
Školy menia študentov  

Študenti menia školy 
Stretnutie riaditeľov stredných škôl  

v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 
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Trenčiansky samosprávny kraj 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 



• prvá dotačná schéma Trenčianskeho samosprávneho 
kraja a ÚSV ROS 

• školský rok 2018/2019 

• vyčlenená suma 8 000 € (1000 € / škola) 

• študenti stredných škôl sa zapoja do spolurozhodovania 
o tom, akým spôsobom sa využije 1 000€ 

• príležitosť pre osem stredných škôl 

 

Pilotný ročník zavádzania participatívnych 
rozpočtov na stredných školách 



Čo je participatívny rozpočet?  

Súťaž alebo spolupráca? 



• automat na desiatu, 

• hudba miesto zvonenia, 

• zrkadlá na toalety pre 
dievčatá, 

• relax zóna, 

• mikrofóny a reproduktory 

• workout aréna, 

• nové knihy do knižnice, 

• úplná kuchyňa, 

• kino , 

• stojany na bicykle 

       študentská konferencia pre inšpiráciu a motiváciu študentov, 

       školský dvor – úprava a oživenie školského dvora,  

       karneval – organizácia školského karnevalu,  

       R.U.B.B.I.S.H. – environmentálny projekt zameraný na odpady a vzdelanie,          
       študentov v oblasti predchádzania vzniku odpadov. 



Prečo školský participatívny rozpočet?  

Okamžité výhody pre všetkých zúčastnených! 



Pre školy: 
 

• zistí, čo chcú a nad čím premýšľajú ich študenti, 
• zviditeľnenie školy, 
• finančný príspevok 1 000€ na podporu študentských 

projektov, 
• bezplatný prístup k zaškoleniu pedagógov 
• odborné metodiky a vzdelávacie materiály, 
• spoločenská hra na podporu participatívneho 

zvažovania, 
• odborná podpora formou osobných konzultácií 

 



Pre učiteľov: 

• zapoja študentov do prospešnej aktivity,  

• zlepšia atmosféru v triedach a klímu v škole, 

• metodický prístup krok za krokom 

• finančné ohodnotenie 

 



Pre študentov: 

• sami navrhujú, presadzujú,  

    hodnotia a schvaľujú mikroprojekty, 

• rozvíjajú sa ich komunikačné a prezentačné 
zručnosti, 

• schopnosť meniť svoje okolie a rozvoj školy, 

• finančná gramotnosť, rozpočtovanie 

• zvýšenie povedomia o demokracií a potrebách 
spolužiakov, 

• zmysel pre spoločenskú zodpovednosť 



Ako to funguje? 

Harmonogram: 

1) Prípravná fáza (november – december 2018) 

2) Teoretická fáza (január – február 2019) 

3) Praktická fáza (marec – apríl 2019)  

4) Fáza realizácie víťazných projektov (máj – jún 2019) 

5) Slávnostné gala (október 2019) 



Čo nás čaká?  
1) Prípravná fáza 

November – december 2018 

• školenie školských koordinátorov a riaditeľov škôl (november) 

• zazmluvnenie školských koordinátorov  

• plánovanie procesu PR na škole, pravidlá PR (december) 
 

Úlohy koordinátora:  

• sprevádzať účastníkov jednotlivými fázami procesu 

• plánovať a organizovať aktivity 

• koordinovať a moderovať stretnutia a diskusie študentov 

• klásť dôraz na to, aby študenti skutočne cítili, že môžu veci zmeniť 

 

 



Január – február 2019 
• zavedenie metodík do výučby 

• rozšírená alebo skrátená verzia 

• 3-5-7 vyučovacích hodín 

• spoločenská hra o  
participatívnom rozpočte  

 

 

 

 

 

 

 

Navrhnuté aktivity: 
• nútia ich k reflexii a sebareflexii 
• podnecujú samostatné uvažovanie študentov o spoločnosti 
• vytrhnú študentov z každodennej pasivity a pohodlnosti  
• nútia ich nanovo premýšľať o svojich názoroch, postojoch  
• študenti sa učia vlastnou skúsenosťou, sami prichádzajú na dôsledky pasívneho i 

aktívneho občianstva a objavujú výhody aktívnej angažovanosti 

Čo nás čaká?  
2) Teoretická fáza 



Marec – apríl 2019 

• zavedenie participatívneho rozpočtu do života školy 

 

 

 
           

                 zber                      príprava             hlasovanie             realizácia 
              nápadov                projektov              projektov 

 

Čo nás čaká?  
3) Praktická fáza 



Máj – jún 2019 
• predpokladá sa realizácia 8-24 projektov   

 

 

 

 

 

 
Druhý diel hodnotenia projektov PR 

• súťaž o najzaujímavejšie projekty  

• hodnotenie komisie, vecné ceny  

 

Čo nás čaká?  
4) Fáza realizácie víťazných projektov 



Október 2019 

• OGP week 2019 : vyhodnotenie pilotného ročníka, ocenenie 
víťazov a vyhlásenie druhého ročníka PR 

Čo nás čaká?  
5) Slávnostné gala 



Čo môžete získať?  
• výzva október 2018 
• elektronická registrácia 
• prvých osem škôl 
• dotácia 1000 € na najlepšie školské projekty 
• bezplatný tréning pre riaditeľov a koordinátorov 
• bezplatný prístup k metodickým materiálom a špeciálnym 

metodickým pomôckam (spoločenská hra) 
• finančné ohodnotenie pre školského koordinátora  
 
Čo pre to treba urobiť?  
Včas sa registrovať, akceptovať podmienky stanovené vo výzve a  
v neposlednom rade, mať zmysel pre dobrodružstvo...   

 
 

 
 
 

Sumarizácia 



Ďakujeme Vám za pozornosť! 

Kontakt:  
Dominika Halienová           Dana Gavalierová 
Úrad splnomocnenca vlády SR          Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja 
pre rozvoj občianskej spoločnosti          e-mail: dana.gavalierova@tsk.sk 
e-mail: dominika.halienova@minv.sk         tel.: 032/6555 401 
tel: 02/509 44 929 
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