektu je prispieť k realizácii 2. ročníka odbornej pedagogickej 

konferencie v Nových Zámkoch za spoluparticipovania žiackej komunity. Do 

projektových aktivít sa zapoja aj žiaci na základe vopred stanovených piatich 

úloh a zabezpečia tak niektoré technicko-odborné záležitosti podujatia. 

Rozvíja sa tak odborná úroveň a pripravenosť žiakov, pričom sa utvrdzuje aj 

ich pocit zodpovednosti ako i kolaboratívny prístup pri riešení rôznych úloh.     

Hlavným zámerom konferencie je prispieť k inšpirácii na ceste objavovania 

nových trendov vzdelávania a vytvoriť priestor na účinnú komunikáciu a 

výmenu skúseností medzi predstaviteľmi rôznych stupňov vzdelávania.

36
1. súkromné gymnázium v 

Bratislave

Poviedky na striebornom 

plátne
1 000 € Bratislava Bratislavský

Zámerom projektu je natočiť so študentmi Súkromného gymnázia na 

Bajkalskej v Bratislave filmovú adaptáciu vybraných poviedok Edgara A. Poea. 

Na základe literárnej predlohy, ktorú si študenti vybrali, napíšu filmový 

scenár, nacvičia úlohy, vytvoria natáčacie plány, zaobstarajú filmovú 

techniku, výpravu a produkciu i postprodukciu študentského filmu. Projekt 

ponúka študentom možnosť využiť ich tvorivý potenciál a uplatniť filmárske 

nadšenie. Zároveň umožňuje budovať vzťah k literatúre a umeniu formou 

aktívnej produkcie. Výsledný študentský film bude prezentovaný na školskej i 

verejnej premiére.
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37
Reedukačné centrum 

Čerenčany
Som tu sám? 1 000 € Čerenčany Banskobystrický

Projekt má ambíciu predstaviť umelecké talenty detí II. stupňa základných a 

špeciálnych tried, ktoré vyrastajú v reedukačnom centre v Čerenčanoch. 

Hlavnou myšlienkou je dostať do povedomia širokej verejnosti pocity, 

emócie, túžby detí stvárnené v piesňach. Výsledkom bude nahrané CD a 

hudobno-dramatický príbeh. Projekt u detí s poruchami správania podporí 

viacero tvorivých aktivít, ktoré v nich vzbudia kreativitu, zlepšia ich zručnosti, 

podporia komunikatívnosť, flexibilitu a koncentráciu, schopnosť tímovej 

práce, dosiahnu prepojenie s reálnym životom a naučia ich vzájomnej 

tolerancii. CD bude slúžiť aj v ďalších rokoch ako pomôcka pre deti s 

podobnými osudmi.

38
Základná škola, 

Hviezdoslavova 1, Lipany
EKO hókus pokus 1 100 € Lipany Prešovský

Projekt EKO hókus pokus  ZŠ v Lipanoch je zameraný na žiacke chemické 

pokusy sústredené na ekológiu. Keďže pokus je základnou metódou v chémii, 

práve túto metódu chce škola prostredníctvom projektu viac priblížiť žiakom. 

Postupy experimentov si žiaci budú vyhľadávať pomocou internetu. Po 

odskúšaní pokusu predvedú svoj vybraný experiment svojim rovesníkom aj s 

odborným výkladom pomocou vlastnoručne vyrobených 3 D posterov. 

Najlepšie žiacke práce budú prezentované v mestskom parku počas Dňa 

Zeme širokej verejnosti. Súčasťou projektu bude aj predajná výstava žiackych 

výrobkov z  prírodných a recyklovaných materiálov. 

39
Gymnázium Michala 

Miloslava Hodžu
Žiaci žiakom 1 000 €

Liptovský 

Mikuláš
Žilinský

Projekt gymnázia v Liptovskom Mikuláši vychádza z iniciatívy samotných 

študentov, ktorých cieľom je vytvorenie technickej učebne, jej vybavenie 

pomôckami a vytvorenie banky experimentálnych technických zadaní. 

Zámerom projektu je realizovať pokusy a merania s cieľom vypracovať akúsi 

banku zadaní a cvičení, ktoré budú aplikovateľné na rôznych typoch škôl. 

Škola v snahe podporiť vyučovanie týchto predmetov a rozvoj technických 

kompetencií svojich žiakov tento projekt podporuje a zastrešuje. Cieľovou 

skupinou je skupina 20 žiakov školy. Uvedená banka úloh bude môcť ďalej 

slúžiť aj iným školám a širšej komunite.
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40
Základná škola s materskou 

školou, Demandice
Dialóg s prírodou 900 € Demandice Nitriansky

Žiaci na ZŠ v Demandiciach budú zaangažované do praktického poznávania 

prírody vo vonkajšom prostredí, odpozorované javy si odfotografujú, 

nazbierajú vzorky rastlín, drevín a bylín, zaznačia si lokality výskytu rastlín a 

živočíchov v prírode. Angažovať sa budú aj na verejnosti - na poľovníckej 

výstave, budú súčasťou besedy s bylinkárom, čajovníkom a zúčastniť sa 

sokoliarskej predvádzacej akcie s dravcami. Výsledkami projektu bude herbár 

liečivých rastlín, pexeso rastlín a živočíchov, zbierka fotiek poľovnej zveri, 

zhotovenie mapky s malým náučným chodníkom Demandíc, poznávanie 

liečivých účinkov čajov, poznávanie dravcov a zhotovenie brožúrky a 

návšteva arboréta Mlyňany vo Vieske nad Žitavou.  

41

Základná škola sv. 

Dominika Savia, Školská 

386, Dubnica nad Váhom

Objav miesto, zaži príbeh 1 000 €
Dubnica 

nad Váhom
Trenčiansky

Žiaci zo ZŠ v Dubnici na Váhom sa oboznámia a navštívia banskoštiavnický 

región. Spracujú prezentácie o Banskej Štiavnici a o Andrejovi Sládkovičovi, 

vytvoria trojrozmerný model kaldery Banskej Štiavnice a kaštieľa Antol. 

Výstupom bude všeobecnogeografická mapa Banskobystrického kraja a 

mapa sopečných pohorí na Slovensku, miniencyklopédia zvierat vystavených 

v kaštieli Antol vo Svätom Antone, leporelo Slovenské pamätné mince a 

medaily a historické mince z hmoty Fimo. Žiaci vytvoria a spracujú 

videozáznam a fotodokumentačný materiál z navštívených miest, zhotovia 

výtvarné diela zachytávajúce prezentáciu ľudových remesiel v Banskej 

Štiavnici v minulosti. Zorganizuje sa literárne popoludnie, na ktorom budú 

žiaci recitovať Sládkovičove verše v dobových kostýmoch. 

42
Základná škola s materskou 

školou, Budimír
Holokaust - NIKDY VIAC! 1 500 € Budimír Košický

Žiaci II. stupňa ZŠ s MŠ v Budimíre budú v rámci projektu Holokaust - NIKDY 

VIAC!  pracovať v troch úrovniach. V prvej úrovni prebehnú aktivizujúce 

formy ako sú besedy, rozhlasové relácie, premietanie filmov, kvíz, návšteva 

obecných úradov a získavanie informácií z kroník, múzea, výstavy a exkurzie 

do koncentračného tábora.

V druhej úrovni žiaci spracujú získané poznatky prostredníctvom  písania 

literárnych prác, tvorbou prezentácií a výtvarných prác. V tretej úrovni 

spracované poznatky odovzdajú žiakom 5. až 9. ročníka, učiteľom, rodičom a 

širokej verejnosti, aby aj v nich vypestoval odpor voči akémukoľvek násiliu, 

proti všetkým formám rasizmu a antisemitizmu.
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43
Základná škola Petra 

Škrabáka, Dolný Kubín
Alchýmia u nás doma 870 € Dolný Kubín Žilinský

Cieľovou skupinou projektu ZŠ P. Škrabáka v Dolnom Kubíne sú žiaci a 

záujemcovia z radov okolitej komunity, najmä rodinní príslušníci žiakov. 

Cieľom vybraných aktivít je priblížiť vyučovací predmet chémia tak, aby videli 

jeho praktické využitie v bežných denných situáciách. Pozornosť je venovaná 

využitiu liečivých rastlín ako dostupných a bezpečných liečiv, príprave a 

použitiu domácich kozmetických a hygienických prípravkov z bežných 

surovín. Ich príprave bude venovaná aj tvorivá dielňa, kde si záujemcovia 

majú možnosť vyskúšať prípravy niektorých produktov. Vzbudiť záujem o 

chémiu u mladších žiakov má aj súbor jednoduchých a efektných 

experimentov prezentovaných formou malej vedeckej šou.

44

Základná škola Pavla 

Országha Hviezdoslava, 

Trstená

Mladí reportéri a región Orava 1 100 € Trstená Žilinský

Myšlienkou projektu ZŠ v Trstenej je naučiť žiakov vnímať okolitý svet z 

pohľadu vlastných skúseností a zážitkov, utvárať si svoj vlastný názor a naučiť 

ich efektívne využívať svoj čas. Aktívnym využívaním modernej IKT sa 

oboznámia s prácou kameramanov, fotografov, reportérov a moderátorov. 

Budú spoznávať aj krásy svojho okolia a svojho regiónu, ktoré budú ďalej 

prezentovať na verejnosti. Cieľom projektu je vytvorenie edukačného DVD, v 

ktorom bude hravou formou a filmom zobrazených 10 najkrajších miest 

regiónu spolu s reportážami, zážitkami. Škola pomôže žiakom uskutočniť ich 

nápady, ktoré sú častokrát veľmi zaujímavé. 

45
Základná škola Rudolfa 

Dilonga, Trstená
Učenie nemusí byť mučenie 1 100 € Trstená Žilinský

Projekt  s názvom Učenie nemusí byť mučenie  bude pestrá mozaika 

zážitkových a projektových aktivít v 2. ročníku ZŠ Rudolfa Dilonga v Trstenej. 

V spolupráci so žiakmi z vyšších ročníkov budú porovnávať tradičnú ľudovú 

kultúru na slovenskej dedine a život v mesta. Prvá časť projektu s názvom 

Rok na dedine bude prebiehať formou exkurzií, tvorivých dielni, výroby 

drevenej dediny a dramatizácii detského pásma piesni, tancov a hier. V 

druhej časti projektu s názvom Postav dom, zasaď strom, sa prenesú žiaci z 

minulosti do súčasnosti. Spoznajú mesto Trstená prostredníctvom exkurzii, 

vychádzok a hrania rolí. Novinkou pre žiakov bude pomoc starších žiakov pri 

aktivitách.
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46 Základná škola Široké Za tajomstvami Kráľa Dopraváčika1 000 € Široké Prešovský

Projekt je zameraný na kreatívnu formu medzipredmetovej výučby dopravnej 

výchovy a je určený žiakom a učiteľom I. stupňa ZŠ Široké. Cieľom je posilniť 

kompetencie žiakov súvisiace s dodržiavaním pravidiel cestnej premávky za 

využitia rozličných herných modulov, metodických listov a vzorových testov. 

A to nielen v teoretickej, ale najmä praktickej časti výučby. Získané 

vedomosti a zručnosti budú v praxi overené počas súťaže a v rámci 

záverečných skúšok. Vytvorené dopravné ihrisko vrátane jeho prenosných 

častí bude k dispozícii aj okolitým základným a materským školám Víťaz, 

Fričovce a Široké a širokej verejnosti.

47
Základná škola, Benkova 

34, Nitra
Triedne banky 800 € Nitra Nitriansky

Projekt Triedne banky  je projekt určený pre žiakov 5. - 9. ročníka so 

všeobecným intelektovým nadaním ZŠ v Nitre. Cieľom projektu je 

prostredníctvom virtuálnych školských peňazí  naučiť žiakov hospodáriť. 

Východiskovým dokumentom je Národný program finančnej gramotnosti. 

Žiaci majú prostredníctvom projektu pochopiť cenu peňazí, naučiť sa 

zorientovať v pojmoch úver, percentá. Žiaci budú pomocou hry prežívať 

reálne situácie zo života. Jednou z aktivít bude dražba, do ktorej prichystajú 

veci pre svoje triedy triedny učitelia. Finančná gramotnosť je dôležitá a škola 

spolu s rodičmi by mala žiakov pripraviť na život. 

48

Základná škola s materskou 

školou Hugolína Gavloviča, 

Pruské

Prišiel k nám cirkus! 630 € Pruské Trenčiansky

Sedemnásť šikovných cirkusových umelcov z 1.A v Pruskom si počas troch 

mesiacov ťažkej práce osvojí niekoľko nových písmen. Pri každom písmenku 

prevezmú na seba inú rolu cirkusového umelca, budú riešiť rôzne úlohy a 

zároveň aj sami budú tvorcami mnohých úloh. Vytvoria zbierku pracovných 

listov na slovenský jazyk a matematiku s cirkusovou tematikou. Aktivity budú 

obohatené zbieraním materiálov o cirkusoch (vyhľadanie knižiek, pohľadníc, 

fotografií, plagátov, letákov, vstupeniek a pod.), modelovaním, kreslením a 

maľovaním na tému cirkus, spevom, tancom, scénkami, čítaním, spoločným 

sledovaním filmu. 
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49

Základná škola Slovenského 

národného povstania, 

Horná Ždaňa

Cestujeme storočiami 1 500 €
Horná 

Ždaňa
Banskobystrický

V projektovom vyučovaní na hodinách informatiky budú žiaci z Hornej Ždane 

putovať storočiami, vyhľadávať a triediť informácie o vynálezoch ľudí od 

najstarších čias. Pochopia, že prvým vynálezom ľudstva boli jednoduché 

nástroje, a že v súčasnosti sa už nezaobídeme bez nástrojov riadených 

robotmi. Svoje informácie o prevratných vynálezoch prednesú na vedeckej 

konferencii a následne budú medializovať v improvizovanej televízii a v tlači. 

Navrhnú oblasti a činnosti, v ktorých sa prenesú do súčasnosti, zostavia zo 

stavebnice LEGO MINDSTORMS NXT robota a naprogramujú mu činnosť 

prospešnú pre človeka napr. záchrana pred živelnou pohromou, pomoc v 

nedostupných terénoch, výskum neprebádaných oblastí, či výskum vesmíru.

50
Základná škola s materskou 

školou, Pezinok
SCRABBLE 1 000 € Pezinok Bratislavský

Všetci žiaci a pedagógovia ZŠ s MŠ v Pezinku dostanú príležitosť predviesť 

svoje jazykové schopnosti v novej forme, a to prostredníctvom veľkoplošných 

hracích tabúľ SCRABBLE. Cieľom projektu je zapojiť deti do aktívneho 

využívania slovnej zásoby, či už v materinskom alebo cudzom jazyku. Na 

všetkých jazykových predmetoch, ale aj v ďalších predmetoch, budú môcť 

rozvíjať, kultivovať a posúvať hranice svojej slovnej zásoby a komunikácie. 

Veľkorozmerným scrabble chce škola deťom poskytnúť netradičné vnemy z 

vyučovania a zapojiť ich aj do výroby tejto hry. Budú si tak viac vážiť to, čo si 

sami vyrobia. Nadobudnuté zručnosti budú môcť využiť v súťažiach a školskej 

tvorivosti. Prostredníctvom večernej jazykovej školy bude projekt slúžiť aj 

verejnosti.

60 000 €


