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Dobročinnosť ako prax KNB v 3. ročníku 

1) DOBROČINNOSŤ – počet hodín 

- Súčasťou hodnotenia KNB je dobročinnosť. Študent je povinný vykonať dobročinnosť 

v celkovom počte 15 hodín za školský rok. Je možné si dobročinnosť odpracovať naraz 

v celkovom počte  v jednom polroku alebo zvlášť v 1. a zvlášť 2. polroku. 

- Výsledná známka sa započítava do priemeru koncoročnej známky z KNB. Samotná 

dobročinnosť - váha 4, prezentácia dobročinnosti pred komisiou a triedou - váha 3.  

2) KDE NÁJSŤ PONUKY NA DOBROČINNOSŤ 

- Každý študent má zodpovednosť si dobročinnosť obstarať sám.  

- Ako zjednodušenie pre tých, ktorí nevedia, kde sa zapojiť, vie im v tom pomôcť koordinátor 

dobročinnosti .  

- Ponuky dobročinnosti sa priebežne počas školského roku objavujú tiež na školskom webe 

v záložke „študentský servis“ – „dobročinnosť“ 

- V prípade ďalších dotazov môžete kontaktovať  Mgr. Soňu Vancákovú, PhD,  

koordinujúceho dobročinnosť ako nášho externého poradcu.  

- Dobročinnosť je tiež možno konzultovať so sr. Ľubicou Mervovou  

3) AKO DOKLADOVAŤ DOBROČINNOSŤ 

- Dobročinnosť je potrebné dokladovať na formulári, ktorý nájdete na recepcii školy, alebo na 

školskom webe.  

- Potvrdenie školy pre žiaka nájdete u sekretárky školy - je povinné to odovzdať do 

26.10.2016. 

- Dobročinnosť musí byť potvrdená pečiatkou organizácie a kontaktnou osobou, ktorá Vám 

môže vykonanou dobročinnosť potvrdiť.  

- Doklad o dobročinnosti musí byť odovzdaný učiteľovi KNB najneskôr do 21.4.2017.  

4) ČO JE A ČO NIE JE DOBROČINNOSŤ: 

- Akceptujeme dobročinnosť vykonanú pre človeka. 

- Dobročinnosť je vykonaná neziskovo (bez finančnej odmeny). 

- Dobročinnosť je vykonaná v rámci neziskovej, príspevkovej alebo charitatívnej organizácie. 

- Do dobročinnosti sa nepočíta akákoľvek aktivita vykonávaná počas doby školského 

vyučovania.  

- Do dobročinnosti sa nepočíta, ak pomôžete niekomu neformálne napr. s nákupom, 

s projektom a pod.. Teda dobročinnosť musí byť vykonaná pod záštitou nejakej organizácie 

a oprávnená osoba Vám ju môže potvrdiť.  

 

Kontakty: 

Ľubica Mervová   lubica.mervovagymes@gmail.com 

Sona Vancakova <sonavancakova@gmail.com>  
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