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Pravidlá participatívneho rozpočtu na našej škole 

Zapojením sa do projektu „Parti rozpočty na školách“ vám – študentom ponúkame 

prostredníctvom školského participatívneho rozpočtu príležitosť zmeniť našu školu 

k lepšiemu. Máte nápad na zlepšenie školských priestorov, atmosféry na škole? Chýba vám tu 

niečo? Povedzte nám o tom! Zapojte sa do diskusie o využití 1 000,- €, rozhodnite o tom, 

ktoré projekty budú podporené a zrealizujte svoje predstavy o lepšej škole!   

 

Prečo parti rozpočet na našej škole?  

Do parti rozpočtu na našej škole sme sa zapojili, pretože chceme využiť finančné prostriedky 

v súlade s potrebami a želaním žiakov (napríklad investície do vybavenia učební, nové 

pomôcky, voľnočasové aktivity, zelená škola, inkluzívna škola a iné). 

 

Kto a ako sa môže so svojim nápadom do parti rozpočtu zapojiť?  

So svojím nápadom sa môže do parti rozpočtu zapojiť: žiaci, učitelia aj nepedagogickí 

pracovníci.  

Zber nápadov bude prebiehať prostredníctvom mailovej komunikácie 

(matej.brezovsky5@gmail.com, emmka77@gmail.com) od 10.2.2020 do 23.3.2020. O pomoc 

môžete požiadať koordinátorku projektu Mgr. Stanislavu Šimovú (kabinet ANJ). 

Najlepšie nápady rozpracujú ich autori do podoby projektov a ich realizovateľnosť bude 

posúdená vedením školy.  

Výsledok schvaľovania sa dozviete do 27.3.2020. Do záverečného hlasovania o tom, ktoré 

projekty budú na našej škole zrealizované, však celkovo môže postúpiť maximálne 10 

projektov. 

 

Aký projekt môžem navrhnúť?  

Projekty môžu byť z akejkoľvek oblasti (ekológia, školské pomôcky, oddychové zóny, 

spoločenské vyžitie a pod.) a musia prispievať k zlepšeniu klímy na škole.  

Z finančných prostriedkov parti rozpočtu nebude možné financovať napr. náklady na obed 

počas školského výletu, náklady na dopravu a pod.,  príp. aktivity, ktoré nie sú v súlade so 

školským poriadkom. 

Navrhnutý projekt môže siahať až do výšky 500,- €.  
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A čo ďalej? 

Bude veselo! Projekty, ktoré vedenie školy schváli ako realizovateľné, môžu začať svoju 

propagačnú kampaň.  

Kampaň sa bude realizovať v priestoroch školy (napr. školská nástenka, triedne nástenky) 

a prostredníctvom sociálnych sietí (školská webová stránka, Facebook, Instagram) a trvá od 

30.3.2020 do 27.4.2020. 

 

Rozhodnú študenti! 

Hlasovanie bude prebiehať elektronicky v dňoch od 28.4.2020 do 1.5.2020. Hlasovania sa 

môžu zúčastniť všetci žiaci, učitelia, príp. aj nepedagogickí zamestnanci školy.  

Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 4.5.2020 o 15.00 hod. v miestnosti U3 a zároveň aj 

prostredníctvom webovej stránky školy. 

Ihneď po vyhlásení výsledkov začnú študenti (v spolupráci so žiackou školskou radou, 

koordinátorkou projektu a vedením školy) s realizáciou víťazných projektov (máj – jún 

2020). 

 


