
Najdôležitejšie informácie k zberu údajov o asistentoch učiteľa pre žiakov so 
zdravotným znevýhodnením 2020 

 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len 

„MŠVVaŠ SR“) môže prideliť z kapitoly MŠVVaŠ SR a z kapitoly Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky (ďalej len „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 2020 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 2020 pre školský rok 2020/2021. 

 
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 2020 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. 
 
Na základe mimoriadnej situácie spojenej s rozšírením koronavírusu COVID-19 školy 

v rámci zberu údajov o AU v máji 2020 nie sú povinné predkladať odporúčania 
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.  

Pri zadávaní počtu žiakov so zdravotným znevýhodnením (ďalej len „ZZ“) a AU 
do formulárov sú školy povinné vychádzať z podkladov predložených a informácií im 
poskytnutých pri zápise žiakov, resp. v procese prijímania nových žiakov  do príslušnej školy 
a zároveň prihliadať na aktuálny, a teda aj predpokladaný počet žiakov so ZZ, ktorí sa budú 
na príslušnej škole vzdelávať aj v školskom roku 2020/2021. 

 
Zriaďovateľ predkladá na OÚ v sídle kraja protokol zriaďovateľa spolu s protokolmi  

škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. 
 
Okresný úrad v sídle kraja vytvorí sumárny protokol za kraj a odovzdá ho 

na MŠVVaŠ SR.  
 
MŠVVaŠ SR vypočíta finančné prostriedky na AU a na svojom webovom sídle 

zverejní zoznam škôl a ich zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na AU 
na obdobie 09. - 12. 2020. 


