Často kladené otázky
Je povinné vyplniť údaje o zamestnancoch školy, pri ktorých je uvedená naplnenosť nižšia ako 100%, aj keď ide o osobné
údaje. Zároveň Vás žiadame o informáciu, či Vami zaslaný dokument v prílohe, kde je táto naplnenosť uvedená, sa týka
zamestnancov alebo žiakov.
Údaje, ktoré je potrebné v rámci RIS doplniť/zmeniť, máme doplniť/zmeniť podľa aktuálneho stavu (alebo podľa stavu k
15.9.2013)?
U DŽP (žiakov) mám doplniť druh štúdia a kód študijného odboru a vyučovací jazyk v ktorom prebieha štúdium, ale máme len
základnú školu. Čo im mám doplniť?

Odpovede
Údaje, ktoré majú naplnenosť menšiu ako 100% a sú uvedené v zaslanom dokumente sú podľa požiadaviek sekcie Regionálneho
školstva povinné.
Zaslaný dokument sa týky aj žiakov (DŽP) aj zamestnancov.
Údaje je potrebné poslať podľa aktuálneho stavu.
Pre žiakov základnej školy nie je potrebné vypĺňať kód študijného odboru. Vyučovací jazyk a druh štúdia sú povinnými položkami
pre všetkých žiakov.

Druh štúdia - hodnoty číselníka
1 riadne štúdium
2 štúdium jednotlivých predmetov
3 kurzy na doplnenie základného vzdelania
4 čiastočné
5 dlhodobo neprítomný
6 prihlásený na maturitnú skúšku
7 riadne pomaturitné štúdium
8 riadne nadstavbové štúdium
Napísali ste, že chýba podkategória zamestnanca, tú však mám nahodenú. Ako to máme teda realizovať?
Pokiaľ máte "podkategóriu" nahodenú, pri exporte z inovovanej verzie po Novom roku sa určite prenesie. V tomto smere nie je
potrebné z Vašej strany nič upravovať, iba urobiť nový export v uvedenom termíne.
Nanšli sme kolónku pedagogická prax, je tam iba od kedy sa prax zapocitava.
Boli sme v tom, že vykazovanie v rámci celého rezortu je nastavené na počet rokov praxe a nie na "dátum od". Podľa nás je
spôsob vykazovania počet rokov praxe správnejší.
Budeme kontaktovať výrobcov školských IS, aby smme zjednotili zadávanie atribútov.
Neviem zadať kód študij. a učeb. odboru, ktorý DŽP študuje z dôvodu, že je to žiak ZŠ. Miesto praktického vyučovania DŽP sa
Pre žiakov ZŠ samozrejme nie je potrebné zadávať kód ŠaUO, miesto praktického vyučovania a pokiaľ žiak nie je vyučovaný vo
nedá zadať, kedže je to žiak ZŠ. Príznak, že DŽP je vyučovaný vo väzbe nemám označiť nakoľko sú to žiaci ZŠ?
väzbe, nie je potrebné vypĺňať ani tento príznak.
Uvádzate, že nemáme naplnené niektoré položky na 100 %. Mnohé z týchto položiek sú informácie nad rámec zákona. Vzhľadom Všetky údaje, zasielané do rezortného informačného systému sú zbierané v súlade s príslušnými platnými zákonmi (škoslký
na to, že v zákone je presne definované, ktoré údaje patria do registra zamestnancov ASC Agenda odosiela do rezortného
zákom, zákon o pedagogických zamestnancoch a zákon o vysokých školách v znení ich aktuálnych noviel).
informačného systému len tie údaje, ktoré sú požadované zákonom.
Spoločnosť aSc uvoĺní do konca roka 2013 novú verziu informačného systému aSc Agenda, ktorá bude prodporovať prenos
všetkých požadovaných údajov.
Prečo je termín zberu práve v tomto období?
Termíny zberu nezávisia iba od nás, ale aj od dodatočných požiadaviek zo strany ministerstva a času, ktorý je potrebný na
implementáciu zmien v školských informačných systémoch.
Pri niektorých položkách nám vykazujete vyplnenost nižšiu ako 100%, i keď sme všetky údaje vyplnili. Napr. nepedagogickí
Zbierajú sa údaje o všetkých zamestnancoch v členení: pedagogickí, odborní a iní (Pre kategórie nepedagogických zamestnencov
zamestnanci nemajú kariérový stupeň. Taktiez neviem, co je polozka Druh studia.
samozrejme nie je potrebné vypĺňať atribúty, ktoré majú iba pedagogickí zamesnanci. )
Čo sa rozumie pod pojmom druh štúdia?
Druh štúdia je rezortom definovaný číselník.
Týka sa zber aj nepedagogických zamestnancov?
Zbierajú sa údaje o všetkých zamestnancoch v členení: pedagogickí, odborní a iní (Pre kategórie nepedagogických zamestnencov
samozrejme nie je potrebné vypĺňať atribúty, ktoré majú iba pedagogickí zamesnanci. )
Nevyplnené položky máme u nepedagogických zamestnancoch, kde RIS neumožňuje vybrať položku, ktorá by zodpovedala
Zbierajú sa údaje o všetkých zamestnancoch v členení: pedagogickí, odborní a iní (Pre kategórie nepedagogických zamestnencov
skutočnému stavu.Napr. nedá sa vypísať kariérový stupeň, KZAM, ISCO ... čo sú charakteristiky pedagogického zamestnanca napr. samozrejme nie je potrebné vypĺňať atribúty, ktoré majú iba pedagogickí zamesnanci. )
pre ekonómky, strážnikov a pod.
V menu nie je položka „žiaden“.Podobne keď učiteľ neabsolvoval vzdelávanie – nie je tam voľba „neabsolvoval“, preto
Požiadame prevádzkovateľa systému - MŠVVaŠ o doplnenie príslušných číselníkov.
nevypĺňame nič. Preto svieti naplnenosť položiek nie na 100%. Ako postupovať u podobných “problémových” položiek ?
Ako zadať ISCO + KZAM pri nepedagogických zamestnancoch.
ŠaUO + Vyučovací jazyk + Druh štúdia nám vykazujete 0% pričom my sme ZŠ a kódy sú pre Stredné školy.
Čo znamená skratka DŽP a ŠaUO?

Údaje kde nie je 100% naplnenosť treba doplniť Niektoré údaje sa u nepedagogických nedajú doplniť – iSCO, kategória,
podkategória. Čo tam treba doplniť, keď má byť všade 100% naplnenosť?

Pre kategórie nepedagogických zamestnencov samozrejme nie je potrebné vypĺňať atribúty, ktoré majú iba pedagogickí
zamesnanci.
Pre ZŠ ŠaUO nie je potrebné vypĺňať, ale Vyučovací jazyk a Druh štúdia áno
DŽP - dieťa, žiak, poslucháč
ŠaUO - študijný a učebný odbor
(na základe pojmov zo školského zákona)
Pre kategórie nepedagogických zamestnencov samozrejme nie je potrebné vypĺňať atribúty, ktoré majú iba pedagogickí
zamesnanci.

Často kladené otázky

Odpovede

V školskom IS máme dve databázy jednu pre základnú školu a jednu pre materskú školu. Do RISu sme vyexportovali údaje najprv
za základnú školu z jednej databázy a potom za materskú školu z druhej databázy. V sumarizačnom dokumente, ktorý sme dostali,
sme zistili, že databáza žiakov a zamestnancov základnej školy sa stratila, resp. vôbec neuvádzate počty zo základnej školy. Prečo
tento stav nastal?
Čo treba písať do stĺpca Kategória dosiahnuté vzdelanie (vysokoškoslské, alebo konkrétne dosiahnuté vzdelanie. Je potrebné
všetky kredity popísať a ich platnosť od do, alebo iba názvy začo boli udelené?
Prišlo nám vyhodnotenie naplnenosti jednotlivých atribútov. Niektorých naplnenosť je označená 0%
ale naplnené ich máme, napríklad Pedagogická prax – je vyplnená u všetkých učiteľov, takisto Platová trieda, Pracovná trieda, a
pod.

Pravdepodobne nastala chyba pri záverečnom spracovaní súborov. Druhý súbor bol asi považovaný za aktualizáciu prvého a nie za
jeho rozšírenie. Všetky súbory sú archivované, takže údaje sú dohľadateľné.

Všetci žiaci majú vyplnený odbor štúdia ale atribút ŠaUO vykazuje 0%

Ako treba postupovať pri položke "pedagogická prax" - "dĺžka pedagogickej praxe v rokoch" (ukazuje sa len počítanie praxe od),
Sme Základná škola. Položka "odborná prax", "druh aktivity (vzdelávania)" , "kód študijného a učebného odboru", ktorý džp
študuje, a "odborný výcvik - miesto výkonu" sa vôbec neukazuje. Ako treba postupovať?
Položku "vyučovací jazyk" máme zadaný na karte triedy, v zostave, ktorú ste nám poslali, je 0 % naplnenosť, prečo?

Údaje za zamestnancov do RISu sa zadávajú za pedagogických zamestnancov (riaditeľa, zástupcov riaditeľa školy, učiteľov
primárneho vzdelávania, učiteľov pre nižšie sekundárne vzdelávanie, vychovávateľky ŠKD, pracovníkov CVČ pri ZŠ, externých
pracovníkov CVČ, vedúcich krúžkov, ktorí pracujú na dohodu) – za všetkých vrátane tých, ktorí sú ma materskej dovolenke,
rodičovskej dovolenke?
Údaje za zamestnancov do RISu sa zadávajú za nepedagogických zamestnancov (školník, upratovačky, ekonómky, pracovníčky
PaM, pracovníčky zariadenia školského stravovania, kuchárky, pomocné prac.) vrátane tých, ktorí sú na materskej, rodičovskej
dovolenke?
Ktoré položky sa majú vypĺňať o žiakoch?
Čo sa myslí pd Stupňom vzdelania – aký stupeň vzdelávania poskytuje PZ žiakom alebo jeho získaný stupeň vzdelania?
Aké vzdelanie doplniť vychovávateľkám v ŠKD?
Treba doplniť do systému všetkých zamestnancov ( aj prevádzkových) alebo len PZ a OZ?
Nie je jasné kam uvádzať : Druh vzdel., Kvalifikač. predp., Dĺžka ped praxe ?, odborná prax?
Tiež mám zadané platovú a pracovnú triedu a v naplnenosti uvádzate 0 %.
Sme špeciálna škola, u žiakov mi nie je jasný ŠaUO a vyučovací jazyk.

Nie sú potrebné podrobnosti, postačuje výber z číselníka druh vzdelania, ani kredity nie je potrebné podrobne uvádzať - to bude
potrebné pri zbere kvalifikovanosti.
V prvom kole testovania zberu údajov neboli požadované niektoré atribúty, boli zaradené na požiadanie pracovníkov ministerstva
dodatočne, preto nikto nemôže mať vyššiu vyplnenosť ako 0%. Aź v druhom kole získame potrebné údaje. Neboli exportované z
vášho školského informačného systému, napriek tomu, že ich tam mali vyplnené. To sa udeje až teraz: Platí to pre pedagogickú
prax, platovú apracovnú triedu, ale aj ŠaUO.
Keďže začiatkom tohto kalendárneho roka bolo upravené rozhranie pre komunikáciu medzi aSc Agendou a RIS, prosíme Vás o
opätovné vyexportovanie údajov. Pri tomto exporte dostaneme aj tie údaje, ktoré nám cez starú verziu rozhrania nemohli prísť.
Podľa nás je vhodnejšie uvádzať počet rokov a praxe, nakoľko pri "dátume od" nie je možné vyčleniť čas, ktorý sa do praxe
nezapočítava.
Základná škola neuvádza položky "odborná prax", "kód študijného a učebného odboru, ktorý džp študuje, a "odborný výcvik miesto výkonu"
Keďže začiatkom tohto kalendárneho roka bolo upravené rozhranie pre komunikáciu medzi aSc Agendou a RIS, prosíme Vás o
opätovné vyexportovanie údajov. Pri tomto exporte dostaneme aj tie údaje, ktoré nám cez starú verziu rozhrania nemohli prísť.
Údaje sa poskytujú o všetkých zamestnancoch (niektoré atribúty sú napríklad určené len pre pedagogických, takže celková
vyplnenosť nemôže byť 100%).

Bude publikovaný podrobnejší popis ako vyplniť jednotlivé položky, nakoľko napríklad aj pri žiakoch SOŠ je potrebné uvádzať väčší
rozsah údajov ako pri žiakoch ZŠ.
Stupeň vzdelania v tomto zbere sa viaže na zamestnancov.
Ich dosiahnutý stupeň vzdelania.
Treba všetkých zamestnancov, s tým, že nebudú musieť mať vyplnené atribúty, ktoré sa ich netýkajú.
V prvom kole testovania zberu údajov neboli požadované niektoré atribúty, boli zaradené na požiadanie pracovníkov ministerstva
dodatočne, preto nikto nemôže mať vyššiu vyplnenosť ako 0%. Aź v druhom kole získame potrebné údaje. To sa týka aj platovej a
pracovnej triedy.
ŠaUO sa týka iba stredných odborných škôl. Vyučovací jazyk všetkých. U Vás predpokladám slovenský. (Väčšinou je to rovnaké na
celej škole, niekde sa to viaže na triedu alebo odbor, či zameranie).

