Združenie základných škôl Slovenska
Vážená pani
PhDr. Mjriam Kováčiková

riaditeľka odboru implementácie projektov
sekcia štrukturálnych fondov EÚ
V Bratíslave 22. 3. 2019

Vážená pani ríaditeľka,

na základe spoločnéhc] rokovania na MŠvvaš SR dňa 19. 3. 2019 a napočítanĺa mzdových

prostriedkov pre odborný tím k projektu Vám posielame vÝpočty, ktoré urobíli školy, ktoré sú
•v. prcijekté „`v' zák!adriej škci!e úspešriejší``.

Vzhľadom na potrebu dofinancovania projektu ESF OP ĽZ - V základnej škole úspešnejší

a nastavenie následných projektov odporúčame štandardné stupnicejednotkových
nákladov pre asistentov učiteľa upravit' nasledovne:

Projekt rok 2019
priemerná mzda/mesiac/1. asístent
15% nepríame výdavky

1026,65

štandar. stupnica jednotl{ových náklaclov na rok 2019

1180,65

154

Pre hodnotu priemernej hrubej mzdy sme vzali reálnu hrubú mzdu s odvodmi pre j.anuár
a február ako priemernú hodnotu a dc)počítalí sme ostatné mesiace do konca roka.

V nepriamych výdavkoch sú započítané povinné príplatky pre pedagógov, tvorba soc. fondu,

stravné a poplatok za administráciu projektu`
Cena práce = hrubá mzda t oa'vod + 15 % nepríame výdavky

Je potrebné vziať do úvahy aj reálnu možnosť zvýšenia mzdy o 10% od septembra 2019.
Vzhľadom k tomu je potrebné navrhovanú priemernú hrubú mzdu (1026,65 €) navýšit' o 10 %
a pripočítat' 15% nepriame výdavky.

Pľojekt 2020

priemerná mzda/mesíac/1. asistent
15% nepriame vÝdavky

1129,31

jeclnotka štandard. stupnice na rok 2020
navýšit' o 50 eur za odpracované roky

1298,71

štanclar. stupnica jednotkových náklaclov. Na rok 2020

1318,71

169,4
50

Pre rok 2020 sme počítalí s 10% zvýšením hrubej mzdy oproti roku 2019 v reálnych

hodnotách a dopočítalí sme 15% nepriame výdavky.
Vzhľadom k tomu, že nie j-e zatiaľ známe ako sa vyvinie nárast miezd v roku 2020

odporúčame preto pre rok 2020 navýšiť štandardnú stupnicu o 50 € vzhľadom na

Mgr. Alena Petáková, ZZŠS Malokarpatské námestje 1, 84103 Bratjslava,

tel./fax: 02/64780640 mobil: 0904 765188, 0905 279 259 mail: etakova

skolalamac.sk

Združenie záltladných škôl Slovenska
nepredvídané okolnosti, ktoré ovplyvňujú výpočet hrubej mzdy (počet odpracovaných rokov,
príplatky, a pod).

Uvedené taburky sa týkajú iba asistentov učítera, ktoré v projekte V základnej škole
úspešnejší, ktorý sa spustil v roku 2017 boli značne podhodnotené.
Z vyššie uvedeného jednoznačne vyplýva reálna potreba zvýšenia „zreálnenía`` hodnoty

štandardnej stupníce jednotkových nákladov pre asĺstenta učiteľa.

Je potrebné si uvedomit' aj, že špeciálny pedagóg a školský psychológ sú pracovné pozi'cie,

pri lttorých musia odborní zamestnanci spĺňat' ľovnaké kritériá.
Bolo b`y' preto vhodné zjednotít' aj. hoc!notu štanc!arc!nej stupnice jednotkových nák!ado`v' na

rovnakú úroveň.

Zdľuženje základných
škôl Slovensl(a

S pozdravom,

IČO: 31 750 222

`,ti„ ,--c7
Mgr. Alena Petáková
prezidentka ZZŠS
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