Mestský úrad Kolárovo
Na 40. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Dňa: 9.6.2014
K bodu rokovania číslo: 5 b)

Návrh na dotáciu asistenta učiteľa pre detí I. triedy v ZŠ F.Rákócziho
a ZŠ J.A.Komenského na obdobie od 1.9.2014 do 31.12.2014, resp. na
mesiace január - jún 2015

Predkladajú: PaedDr. Bagita Judit
Mgr. Eva Sladká

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 ZŠ F. Rákócziho II. s VJM o pridelenie asistenta
učiteľa
Žiadosť riaditeľky ZŠJ. A. Komenského o pridelenie asistenta
učiteľa
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Návrh na uznesenie: Határozati javaslat
A. MsZ berie na vedomie- Gúta Város Képviselő-testülete tudomásul veszi
1. Žiadosť riaditeľky ZŠ F. Rákócziho II. s VJM o pridelenie asistenta učiteľa
a zabezpečenie potrebných finančných prostriedkov pre asistenta učiteľa na obdobie
od 01.09.2014 do 31.12.2014
A II. Rákóczi Ferenc Alapiskola tanítói asszisztens támogatasára vonatkozó kérvényét
2014.09.01- 2014.12.31-es időszakra
2. Žiadosť riaditeľky ZŠ J. A. Komenského o pridelenie asistenta učiteľa a zabezpečenie
potrebných finančných prostriedkov pre asistenta učiteľa na obdobie od 01.09.2014 do
31.12.2014
A J. A. Komenský Alapiskola tanítói asszisztens támogatasára vonatkozó kérvényét
2014.09.01- 2014.12.31-es időszakra 2014.09.01- 2014.12.31-es időszakra
B. MsZ schvaľuje – neschvaľuje
Gúta Város Képviselő-testülete jóváhagyja – nem hagyja jóvá
1. Zabezpečenie finančných prostriedkov na mzdy a odvody asistenta učiteľa pre ZŠ F.
Rákócziho II. s VJM na obdobie od 01.09.2014 do 31.12.2014 z rozpočtu mesta vo
výške 2.600 € - t. j. 650 € na mesiac.
Tanítói asszisztens pénzeszközeinek bebiztosítását bér és elvezetésekkel együtt a II.
Rákóczi Ferenc Alapiskola részére a város költségvetéséből 2600 € összegben- 650 €
1 hónapra.
2. Zabezpečenie finančných prostriedkov na mzdy a odvody asistenta učiteľa pre ZŠ J.
A.Komenského na obdobie od 01.09.2014 do 31.12.2014 z rozpočtu mesta vo výške
2.600 € - t. j. 650 € na mesiac.
Tanítói asszisztens pénzeszközeinek bebiztosítását bér és elvezetésekkel együtt a J.A.
Komenský Alapiskola részére a város költségvetéséből 2600 € összegben- 650 € 1
hónapra.
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 asistenta učiteľa
Financovanie nákladov na mzdy asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným
znevýhodnením alebo pre žiakov s nadaním, vrátane poistného na povinné verejné zdravotné
poistenie, poistného na sociálne poistenie, príspevku na starobné dôchodkové sporenie a
príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie upravuje zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
Podľa § 4a Financovanie špecifík zákona č. 597/2003 Z. z. môže Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR „ďalej ministerstvo“ prideliť v rámci rezervy kapitoly
ministerstva na žiadosť zriaďovateľa školy finančné prostriedky na asistenta učiteľa.
Žiadosť zriaďovateľa o pridelenie finančných prostriedkov na mzdy asistentov učiteľa pre
žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo pre žiakov s nadaním, vrátane poistného na
povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, príspevku na starobné
dôchodkové sporenie a príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie obsahuje najmä:
a) počet žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním,
b) stupeň a mieru postihnutia žiakov,
c) počet asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním, na
ktorých sa požadujú finančné prostriedky.
Žiadosť predkladá zriaďovateľ ministerstvu prostredníctvom okresného úradu v Nitre
najneskôr do 30. septembra príslušného kalendárneho rok.
Ministerstvo pridelí zriaďovateľovi verejnej školy finančné prostriedky na asistenta učiteľa
podľa
a) počtu žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním,
b) stupňa a miery postihnutia žiakov so zdravotným znevýhodnením,
c) skutočnosti, či boli zriaďovateľovi školy pridelené finančné prostriedky v predchádzajúcom
kalendárnom roku,
d) bariér, ktoré žiak nedokáže prekonať bez pomoci z dôvodu zdravotného znevýhodnenia; za
bariéry sa považujú najmä dorozumievacie ťažkosti, problémy s orientáciou v priestore,
stavebné prekážky a neschopnosť adaptácie.
Podľa zákona č. 597/2003 Z. z. škola predloží podklady zriaďovateľovi školy do 30.
septembra 2014, aby zriaďovateľ mohol podať žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov
na úhradu osobných nákladov na asistenta učiteľa na nasledujúci kalendárny rok- t.j. od 1.
januára 2015 do 31.decembra 2015.
Okresný úrad v Nitre preskúma doručené žiadosti jednotlivých zriaďovateľov. Po
preskúmaní žiadostí jednotlivých zriaďovateľov ich zoradí do zoznamu podľa naliehavosti
a predloží ministerstvu.
Ministerstvo po posúdení žiadostí pridelí jednotlivým zriaďovateľom škôl prostredníctvom
OŠ OÚ v sídle kraja finančné prostriedky na uvedený účel v objeme, ktorý zodpovedá súčinu
schváleného počtu pracovných úväzkov prepočítaných na kalendárny rok a stanoveného
normatívu osobných nákladov na asistenta učiteľa na kalendárny rok.
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Ministerstvo pri výpočte pre rok 2014 použilo normatív 650 € na jeden celý pracovný
úväzok asistenta učiteľa na mesiac (7 800 €/rok).
Nakoľko ministerstvo pridelí finančné prostriedky na asistenta učiteľa iba od 1. januára
2015 nie je vykryté obdobie od 1. septembra 2014 do 31. decembra 2014. V žiadosti
riaditeľka ZŠ F. Rákócziho II. s VJM-Alapiskola, V. Palkovicha 3, Kolárovo žiada
zabezpečiť finančné prostriedky na asistenta učiteľa z rozpočtu mesta. Zákon č. 597/2003 Z.
z. neprihliada na finančné prostriedky na asistenta učiteľa pre prvákov, ktoré nastúpia 1.
triedy základných škôl, ako v tomto prípade.
Na základe žiadosti ZŠ F. Rákócziho II. s VJM-Alapiskola, V. Palkovicha 3, Kolárovo –
žiadosť v prílohe, škola plánuje zaviesť profesiu asistent učiteľa pre žiačku so zdravotným
znevýhodnením.
Kvalifikačným predpokladom pre pedagogického asistenta je vysokoškolské vzdelanie
prvého stupňa alebo úplné odborné vzdelanie. Riaditeľka nemá ešte vybratého uchádzača na
funkciu asistenta učiteľa.
Podľa predbežnej kalkulácie finančných prostriedkov potrebných na osobné náklady
asistenta učiteľa budú:
1. asistent učiteľa s úplným stredným odborným vzdelaním:
-tarifný plat- 8 trieda
-hrubá mzda: 601,20 € na mesiac
- od 01.09.2014 do 31.12.2014: 2.404,80 €
2. asistent učiteľa s vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa:
-tarifný plat- 8 trieda
-hrubá mzda: 758,42 € na mesiac
- od 01.09.2014 do 31.12.2014: 3.033,68 €
Riaditeľka ZŠ F. Rákócziho II. s VJM-Alapiskola, V. Palkovicha 3, Kolárovo podá žiadosť
na okresný úrad v Nitre na dodatočné vyfinancovanie nákladov na asistenta učiteľa na
obdobie od 1. septembra 2014 do 31. decembra 2014.

Riaditeľka ZŠ J. A. Komenského takisto žiada asistenta učiteľa a vykrytie finančných
prostriedkov na mzdy a odvody asistenta učiteľa k budúcemu prvákovi so zdravotným
znevýhodnením- žiadosť obsahuje príloha.
Kvalifikačným predpokladom pre pedagogického asistenta je vysokoškolské vzdelanie
prvého stupňa alebo úplné odborné vzdelanie. Riaditeľka nemá ešte vybratého uchádzača na
funkciu asistenta učiteľa.
Podľa predbežnej kalkulácie finančných prostriedkov potrebných na osobné náklady asistenta
učiteľa budú:
1. pedagogický asistent VŠ I. stupňa- začínajúci
-na jeden mesiac
779,00 €
-predpoklad na obdobie od 1.9.2014 do 31.12.2014
3.116,00 €
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2. asistent učiteľa s vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa -samostatný
-na jeden mesiac
871,50 €
-predpoklad na obdobie od 1.9.2014 do 31.12.2014
3.486,00 €
Pri výbere asistenta učiteľa Základný škola F. Rákócziho II. s VJM-Alapiskola a Základná
škola J. A. Komenského sa musia riadiť podľa normatívu ministerstva na rok 2014, pričom
normatív je 650 € na jeden celý pracovný úväzok asistenta učiteľa na jeden mesiac – t. j.
7 800 €/rok.
Základným školám odporúčam zamestnať asistenta učiteľa s úplným stredným odborným
vzdelaním alebo asistenta učiteľa s vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa.
Pri zamestnaný asistent učiteľa s vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa –samostatný
alebo s vyšším vzdelaním normatív na asistenta učiteľa prevýši normatív stanovený
ministerstvom. Zvýšenie mzdových nákladov na asistenta učiteľa na mesiace január- jún 2015
školy musia riešiť v rámci schváleného rozpočtu v oblasti normatívnych dotácií.

V Kolárove, dňa 26. 05. 2014

Ing. Imrich Takács
Spoločný školský úrad
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ZŠ F. Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským
II. Rákóczi Ferenc Alapiskola
Ul. V. Palkovicha č. 3, 946 03 Kolárovo
tel./fax. 035/7771362, e-mail: iskola.rakoczi@gmail.com
IČO: 37861174

DIČ: 2021627663

Mesto Kolárovo
Kostolné nám. 1
946 03 Kolárovo
Naše číslo:
53/2014

Vybavuje:
Bagita

V Kolárove,
25. 04. 2014

Vec: Žiadosť
ZŠ F. Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským žiada pridelenie asistenta
učiteľa a zabepečenie potrebných finančných prostriedkov pre asistenta učiteľa od 01. 09.
2014 k žiačke Vivien Szőcsová, narodené: 27. 04. 2006, bytom Kolárovo, ul. Rákócziho 34
s vážnym telesním postihnutím (viď. lekársku anamnézu a správu CPPPaP v prílohe)
periventrikulárna porencealia, malacia. Podľa doporučenia neurológa a školského psychlóga
dieťa vyžaduje opateru zo strany druhej osoby.
Riaditeľka ZŠ v spolupráci so Spoločným školským úradom v Kolárove žiada
poskytnutie finančných prostriedkov na osobné náklady pre asistenta učiteľa zo ŠR. Finančné
prostriedky zo ŠR budú zabezpečené od januára 2015.
Finančné prostriedky z MR je potrebné zabezpečiť od 01. 09. 2014 – 31. 12. 2014.
Za kladné vybavenie Vám ďakujem!
S pozdravom,

PaedDr. Judit Bagita
riaditeľka ŽS

Prílohy:
1. Podklad školy na vypracovanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na osobné náklady pre
asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
2. Vyjadrenie k prijatiu asistenta učiteľa - CPPPaP, Komárno
3. Anamnéza Vivien Szőcsovej
- MUDr. Eva Hanáčková, neurológ
- Klinika detskej neurológie, Bratislava
4. Predbežná kalkulácia potrebných finančných prostriedkov

Predbežná kalkulácia potrebných finančných prostriedkov
na osobné náklady
pre asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
Na základe zákona 317/2009 Z. z. a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. kvalifikačným
predpokladom na výkon činnosti pedagogického asistenta je vysokoškolské vzdelanie
I. stupňa alebo úplné stredné odborné vzdelanie.
Podrobný rozpis kvalifikačných predpokladov asistenta učiteľa obsahuje XVII. časť
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.
1. Predbežná kalkulácia potrebných finančných prostriedkov na osobné
náklady asistenta učiteľa s úplným stredným odborným vzdelaním:
− tarifný plat - 8 trieda THP, 12 rokov v praxi
− cena práce 601,20 €/mesiac
− od 01. 09. 2014 do 31. 12. 2014 - 2404,80 €
2. Predbežná kalkulácia potrebných finančných prostriedkov na osobné
náklady asistenta učiteľa s vysokoškolský vzdelaním I. stupňa:
− tarifný plat - 8 trieda ped. zamestnanca, 12 rokov v praxi
− cena práce 758,42 €/mesiac
− od 01. 09. 2014 do 31. 12. 2014 - 3033,68 €

V Kolárove, 25. 04. 2014

PaedDr. Judit Bagita Judit
riaditeľka ZŠ

Základná škola J.A.Komenského, Rábska 14, 946 03 Kolárovo
tel./fax: 035/777 14 25
IČO: 37866931
e-mail: zsrabska@gmail.com

DIČ: 2021680617

Mestský úrad
odd. školstva
Kolárovo

Váš list značky/zo dňa

Naša značka

Vybavuje

Kolárovo

97 /2014

Mgr. Sladká

21.05.2014

Vec:

Žiadosť
Riaditeľka ZŠ J.A.Komenského, Rábska 14, Kolárovo na základe
odporúčania detského lekára žiada finančné prostriedky od 01.09.2014
na asistenta učiteľa s celodenným dozorom ku žiakovi so zdravotným
znevýhodnením (DMO) menom Tibor Vass, nar. 25.03.2008, zapísaného
do 1.ročníka našej školy dňa 30.4.2014.
Odôvodnenie:
Bezpečnosť a ochrana zdravia žiaka, ako i zabezpečenie optimálnych
podmienok napredovania žiaka vo vzdelávaní a uskutočňovanie školského
vzdelávacieho programu je možné zabezpečiť jedine prijatím asistenta učiteľa
k žiakovi.

Mgr. Eva Sladká
riaditeľa ZŠ
Príloha: 1

Príloha č. 1

Predpoklad potreby finančných prostriedkov pre asistenta učiteľa
od 1.9.2014 do 31.12.2014

Na základe odporúčania detského lekára budeme potrebovať asistenta učiteľa
na 100 % úväzok k budúcemu prvákovi so zdravotným znevýhodnením (DMO)
zapísaného 30.4.2014. Nakoľko zatiaľ nemáme vybratého uchádzača na túto
funkciu, vieme predložiť na prejednanie iba predpoklad potreby finančných
prostriedkov.
Doleuvedené alternatívy zaradenia pedagogického asistenta sú v súlade
so zákonom 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1. pedagogický asistent VŠ I. stupňa - začínajúci alebo nekvalifikovaný
platová trieda 8
501,50 €
zvýšenie tar.pl. /15rokov/
75,50 €
odvody do poisť.
202,00 €
Spolu za mesiac
779,00 €
Predpoklad na obdobie od 1.9.2014 do 31.12.2014
3 116,00 €
2. pedagogický asistent VŠ I.stupňa - samostatný
platová trieda 9
561,00 €
zvýšenie tar.pl. /15 rokov/
84,50 €
odvody do poisť.
226,00 €
spolu za mesiac
871,50 €
predpoklad na obdobie od 1.9.2014 do 31.12.2014

V Kolárove 21.5.2014

3 486,00 €

