Výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky
Školy (Š) a školské zariadenia (ŠZ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
sa prostredníctvom oddelenia strategického rozvoja, referátu školstva, športu a mládeže
Magistrátu mesta Košice aktívne zapájajú do tvorby, predkladania a realizácie projektov
v rámci uverejnených výziev Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje počas roka
nasledovné výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov:
a) Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu
b) Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií

Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu zverejňuje
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade
so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov.

a)

•
•
•
•
•
•
•
•

Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu:
Enviroprojekt
Zdravie v školách
Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc
Vzdelávanie pre všetkých
Stop bariéram
Včas začať a účinne pomôcť
Metodika a supervízia v poradenstve
Od dieťaťa k učiteľovi

Výzvy na poskytnutie dotácií v oblasti regionálneho školstva podľa § 6c zákona
č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení neskorších predpisov.
Dotácie v oblasti regionálneho školstva sa poskytujú podľa § 6c zákona č. 597/2003
Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení
neskorších predpisov s účinnosťou od 1. marca 2011.

b)

•

•
•
•

•

Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií:
Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na vydávanie odborných časopisov
pre zamestnancov škôl a školských zariadení a pre deti, žiakov a poslucháčov škôl
a školských zariadení
Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na obnovu výchovy a vzdelávania
Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na propagáciu odborného
vzdelávania a prípravy
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na zabezpečenie praktického
výcviku a výchovy a vzdelávania žiakov ZŠ na DDI v oblasti zvyšovania bezpečnosti
v premávke na pozemných komunikáciách
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na obnovu výchovy
a vzdelávania žiakov II. stupňa základných škôl

Dotácie sa môžu poskytovať v oblastiach:
• informačných a komunikačných technológií,
• jazykových znalostí,
• modernizácie a obnovy kompenzačných pomôcok pre žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami,
• modernizácie a obnovy učebných pomôcok,
• zdravého životného štýlu,
• životného prostredia,
• nákladov na vybavenie rozvíjania manuálnych zručností,
• modernizáciu materiálno-technického zabezpečenia,
• obnovy výchovy a vzdelávania,
• aktivít zameraných na predchádzanie užívaniu omamných a psychotropných látok,
• poznávania historického a kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky,
• podnikateľského vzdelávania, zručností a kompetencií,
• propagácie odborného vzdelávania a prípravy,
• podporu aktivít súvisiacich so zabezpečením praktického výcviku žiakov na detských
dopravných ihriskách,
• podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení
a pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení,
• podporu vydávania publikácií a dátových nosičov pre školy a školské zariadenia,
využívaných ako doplnok k učebniciam,
• zabezpečenie experimentálneho overovania v základných umeleckých školách,
materských školách, jazykových školách a školských zariadeniach,
• zabezpečenie prepisu publikácií využívaných ako doplnok k učebniciam do foriem
vhodných z hľadiska možností vnímania žiakov so zdravotným znevýhodnením,
• podporu aktivít súvisiacich s umeleckým vzdelávaním v základných umeleckých
školách.
Žiadateľom o poskytnutie dotácie môžu byť:
• zriaďovatelia základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl
a školských zariadení,
• občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne
prospešné služby alebo štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, ktoré nie
sú zriaďovateľmi škôl a školských zariadení a podieľajú sa na výchove a vzdelávaní
v školách a školských zariadeniach,
• fyzická osoba, ktorá sa podieľa na uskutočňovaní aktivít vo výchove a vzdelávaní
v škole alebo v školskom zariadení a dovŕšila vek 18 rokov,
• právnická osoba, ktorá sa podieľaj na uskutočňovaní aktivít vo výchove a vzdelávaní
v škole alebo v školskom zariadení.
Dotácie sa poskytujú na základe výzvy okrem oblastí podľa § 6c ods. 1 písm. d) až f).
Aktuálne výzvy sú zverejňované na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
www.minedu.sk v sekcii regionálne školstvo,
podsekcii výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov.
Výzvy sú zverejňované jedenkrát ročne a sú určené pre školy a školské zariadenia.
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