
Zoznam projektov podporených v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2014/2015

P.č. Názov predkladateľa Názov projektu
Podporená 

suma
Mesto Kraj Anotácia projektu

1
Základná škola Rudolfa Dilonga 

Trstená
Deti v (ne)bezpečnej sieti 510 € Trstená Žilinský

Projekt Deti v (ne)bezpečnej sieti  je zameraný na žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ. 

Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť žiakov o možných rizikách 

spojených s používaním moderných technológií a o možnostiach náležitej 

ochrany. Žiaci starších ročníkov, ktorí absolvujú dostatočnú prípravu, sa 

budú aktívne podieľať na vzdelávaní mladších žiakov, ako aj rodičov v 

danej oblasti. Pod vedením vyučujúcich pripravia informačné materiály, 

prednášky a aktivity. Následne zrealizujú workshop pre mladších žiakov a 

rodičov. Autor projektu očakáva, že žiaci, ktorí absolvujú pripravené 

workshopy, budú schopní lepšie rozpoznávať hrozby a riziká a zároveň sa 

pred nimi chrániť. 

2 Laura, združenie mladých Mediálna škola pre školy 1 000 € Bratislava Bratislavský

Mediálna škola pre školy  je projekt mediálnej výchovy určený najmä pre 

žiakov stredných škôl. Ponúkne kvalitnú a inovatívnu mediálnu výchovu 

pre študentov a tiež pomoc pri rozbehnutí a usmernení mediálnych aktivít 

školy (školský časopis, web, rádio). Naučí žiakov analyzovať a hodnotiť 

mediálne obsahy, dekódovať posolstvá prezentované v médiách a 

bezpečne používať nové komunikačné technológie. Študentom pomôže 

nadobudnúť zručnosti potrebné pri tvorbe jednoduchých mediálnych 

posolstiev a povzbudí ich k aktívnej prítomnosti v mediálnom priestore. 

Prostredníctvom inovatívnych metód sa odborní lektori spolu so žiakmi 

pokúsia odhaliť tajomstvo mediálneho sveta a osvojiť si kriticko-analytický 

prístup, ktorý je dôležitý pre správne prijímanie mediálnych obsahov. 



P.č. Názov predkladateľa Názov projektu
Podporená 

suma
Mesto Kraj Anotácia projektu

3 Základná škola Nižný Klátov
Sociálne siete? Áno! Účelne a 

bezpečne
360 € Nižný Klátov Košický

Projekt ZŠ z Nižného Klátova kladie dôraz na bezpečné využívanie sociálnej 

siete a online technológií. Je pokračovaním úspešného pokusu z minulého 

školského roka, kedy sa uskutočnili online mítingy problémovej triedy 

školy s deťmi z českej školy. Počas online mítingov budú na základe indícií 

v anglickom jazyku žiaci hádať významné miesta druhej krajiny. Zároveň 

budú mať pripravené prezentácie o týchto miestach. Na začiatku projektu 

prebehne beseda s odborníkom na tému bezpečnosť na internete. 

Odštartuje súťaž o „naj“ plagát s touto tematikou. Žiaci sa oboznámia s 

najnovšími trendmi vo využití IT s praktickými ukážkami.   

4
Základná škola Spišská Nová Ves, 

Nejedlého ulica

Notebook EXPO 2015 - poznaj a 

chráň sa
1 365 €

Spišská Nová 

Ves
Košický

Žiaci zo ZŠ v Spišskej Novej Vsi budú prezentovať rovesníkom a verejnosti 

digitálne technológie v širšom kontexte. Celý projekt žiaci zrealizujú 

formou projektového vyučovania. Výsledným produktom bude film 

spracovaný formou reportáže a fotogaléria vo vestibule školy. V reportáži 

budú žiaci prezentovať všetky odvetvia informatiky a digitálnych 

technológií. Vytvoria reportáž z výstavy historických komponentov, 

reportáž z výstavy Notebook EXPO 2015 venovanej najnovším trendom v 

oblasti informatiky. Taktiež spracujú informácie z návštevy firiem, ktoré sa 

venujú vývoju v oblasti informatiky. Najväčšia časť bude venovaná oblasti 

ochrany pred nástrahami internetu a škodlivým softvérom. 

5
Súkromná základná škola, Dukelská 

33, Giraltovce
Nestraťme sa v sieti 1 400 € Giraltovce Prešovský

Cieľom projektu súkromnej ZŠ v Giraltovciach je ukázať pozitívne aj 

negatívne stránky využívania nových komunikačných technológií a 

sprostredkovať širokej verejnosti informácie o efektívnom využívaní IKT a 

ochrane pred ich rizikami. Výsledky chce škola dosiahnuť pomocou 

interaktívnych vyučovacích hodín spestrených aktivitami ako sú besedy, 

prednášky, konferencie, workshopy, či rozličné tvorivé dielne. Cieľovou 

skupinou projektu sú nielen žiaci, ale i rodičia. 

Výstupom projektu bude informačný leták ako pomôcka pre bezpečnú 

prácu s internetom, osobitné vydanie školského časopisu, záložka na 

webovej stránke školy, výstava, či videá poukazujúce na rôzne pohľady na 

internet, jeho nástrahy a používanie.



P.č. Názov predkladateľa Názov projektu
Podporená 

suma
Mesto Kraj Anotácia projektu

6
Základná škola Ul. dargovských 

hrdinov, Humenné
Hudba hýbe on-line svetom 1 226 € Humenné Prešovský

Hlavným cieľom projektu Hudba hýbe on-line svetom  je inovácia 

zaužívaných metód. Žiaci budú prirodzenejším spôsobom získavať 

vedomosti a zručnosti v oblasti digitálnej gramotnosti a bezpečne používať 

moderné komunikačné technológie. Svoje vedomosti z uvedenej oblasti 

uplatnia pri tvorbe básní a ich následnom zhudobnení a naspievaní. 

Zároveň budú k piesňam vytvorené videoklipy a fotopríbehy, ktoré budú 

vo forme veľkoplošných posterov umiestené v počítačovej učebni školy. 

Výstupy budú medializované na web stránke školy a v miestnych a 

regionálnych periodikách. Naspievané básne budú publikované na iTunes s 

možnosťou bezplatného stiahnutia pre širokú verejnosť.  

7
Gymnázium Milana Rastislava 

Štefánika Šamorín

V škole je nám fajn- týždeň 

boja proti kyberšikane
1 000 € Šamorín Trnavský

V škole je nám fajn  je týždeň venovaný boju proti kyberšikane.

Ide o projekt gymnázia v Šamoríne, ktorý má za cieľ zvýšiť povedomie o 

fenoméne kyberšikany medzi žiakmi, učiteľmi a rodičmi. Projekt má 

podporiť rozvoj pozitívnej školskej klímy, rozvinúť priateľské vzťahy na 

škole/v triede, rozvinúť spoluprácu, komunikáciu a rozvoj tolerancie. Počas 

jedného týždňa zažijú žiaci interaktívnu prednášku s odborníkom na tému 

kyberšikana, vypočujú si príbeh jej obete, vykonajú dobré skutky, spoznajú 

skupinu rovesníkov, ktorí im budú vždy nápomocní, keď to budú 

potrebovať  a dokonca si zahrajú známu súťaž "5 proti 5".  O novom 

fenoméne sa dozvedia aj učitelia a rodičia. 

8 Základná škola Budkovce
Net v rodine - ako áno a ako 

nie?
1 100 € Budkovce Košický

Žiaci ZŠ v Budkovciach budú so svojimi rodičmi a pedagógmi pracovať na 

filme s témou nebezpečenstvo pri používaní internetu. Rodičia spolu s 

pedagógmi vypracujú prezentáciu  Ako zmenšiť vplyv internetu na dieťa. 

Problematické témy budú spracované aj do printovej podoby bulletinu, 

ktoré budú spolu s premietanými prezentáciami ponúkať návštevníkom 

Slávnostnej akadémie ku Dňu matiek. Na tejto akadémii budú verejnosti 

prezentované aj plagáty na danú tému, ktoré budú neskôr použité ako 

výzdoba interiéru školy a verejných priestranstiev. Okrem serióznej práce 

sa na hodine telesnej výchovy budú venovať aj zábave na internete, 

rôznym zábavným disciplínam a elektronickému hraniu šachu. 
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9 Základná škola Janka Kráľa Šahy Ako zvíťaziť nad nástrahami 500 € Šahy Nitriansky

Predkladaný projekt ZŠ v Šahách chce prispieť k tomu, aby žiaci lepšie 

chápali fungovanie mediálneho sveta a aby sa nestali jeho obeťou. Aktivity 

realizované so žiakmi siedmeho ročníka ich naučia uvedomovať si 

negatívne mediálne vplyvy. Do školy zavíta odborník, aby deťom 

porozprával o závislosti na IKT. Žiaci vytvoria brožúry, pomocou ktorých 

upozornia spolužiakov na riziká mobilných telefónov, či pripravia program 

pre žiakov prvého stupňa. Taktiež vytvoria informačný šot o bezpečnom 

využívaní internetu, ktorý bude vysielaný počas prestávok. Odmenou za 

ich usilovnú prácu bude výlet do niektorej zo zaujímavých lokalít v okolí.

10 Gymnázium Jána Chalupku
Think twice B4 you type 

(Premysli 2x, kým to napíšeš)
1 289 € Brezno Banskobystrický

Žiaci druhého a tretieho ročníka GJCH v Brezne sa oboznámia s 

problematikou bezpečného používania IKT a prevenciou proti ich 

zneužívaniu na prednáškach a besedách s odborníkmi. Získané vedomosti 

sami pretvoria do počítačovej animácie, roll-up banerov, posterov a 

prednášok, ktoré budú prezentovať mladším spolužiakom, učiteľom a 

seniorom. Cieľom aktivít je zlepšenie komunikácie s odborníkmi, motivácia 

žiakov k aktívnemu prístupu pri riešení problematiky bezpečného 

používania IKT. V neposlednom rade je cieľom aktivít rozvážne a 

premyslené používanie IKT v každodennom živote.

11
Základná škola Jána Amosa 

Komenského
Povedz NIE kyberšikane! 850 € Veľký Meder Trnavský

Žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ J. A. Komenského vo Veľkom Mederi vytvoria na 

hodinách informatiky a slovenského jazyka prezentácie, aplikácie a letáky 

o kyberšikane, o prevencii jej predchádzania a pomoci v prípade jej 

prejavov. Hlavnou cieľovou skupinou sú žiaci druhého stupňa základných 

škôl v meste, stredných škôl (OA a gymnázium), rodičia a ostatní 

záujemcovia o kyberšikanu. Vytvorené aplikácie pre smartfóny budú 

zdieľané na internete. Propagácia žiackych prác a propagačných 

materiálov je zabezpečená na internete, v miestnej tlači, na miestnych 

školách a médiách.
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12
Základná škola, Ul. Energetikov,  

Prievidza

NET- Ochrana  detí v škole i 

doma
900 € Prievidza Trenčiansky

Projekt NET- Ochrana  detí v škole i doma  vznikol na základe potreby 

ochrany žiakov pred nástrahami a hrozbami internetu. Žiaci 7. a  8. ročníka 

sa zapoja do projektových aktivít, vďaka ktorým sa budú vzdelávať  o 

nástrahách a rizikách internetu, či o možnostiach ochrany pred nimi. Svoje 

poznatky budú odovzdávať žiakom 4. a 5. ročníka. Výstupom budú 

prezentácie odprednášané nižším ročníkom, i brožúrovaná príručka pre 

žiakov o bezpečnom používaní internetu. Súčasťou projektu bude i 

inštalácia programu Strážca systému, ktorým budú chránení pri používaní 

internetu v škole. Inštaláciou programu Norton-Family prostredníctvom 

svojich rodičov budú žiaci chránení aj doma.  

13 Gymnázium Jozefa Lettricha
Gymleťáci v sieti internetu bez 

rizika
1 350 € Martin Žilinský

V rámci projektu gymnázia v Martine chcú predkladatelia aktívne zapojiť 

do vyučovania skupiny mladších aj starších žiakov. Pripravené sú viaceré 

aktivity ako súťaže, workshop žiackych prác spolu so stretnutím s rodičmi, 

beseda s odborníkom na tému internetbanking a platobná karta, beseda 

na tému Nebezpečenstvo závislosti žiakov na mobilných zariadeniach, 

dotazník pre žiakov a dospelých o používaní internetu a mobilných 

zariadení, či videokonferencia so zahraničnými spolužiakmi. Zároveň sa 

žiaci pripoja k medzinárodnému Dňu bezpečnejšieho internetu a Dňu bez 

mobilu. Výstupom okrem literárnych textov a žiackych prác SOČ starších 

žiakov a prezentácií mladších žiakov bude nástenka v škole a webová 

stránka prístupná  verejnosti.  

14 Základná škola Jakubov Spoločne pre e-bezpečie 1 960 € Jakubov Bratislavský

Projekt ZŠ v Jakubove je zameraný na interaktívne vzdelávanie žiakov s 

cieľom zvýšiť bezpečné používanie internetu a mobilných aplikácií. 

Nevyhnutnou súčasťou zmeny myslenia sú samotní žiaci, ktorí na vlastnej 

koži (workshopy, hry, prednášky) spoznajú slabé a silné stránky internetu a 

okúsia nástrahy virtuálneho priateľstva. Naučia sa, ako bezpečne používať 

internet, ako nestratiť súkromie, či nepodľahnúť virtuálnym lákadlám 

alebo ako nestratiť hlavu pri používaní mobilu a zdieľaní statusov. 

Projektom chce ZŠ zapojiť rodičov do rodičovskej kontroly a  posilniť ich 

povedomie o tom, ako môžu svoje deti chrániť aj doma a viesť ich ku 

komunikácii s deťmi o tom, ako trávia čas na mobile a internete.   
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15
Základná škola Pavla Országha 

Hviezdoslava

Červená čiapočka útočí proti 

kyberšikane
1 000 € Trstená Žilinský

Hlavným cieľom projektu Červená čiapočka útočí proti kyberšikane  je 

poučiť žiakov I. stupňa ZŠ P. O. Hviezdoslava v Trstenej o nástrahách a 

rizikách internetu na základe dramatizácie rozprávky Červená čiapočka. Do 

realizácie budú zapojení žiaci 5. a 9. ročníka. Cieľom je poučiť a vysvetliť 

žiakom nástrahy a riziká na sociálnych sieťach prostredníctvom edukačnej 

rozprávky, ktorá bude predstavená žiakom prvého stupňa školy. K 

rozprávke budú vytvorené edukačné materiály o bezpečnosti na internete, 

ktoré sa budú využívať ako edukačná pomôcka na mediálnej výchove a 

hodinách informatiky. 

16
Obchodná akadémia Levice, K. 

Kiitenbergera 2

Bezpečný internet pre 3 

generácie
750 € Levice Nitriansky

Študenti 2. ročníka Obchodnej akadémie v Leviciach vytvoria hlavný 

pracovný tím, ktorý založí klub Bezpečného Internetu. Klub sa bude 

stretávať každé dva mesiace a budú na ňom prezentovať svoju doterajšiu 

prácu, diskutovať so spolužiakmi na spomínané hrozby. Študenti vytvoria 

blog, na ktorom budú publikovať svoje postrehy, tipy a návody pre 

bezpečnejšiu prácu s internetom. Jeden z klubov zorganizujú v klube 

dôchodcov, s ktorým už viackrát spolupracovali. Obyvateľom klubu ukážu, 

aké hrozby na nich číhajú a ako sa im vyvarovať. Študenti zároveň vytvoria 

propagačný materiál, ktorý budú rozdávať svojim spolužiakom, rodičom 

ale aj spomínaným dôchodcom. Ku koncu projektu z vytvorených plagátov 

usporiadajú výstavu inštalovanú v priestoroch školy.  

17

Gymnázium Mateja Korvína s 

vyučovacím jazykom maďarským 

Veľký Meder - Corvin Mátyás 

Magyar Tannyelvü Gimnázium

Nestaň sa obeťou pavučiny 

sveta
1 000 € Veľký Meder Trnavský

Žiaci 1. a 2. ročníka gymnázia vo Veľkom Mederi sa zapoja do workshopov 

zameraných na tému Bezpečne na internete a Prevencia šikanovania. Pre 

žiakov MŠ a ZŠ zostavia ankety s dôrazom na primeranosť veku 

respondentov. Graficky ich upravia, údaje spracujú pomocou štatistiky, 

vyhodnotia ich aj graficky a zostavia očakávané tabuľky. Na hodinách 

informatiky budú celý rok zbierané zaujímavé grafické výstupy a 

prezentácie týkajúce sa danej témy . V rámci Dňa mladých ekonómov na 

OA bude žiakmi prezentovaná viacmesačná práca, výsledky, zhotovené 

nástenky a pripravená výstava grafických prác zhotovených na hodinách 

informatiky. Počas mája budú výsledky doručené spolupracujúcim ZŠ a 

MŠ, pričom im odovzdajú aj pracovné zošity a omaľovánky, ktoré im žiaci 

pripravia.
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18 SARAHS SK, n. o. Učíme v záhrade online 1 400 € Spišský Hrhov Prešovský

Projekt Učíme v záhrade online  predstavuje inovatívnu formu vzdelávania 

pomocou vlastných telefónov a tabletov žiakov základných škôl. Členovia 

SARAHS, učitelia a žiaci Základnej školy s materskou školou v Spišskom 

Hrhove budú niekoľko mesiacov spoločne pracovať na vzniku aplikácie, 

ktorá bude v budúcnosti slúžiť ako online sprievodca areálom školy. Ten už 

dnes disponuje vzdelávacou záhradou, interaktívnymi modulmi a 

učebnými pomôckami. Všetci tak budú môcť využiť svoje telefóny a tablety 

ako zábavného spoločníka pri prechádzke areálom školy a ešte sa pritom 

mnoho naučia. 

19
Obchodná akadémia, Akademika 

Hronca 8, Rožňava

Deň bezpečného internetu 

2015
750 € Rožňava Košický

Konferencia Deň bezpečného internetu 2015  bude nadväzovať na 

minuloročnú konferenciu a uskutoční sa počas dňa, ktorý je Európskou 

Komisiou vyhlásený za Safer Internet Day. Témou tohtoročnej konferencie 

Obchodnej akadémie v Rožňave budú mobily. Odborní lektori budú 

pozvaní z firmy Orange Slovensko. Video-konferenčný hovor bude 

uskutočnený s lektorom z firmy ESET. Na konferencii budú prezentované 

práce žiakov, ktorými vyjadria svoj názor na život s mobilom (napr. 

vytvorené v novom edukačnom prostredí GLOGSTER). Vytvorené materiály 

budú zverejnené aj pre širokú verejnosť na FB stránke OA Rožňava o 

bezpečnosti na internete. 

20 Stredná odborná škola
Dramatizácia spotu o 

bezpečnosti na internete
500 € Námestovo Žilinský

Žiaci zo SOŠ v Námestove si v rámci projektu vyhľadajú problémy ohľadom 

internetovej bezpečnosti práve prostredníctvom internetu. Nástrahy v 

kybernetickom svete budú riešiť formou dramatizácie. Vzniknutým 

produktom budú natočené skupinové spoty, ktoré študenti predstavia 

celej škole a umiestnia ich na jej webovú stránku. Počas predvádzania 

krátkych hraných alebo filmových spotov v rozličných jazykoch budú 

ostatní žiaci pozorovať, hodnotiť a vyberať najlepšie dielo. 
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21 Základná škola, Detva
Virtuálny priateľ - ozajstný 

priateľ?
1 300 € Detva Banskobystrický

Cieľovou skupinou projektu ZŠ v Detve sú žiaci 2. stupňa. Považujú sa totiž 

za skupinu, pri ktorej je prevencia rizikového správania mimoriadne 

dôležitá. Cez naplánované aktivity (beseda s odborníkom, návšteva súdu, 

tvorivé aktivity žiakov, športový deň...) súvisiace s prevenciou rizikového 

správania v oblasti IKT chcú pedagógovia zlepšiť komunikáciu žiakov a 

poukázať na primeranú mieru pri využívaní moderných technologických 

prostriedkov. Žiaci by si mali po uskutočnení aktivít uvedomiť, že nové 

technológie sú rýchlym zdrojom informácií a zábavy, ale prinášajú aj 

množstvo rizík, ktoré ak nebudú včas diagnostikované a riešené, môžu mať 

negatívny vplyv na ich osobnosť a budúci život.  

22 Základná škola Ľubica, Školská 1 Paulínka v digitálnom svete 1 070 € Ľubica Prešovský

Cieľovou skupinou projektu Paulínka v digitálnom svete  sú žiaci na I. 

stupni ZŠ v Detve. Vďaka projektu sa žiaci naučia pracovať bezpečne na 

internete, využívať ho vhodne a bez rizík.  Vyskúšajú si prácu s 

jednoduchými programami na programovanie - Scratch, Lapado Mese a 

využijú aj programy RNA, Tux Paint. Zoznámia sa s prostredím sociálnej 

siete Pinterest a jej bezpečným využívaním. Zostavia svoj prvý plagát, na 

ktorom budú pravidlá bezpečného využívania internetu a zapoja sa do 

súťaže, ktorej výsledky, čiže práce žiakov, budú dostupné aj rodičom a 

pedagógom školy.

23 Základná škola Divín
Mesiac komunikačných 

technológií
1 280 € Divín Banskobystrický

Mesiac december vyhlási ZŠ v Divíne za mesiac komunikačných technológií 

na svojej škole. Takouto cestou chce škola upozorniť na rôzne aspekty 

používania komunikačných technológií a bezpečnosti na internete. Do 

projektu budú zapojení všetci žiaci školy, ktorí budú po triedach riešiť 

zadané úlohy. Výstupom celej školy bude časopis, v ktorom budú 

uverejnené výsledky práce všetkých tried. Na záver projektu bude 

zorganizované za prítomnosti celej školy a rodičov záverečné grémium, 

kde bude projekt vyhodnotený a ocenení najlepší žiaci jednotlivých 

ročníkov. 
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24
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - 

Pavol Jozef Šafárik Gimnázium
Internet - najlepší priateľ? 1 300 € Rožňava Košický

Žiaci 1.-3. ročníka gymnázia v Rožňave sa zapoja do projektu s názvom 

Internet - najlepší priateľ? . V rámci projektu budú žiaci vyškolení o 

problematike bezpečného používania internetu. Následne svoje poznatky 

využijú pri projektových aktivitách projektu. Divadelné scénky budú 

spracované na základe zmodernizovaných klasických rozprávok. 

Videosekvencie a pieseň v scénkach budú zamerané na bezpečné 

používanie internetu. Vytvorený tím ambasádorov bude pomáhať pri 

hľadaní riešenia problémov súvisiacich s bezpečnosťou na internete. 

Cieľom projektu je rozvíjať sociálne zručnosti žiakov a čeliac novým výzvam 

zvýšiť ich sebavedomie a interpersonálne zručnosti.

25
Základná škola s materskou školou 

Rakovec nad Ondavou
NETKO 1 270 €

Rakovec and 

Ondavou
Košický

Projekt ZŠ s MŠ v Rakovci na Ondavou pomôže žiakom spoznávať niektoré 

nové informačno-komunikačné technológie a pracovať s internetom 

bezpečne. V rámci projektu budú realizované projekty cez e-twinning 

(medzinárodné internetové priateľstvá a družby škôl) a deti spoznajú 

výhody novej komunikačnej technológie. Žiaci aj ich rodičia sa zoznámia s  

novými webovými stránky, ktoré sú bezpečné a nápomocné aj pre tých, 

ktorí sa už stali obeťami internetovej kriminality. Žiaci budú ovládať najviac 

používané počítačové výrazy a slovné spojenia, ale aj ohrozenia, ktoré im 

môžu uškodiť. Budú ovládať pravidlá bezpečného používania internetu a 

nebudú ho zneužívať na vykonávanie nezákonných alebo neetických 

činností.

26

Základná škola s materskou školou 

ul. I. Bukovčana 3 Bratislava - 

Devínska Nová Ves

B3 televízia 820 € Bratislava Bratislavský

Projekt B3 televízia  je zameraný na žiakov 8. ročníka ZŠ v Bratislave. Žiaci 

upozornia na nástrahy na sociálnych sieťach a na ich možné riešenia 

prostredníctvom scénok, ktoré nahrajú a odvysielajú v rámci B3 televízie. 

Všetky reportáže budú dostupné na internete a budú slúžiť aj ako učebná 

pomôcka pre ostatných učiteľov. Projekt pomôže žiakom uplatniť svoje 

vedomosti v praxi a získať nové skúsenosti, ktoré ďalej odovzdajú mladším 

žiakom. Projekt B3 televízia bude slúžiť aj ako informačný prostriedok 

nielen pre žiakov Základnej školy na Ul. I. Bukovčana, ale aj pre ich rodičov, 

priateľov školy a verejnosť.
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27 Základná škola Júliusa Juraja Thurzu POSTCROSSING 1 500 € Detva Banskobystrický

Projekt POSTCROSSING ZŠ v Detve predstavuje križovatku autentických 

pohľadov detí žijúcich v on-line svete. Po úvodnom worshope, ktorého sa 

zúčastnia zástupcovia z tried (ktorí pretlmočia obsah spolužiakom) sa 

zrealizujú fotografické dielne pre jednotlivé ročníky. Následné sa začnú 

tvoriť pohľadnice/bumerangy, ktoré si budú preposielať medzi triedami, 

do zborovne, emailom rodičom, kamarátom a pod. V ďalšej fáze budú 

rozdelení do tímov, ktoré budú inštalovať vzniknuté produkty do učební a 

pripravovať koncept konečnej prezentácie (pripravovať workshopy, tvorivé 

dielne, happeningy, poradne či prednášky pre širšiu verejnosť a 

spolužiakov). 

28
Základná škola Pavla Križku, Ul. P. 

Križku 392/8 Kremnica
Bezpečne vo virtuálnom svete 1 580 € Kremnica Banskobystrický

Témou projektu ZŠ v Kremnici sú výhody a nástrahy využívania 

komunikačných technológií. S jednotlivými druhmi komunikačných 

technológií, možnosťami ich využitia pre potreby vzdelávania a zábavy, ale 

i spôsobmi zneužitia sa oboznámia žiaci celej školy. Aktivity sú rozdelené 

do niekoľkých okruhov: prevenčné, vzdelávacie, propagačné a tvorivé. 

Široký priestor je venovaný e-learningu. Vznikne množstvo učebných 

pomôcok. Žiaci vytvoria pexeso, domino či obrázkový slovník  a s využitím 

pojmov spojených s virtuálnym svetom a založia internetový školský 

časopis. Učitelia zostavia pre potreby školy učebnicu s prevenčnými 

aktivitami a súborom pracovných listov. Zámerom projektu je dosiahnuť, 

aby sa žiaci cítili vo virtuálnom svete bezpečne. 

29
Spojená škola, Oslobodenia č. 165, 

Belá

Bezpečáci v akcii - pridaj sa aj 

TY!
890 € Belá Žilinský

Projekt Bezpečáci v akcii - pridaj sa aj TY! je pokračovaním minuloročného 

projektu Belskí internetoví bezpečáci v akcii, do ktorého svojimi novými 

projektovými aktivitami vstúpia žiaci 2. - 9. ročníka. V rámci projektového 

vyučovania budú plniť čiastkové úlohy, kde výsledným produktom bude 

pieseň, príbeh, reklama, scénka, propagačný materiál o bezpečnom 

používaní internetu. Výsledky svojej práce budú prezentovať rodičom a 

širokej verejnosti pomocou propagačných materiálov, výstavy v škole, 

prezentáciou v obecných novinách a na webe. Prostredníctvom spolupráce 

s odborníkmi sa žiaci dozvedia nielen o IKT ako o zdroji zábavy, ale 

predovšetkým o prostriedku tvorivého učenia sa. 
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30

Gymnázium Mihálya Tompu 

Reformovanej kresťanskej cirkvi s 

vyučovacím jazykom maďarským - 

Tompa Mihály Református 

Gimnázium, Daxnerova 42, 

Rimavská Sobota

On line - non stop ohrozenie? 2 000 €
Rimavská 

Sobota
Banskobystrický

Učitelia gymnázia v Rimavskej Sobote sa rozhodli otvoriť tému 

kyberšikanovania a riešiť nežiaduci jav prostredníctvom  zapájania 

odborníkov a rodičov. Žiaci absolvujú besedy, zúčastnia sa situačných hier, 

hrania rolí a získajú praktické rady ako pracovať bezpečne na počítači. 

Svoje zážitky preberú s odborníkmi a svoje názory na tému 

kyberšikanovanie vyjadria vo výtvarných a literárnych prácach. Žiaci 

pripravia a zrealizujú prieskum v kruhu svojich blízkych na tému On line - 

non stop ohrozovanie? . Projekt sa skončí vernisážou prác, kde účastníci 

odprezentujú pred verejnosťou aj priebeh projektových aktivít a výsledky 

prieskumu. Výsledky projektu budú zverejnené v školskom časopise, na 

internetovej stránke školy a taktiež na regionálnych internetových 

portáloch. 

31

Gymnázium J. F. R. Alumni - 

Spoločnosť absolventov štátneho 

gymnázia v Levoči

Straty a nálezy 1 500 € Levoča Prešovský

Počas realizácie projektu Straty a nálezy  budú študenti v Levoči hľadať 

odpovede na otázky, čo im komunikačné technológie dávajú (nálezy) a čo 

im berú (straty). Vytvoria postery na danú tematiku, ktoré budú 

zverejnené formou výstavy. Zúčastnia sa besedy s odborníkmi o výhodách 

a nevýhodách IKT. Zapojení budú aj do Svetového dňa bez mobilu a Dňa 

pre bezpečnejší internet. Pre študentov škôl zo širšieho okolia Levoče a pre 

verejnosť pripravia v aule školy výstavu študentských prác - posterov, 

starších komunikačných prostriedkov, modelov a pomôcok. Výstava bude 

interaktívna, doplnená o zaujímavé úlohy so záverečnou súťažou.  

32 Základná škola, Korňa Bezpečne na internete 800 € Korňa Žilinský

Projekt Bezpečne na internete  má naučiť žiakov prevziať zodpovednosť za 

osobné údaje zverejnené na internete a sociálnych sieťach. Deti budú 

poučené o počítačovej kriminalite, falšovaní počítačových údajov a 

porušovaní autorských a príbuzných práv. V rámci projektu bude 

odprednášaná aj prezentácia pre rodičov žiakov o možných rizikách 

internetu. Žiaci vytvoria a spracujú dotazník, ktorý bude rozdaný žiakom 

druhého stupňa. V priebehu projektu zorganizujú školský workshop a 

svoje práce a poznatky sprístupnia všetkým žiakom. Po skončení projektu 

budú všetky materiály sprístupnené všetkým pedagógom a môžu sa využiť 

vo vyučovaní. 
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33 TANDEM, n.o. Virtuálna intímna zóna 1 480 €
Dunajská 

Streda
Trnavský

Zámerom projektu Virtuálna intímna zóna  je posilniť zodpovedný prístup 

mladých ľudí v používaní internetu a v zaobchádzaní s vlastnými osobnými 

údajmi a súkromnými informáciami. V rámci projektu budú do kampane za 

bezpečnejší internet zapojení aj samotní žiaci a cez túto tému im budú 

sprostredkované zručnosti a vedomosti o plánovaní a realizovaní 

projektov. Prioritnou cieľovou skupinou projektu sú členovia žiackych 

školských rád. Pre účastníkov projektu bude pripravené video o rizikách 

internetu, víkendové školenie pre členov ŽŠR, jednodňový workshop v 

téme projektového manažmentu, mentoring žiakov, kampaň žiakov o 

virtuálnej intímnej zóne a jej spoločné vyhodnotenie so školiteľmi.

34
Rodičovské združenie pri ZŠ 

Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov

Tablety v školách - metodický 

deň pre učiteľov
1 500 € Nižný Klátov Košický

Mnohé školy dnes disponujú tabletmi. Pedagógom však chýba školenie, 

ako správne a bezpečne s tabletmi pracovať. Po vzore škôl v pôsobnosti 

Košice-mesto sa RZ pri ZŠ v Nižšom Klatove rozhodlo zorganizovať 

metodický deň pre učiteľov zo škôl Košice-okolie v deň polročných 

prázdnin. Témou bude efektívne a bezpečné využitie tabletov na školách. 

Garanciou kvality podujatia sú mená lektorov: p. Jaroslav Oster,  

konzultant bezpečnosti IT a Miloš Belik, o.i. autor tuul. Na metodickom dni 

nebudú chýbať praktické workshopy, ukážky z praxe a výmena skúseností 

medzi učiteľmi. Zástupcovia Krajského školského úradu v Košiciach 

dostanú pozvanie na tento metodický deň s apelom, aby v budúcnosti 

organizovali podobné podujatia pod záštitou mesta.

35
Základná škola, Levočská 11, 

Spišská Nová Ves
ABECEDA DOVTIPU 1 500 €

Spišská Nová 

Ves
Košický

Základná škola v Spišskej Novej Vsi chce spustiť pilotný projekt, ktorý 

pomôže žiakom bezpečne sa orientovať vo virtuálnom svete. Na žiakov 

čaká dotazník, interaktívna prezentácia pracovníka polície, kampaň, počas 

ktorej bude na škole prebiehať informačná kampaň z obsahu stránky 

www.e-deti.sk a tzv. detective day nabitý kreatívnymi úlohami. Rodičia 

žiakov budú oboznámení s výsledkami dotazníkov. Bude im predstavený 

projekt s návrhom riešení ochrany detí a budú pozvaní k spolupráci a k 

dobrovoľníctvu pri realizovaní aktivít projektu.


