PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA ŠKOLSKÝCH KOORDINÁTOROV V ŠKOLSKOM ROKU 2020/21

Hlavnou snahou neziskovej organizácie Talentída je ponúkať našim deťom čo najviac príležitostí na
rozvoj ich talentu a schopností. Tomuto cieľu sme zasvätili všetky naše súťaže a snažíme sa pre
„myslenie“ nadchnúť čo najviac žiakov. Sme si vedomí toho, že úspech našich súťaží vo veľkej miere
závisí aj od našich najbližších spolupracovníkov – školských koordinátorov. Veľmi si vážime, že im
leží na srdci rozvoj ich žiakov. Prácu školských koordinátorov neberieme ako samozrejmosť, ale
snažíme sa ich odmeniť za organizáciu jednotlivých súťaží v školách. Aby sme ocenili aj získavanie
žiakov pre účasť v súťaži, vyhlasujeme v školskom roku 2020/21 opäť súťaž Zbierame talenty
(informácie sú zverejnené v Štatúte súťaže).


Sme si vedomí toho, že práca vynaložená s každým súťažiacim sa odvíja aj od toho, či ide
o jednorazovú alebo celoročnú súťaž. Preto pre účely odmeny jednotlivé súťaže obodujeme
tak, že prenásobíme počet súťažiacich „koeficientom náročnosti súťaže“.
Súťaž
MAKSÍK
MAKS
VŠETKOVEDKO
EXPERT
MATEMATICKÝ KLOKAN

Koeficient náročnosti súťaže
34
10
13
13
13

(Napr. za organizovanie celoročnej súťaže MAKSÍK pre 10 žiakov získava koordinátor 10.34 =
340 bodov, za zorganizovanie jednorazovej súťaže VŠETKOVEDKO pre 30 žiakov získava
koordinátor 30.13 = 390 bodov.)
 Na peňažnú odmenu bude mať nárok koordinátor, ktorý získa minimálne 400 bodov.
Nezisková organizácia Talentída s ním podpíše Dohodu o vykonaní práce na odmenu vo výške
25 €.
 Koordinátori, ktorí s Talentídou podpíšu Dohodu o vykonaní práce (predchádzajúci bod), sa
môžu zapojiť do súťaže Zbierame talenty. Na zaradenie do súťaže musia byť splnené kritériá
uvedené v Štatúte súťaže.
Nezisková organizácia nemôže na svojom účte z roka na rok prenášať peniaze určené na odmeny
pre koordinátorov. Preto odmeny vyplácame vždy len za príslušný školský rok.
Peniaze, ktoré zostanú po úhrade všetkých nákladov, vrátane odmien, použijeme na zvýšenie
rozpočtu na nákup darčekov pre súťažiacich.
V prípade akýchkoľvek otázok sa s nami skontaktujte e‐mailom alebo telefonicky:
nandraska@talentida.sk, farnbauerova@talentida.sk, 02 / 6382 4952.

V Bratislave, 2. 9. 2020
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