Najdôležitejšie informácie k zberu údajov o asistentoch učiteľa pre žiakov so
zdravotným znevýhodnením 2019
MŠVVaŠ SR môže prideliť z kapitoly MŠVVaŠ SR a z kapitoly MV SR na žiadosť
zriaďovateľa školy finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so
zdravotným znevýhodnením (ďalej len „AU“) podľa § 4a zákona NR SR č. 597/2003 Z. z.
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov.
V máji 2019 sa uskutoční zber údajov o AU prostredníctvom webovej aplikácie „Zber
údajov o asistentoch učiteľa“. Údaje budú slúžiť pre pridelenie finančných prostriedkov na AU
od septembra 2019 pre školský rok 2019/2020.
Škola, ktorá požaduje finančné prostriedky na AU, zadáva do formulárov podľa
členenia na kategórie nasledovné údaje:





počet žiakov podľa druhu zdravotného znevýhodnenia s potrebou vzdelávania
v triede, v ktorej pôsobí AU,
počet tried, v ktorých sa žiaci so zdravotným znevýhodnením vzdelávajú,
počet AU, na ktorých sa požadujú nenormatívne finančné prostriedky,
údaje o existujúcich AU a pomocných vychovávateľoch na škole.

Upozorňujeme, že aplikácia sa týka len škôl, ktoré sú financované z rozpočtovej
kapitoly MŠVVaŠ SR alebo rozpočtovej kapitoly MV SR.
Pri zadávaní údajov odporúčame podrobne preštudovať „Príručku k zberu údajov
o asistentoch učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením“ pre rok 2019 a „Pokyny
k vypĺňaniu údajov vo formulároch ASISTENTI UČITEĽA pre žiakov so zdravotným
znevýhodnením“, ktoré slúžia ako manuál k elektronickému zberu a správnemu vypĺňaniu
údajov.
Škola po vyplnení údajov o AU vo formulároch prostredníctvom webovej aplikácie
vytlačí protokol a predkladá ho svojmu zriaďovateľovi spolu s kópiami odporúčaní
z poradenských zariadení (CPPPaP alebo CŠPP) k prideleniu AU (podľa čl. 2 ods. 2 písm. b)
Metodického pokynu č. 66/2015 k postupu pri predkladaní požiadaviek na finančné
prostriedky na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením).
Zriaďovateľ predkladá na OÚ v sídle kraja protokol zriaďovateľa spolu s protokolmi
škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a kópiami odporúčaní poradenských zariadení
k prideleniu AU, ktoré im odovzdali školy.
Okresný úrad v sídle kraja vytvorí sumárny protokol za kraj a odovzdá ho na
MŠVVaŠ SR.
MŠVVaŠ SR posúdi všetky predložené žiadosti na nový školský rok, pridelí finančné
prostriedky na AU v poradí podľa priority v závislosti od údajov uvedených v žiadosti a od
disponibilných zdrojov a na svojom webovom sídle zverejní zoznam škôl a ich zriaďovateľov,
ktorým boli pridelené finančné prostriedky na AU na obdobie 09. - 12. 2019.

