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Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
na II. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Sečovciach
zo dňa 24.01.2019
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A) Schvaľuje
A1)
Spolufinancovanie v rámci projektu V základnej škole úspešnejší II,
názov projektu : Podpora vzdelávacieho procesu a zabezpečenie rovnakého prístupu pre žiakov
so ŠVVP na Základnej škole, Obchodná 5,Sečovce

ITMS2014+ kód: NFP312010U541, Výzva - kód Výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1
A2)
Zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na spolufinancovanie aktivít
projektu z oprávnených výdavkov 104 328 €, vo výške 5% z čo činí 5 216,40€ na obdobie
trvania projektu september 2019 – august 2022 (ročne 1 738,80 € ).
A3)
Zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na financovanie prípadných
vzniknutých neoprávnených výdavkov súvisiacich s týmito prácami na projekte.

Dôvodová správa:
Školu navštevuje 504 žiakov z toho 31 žiakov je so ŠVVP ( I. stupeň - 12 žiakov, II.

stupeň - 19 žiakov), z toho 8 žiakov je so zdravotne závažným znevýhodnením ( I. stupeň - 2
žiaci, II. stupeň - 6 žiakov), ktorí majú zároveň odporúčania od CŠPP na personálne
zabezpečenie edukačného procesu za pomoci asistenta učiteľa. Títo žiaci majú najväčší
problém so začleňovaním do spoločnosti a toleranciou spoločnosti k telesným a psychickým
odlišnostiam. Následkom sú stresové faktory negatívne ovplyvňujúce ich výchovno-vzdelávací
proces a stres z cudzieho prostredia. Každoročný nárast počtu žiakov so ŠVVP spôsobuje
problémy kvôli absencii odborných asistentov, ktorí poskytujú efektívne vzdelávacie služby,
potrebné doplňujúce pomôcky a služby v školských triedach s cieľom pripraviť žiakov na
produktívny život ako právoplatných členov spoločnosti. Zabezpečenie pozícií asistentov
učiteľa je nevyhnutné pre inkluzívnosť žiakov. Je vo všeobecnom záujme rozvíjať inkluzívne
vzdelávanie, ktoré je v dnešnej spoločnosti bezprostredne späté s úsilím napĺňať právo na

vzdelanie, ktoré prislúcha každému žiakovi bez ohľadu na zdravotné či sociálne
znevýhodnenie. Realizáciou projektu škola prispeje k inkluzívnosti a integrácii žiakov z
cieľovej skupiny, podporí ich vzdelávanie, výsledky a kompetencie. Na tieto účely budú použité
prostriedky z ESF, štátneho príspevku ako aj zo spolufinancovania zriaďovateľom.

