Zápisnica napísaná na schôdzi komisie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu,
ktorá sa konala 12. 06. 2018 v Bohdanovciach nad Trnavou
Prítomní: Kočiská Helena, Jakubcová Oľga, Mgr. Janček Juraj, PhD, starosta obce –
Sučák M., riaditeľka ZŠ s MŠ Bohdanovce n/T – Mgr. Pullmannová J.
Ospravedlnený: p. Bočko Ivan,
Program: 1. Otvorenie
2. Ţiadosť o pridelenie asistenta učiteľa v MŠ
3. Diskusia
4. Záver
1. Schôdzu komisie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu otvoril a prítomných
privítal starosta obce p. Miroslav Sučák, oboznámil ich s programom stretnutia.
2. Hlavným bodom rokovania bola ţiadosť obyvateľky obce o pridelenieasistenta učiteľa
pre jej dieťa so zdravotným znevýhodnením v MŠ resp. o vyčlenenie finančných
prostriedkov na činnosť asistenta učiteľa v MŠ.
Doručenú ţiadosť postúpila riaditeľka ZŠ s MŠ Bohdanovce nad Trnavou Mgr. Jana
Pullmannová v zmysle § 20zákona 71/1967 Z.z. zriaďovateľovi obce Bohdanovce n/T
na prerokovanie.
Pani Kočiská konštatovala, ţe materská škola nemá pre deti so ŠVVP vytvorené
personálne, materiálne aj organizačné podmienky. Navrhla, ţe dieťaťu by vzhľadom
na jej doterajšie skúsenosti s týmto dieťaťom, prospelo pokojné a kľudné prostredie
s malým kolektívom / 5-8 detí/ a odborná, špeciálna výchova a vzdelávanie pod
vedením odborníkov – špeciálneho pedagóga.
Riaditeľka školy vzhľadom na ţiadosť matky dieťaťa a odporúčaní poradenských
zariadení navrhuje vytvoriť dieťaťu so ZZ podmienky na integráciu v beţnej triede
MŠ a vyčleniť z rozpočtu obce finančné prostriedky na činnosť asistenta učiteľa v MŠ,
ktorý bude dieťaťu so ZZ pomáhať prekonávať bariéry vyplývajúce z jeho
zdravotného znevýhodnenia.
Starosta uviedol, ţe obec má záujem pomôcť svojim obyvateľom a preto vypracoval
VZN o výške dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ pre asistenta pre deti s ŠVVP
v MŠ. Poţiadal p. Kočiskú, aby vzhľadom na jej pôsobenie v MŠ vyjadrila svoj názor
k ţiadosti.
P. Kočiská uviedla, ţe je potrebné pomáhať kaţdému dieťaťu a podporovať jeho
zdravý a všestranný vývoj. Zdôraznila, ţe si uvedomuje limity materskej školy
pri starostlivosti o dieťa so ŠVVP a odporučila, aby dieťa navštevovalo zariadenie,
kde sa mu budú vedieť odbornejšie venovať, aby sa mohlo rozvíjať. Zo svojich
skúseností s týmto dieťaťom vie, ţe prosperovalo viac, keď bolo v malom kolektíve.
3. Diskusia: P. Jakubcová uviedla sebe známy prípad dieťaťa s ŠVVP tohto druhu. Dieťa
sa vzdeláva v malej skupine 4 detí pod odborným vedením špeciálneho pedagóga a nie
v triede 21 – 25 detí.
Mgr. Janček uviedol, ţe na základe informácií svojich detí, toto dieťa má nevhodné,
impulzívne a neprimerané správanie voči sebe, iným deťom aj dospelým. V tejto
súvislostí si zároveň uvedomuje , ţe v zmysle zákona je záujem maloletého dieťaťa
prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú a je
potrebné dodrţiavať aj právo na vzdelávanie a integráciu. Nesmieme však zabúdať aj
na záujem a práva iných detí, ktoré by pri jeho správaní mohli byť ohrozené a

poškodené na zdraví, resp. im nemôţe byť zo strany učiteľov venovaná patričná
pozornosť.
Po vzájomnej diskusii komisia školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu
doporučujeOZ:Schváliť VZN č. 55/2018 o určení výšky dotácie na mzdu
pedagogického asistenta v MŠ v školskom roku 2018/2019 vo výške 2000EUR.
Odporúčavšak zákonným zástupcom, aby sa informovali o moţnosti vzdelávania sa
v budúcom novom špecializovanom zariadení pre deti so ŠVVP, ktoré bude dieťaťu
poskytovať výchovu a vzdelávanie pod vedením špeciálnych pedagógov, terapeutov,
asistentov.
4. Záver: Starosta obce Miroslav Sučákschôdzu ukončil a poďakoval prítomným za
účasť.
V Bohdanovciach N/ Trnavou, dňa: 12. 06. 2018
Zapísala: Helena Kočiská

