Názov atribútu v RIS

Krátky popis atribútu

Hodnota

Názov atribútu v školskom IS eŠkola

Názov atribútu v školskom IS aSc Agenda
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Druh pracovného pomeru zamestnanca
Jedinečný bezvýznamový identifikátor osoby v RIS .. bude ho prideľovať systém
International Standard Classification of Occupations 2008 - zaradenie zamestnanca
Štatistická klasifikácia zamestnaní KZAM 2010 - zaradenie zamestnanca
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Druh prac. pomeru
zatiaľ sa nevypĺňa / dopní RIS
ISCO
KZAM
Kategória
Podkategória
Úväzok
Prac. čas
Kariérový stupeň
Perc. pokles schopnosti vykonávať ZČ
Zdravotná poisťovňa
Druh aktivity (vzdelávania)
Kvalif. predpoklad
Platová trieda
Pracovná trieda
Pedagogická prax
Odborná prax
Školský rok
Špeciálna potreba
Potreba ZAU
Rodičia poberajú sociálne dávky
Oslob. od dochádzky
Dátum nástupu
Príprava na povinnú školskú dochádzku
Druh štúdia
Sústavná príprava na povolanie
Nárok na dopravné
Ročník
Trieda
ŠaUO
Vyučovací jazyk
Znevýhod. prostredie
Učebný plán
Spôsob výchovy a vzdelávania
Forma vzdelávania
Typ dochádzky
Odborný výcvik - Miesto výkonu
Vyučovanie vo väzbe
Čís. v tried. výkaze
Druhá zmena
Spojená trieda
Integrovaný
Výber školného
Starostlivosť ZAU
Starostlivosť SAU
zatiaľ sa nevypĺňa / dopní RIS

Druh pracov. pomeru
zatiaľ sa nevypĺňa / dopní RIS
ISCO
KZAM
Kategória a podkategória
Kategória a podkategória
Týždenný úväzok
Týždenný pracovný čas
Kariérový Stupeň
Percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
Zdravotná poisťovňa
Druh vzdelania
Kvalifikačný predpoklad
Platová trieda
Pracovná trieda
Pedagogická prax
Odborná prax
Školský rok
Druh postihnutia
Potreba ZAU
Rodičia poberajú sociálne dávky
Oslobodený od povinnosti dochádzať do školy
Začiatok štúdia
Príprava na povinnú školskú dochádzku
Druh štúdia
Sústavná príprava na povolanie
Nárok na dopravné
Ročník
Trieda
ŠaUO
Vyučovací jazyk
Zo sociálne znevýhodneného prostredia
Učebný plán
Spôsob výchovy a vzdelávania
Forma štúdia
Typ dochádzky
Miesto praktického vyučovania
Vyučovanie vo väzbe
Vyučovanie v druhej zmene
Katalógové číslo
Vyučovanie v spojenej triede
Integrovany žiak
Výber školného
Starostlivosť ZAU
Starostlivosť SAU
zatiaľ sa nevypĺňa / dopní RIS

Kategória zamestnanca
Podkategória zamestnanca
Pracovný úväzok zamestnanca
Týždenný pracovný čas zamestnanca na základe zmluvy
Kariérový stupeň zamestnanca
Percentualny pokles schopnosti zamestnanca vykonávať zárobkovú činnosť
Zdravotná poistovňa zamestnanca
Druh vzdelania zamestnanca
Kvalifikačný predpoklad zamestnanca
Platová trieda zamestnanca
Pracovná trieda zamestnanca
Dĺžka pedagogickej praxe v rokoch (pre pedagogického zamestnanca)
Dĺžka odbornej praxe v rokoch (pre odborného zamestnanca)
Aktuálny školský rok
Príznak, či je DŽP zdravotne znevýhodnený
Príznak, či DŽP vyžaduje zdravotného asitenta učiteľa
Príznak, či rodičia DŽP poberajú sociálne dávky
Príznak, či je DŽPoslobodený od povinnosti dochádzať do školy
Dátum začiatku štúdia DŽP daný stupeň štúdia
Príznak, že DŽP navštevuje "prípravný" ročník
Druh štúdia DŽP
Príznak, že DŽP navštevuje školu, ktorá je sústavnou prípravou na povolanie
Nárok DŽP na dopravné
Ročník, ktorý navštevuje DŽP
Názov triedy, ktorú DŽP navštevuje
Kód študijného a učebného odboru, ktorý DŽP študuje
Vyučovací jazyk, v ktorom prebieha štúdium ŠaUO
Príznak, že DŽPje zo sociálne znevýhodneného prostredia
Školský učebný plán (pre predprimárne vzdelávanie, všeobecnovzdelávací, odborný)
Spôsob výchovy a vzdelávania DŽP
Forma vzdelávania DŽP
Typ dochádzky DŽP
Miesto praktického vyučovania DŽP
Príznak, že DŽP je vyučovaný vo väzbe
Číslo triedneho výkazu DŽP
Príznak pre vyučovanie DŽP v druhej zmene
Príznak pre vyučovanie DŽPv spojenej triede
Príznak pre DŽP, ktorý je individualne integrovaný
Príznak pre výber školného na DŽP
Príznak starostlivosti zdravotného asistenta učiteľa o DŽP
Príznak starostlivosti sociálneho asistenta učiteľa o DŽP
Kód ŠaŠZ

