
 
 

PROJEKT „MÚDRE HRANIE“ 
 

   
Viete o tom, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo 
výzvu na rozvojový projekt  

„MÚDRE HRANIE“? 
 

Do výzvy o grant na podporu zlepšenia vybavenia MŠ v oblasti 
detských kníh a didaktických pomôcok sa so spracovaným projektom mohli 

prihlásiť všetky materské školy v termíne do 15.2.2021. 
. 

Materská škola mohla získať max. 500 EUR, ak ju navštevuje menej ako 50 detí a max. 1 000 EUR, ak 
ju navštevuje 50 a viac detí. 
  

Náš projekt bol úspešný a získali sme 479,00 EUR.  
 

Po vyhodnotení zverejnenom 23.2.2021 bola Materská škola Horné Hámre 156 medzi úspešne 
vyhodnotenými školami. 
    
Vyhodnotenie RP pre materské školy „Múdre hranie“ 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  predložilo zoznam podporených žiadostí o poskytnutie 
finančných prostriedkov na podporu zlepšenia vybavenia materských škôl v oblasti detských kníh a 
didaktických pomôcok v rámci rozvojového projektu „Múdre hranie“. 
Hodnotených bolo celkovo 2 221 žiadostí. Finančné prostriedky vo výške 500 000 EUR boli rozdelené 706 
žiadateľom. 
Časť žiadostí nemohla byť podporená napriek dobrého projektu, a to najmä z týchto dôvodov: 
obmedzené finančné zdroje v rámci rozvojového projektu, 
nesplnenie niektorého z kritérií  uvedených vo Výzve na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných 
prostriedkov na rozvojový projekt „Múdre hranie“, 
neoprávnenosť žiadateľa. 
  
Nákup didaktických pomôcok, kníh a hračiek je potrebné realizovať v termíne od 01. 03. 2021 do 31. 05. 
2021. 

AKÉ POMÔCKY SI ZAKÚPIME? 
  

Za finančné prostriedky poskytnuté na rozvojový projekt „Múdre hranie“ zakúpime originálne  
Piqipi interaktívne knihy, ktoré obsahujú množstvo prvkov dôležitých pre rozvoj myslenia a motoriky pre 
chlapcov – pre dievčatá – pre všetkých. Zábava a vzdelávanie v jednom -  deti budú mať možnosť voľne 
zahrať sa s rôznymi druhmi materiálov a predmetov, a pritom sa vzdelávať. Môžu skladať puzzle, hrať sa 
s písmenkami, s číslami, s rôznymi geometrickými tvarmi. Gombíky, zipsy, šnúrky rozvinú ich 
prirodzenosť, tvorivosť, fantáziu a kreativitu. Budú objavovať nové príbehy, rozvíjať svoju zvedavosť 
a motorické schopnosti. Sú vhodné pre deti od 3 rokov do 6 rokov, takže budú skvelou prípravou na školu.  
Za ďalšie prostriedky z finančného rámca zakúpime pomôcky v súlade so zameraním našej školy 
podporujúce rozvoj prírodovednej gramotnosti; zároveň aj matematickej a informatickej gramotnosti – 
Farma – rátame zvieratká. 
 
Po nákupe všetkých pomôcok budeme realizovať plnenie projektu. Pani učiteľky projekt vyhodnotia 
a zhotovia tiež fotodokumentáciu práce detí pri činnostiach. 

Materská škola vyhodnotí realizáciu projektu prostredníctvom online formulára na stránke ministerstva 
najneskôr do 30. 06. 2021. 

Na detičky čakajú skvelé aktivity. 

http://msbudapestianska1.sk/index.php?id=aktuality&post=vyhrali-sme-projekt-mudre-hranie

