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GRANTOVÝ PROGRAM

Nápad pre školy

Podporíme projekty z oblasti finančnej gramotnosti:
Podporíme projekty, ktoré budú mať preukázateľne merateľné nasledujúce povinné aktivity:
inovatívnosť
interaktívnosť
vytvorenie pridanej hodnoty a potenciál na tvorbu pridanej hodnoty
udržateľnosť projektu po jeho skončení
Uvedené aktivity budú súčasne kritériá hodnotenia projektu a sú povinné.
Hlavné ciele vášho projektu musia byť tak vytýčené, aby ste dosiahli inovatívnosť, interaktívnosť, pridanú
hodnotu, ako aj udržateľnosť projektu po jeho skončení.
Merateľnosť inovácií, interaktívnosti, pridanej hodnoty a udržateľnosti projektu po jeho ukončení:
Bude sa hodnotiť počet inovatívnych výstupov v procese výuky, počet vytvorených inovatívnych metodických pomôcok, podrobne ich opíšte v rámci hlavných aktivít a zvolených podaktivít v projekte.
Hodnotiaca škála od 0 do 5 bodov, pričom 5 znamená najvyšší počet bodov.
Merateľnosť stupňa interaktívnosti – bude sa hodnotiť počet vytvorených spôsobov, prostriedkov, ako
dosiahnuť najvyšší stupeň interaktívnosti v procese výuky, počet vytvorených interaktívnych metodických pomôcok s cieľom dosiahnuť maximálnu vzájomnú komunikáciu učiteľ – žiak, žiak – učiteľ, (napr.
vytvoriť spoločenskú hru, do ktorej sa zapojí celá trieda, rozdelená do 4 – 5 tímov po šesť hráčov).
Projekt, ktorý vytvorí spoločenskú hru, môže získať veľký počet bodov pri hodnotení. Hodnotiaca škála
od 0 do 5 bodov, pričom 5 znamená najvyšší počet bodov.
Merateľnosť stupňa pridanej hodnoty v procese výuky, tvorby metodických pomôcok, bude sa hodnotiť počet výstupov, ktoré budú mať pridanú hodnotu. Hodnotiaca škála od 0 do 5 bodov, pričom
5 znamená najvyšší počet bodov.
Merateľnosť zabezpečenia udržateľnosti projektu v procese výuky, tvorby metodických pomôcok –
bude sa hodnotiť počet výstupov, ktoré zabezpečia udržateľnosť projektu po jeho skončení. Hodnotiaca škála od 0 do 5 bodov, pričom 5 znamená najvyšší počet bodov.
Bude sa hodnotiť aj to, do akej miery sú zabezpečené nasledujúce podaktivity projektu. Hodnotiaca
škála od 0 do 5 bodov, pričom 5 znamená najvyšší počet bodov:
Podaktivita 1 – Výučba
Podaktivita 2 – Tvorba metodických pomôcok
Podaktivita 3 – Zapájanie učiteľ – žiak a naopak
Aspoň dve z uvedených podaktivít sú povinné, musia byť v každom projekte.
Maximálny počet získaných bodov je 25.
Implementovanie projektu finančnej gramotnosti do procesu výuky
Návrh materiálneho vybavenia interaktívnej triedy alebo triedy so špeciálnym zameraním (t. j. výber
zariadenia a pomôcok, špeciálneho vybavenia...)
Vytvorenie motivačných podmienok vzdelávania žiakov tvorbou originálnych školských vzdelávacích
programov a krúžkov/mimoškolských aktivít (tak, aby sa vedeli uplatniť na súčasnom trhu práce)

Rozšírenie možností individuálneho vzdelávania žiakov a rozšírenie ponuky alternatívnych učebníc
a učebných pomôcok
Návrh finančnej podpory aktivít, ktoré by mohli zlepšiť úroveň vyučovania
O finančnú podporu sa môžu uchádzať:
základné školy (učiteľ/učitelia a žiaci jednej triedy)
stredné školy (učiteľ/učitelia a žiaci jednej triedy)

Každá škola môže zaslať len jeden projekt
Financovanie nápadu:
Získané financie sa môžu použiť na realizáciu projektu finančnej gramotnosti alebo na financovanie
aktuálnych potrieb školy (napríklad: oprava interiéru/exteriéru, nákup pomôcok na výučbu, nákup
vybavenia pre žiakov atď.)
Použitie financií bude komunikované s každou školou a účel použitia musia odsúhlasiť zástupcovia
Poštovej banky.
Predloženie nápadu:
Žiadosti o grant prijímame iba cez elektronický systém Egrant: https://nadaciapostovejbanky.egrant.sk/
Postup:
Registrácia žiadateľa – povinná pre každého žiadateľa bez ohľadu na vytvorené registrácie v minulosti.
Po vyplnení registračných údajov a kliknutí na potvrdzujúci e-mail (príde vám na email, ktorý ste pri
registrácii zadali) sa vám vytvorí konto.
Prihlásenie – do online systému sa žiadateľ prihlási zadaním zvoleného prihlasovacieho mena a hesla.
Vyplnenie žiadosti – po prihlásení budete môcť vyplniť online žiadosť.
Do žiadosti možno vstupovať opakovane a dopĺňať ju až do uzavretia programu/odoslania formulára.
Uzávierka prijímania žiadostí je 15. januára 2019 do 0.00 hod. Žiadosti zaslané po uzávierke a podané
osobne/poštou nebudú hodnotené.
Harmonogram grantového programu:
Vyhlásenie grantového programu: 15. október 2018
Uzávierka prijímania projektov: 15. január 2019
Výsledky hodnotenia v 1. kole – podporené nápady budú zverejnené na stránke www.napadpreskoly.
sk: 31. januára 2019
Hodnotenie TOP projektov verejnosťou a výber TOP projektov odbornou komisiou: február 2019
(o presnom termíne hlasovania na stránke www.napadpreskoly.sk budeme informovať)
Podpis zmlúv, pridelenie finančných prostriedkov: marec/apríl 2019
Realizácia podporených nápadov: apríl 2019 – december 2019
Vyúčtovanie podporených nápadov: najneskôr do 31. decembra 2019
Ceny pre víťazov:
Získané financie môže škola použiť na financovanie svojich aktuálnych potrieb.
Školy (základná a stredná škola):
1. miesto: 5 000 € + 5 000 € na realizáciu projektu finančnej gramotnosti
2. miesto: 4 000 €
3. miesto: 3 000 €
Učitelia (základnej a strednej školy) získajú bezplatný účet v Poštovej banke a finančnú odmenu:
1. miesto: 1 000 €
2. miesto: 800 €
3. miesto: 600 €

Žiaci (základnej a strednej školy) získajú financie na školský výlet/exkurziu:
1. miesto: 900 €
2. miesto: 700 €
3. miesto: 500 €
CENA VEREJNOSTI:
TOP základná škola získa finančnú odmenu vo výške 3 500 €
(súčasťou ceny je aj príspevok na koncoročný výlet pre žiakov triedy)
TOP stredná škola získa finančnú odmenu vo výške 3 500 €
(súčasťou ceny je aj príspevok na koncoročný výlet pre žiakov triedy)
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