
 

Projekt „Spolu múdrejší“  

Naša škola sa zapojila do výzvy MŠVVaŠ na program doučovania pre našich žiakov.  

Cieľom výzvy bolo podporiť školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného 

a dostupného doučovania svojich žiakov ohrozených školským neúspechom, resp. 

s nedostatočným dištančným vzdelávaním, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich 

vedomostí a zručnosti v stanovenom rozsahu. 

Projekt sa realizoval v mesiacoch apríl, máj 2021 a bolo v ňom zapojených 54 žiakov 

a 12 pedagógov. Doučovali sa predmety slovenský jazyk a matematika. Projekt umožnil 

žiakom zlepšenie a skvalitnenie vzdelávacích podmienok, lepšie porozumenie učiva. 

Doučovanie bolo pre všetkých zúčastnených veľkým prínosom, pretože sa pracovalo 

v malých skupinách, informácie a poznatky sa nadobúdali a upevňovali hravou formou, 

čo prispelo k zlepšeniu študijných výsledkov zapojených žiakov. 

 

Projekt „Spolu múdrejší 2“  

Naša škola sa po druhýkrát  zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí o 

poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu múdrejší 2“. 

V tejto časti projektu sa v mesiacoch október, november, december zapojilo do 

doučovania 11 pedagógov a 52 žiakov z našej školy. 

Projekt  „Spolu múdrejší 2“ bol určený na podporu škôl, ktoré prostredníctvom 
kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským 
neúspechom, alebo žiakov, ktorí potrebovali  pomoc s učivom, vytvárali  podmienky na 
zlepšovanie ich vedomostí a zručností v mimoškolských hodinách v stanovenom 
rozsahu. 
 
Cieľom projektu bola podpora zameraná na vyrovnávanie rozdielov vo vedomostiach, 
zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, ako aj na elimináciu rizika opakovania ročníkov 
a predčasného ukončenia vzdelávania žiakov. Prostredníctvom naplnenia tohto 
čiastkového cieľa sa zabezpečilo naplnenie hlavného cieľa reformy, ktorým je 
zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní na základných školách ako aj 
zmiernenie negatívneho dopadu pandémie na ďalšie vzdelávanie žiakov. 
 
 

 

 
 
 



 

 
Doučovanie bolo zamerané na predmety slovenský jazyk a matematika 
a prebiehalo   prezenčne. V decembri,  v čase celoplošného  uzatvorenia škôl,  po 
dohode s  vedením školy, prebiehalo  dištančnou formou. 
 
 Projekt „Spolu múdrejší 2“ je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR. 
 

Projekt „Spolu múdrejší 3“  

V súčasnosti rozbiehame na škole tretie kolo projektu „Spolu múdrejší 3“, ktoré bude 
trvať až do júna 2022. Do projektu je aktuálne zapojených 58 žiakov a 12 doučujúcich 
pedagógov.  

Cieľom výzvy je podpora pre tie základné školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného 
a dostupného doučovania svojich žiakov, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich 
vedomostí a zručností v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu. 

Projekt  „Spolu múdrejší 3“ je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.  
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