ROZPOČET - Príloha k Organizačnému poriadku projektu / súťaže EURÓPA V ŠKOLE
Projekt EURÓPA V ŠKOLE a jeho sú ažná  as sa nachádza v Pedagogicko-organiza ných
pokynoch MŠ SR pre šk. r. 2008/2009. Rozpo et 56. ro níka projektu /sú aže sa riadi pravidlami,
ktoré ur uje smernica MŠ SR 537/2000-7 o sú ažiach žiakov základných, základných umeleckých a
stredných škôl ako aj neskorší metodický pokyn  . 3/2005 z 10.2.2005 o ich finan nom zabezpe ení.
Jednotlivé úrovne projektu / sú aže sú financované:
školské kolo okresné kolo krajské kolo celoštátne kolo -

z rozpo tu škôl
prostredníctvom rozpo tu Krajských školských úradov
prostredníctvom rozpo tu Krajských školských úradov
prostredníctvom rozpo tu ŠPÚ

Na celoštátnej úrovni:
Projekt /sú až EURÓPA V ŠKOLE na území Slovenska riadi a koordinuje Slovenský sekretariát
EURÓPA V ŠKOLE. Medzi jeho základné povinnosti v zmysle organiza ného poriadku patrí:
otvorenie každého ro níka - príprava tém, distribúcia informácie o témach, termínoch ukon enia
jednotlivých etáp, metodické pokyny k organiza nému zabezpe eniu každého ro níka, metodické
pokyny k organizácii okresných a krajských porôt, organizácia celoštátnej poroty, vyhodnotenie
projektu /sú aže EURÓPA V ŠKOLE na celoslovenskej úrovni, spracovanie štatistických údajov,
kontinuitná propaga ná  innos - populariza né  lánky, informácie pre tla , MŠ SR a Koordina ný
výbor Európa v škole v Bonne, organizácia D a Európy v škole - slávnostného ceremoniálu spojeného
s výstavou ví azných prác a ude ovaním diplomov a cien, finan né a organiza né zabezpe enie
vyslania ví azov ro níka do Európskych mládežníckych táborov v zahrani í, organizácia Európskeho
stretnutie mládeže na území Slovenskej republiky, organizácia Tréningov a kurzov pre mladých
vedúcich Európskych táborov mládeže, organizácia konferencií s témou európskej dimenzie vo
vzdelávaní.
Na celoštátnej úrovni sú až prebieha v štyroch vekových kategóriách
1. od 6 do 9 rokov
2. od 10 do 12 rokov
3. od 13 do 15 rokov
4. od 16 do 19 rokov
a v kategóriách pod a druhu výstupov:
Ceny na celoštátnej úrovni:
Na celoslovenskej úrovni sú až prebieha v štyroch vekových kategóriách
1. od 6 do 9 rokov
2. od 10 do 12 rokov
3. od 13 do 15 rokov
4. od 16 do 19 rokov
a v kategóriách pod a druhu výstupov:
Ceny na celoštátnej úrovni:
výtvarné práce žiakov základných škôl
výtvarné práce žiakov základných umeleckých škôl I. stup a
výtvarné práce študentov stredných škôl a odborných u ilíš
výtvarné práce žiakov základných umeleckých škôl II. stup a
výtvarné práce žiakov špeciálnych škôl
spolu:

9 - po 3 ví azi v kateg. 1,2,3
9 - po 3 ví azi v kateg. 1,2,3
3 ví azi v kat. 4
3 ví azi v kat. 4
4 ví azi spolu v kat. 1,2,3,4
28 x 500 = 14 000

literárne práce žiakov základných škôl v materinskom jazyku
9 - po 3 ví azi v kateg. 1,2,3
literárne práce študentov stredn.škôl a odborných u ilíš v mat.jaz. 3 ví azi v kat. 4
literárne práce žiakov špeciálnych škôl v materinskom jazyku
4 ví azi spolu v kat. 1,2,3,4
spolu:
16 x 500 = 8 000

literárne práce žiakov základných škôl v cudzích jazykoch
literárne práce študentov stred.škôl a odbor.u ilíš v cudzích jaz.
spolu:

3 ví azi spolu v kateg. 1,2,3
3 ví azi v kat. 4
6 x 500 = 3 000

multimediálne projekty kolektívov žiakov základných škôl
multimediálne projekty kol. základných umeleckých škôl I. stup a
multimediálne projekty kol. základných umeleckých škôl II. stup a
multimediálne projekty kol. štud. stredných škôl a odborných u ilíš
spolu:

1 ví az v kat. 1,2,3
1 ví az v kat. 1,2,3
1 ví az v kat. 4
- 1 ví az v kat. 4
4 x 1500 = 6 000

kolektívne práce žiakov základných škôl
kolektívne práce základných umeleckých škôl I. stup a
kolektívne práce základných umeleckých škôl II. stup a
kolektívne práce študentov stredných škôl
kolektívne práce študentov odborných u ilíš
kolektívne práce žiakov špeciálnych škôl
spolu:

1 ví az v kat. 1,2,3
1 ví az v kat. 1,2,3
1 ví az v kat. 4
1 ví az v kat. 4
1 ví az v kat. 4
1 ví az v kat. 1,2,3,4
6 x 1500 = 9 000

vyslanie ví azov do Európskych mládežníckych táborov EaS
spolu:
Ceny na celoštátnej úrovni spolu:

10
ví azov v kat. 4
10 x 15 000 = 150 000 Sk

70 víťazov - suma 190 000 Sk

Na úrovni okresu:
Organizáciu a financovanie projektu / sú aže EURÓPA V ŠKOLE v zmysle organiza ného poriadku na
úrovni okresu (pre vekové kategórie 6-15 rokov) zabezpe ujú  lenovia Koordina nej skupiny EURÓPA
V ŠKOLE – Okresní koordinátori. Sú to subjekty poverené a menované Krajskými školskými úradmi
napr. pracovníci metodických oddelení KŠÚ, resp. poverení pracovníci príslušných Centier vo ného
 asu. Medzi ich povinnosti patrí distribúcia informácie o témach, termínoch ukon enia jednotlivých
etáp, organizácia okresných porôt, vyhodnotenie projektu /sú aže EURÓPA V ŠKOLE na úrovni
okresu, organizácia podujatia pre ude ovanie diplomov a cien, výstava ví azných prác.
Sú
a)
b)
c)

ažné výstupy projektu EURÓPA V ŠKOLE pre uvedené vekové kategórie sú vyhodnocované v
školskom
okresnom (bez krajského kola)
celoštátnom kole

Sú ažná  as projektu na úrovni okresu prebieha pod a vekových kategórii a pod a druhu sú ažných
príspevkov: Pre žiakov základných škôl a príslušných ro níkov osemro ných gymnázií, základných
umeleckých škôl, a špeciálnych škôl vo vekových kategóriách :
1.
od 6 do 9 rokov
2.
od 10 do 12 rokov
3.
od 13 do 15 rokov
sú až prebieha v kategóriách pod a druhu sú ažných výstupov:
Ceny na úrovni okresu:
výtvarné práce žiakov základných škôl
výtvarné práce žiakov základných umeleckých škôl I. stup a
výtvarné práce žiakov špeciálnych škôl
spolu:

9
po 3 ví azi v kateg. 1,2,3
9
po 3 ví azi v kateg. 1,2,3
3 ví azi spolu v kateg. 1,2,3
21 x 300 = 6 300 Sk

literárne práce žiakov základných škôl v materinskom jazyku 9 po 3 ví azi v kateg. 1,2,3
literárne práce žiakov špeciálnych škôl v materinskom jazyku 3 ví azi spolu v kateg.1,2,3
spolu:
12 x 300 = 3 600 Sk
literárne práce žiakov základných škôl v cudzích jazykoch
spolu:

3 ví azi spolu v kateg.1,2,3
3 x 300 =
900 Sk

multimediálne projekty kolektívov žiakov základných škôl
multimediálne projekty kol. základ.umeleckých škôl I. stup a
spolu:

1 ví az v kat. 1,2,3
1 ví az v kat. 1,2,3
2 x 600 = 1 200 Sk

kolektívne práce žiakov základných škôl
kolektívne práce základných umeleckých škôl I. stup a
kolektívne práce žiakov špeciálnych škôl
spolu:

1
1
1
3x

Ceny pre okres spolu:

ví az v kat. 1,2,3
ví az v kat. 1,2,3
ví az v kat. 1,2,3
600 = 1 800 Sk

41 víťazov - suma 13 800 Sk

Položky do nákladov na úrovni okresu:
metodické materiály
technické zabezpe enie (telefón, fax, internet, poštovné)
 innos poroty (dohody, cestovné ubytovanie, strava)
propaga né materiály a pozvánky
výroba diplomov
organizácia slávnostného ceremoniálu - odovzdávanie ocenení
(stravné, cestovné, realizácia výstavy, prenájom priestorov)
ceny pre ví azov okresných kôl
Náklady spolu pre jeden okres:
max. do výšky

1 000
4 000
7 000
2 000
2 200
15 000
13 800
45 000 Sk °

° Nako  ko uvedené položky sú hradené z rozpo tov KŠÚ – uvedená suma (s výnimkou cien)
je len orienta ná. Prioritné v tomto prípade sú vnútorné rozpo tové pravidlá KŠÚ
pre kapitolu „sú aže“.

Na úrovni kraja:
Organizáciu a financovanie projektu / sú aže EURÓPA V ŠKOLE v zmysle organiza ného poriadku na
úrovni kraja (pre vekovú kategóriu 16-19 rokov) zabezpe ujú  lenovia Koordina nej skupiny EURÓPA
V ŠKOLE – Krajskí koordinátori . Sú to subjekty poverené a menované Krajskými školskými úradmi
napr. pracovníci oddelení odborných a metodických  innosti KŠÚ, resp. poverení pracovníci
príslušných Centier vo ného  asu. Medzi ich povinnosti patrí distribúcia informácie o témach,
termínoch ukon enia jednotlivých etáp, organizácia krajských porôt, vyhodnotenie projektu /sú aže
EURÓPA V ŠKOLE na úrovni kraja, organizácia podujatia pre ude ovanie diplomov a cien.
Sú
a)
b)
c)

ažné výstupy projektu EURÓPA V ŠKOLE pre vekovú kategóriu 16 - 19 rokov sú vyhodnocované:
školskom
krajskom (bez okresného kola)
celoštátnom kole

Pre študentov stredných škôl, základných umeleckých škôl II: stup a, stredných odborných u ilíš a
špeciálnych škôl vo vekovej kategórii 4. od 16 do 19 rokov
sú až prebieha v kategóriách pod a druhu sú ažných výstupov:
Ceny na úrovni kraja:
výtvarné práce študentov stredných škôl a odborných u ilíš
výtvarné práce žiakov základných umeleckých škôl II. stup a
výtvarné práce žiakov špeciálnych škôl
spolu:

3
ví
3
ví
1
ví
7 x 300 =

literárne práce študentov stred.škôl a odbor.u ilíš v mat.jaz.
literárne práce študentov špeciáln.škôl v materinskom jazyku
spolu:

3
ví azi v kateg. 4
1
ví az v kateg. 4
4 x 300 = 1 200 Sk

literárne práce štud. stred.škôl a odbor.u ilíš v cudzích jazykoch
spolu:

3
ví azi v kat. 4
3 x 300 =
900 Sk

azi v kateg. 4
azi v kateg. 4
az v kateg. 4
2 100 Sk

multimediálne projekty kol. základ.umeleckých škôl II. stup a
multimediálne projekty kol. štud. stred. škôl a odbor.u ilíš
spolu:

1
ví az v kateg. 4
1
ví az v kateg. 4
2 x 600 = 1 200 Sk

kolektívne práce základných umeleckých škôl II. stup a
kolektívne práce študentov stredných škôl a odborných u ilíš
kolektívne práce studentov špeciálnych škôl
spolu:

1
ví az v kateg. 4
1
ví az v kateg. 4
1
ví az v kateg. 4
3 x 600 = 1 800 Sk

Ceny na úrovni kraja spolu:

19 víťazov - suma

7 200 Sk

Položky do nákladov na úrovni kraja:
metodické materiály
technické zabezpe enie (telefón, fax, internet, poštovné)
 innos poroty (dohody, cestovné ubytovanie, strava)
propaga né materiály a pozvánky
výroba diplomov
organizácia slávnostného ceremoniálu - odovzdávanie ocenení
(stravné, cestovné, realizácia výstavy, prenájom priestorov)
ceny pre víťazov okresných kôl
Náklady spolu pre jeden kraj: max. do výšky

1 000
3 000
4 000
1 000
1 800
7 000
7 200
25 000 Sk °

° Nako  ko uvedené položky sú hradené z rozpo tov KŠÚ – uvedená suma (s výnimkou cien)
je len orienta ná. Prioritné v tomto prípade sú vnútorné rozpo tové pravidlá KŠÚ
pre kapitolu „sú aže“.

