
Základná škola s materskou školou, Žbince 145 

                                                                                                                                      

Vnútorný predpis č. 1/2018 
upravujúci postup vedenia pedagogickej dokumentácie 

v súlade s § 14d ods.2 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov  

pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 
 

 

     Od 1.9.2012 v súlade s  § 14d  zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov sa zavádza 

nový príplatok – príplatok za prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením alebo so žiakmi 

zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorého výšku poskytovania  zamestnávateľ upravuje 

v tomto internom predpise. 

 

 

Zamestnávateľ    :            Základná škola s materskou školou, Žbince 145 

 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia  

Zamestnávateľ poskytne príplatok učiteľovi za výkon pedagogickej činnosti v bežnej 

triede základnej školy (nie v špeciálnej triede) v súlade s týmto interným predpisom, ak budú 

splnené všetky uvedené podmienky v zmysle právnej normy.  

 

Článok 2 

Predmet úpravy   

 

Predmetom úpravy je určenie výšky poskytnutého príplatku v závislosti od: 

- hodín týždennej priamej vyučovacej činnosti  učiteľa v triede,  

- žiakov so zdravotným znevýhodnením a zo sociálne znevýhodneného  prostredia 

v triede, 

- tried, v ktorých  učiteľ vykonáva priamu vyučovaciu činnosť.   

  
 

Počet žiakov 

so ZZ a zo SZP 

Počet hodín 

priamej vyučovacej 

povinnosti  

Počet tried Výška príplatku 

viac ako 30%   4 1 90% 

viac ako 30% 4 2 a viac  95% 

viac ako 30% 5 a viac 1 100% 

viac ako 30% 5 a viac  2 a viac  100% 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



Článok 3 

Podmienky poskytovania príplatku 

1/ Učiteľ vyučuje v triede, kde je najmenej 30% individuálne začlenených žiakov so 

zdravotným znevýhodnením alebo žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového 

maximálneho počtu žiakov v triede podľa §29 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. v znení neskorších 

predpisov:    
- 0- ltý ročník 16 žiakov – 30%  -  5  žiakov  

- 1. ročník  22 žiakov – 30%  - 7  žiakov  

- 2.- 4. ročník  25 žiakov – 30%  - 8  žiakov  

- 5.- 9. ročník 28 žiakov – 30%  - 9 žiakov  

- v triede 1. stupňa ZŠ s viacerými ročníkmi  24 žiakov – 30% - 8 žiakov   

(počet žiakov je v súlade s listom MŠVVaŠ  SR č. 2012-1847/3921:1-09 zo dňa 26. januára 

2012). 

 

2/ Učiteľ vykonáva priamu vyučovaciu činnosť v triede v rozsahu najmenej 4 hodiny týždenne.   

 

3/ V triede nepôsobí asistent učiteľa. 

 

4/ Maximálna výška príplatku je 2,5% z platovej tarify 12. platovej triedy prvej pracovnej triedy 

Od 1. 1. 2018 je to 840 x 2,5% = 21 EUR.   

 

5/ Výška 100 % príplatku na rok 2018 je závislá od celkového objemu finančných prostriedkov 

vyčlenených na tento účel, t.j. 100 % príplatku = 21 EUR. 

 

 

6/ Príplatok sa učiteľovi prestane vyplácať, ak sa zmenia vyššie uvedené podmienky.  

 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

1/ Vnútorný predpis schválil   riaditeľ ZŠ s MŠ Žbince 145  dňa 3.9.2018 
 

2/ Vnútorný predpis nadobúda účinnosť od 3.9.2018. 

 

 

 

 

 

V Žbinciach 30.8.2018                                           Riaditeľka školy 

 

 

 



Počet žiakov v jednotlivých triedach, počet žiakov v hmotnej núdzi v jednotlivých triedach, 

vyučujúci k 1.9.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda Počet 

žiakov 

HN % 4 hod týždenne a viac 

1.R. 29/14 5 17  Balogová, asistentka 

2.R. 26/14 7 27 Szuperáková, asistent 

3.R. 15/9 4 27 Petraničová 

4.R. 19/6 5 26 Kukolosová 

5.A 17/8 7 41 Janičkovičová, Tannenbaumová, Ivanová 

5.B 24/10 18 75 Janičkovičová, Tannenbaumová, Hončaruková, Ivanová 

6.A 19/10 10 52 Ivan, Tanennbaumová, Hončaruková, Homolová 

6.B 24/17 22 91 Janičkovičová, Hončaruková, Hreňová, Homoľová 

7.A 17/8 11 65 Homoľová, Janičkovičová, Tannenbaumová 

7.B 20/8 14 70 Olhová, Hončaruková, Homoľová 

8.R. 22/14 17 77 Hreňová, Hončaruková, Homoľová 

9.R. 15/10 7 50 Homoľová, Janičkovičová 



Počet žiakov 

HN 

Počet 

hodín 

Počet 

tried 

Výška 

príplatku 

Meno a priezvisko 

Viac ako 30 %   4          1 90%   /19€/  

     

Viac ako 30%   4       2 a viac 95%   /20€/ Ivanová, 

Tannenbaumová, 

Hončaruková 

Viac ako 30% 5 a viac         1 100% /21€/ Ivan 

            Olhová 

           Hreňová 

           Homoľová 

     

Viac ako 30%     5 a viac 2 a viac 100% /21€/           Janičkovičová 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 


