Dobrý deň,
prosíme vás o objasnenie niektorých otázok, ktoré sa vyskytli v posledných dňoch :
v súčasnosti majú školy za sebou odovzdanie údajov do RIS-u a vyplnenie výkazov (EDUZBER, 40-01,
3-01). Spracovanie výkazov prostredníctvom RIS-u tento rok malo množstvo vyriešených problémov
z minulosti, za ktoré ďakujeme, ale napriek tomu, ani tento rok sa nezaobišiel bez závažných
problémov, ako napr.
• prijatie dávok do RISu trvalo dlho (niekedy aj 26 hodín), systém „padol“ - bol nefunkčný
• neprešli všetky údaje a mnohokrát sme len intuitívne opravovali údaje v agendách (asc,eskola),
• v RISe sme údaje zadali správne – prešli do RIS-u, ale do výkazov na crinfo.iedu.sk sa
nenatiahli, alebo sa natiahli rôzne do 3-01 a do Eduzberu.
Najvážnejší problém však vidíme v tom, že systém označil pedagogických zamestnancov, ktorí
majú nad úväzok (nadpočetné hodiny) – teda úväzok viac ako 23 hodín (24 a viac) ako PÚ 1.
Napriek tomu, že v RIS-e sme poslali dávku so správne zadanými údajmi, teda aj s napočítanými
hodinami naviac.
Podľa nás, hodnota 1 v tomto prípade nie je správna, nakoľko úväzok je väčší ako 1,00 a mal by sa
započítať v reálnej hodnote (teda viac ako 1,00) hlavne aj z dôvodu, že hodnota menšia ako 1,00
(neúplný úväzok) je započítaná - ak pedagogický zamestnanec má úväzok menší ako 1,00 (napr.
0,64, príp. dopĺňanie úväzku vychovávateliek 0,14 a pod) Následne na to - potom nie je v súlade
hodnota prepočítaného stavu pedagogických zamestnancov v EDUZBERE s reálnou hodnotou stavu
pedagogických zamestnancov v školách.
Vieme, že financie na normatívne financovanie sa napočítavajú podľa počtu žiakov, ale jedným z
ukazovateľov na určenie správnej hodnoty normatívu pre školy je aj koeficient kvalifikačnej štruktúry
školy.
A tu podľa nás zohráva svoju úlohu aj prepočítaný počet zamestnancov v určitých platových triedach
(samostatný, s 1. atestáciou, 2. atestáciou ).
Podľa nás nedávajú tieto počty reálny prepočítaný stav zamestnancov . Tento stav v súčasnosti
predstavuje v školách niekde aj 46 hodín, teda dva úväzky (2 učitelia).
Prosíme vás o prešetrenie daného stavu a zároveň vás žiadame aj o vysvetlenie spôsobu
určenia koeficientu kvalifikačnej štruktúry školy.
S úctou, Mgr. Alena Petáková.
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