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Všeobecné informácie

Žiadateľ • Základné školy s už začatým procesom inklúzie, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie všetkých žiakov
bez rozdielu (napr.: vzdelávanie podľa indexu inklúzie, absolvované školenia v oblasti inkluzívneho
vzdelávania, využívané konzultácie odborníkov na inkluzívne vzdelávanie, ...)

• Základná škola spolupracujúca s lokálnou sieťou podporujúcou inkluzívne vzdelávanie v širšom rámci
(Materská škola s inkluzívnym rozmerom, Centrum včasnej intervencie, poradenské zariadenie, iná
odborná organizácia)

• Základná škola so zázemím v podobe funkčného školského podporného tímu (psychológ, špeciálny
pedagóg) so zameraním na inkluzívne vzdelávanie

Ciele grantového programu • Zabezpečiť predpoklady pre komplexné inkluzívne vzdelávanie všetkých žiakov
• Umožniť realizáciu inkluzívnych opatrení a rozvíjanie inkluzívnej praxe
• Podporiť inovatívne výchovno-vzdelávacie procesy a aktivizáciu žiakov, medzigeneračné, rovesnícke či 

zážitkové učenie
• Podpora, prevencia a intervencia žiakov v riziku (zdravotné, sociálne znevýhodnenie alebo iné životné 

ťažkosti).
• Podporiť rozvoj sociálno-psychologických kompetencií nielen žiakov so znevýhodnením
• Podporiť odbúravanie rozličných bariér (sociálne, jazykové, kultúrne a i.) a zažitých stereotypov  

Rozpočet a podpora • 100 000 € / pre 1 základnú školu
• 2 základné školy na území Slovenskej republiky

Časový harmonogram

Prijímanie žiadostí  
o grant

• 16.05. 2022 - 30.06. 2022
• Online na webovej stránke: www.nadacia-volkswagen.sk

Rozhodnutie  a  poskytnutie 
grantu Júl - August 2022

Realizácia projektov August 2022 – Jún 2023 

Zaslanie záverečnej správy Do dvoch mesiacov po ukončení projektu (resp. podľa údajov v zmluve) 
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http://www.nadacia-volkswagen.sk/
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Informácie o projekte

Projekt • Má vzdelávací, dlhodobý charakter a všeobecne prospešné zameranie
• Má definovaný charakter (popísané aktivity na dosiahnutie cieľov, časový, obsahový a finančný plán)
• Poskytuje komplexný prístup, multidisciplinaritu pri podpore detí a ich dospelých, zameriava sa na hĺbkové

procesy a zmeny, podporu spolupráce a sieťovania
• Dodržiava nosnú tému a cieľ: podpora inkluzívneho vzdelávania všetkých žiakov bez rozdielu
• Je zameraný na všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej, edukačnej, terapeutickej pomoci a inklúzie

žiakov so znevýhodnením/v riziku
• Aplikuje špecializované edukačno-výchovné prístupy
• Má obsahovú kvalitu, je jasný, konkrétny, presvedčivý
• Má charakterizované prínosy pre teóriu a prax
• Presne stanovený spôsob šírenia výsledkov
• Realizuje sa na Slovensku a má pravdivo uvedené všetky participujúce subjekty
• Nemá politické ani protiústavné zameranie ani účastnícke pozadie
• Podporuje participáciu komunity

Príklady použitia 
prostriedkov z grantu 

• Zriadenie, vybavenie a revitalizácia edukačných priestorov školy pre aktivizáciu, sociálnu integráciu a
inklúziu všetkých detí školy bez rozdielu so zameraním na podporu najslabších

• Zriadenie, vybavenie alebo revitalizácia terapeutických miestností slúžiacich na poskytovanie odborných
terapií detí v riziku

• Debarierizácia priestorov školy a jej okolia *
• Zabezpečenie dostupnosti personálnej podpory (asistent, školský podporný tím) pre deti so znevýhodnením
• Zabezpečenie dostupnosti psychologického alebo sociálno-pedagogického poradenstva, prevencie a

podpory pre žiakov v riziku a ich rodiny *
• Zakúpenie edukačných materiálov, výchovných a terapeutických pomôcok a špeciálnych kompenzačných

pomôcok
• Zabezpečenie edukačných aktivít a odborných terapií pre deti so znevýhodnením
• Zabezpečenie vzdelávania a konzultačnej podpory personálu školy o inkluzívnom vzdelávaní a jej

implementácii (tréningy, školenia, príručky, metodické materiály a pod.)
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* v max. výške 60% poskytnutých prostriedkov
* v max. výške 15% poskytnutých prostriedkov
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Podmienky pre poskytnutie 
grantu a posudzovanie žiadostí

• O grant sa môže uchádzať Základná škola na území Slovenskej republiky
• O grant sa môže uchádzať Spojená škola na území Slovenskej republiky. V prípade poskytnutia grantu smú byť

finančné prostriedky použité výlučne na podporu inkluzívneho vzdelávania žiakov základnej školy
• Pri posudzovaní prijatých žiadostí bude zohľadňovaný počet začlenených žiakov (zdravotne, sociálne

znevýhodnení, žiaci v riziku), ako aj celkový počet žiakov školy

• O grant sa nemôže uchádzať škola, ktorá bola podporená prostredníctvom GP Naša inkluzívna škola v
minulosti.

Povinnosti Príjemcu v prípade 
poskytnutia podpory

• Aktívna účasť na činnostiach zameraných na zhodnotenie situácie v rámci inklúzie na základnej škole pri
zahájení projektu ako aj aktívna účasť pri vyhodnotení zmien/progresu inklúzie pri jeho ukončení (výstupy a
dáta, štatistika a merateľné ukazovatele) získavané napr. formou dotazníkov

• Aktívna účasť na činnostiach zameraných na rozvoj sociálno-psychologických kompetencií členov inkluzívneho
tímu, asistentov, pedagógov a špeciálnych pedagógov pôsobiacich na škole

• Zhodnotenie aktuálnej situácie, priebeh dosahovania cieľov (mapovanie, advokácia) a záverečné vyhodnotenie
sa uskutoční pod odborným dohľadom vybranej organizácie a v réžii Nadácie Volkswagen Slovakia
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Povinnosti Príjemcu v prípade poskytnutia podpory

Komunikácia projektu Príjemca je povinný poskytnutie finančného príspevku medializovať; pod medializáciu patrí napríklad komunikácia
v médiách, informovanie o projekte/podpore na webovej stránke Príjemcu, sociálnych sieťach Príjemcu, v
newslettri a pod.

Minimálnymi požiadavkami na verejnú komunikáciu podpory sú:

• Vydanie tlačovej správy o spustení projektu Príjemcom, vrátane citácie o podpore od projektovej manažérky
Nadácie Volkswagen Slovakia.

• Uvedenie informácie o podpore na webovej stránke a v tlačenej podobe v priestoroch školy
• Zverejnený mediálny výstup Príjemcu o výsledkoch podpory v záverečnej fáze realizácie projektu.

Pri medializácii finančného príspevku a podpory poskytovateľom sa Príjemca zaväzuje zmienku použiť nasledovne:
"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Nadácie Volkswagen Slovakia.". Podľa možnosti bude zmienka doplnená
logom Nadácie Volkswagen Slovakia (najmä web, sociálne siete).
Príjemca sa v úvodnej fáze realizácie projektu spojí s kontaktnou osobou za Nadáciu Volkswagen Slovakia za
účelom dohody o komunikácii projektu (individuálne alebo v súčinnosti s PR agentúrou Nadácie Volkswagen
Slovakia) a nastavenia systému priebežného reportingu o uskutočňovaných aktivitách v rámci podporeného
projektu, spolu s foto/video obsahom (vrátane súhlasu na zdieľanie a šírenie).
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Kontakt pre poskytnutie informácií ku grantovému programu: Bc. Ľubomíra Repáňová, 02/6964 3567, 0914 774 355, v čase 8:00-16:00


