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Manuál k výzve na predloženie žiadostí o 
poskytnutie finančných prostriedkov 
mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti (POO) 
vo forme dotácie1 na nábor, zaškolenie a 
podporu doučujúcich pre základné a stredné 
školy 
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Úvod 
Pandémia Covid-19 spôsobila, že uplynulé dva roky čelili deti a mladí rôznym ťažkostiam v učení. 

Mnohí mali sťažený prístup k dištančnému vzdelávaniu, čo viedlo k prehĺbeniu rozdielov vo 

vedomostiach a spôsobilostiach žiakov na základných a stredných školách. Mnohí učitelia sú však 

po dlhom období dištančného vzdelávania unavení a vyčerpaní a nie všetky školy majú dostatok 

interných kapacít na doučovanie všetkých žiakov, ktorí by pomoc potrebovali. Výzva reaguje na 

tento stav a využíva existujúci potenciál na strane mimovládnych organizácií, ktoré sa dlhodobo 

venujú témam vzdelávania. Jej zámerom je zapojiť kapacity čo najširšej odbornej verejnosti a 

zároveň zachovať vysokú kvalitu programu doučovania.  

Základné informácie 
Štátny pedagogický ústav pripravil program doučovania, ktorý rozširuje už zverejnený balík 

doučovaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o možnosť zapojenia mimovládnych 

organizácií. Ich úlohou bude nábor, selekcia a príprava doučujúcich s nepedagogickým vzdelaním 

alebo neúplným pedagogickým vzdelaním, ako aj priebežná metodická podpora doučujúcich a tiež 

tvorba sprievodných metodických materiálov a ďalších podporných nástrojov pre doučujúcich, ako 

aj pre zapojené školy. Štátny pedagogický ústav v spolupráci s úspešnými žiadateľmi pripraví 

databázu mimovládnych organizácií a ich kapacít, z ktorých si školy budú môcť vybrať doučujúcich 

pre konkrétnych žiakov a konkrétne predmety, v ktorých potrebujú doučiť. Samotné doučovanie je 

určené pre žiakov základných aj stredných škôl. Oprávnení žiadatelia sú: 

1. neziskové organizácie, zriadené v súlade so zákonom NR SR č. 213/1997 Z. z. o 

neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení 

neskorších predpisov;  

2. občianske združenia, zriadené na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov 

v znení neskorších predpisov,  

3. nadácie, zriadené na základe zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

Podmienkou oprávnenosti žiadateľa je preukázateľné zameranie činnosti organizácie 

žiadateľa na vzdelávanie alebo rozvoj učiteľov a/alebo neformálne vzdelávanie a podporu 

vzdelávania žiakov a tiež doba existencie minimálne 3 roky. Ďalšie podmienky poskytnutia 

finančných prostriedkov sú uvedené vo výzve. 

Úlohou úspešného žiadateľa bude: 

• zabezpečenie externých doučujúcich: nábor, selekcia a príprava doučujúcich s 

nepedagogickým vzdelaním alebo neúplným pedagogickým vzdelaním, ako aj 

priebežná metodická podpora doučujúcich.  Samotní doučujúci budú realizovať 

doučovanie na základných a stredných školách zapojených do programu doučovania 

a výkon ich priamej činnosti (realizácie samotného doučovania so žiakmi) bude 

financovaný základnou alebo strednou školou na základe dohody o práci vykonávanej 

mimo pracovného pomeru;  

• Vedenie evidencie o nábore, príprave a o medotickej podpore doučujúcich 

a o naplánovanom aj uskutočnenom doučovaní. 

• tvorba sprievodných metodických materiálov a ďalších podporných nástrojov pre 

doučujúcich, ako aj pre zapojené školy. 
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Priebeh doučovania 
Doučovanie bude zamerané najmä na predmety z tzv. hlavných vzdelávacích oblastí (jazyk a 

komunikácia, matematika a informatika, človek a spoločnosť, človek a príroda). Selekciu 

žiakov, ohrozených školským neúspechom, ako aj komunikáciu so zákonnými zástupcami 

žiakov bude zabezpečovať škola, zapojená do programu doučovania v zmysle pravidiel výziev 

pre školy. Každý doučujúci bude mať vytvorenú skupinu v počte 2 -  5 žiakov. Odporúčame 

však, aby žiaci boli v skupine len z jednej triedy a zbytočne sa nepremiešavali, hlavne v čase 

pandémie. Ak to nie je možné, žiaci v skupine môžu byť z rôznych tried a najlepšie z jedného 

ročníka. Každý doučujúci si vyčlení na doučovanie min. 6 vyučovacích hodín ( 45 minútových) 

týždenne pričom 4 hodiny bude vlastné vyučovanie a 2 hod. bude mať na prípravu aktivít počas 

doučovania. Podmienkou však  je, aby jeden doučujúci absolvoval minimálne 10 žiakohodín 

v priemere za týždeň (výpočet pozri v tabuľke 1 nižšie). Ďalšie minimálne 2 hodiny sú určené 

na prípravu na doučovanie.  

Plná výška výdavkov žiadateľa bude posúdená ako oprávnená za predpokladu, že vyškolí 

minimálny počet doučujúcich, ku ktorým sa zaviaže v žiadosti a v zmluve o poskytnutí dotácie 

a zároveň doučujúci začnú vykonávať doučovanie v konkrétnej základnej alebo strednej škole 

v minimálnom rozsahu 40 žiakohodín za časové obdobie 3 mesiacov.  
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Tabuľka 1: príklady 

Žiakohodiny: 
 
● Doučujúca Anna má skupinu 4 žiakov. Doučovať bude 2x do týždňa, pričom 1x bude mať na 

doučovaní všetkých štyroch žiakov a 1x jedného vždy po 2 vyučovacie hodiny. V jednom týždni bude 

vzdelávať 1 deň x 2hod x 4 žiaci +  1 deň x 2 hod x 1 žiak = 10 žiakohodín/týždeň. Anna Šikovná 

zároveň venuje príprave na doučovanie 2 hodiny.   

● Doučujúca Sveťa má skupinu 4 žiakov. Doučovať bude 3x do týždňa, pričom 1x bude mať na 

doučovaní všetkých žiakov a 2 x 1 žiaka vždy po 2 vyučovacie hodiny. V jednom týždni bude 

vzdelávať 1 deň x 2hod x 4 žiakov + 2 dni x 2 hod x 1 žiak = 12 žiakohodín/týždeň a pripravovať 

sa 2 hodiny 

● Doučujúci Fero učí na druhom stupni fyziku. Doučuje v pondelok a v utorok dvoch žiakov zo skupiny 

A a zároveň vo štvrtok 1 žiaka zo skupiny B. V jednom týždni bude vzdelávať 2 dni x 2hod x 2 žiaci 

+  1 deň  x 2 hod x 1 žiak = 10 žiakohodín/týždeň a príprave na doučovanie bude venovať 2 

hodiny. 

Oprávnené výdavky 
 
● [Dĺžka doučovania] Nadácia Doučma sa zaviaže, že vyškolí a zabezpečí metodickú podporu pre 25 

doučujúcich. Dostane finančnú podporu vo výške 25 doučujúcich x 600 € = 15 000 €. Doučujúci 
Adam ukončil doučovanie po absolvovaní iba 30 žiakohodín doučovania. Jeho kolega Braňo na tej 
istej škole ho zastúpil a nad rámec svojho doučovania pokryl aj Adamovo doučovanie. Podmienky 
oprávnenosti výdavkov vzhľadom na rozsah doučených žiakohodín boli splnené. O.z. Mudroň teda 
má nárok na preplatenie výdavkov v plnej výške dotácie. 

● [Nábor] Občianske združenie Mudroň sa zaviaže, že vyškolí a zabezpečí metodickú podporu pre 30 
doučujúcich. Dostane finančnú podporu vo výške 30 doučujúcich x 600 € = 18 000 €. Náborom 
a tréningom však prešlo iba 25 doučujúcich. Po splnení všetkých kritérií má O.z. Mudroň nárok len 
na 25 * 600 = 15 000 €.  

● [Náhrada] Mimovládna organizácia Späť do škôl sa zaviaže, že vyškolí a zabezpečí metodickú 
podporu pre 50 doučujúcich. Dostane finančnú podporu vo výške 50 x 600 € = 30 000 €. Všetci 
úspešne prešli náborom a tréningom. Jeden doučujúci však doučovanie prerušil z dôvodu dlhodobej 
práceneschopnosti. Organizácia sa rozhodla výpadok nahradiť náborom a vytrénovaním nového 
doučujúceho pre školu. Po splnení všetkých kritérií má organizácia nárok preplatenie výdavkov 
v plnej výške dotácie, teda 30 000 €.  

 

 

Kritériá na doučujúceho: 
Doučujúci musia spĺňať kritériá dosiahnutého VŠ vzdelania min.1 stupňa (Bc.) v jednom 

z nasledujúcich odborov: 

• učiteľstvo a pedagogické vedy 

• psychológia, liečebná pedagogika, logopédia,  

• pomáhajúce profesie (napr. sociálna práca),  

• odbor, korešpondujúci s predmetom, ktorý bude daná osoba doučovať (príklad: 

absolvent Bc. štúdia matematiky, ktorý chce doučovať matematiku). 

Koordinácia doučovania zo strany školy 
Doučujúci úzko spolupracuje s koordinátorom doučovania na škole, ktorý je platený z inej 

výzvy. Koordinátora doučovania si určí škola, pričom by sa malo jednať o kmeňového 

zamestnanca školy. Úlohou koordinátora bude navrhnúť a v žiadosti popísať model 

koordinácie medzi vyučujúcimi a doučujúcimi, ako aj plán informovania a motivovania žiakov 

a ich zákonných zástupcov. Koordinátor zároveň zodpovedá za celkovú realizáciu  a evidenciu 
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projektu zo strany školy, ako aj za zber spätnej väzby v škole. Koordinátor vie prípadnej 

kontrole na mieste predložiť rozvrh doučovania, zadelenie doučujúcich do tried, prípadne, 

skupín. Je nápomocný pri riešení problémov doučujúcich, napr. pri chorobe. V prípade 

karantény v triede rieši koordinátor s príslušným doučujúcim a riaditeľom školy nahradenie 

vymeškaného doučovania tak, aby počas trojmesačného obdobia trvalo doučovanie celkovo 

aspoň 40 žiakohodín. V prípade nižšieho počtu doučujúcich budú výdavky pomerne krátené. 

Žiadateľ je zároveň povinný dodržať stanovený počet hodín vzdelávania a metodickej podpory, 

poskytovanej doučujúcim. 

Po umiestnení doučujúceho do konkrétnej základnej alebo strednej školy bude doučujúci na 

základe priameho zmluvného vzťahu so školou (dohody o práci vykonávanej mimo 

pracovného pomeru) poskytovať neformálne vzdelávanie žiakom a žiačkam základných a 

stredných škôl, za čo dostáva finančnú odmenu 200, - Eur mesačne. Škola získava financie 

na odmenu pre doučujúcich z ostatných programov doučovania, vyhlásených MŠVVaŠ SR. 

Žiadosť a projekt 
 

Žiadosť vrátane jej príloh, sa predkladá výhradne prostredníctvom elektronického formulára 

žiadosti zverejneného na web stránke MŠVVaŠ SR https://doucovaniemvo.iedu.sk/. 

Pred písaním žiadosti 
1. Potenciálny žiadateľ si preštuduje výzvu na podávanie projektov. 

2. Zhodnotí, koľko doučujúcich má kapacitu vybrať, vytrénovať a metodicky podporiť. 

3. Zváži, či bude mať v rámci svojich spoluprác so školami dopyt, prípadne, či sa vie 

proaktívne zapojiť do oslovovania základných a stredných škôl. 

4. Preštuduje si tento manuál k projektu. 

5. V prípade nejasností si pozrie FAQ a ak to nepomôže, napíše svoju otázku na emailovú 

adresu doucovanie@statpedu.sk 

Zoznam základných škôl, ktoré sa zapojili do programu Spolu múdrejší 2 a zároveň 

predbežne prejavili záujem o externých doučujúcich nájdete v prílohe 1 tohto dokumentu. 

Zoznam stredných škôl, ktoré sa zapojili do programu Spolu úspešnejší 2021 a zároveň 

predbežne prejavili záujem o externých doučujúcich nájdete v prílohe 2 tohto dokumentu. 

Vypĺňanie žiadosti 
Identifikačné údaje organizácie žiadateľa, Kontaktné údaje štatutárneho orgánu a Kontaktné 

údaje splnomocneného zástupcu 

Žiadateľ vyplní základné údaje o organizácii, identifikuje štatutárny orgán a zároveň uvedie 

kontaktné údaje splnomocnenej osoby, ktorá bude vykonávať koordinačnú činnosť v mene 

organizácie. Môže a nemusí ísť o tú istú osobu. 

Informácie o projekte  

Žiadateľ vyplní, akým spôsobom plánuje realizovať informačnú kampaň, nábor, vstupné 

školenie a výber doučujúcich a opíše spôsob zabezpečenia metodickej podpory doučujúcich. 

Predstaví tiež časový harmonogram jednotlivých činností a regióny, v ktorých žiadateľ plánuje 

https://doucovaniemvo.iedu.sk/
file:///C:/Users/Mirka/AppData/Local/Temp/doucovanie@statpedu.sk
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realizovať aktivity. Ďalšou dôležitou súčasťou tejto sekcie je predstavenie spolupráce 

s konkrétnymi základnými a strednými školami a tiež zoznam najvýznamnejších projektov 

realizovaných žiadateľom v oblasti vzdelávania alebo rozvoja učiteľov a/alebo neformálneho 

vzdelávania a podpory vzdelávania žiakov. 

Finančné zabezpečenie realizácie projektu (požadované v zmysle výzvy) 

Upozornenie: Vzhľadom k rozpočtovým pravidlám v zmysle platnej legislatívy nie je možné 

neminuté finančné prostriedky určené na úhradu výdavkov v roku 2021, presunúť do rozpočtu 

na rok 2022. 

Tip: Časový harmonogram spustenia doučovania Spolu múdrejší 3 a Spolu úspešnejší 2022 

(január 2022) priamo súvisí so zapojením „externých“ doučujúcich do procesu doučovania. 

Preto existuje predpoklad, že väčšia časť nákladov, spojených s náborom a tréningom, bude 

využitá ešte v roku 2021 a následne náklady spojené s metodickou podporou v roku 2022. 

Povinné prílohy 

Zoznam povinných príloh – predpripravené vzory sú k dispozícii na stiahnutie priamo vo 

formulári. Vyplnené sa vkladajú do okna, na to určeného.: 

• Čestné vyhlásenie žiadateľa o splnení osobitných podmienok (formát PDF), 

• Návrh rozpočtu k žiadosti o poskytnutie dotácie na nábor, zaškolenie a podporu 

doučujúcich pre základné a stredné školy (formát XLS/XLSX), 

• Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc (formát PDF). 

Ďalšie povinné prílohy – vkladajú sa do okna „Ďalšie povinné prílohy“ (povolené formáty: 

PDF/DOC(X)/JPG/PNG). Jednotlivé dokumenty nemusia byť v podobe samostatných súborov. 

• Výročné správy žiadateľa za posledné 3 roky, 

• zriaďovacia listina žiadateľa, 

• stanovy alebo štatút organizácie, 

• doklad o pridelení IČO žiadateľa, 

• doklad o menovaní štatutárneho zástupcu žiadateľa, 

• splnomocnenie žiadateľa - predkladá sa v prípade, ak osoba konajúca v mene žiadateľa 

nie je štatutárnym orgánom žiadateľa. Splnomocnenie musí byť notársky overené. 

• čestné prehlásenie žiadateľa o tom, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky. 

• čestné prehlásenie žiadateľa o tom, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné 

konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii, alebo nútenej 

správe. 

Podanie žiadosti 
Žiadosť sa zasiela prostredníctvom elektronického formulára. Pre správne odoslanie a 

zaevidovanie žiadosti odporúčame, aby ste si pred prípravou žiadosti prečítali dokumenty 

„Manuál“ a „Často kladené otázky“, ktoré Vám pomôžu správne nastaviť obsahovú stránku 

projektu. Následne môžete pristúpiť k vypĺňaniu žiadosti online. 

Odporúčania: 

• na prípravu žiadosti využite iný prehliadač, ako je Internet Explorer, 

• ak chcete, žiadosť si pred odoslaním uložte (uložením celej stránky, vytlačením do PDF 

alebo inak), 



Manuál k výzve pre doučujúcich prostredníctvom neštátneho sektoru 

7 

 

• skontrolujte, že po odoslaní žiadosti sa zobrazí informácia o prijatí žiadosti formou 

dialógového okna, 

• potvrdenie o odoslaní, spolu s kópiou žiadosti, Vám príde aj na zadanú kontaktnú e-

mailovú adresu – POZOR: niekedy dané potvrdenie príde do spamu, takže je potrebné, 

aby ste si skontrolovali aj nevyžiadanú poštu, 

• ak Vám potvrdzovací e-mail nepríde, skúste žiadosť odoslať z iného prehliadača 

a/alebo počítača (duplicitná žiadosť NIE JE dôvodom na vylúčenie žiadosti), 

• v prípade, že Vám ani po opakovanom pokuse o registráciu potvrdzovacia správa 

nepríde, napíšte na e-mailovú adresu doucovanie@statpedu.sk. 

Realizácia projektu 
Žiadateľ realizuje projekt v intenciách podanej žiadosti. Každý  doučujúci si za seba vedie 

jednoduchú „triednu knihu“  podľa vzoru zverejneného na stránke k projektu. Je možné 

evidovať ju aj v elektronickej podobe. Žiadateľ môže zmeniť v priebehu projektu doučujúceho, 

ale musí byť zachované splnenie podmienky 10 žiakohodín/týždeň na jedného doučujúceho 

a minimálne 2 hodiny na prípravu. Ak sa v niektorom týždni doučovania z relevantných 

dôvodov nezrealizuje, je možné ho nahradiť alebo využiť „nadrobené“ žiakohodiny 

z predchádzajúceho obdobia (v rámci daného mesiaca). 

Ak sa doučujúci nebude môcť (napr. z dôvodu choroby) zúčastniť doučovania a zastúpi ho iný 

doučujúci, môže riaditeľ školy alikvotnú časť vyplatiť zastupujúcemu doučujúcemu.  

Záver 
Na stránke ministerstva bude zverejnený formulár záverečnej správy, ktorá sa bude zasielať 

opäť len elektronicky a bude obsahovať aj formulár spätnej väzby.  

Ďakujeme všetkým, ktorí vynaložia sily na vzdelávanie žiakov a držíme palce pri realizácii 

projektu. 

 

  

mailto:doucovanie@statpedu.sk
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Príloha 1: zoznam základných škôl, ktoré sa zapojili do programu 
Spolu múdrejší 2 a zároveň predbežne prejavili záujem o externých 
doučujúcich 
 

EDUID Názov školy Ulica PSČ obec kraj 

Vyznačte predmety, na ktoré má 
Vaša škola problém zabezpečiť 
doučovanie pomocou interných 

kapacít kmeňových učiteľov: 

100011370 

Elokované pracovisko 
ako súčasť Základnej 
školy Janka Jesenského Školská 98002 Jesenské Banskobystrický 

Slovenský jazyk,Matematika,Anglický 
jazyk, 

100018992 
Súkromná základná 
škola Centra pre rodinu Hviezdoslavova 05801 Poprad Prešovský 

Slovenský jazyk,Matematika,Anglický 
jazyk,Mäkké zručnosti, 

100014923 Základná škola Krosnianska 04022 

Košice-
Dargovských 
hrdinov Košický Matematika,Anglický jazyk,Fyzika, 

100014879 
Súkromná základná 
škola Trieda SNP 04011 

Košice-
Západ Košický  

100000476 
Základná škola s 
materskou školou Odborárska 83102 

Bratislava-
Nové Mesto Bratislavský Matematika,Nemecký jazyk,Fyzika, 

100009631 
Základná škola Jozefa 
Horáka P. Dobšinského 96922 

Banská 
Štiavnica Banskobystrický Fyzika, 

100016445 
Základná škola s 
materskou školou Letná 07602 Novosad Košický  

100007373 
Základná škola Janka 
Matúšku Kohútov sad 02601 Dolný Kubín Žilinský  

100013066 
Základná škola s 
materskou školou  08213 Tulčík Prešovský Anglický jazyk, 

100009217 
Cirkevná základná škola 
Romualda Zaymusa 

Romualda 
Zaymusa 01001 Žilina Žilinský  

100010747 
Základná škola 
internátna  99109 

Veľká 
Čalomija Banskobystrický Informatika, 

100010974 

Základná škola s 
materskou školou 
Terézie Vansovej Ul. T. Vansovej 96201 

Zvolenská 
Slatina Banskobystrický Matematika,Fyzika,Chémia, 

100011960 Základná škola  09407 
Vyšná 
Sitnica Prešovský  

100001304 
Základná škola s 
materskou školou Hlavná 90023 Viničné Bratislavský  

100018432 Základná škola  08241 Rokycany Prešovský  

100007995 Základná škola Jozefa Kronera 03601 Martin Žilinský Matematika,Fyzika, 

100018915 
Základná škola s 
materskou školou Školská 04402 

Turňa nad 
Bodvou Košický Slovenský jazyk, 

100015194 Základná škola  04413 
Kokšov-
Bakša Košický 

Informatika (pozn: Špeciálno - 
pedagogická podpora) 

100014518 Základná škola Hlavná 05601 Gelnica Košický 
Anglický jazyk,Nemecký 
jazyk,Chémia,Mäkké zručnosti, 
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100006491 
Základná škola - 
Alapiskola  93577 

Vyškovce 
nad Ipľom Nitriansky 

Slovenský jazyk,Matematika,Mäkké 
zručnosti, 

100002229 Základná škola M. R. Štefánika 92001 Hlohovec Trnavský Matematika,Anglický jazyk, 

100012574 
Základná škola s 
materskou školou Dolný Smokovec 05981 

Vysoké 
Tatry Prešovský  

100008161 
Základná škola Hany 
Zelinovej Čachovský rad 03861 Vrútky Žilinský  

100015423 Základná škola Jarmočná 04411 Ždaňa Košický  

100008221 
Základná škola s 
materskou školou  02954 Krušetnica Žilinský Fyzika, 

100002386 Základná škola Holubyho 92101 Piešťany Trnavský  

100003719 Základná škola Tematínska 91501 
Nové Mesto 
nad Váhom Trenčiansky  

100014331 

Elokované pracovisko 
ako súčasť Základnej 
školy s materskou 
školou Hložská 08232 Svinia Prešovský  

100012382 Základná škola  05913 Jánovce Prešovský  

100009154 Základná škola Jarná 01001 Žilina Žilinský  

100018339 
Základná škola s 
materskou školou Koperníkova 92001 Hlohovec Trnavský Technika, 

100015611 

Základná škola s 
materskou školou 
Štefana Ďurovčíka  07213 Palín Košický  

100012807 Základná škola 
Československej 
armády 08001 Prešov Prešovský  

100016516 Základná škola Školská 07631 
Streda nad 
Bodrogom Košický  

100008818 
Cirkevná základná škola 
Štefana Šmálika Školská 02744 Tvrdošín Žilinský Informatika,Anglický jazyk, 

100004148 

Základná škola s 
materskou školou 
Vavrinca Benedikta Ul. Družby 97212 

Nedožery-
Brezany Trenčiansky 

Anglický jazyk,Nemecký jazyk,Ruský 
jazyk,Fyzika, 

100014308 

Elokované pracovisko 
ako súčasť Základnej 
školy Odborárska 08001 Prešov Prešovský  

100014404 

Elokované pracovisko 
ako súčasť Základnej 
školy  08232 Kojatice Prešovský Slovenský jazyk,Matematika, 

100012705 Základná škola  08232 Kojatice Prešovský Slovenský jazyk,Matematika, 

100012762 Základná škola  08253 Petrovany Prešovský Slovenský jazyk,Matematika, 

100011180 
Základná škola s 
materskou školou  96501 

Stará 
Kremnička Banskobystrický Iný cudzí jazyk, 

100005749 
Základná škola kráľa 
Svätopluka Dražovská 94901 Nitra Nitriansky Fyzika, 

100008636 Základná škola  03846 
Horná 
Štubňa Žilinský  

100007103 
Základná škola s 
materskou školou Horelica 02201 Čadca Žilinský Anglický jazyk, 

100003094 
Základná škola s 
materskou školou Športová 91926 Zavar Trnavský Informatika,Fyzika, 
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100007436 
Základná škola Petra 
Škrabáka 

Ul. Martina 
Hattalu 02601 Dolný Kubín Žilinský Technika, 

100007506 
Základná škola s 
materskou školou Školská 02721 Žaškov Žilinský  

100012589 Základná škola Tatranská Lomnica 05960 
Vysoké 
Tatry Prešovský  

100007347 Základná škola Zákopčie 02311 Zákopčie Žilinský  

100012365 
Základná škola s 
materskou školou Mlynská 05942 Gerlachov Prešovský  

100003652 
Základná škola s 
materskou školou  91637 Kálnica Trenčiansky  

100012141 
Základná škola s 
materskou školou   05972 Vlková Prešovský   
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Príloha 2: zoznam stredných škôl, ktoré sa zapojili do programu 
Spolu úspešnejší 2021 a zároveň predbežne prejavili záujem o 
externých doučujúcich 

EDUID Názov školy Ulica PSČ obec kraj 

Predmety, ktoré plánujete v rámci 

programu doučovať: 

100004222 Obchodná akadémia F. Madvu 2 97129 Prievidza Trenčiansky 

Všeobecnovzdelávacie 

predmety,Teoretické odborné 

predmety,Vyučovacie predmety 

praktického  vyučovania, 

100007556 

Stredná odborná škola 

strojnícka Športová 1326 02401 

Kysucké Nové 

Mesto Žilinský 

Všeobecnovzdelávacie 

predmety,Teoretické odborné 

predmety,Vyučovacie predmety 

praktického  vyučovania, 

100007754 

Gymnázium Michala 

Miloslava Hodžu M. M. Hodžu 860/9 03136 

Liptovský 

Mikuláš Žilinský Všeobecnovzdelávacie predmety, 

100011494 

Stredná odborná škola 

polytechnická ako 

organizačná zložka 

Spojenej školy Juraja 

Henischa Slovenská 5 08501 Bardejov Prešovský 

Všeobecnovzdelávacie 

predmety,Športová príprava, 

100011493 

Gymnázium ako 

organizačná zložka 

Spojenej školy Juraja 

Henischa Slovenská 5 08501 Bardejov Prešovský 

Všeobecnovzdelávacie 

predmety,Športová príprava, 

100004429 Gymnázium Ul. 1. mája 905 02015 Púchov Trenčiansky Všeobecnovzdelávacie predmety, 

100003685 

Stredná priemyselná 

škola Bzinská 11 91501 

Nové Mesto 

nad Váhom Trenčiansky 

Všeobecnovzdelávacie 

predmety,Vyučovacie predmety 

praktického  vyučovania, 

 


