Mestský úrad Kolárovo
Na 41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Dňa: 4. 8. 2014
K bodu rokovania číslo: 4 b)

Návrh na zavedenie profesie osobný asistent alebo asistent učiteľa v MŠ
Lesná 10, Kolárovo od 1.9.2014

Predkladá: Helena Pálovicsová- riaditeľka MŠ

Spracoval: Ing. Imrich Takács, Spoločný školský úrad Kolárovo

Uložené prejednať v komisiách:
Komisia školstva, výchovy a vzdelávania
Komisia finančná a majetku mesta
Materiál obsahuje: Žiadosť riaditeľky MŠ Lesná 10 o pridelenie asistenta
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Návrh na uznesenie: Határozati javaslat
A. MsZ berie na vedomie- Gúta Város Képviselő-testülete tudomásul veszi
1. Žiadosť riaditeľky MŠ Lesná 10 o pridelenie asistenta od 01.09.2014
Az Erdő utca 10-es számú óvoda igazgatónő asszisztens bevezetésére vonatkozó
kérvényét 2014.09.01.-től

B. MsZ schvaľuje – neschvaľuje
Gúta Város Képviselő-testülete jóváhagyja – nem hagyja jóvá
1. Zabezpečenie finančných prostriedkov na mzdy a odvody osobného asistenta pre MŠ
Lesná 10, Kolárovo na obdobie od 01.09.2014 z rozpočtu Materskej školy vo výške
.......eur za mesiac.

2) Tematický materiál:

v prílohe

3) Dôvodová správa:
Stanovisko MsÚ Kolárovo: V rámci úsporných opatrení Mesta Kolárovo boli obmedzené
účelové dotácie organizáciám mesta.
4) Súvisiace právne normy:
- Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplní niektorých zákonov
- Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, ... a v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
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Komentár Spoločného školského úradu k žiadosti o pridelenie asistenta
Podľa žiadosti riaditeľky MŠ Lesná 10 žiada pridelenie asistenta k dieťaťu. Dieťa má
diagnózu DMO- detskú mozgovú obrnu. Prijatie dieťaťa je možné len v tom prípade, keď
k nemu bude zabezpečený asistent.
Prijímanie detí so ŠVVP školský zákon a vyhláška o materskej škole umožňuje.
O prijatí dieťaťa so ŠVVP rozhodne riaditeľka. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa nebolo vydané.
Finančné náklady na asistenta učiteľa na 50%-ný úväzok na september -december 2014 vo
výške 1100-1800 eur, pokladám za vysoké. Táto suma bola vypočítaná pre asistenta učiteľa.
Nakoľko dieťa mentálne nie je postihnuté, len fyzicky, navrhujem zamestnať osobného
asistenta. Osobný asistent pomáha pri pohybe, pri sebaobsluhe, hygiene, podávanie jedla
a pod. pričom nezasahuje do výchovno-vzdelávacieho procesu.
Osobnú asistenciu vykonáva osobný asistent na základe zmluvy. Môže ju vykonávať len
osoba, ktorá dovŕšila najmenej 18 rokov a má spôsobilosť na právne úkony.
Osobného asistenta platí materská škola zo svojho rozpočtu.

V Kolárove, dňa 17. 07. 2014

Ing. Imrich Takács
Spoločný školský úrad
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Materská škola, Lesná 10, 946 03 Kolárovo
Tel: 035/7771925, e – mail: palovicsova@atlas.sk

Číslo: 59 /2014

V Kolárove dňa 24.06.2014

Mesto Kolárovo

Vec: Žiadosť o pridelenie asistenta
Riaditeľka MŠ, Lesná 10 v Kolárove Vás žiada o možnosť pridelenia asistenta učiteľa
alebo osobného asistenta k Tomášovi Némethovi, nar. 23.08.2010, bytom v Kolárove,
Kostolné námestie 71/4.
Zákonný zástupca dieťaťa podal žiadosť o umiestnenie dieťaťa v našom zariadení, ale
dieťa má diagnózu DMO – detskú mozgovú obrnu a jeho prijatie je možné len s osobným
asistentom alebo asistentom učiteľa. Mentálne dieťa nie je postihnuté, len fyzicky – nechodí,
má špeciálne chodítko a vyžaduje pomoc dospelej osoby, aby mohol navštevovať materskú
školu.
S pozdravom.

________________
Helena Pálovicsová
riaditeľka MŠ

-4-

Materská škola, Lesná 10, 946 03 Kolárovo
Tel: 035/7771925, e – mail: palovicsova@atlas.sk

Číslo: 66 /2014

V Kolárove dňa 17.07.2014

Mesto Kolárovo
MsZ Kolárovo
Vec: Žiadosť o finančné prostriedky
Obraciam sa na Vás so žiadosťou o finančné prostriedky na asistenta k integrovanému
dieťaťu Tomášovi Némethovi, ktorý má detskú mozgovú obrnu. Dieťa by malo navštevovať
materskú školu od 2.9.2014, čo však nie je možné bez asistenta.
Finančné náklady na asistenta učiteľa alebo osobného asistenta na 50% pracovný úväzok
na september – december 2014 by boli od 1100 až 1800 €, čo závisí od kvalifikácie
a platového zaradenia prijatého zamestnanca.
Vyjadrenie z centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie dieťa ešte nemá,
nakoľko v mesiacoch júl, august poradňa nefunguje a matka dostala termín na 4.9.2014.
Žiadame Mesto Kolárovo o finančné prostriedky na vykrytie mzdových nákladov, alebo ak je
možné iným spôsobom zabezpečil asistenta pre dieťa.
S pozdravom.

________________
Helena Pálovicsová
riaditeľka MŠ
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