Najdôležitejšie informácie v zbere údajov na účely normatívneho
financovania (v EDUZBERe) v roku 2018
Pri zadávaní údajov odporúčame podrobne preštudovať „Príručku“ a „Pokyny“,
ktoré slúžia ako manuál k elektronickému zberu a správnemu vypĺňaniu údajov v
protokoloch. Do pozornosti dávame nasledovné informácie:
Zadávanie údajov za školy bez právnej subjektivity
V predošlých zberoch údaje za školy bez právnej subjektivity zadával do EDUZBERu
zriaďovateľ.
V systéme RIS musí každá škola bez ohľadu na právnu subjektivitu odoslať údaje do
centrálneho registra za svojich žiakov a zamestnancov a vytvoriť protokol školy. Školy bez
právnej subjektivity protokol len vytlačia a odovzdajú svojmu zriaďovateľovi, ktorý protokol
podpíše a opečiatkuje. Školy s právnou subjektivitou protokol aj podpíšu a opečiatkujú a tak
odovzdajú svojmu zriaďovateľovi.

Príspevok na školu v prírode, lyžiarsky výcvik/kurz
Vzhľadom na to, že aj v roku 2019 bude MŠVVaŠ SR poskytovať príspevky žiakom na
školu v prírode a na lyžiarsky výcvik/kurz, budú sa v RISe vypĺňať nasledovné údaje:
Príspevok na školu v prírode (kategórie ZS1, SZS)
 očakávaný počet žiakov v dennej forme štúdia, ktorí sa v kalendárnom roku
2019 zúčastnia školy v prírode a na ktorých škola žiada príspevok. Údaj
o počte žiakov nesmie presiahnuť hodnotu väčšieho z čísiel 35 a 1,2 násobok
priemerného počtu žiakov v dennej forme štúdia v ročníku na prvom stupni
základnej školy v školskom roku 2018/2019 (uvedené platí iba v prípade, že
škola má žiakov vo všetkých 4 ročníkoch prvého stupňa). Hodnoty 35 alebo
1,2 násobok priemerného počtu žiakov slúžia iba na kontrolu výpočtu
maximálneho počtu žiakov. Škola však v RISe uvedie iba tých žiakov
(očakávaný počet žiakov), o ktorých predpokladá, že sa skutočne zúčastnia
školy v prírode.
 počet žiakov v dennej forme štúdia prvého stupňa (len kategória SZS).
Príspevok na lyžiarsky výcvik (kategórie ZS2 a SZS)
 očakávaný počet žiakov v dennej forme štúdia, ktorí sa v kalendárnom roku
2019 zúčastnia lyžiarskeho výcviku, snoubordingového výcviku alebo
kombinovaného lyžiarskeho / snoubordingového výcviku („ďalej len lyžiarsky
výcvik“) a na ktorých škola žiada príspevok. Údaj o počte žiakov nesmie
presiahnuť hodnotu väčšieho z čísiel 35 a 1,2 násobok priemerného počtu
žiakov v dennej forme štúdia v ročníku na druhom stupni základnej školy
v školskom roku 2018/2019. Hodnoty 35 alebo 1,2 násobok priemerného počtu
žiakov slúžia iba na kontrolu výpočtu maximálneho počtu žiakov. Škola však
v RISe uvedie iba tých žiakov (očakávaný počet žiakov), o ktorých
predpokladá, že sa skutočne zúčastnia lyžiarskeho výcviku.
 počet žiakov v dennej forme štúdia na druhom stupni (len kategória SZS).
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Upozorňujeme, že škola (ZS1, ZS2, SZS) môže toho istého žiaka, ktorý sa zúčastni
školy v prírode, resp. lyžiarskeho výcviku, zadať v RISe iba jedenkrát počas jeho štúdia
v príslušnom druhu školy.
Príspevok na lyžiarsky kurz (kategórie GYM, SGYM, KON, SOS1-SOS15, SSS, SOSSP,
SPOU)
 očakávaný počet žiakov v dennej forme štúdia, ktorí sa v kalendárnom roku
2019 zúčastnia lyžiarskeho kurzu, snoubordingového kurzu alebo
kombinovaného lyžiarskeho / snoubordingového kurzu („ďalej len lyžiarsky
kurz“) a na ktorých škola žiada príspevok. Údaj o počte žiakov (pri stredných
školách s osemročným vzdelávacím programom ide o údaj za 1. až 4. ročník;
resp. 5. až 8. ročník) nesmie presiahnuť hodnotu väčšieho z čísiel 35 a 1,2
násobok priemerného počtu žiakov v dennej forme štúdia v ročníku na strednej
škole v školskom roku 2018/2019. Hodnoty 35 alebo 1,2 násobok priemerného
počtu žiakov slúžia iba na kontrolu výpočtu maximálneho počtu žiakov. Škola
však v RISe uvedie iba tých žiakov (očakávaný počet žiakov), o ktorých
predpokladá, že sa skutočne zúčastnia lyžiarskeho kurzu.
Upozorňujeme, že:
 stredná škola (GYM, SGYM, KON) s osemročným vzdelávacím programom
môže toho istého žiaka, ktorý sa zúčastni lyžiarskeho kurzu, zadať v RISe
jedenkrát počas jeho štúdia v prvom až štvrtom ročníku a jedenkrát počas jeho
štúdia v piatom až ôsmom ročníku.
 všetky ostatné školy (SOS1-SOS15, SSS, SOSSP, SPOU) môžu toho istého
žiaka, ktorý sa zúčastni lyžiarskeho kurzu, zadať v RISe iba jedenkrát počas
jeho štúdia v príslušnom druhu školy.
KATEGÓRIE ŠKȎL:
Základná škola (ZS1, ZS2):
Počet žiakov zo SZP:
Údaje o týchto sú rozpísané do dvoch riadkov:
 V prvom riadku sú uvedené údaje za takých žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia, ktorí:
a) majú vyjadrenie CPPPaP o tom, že ich špeciálne výchovnovzdelávacie
potreby vyplývajú výlučne z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom
prostredí alebo
b) pochádzajú z rodín, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi; túto
skutočnosť preukáže zákonný zástupca žiaka riaditeľovi školy za žiaka,
ktorý nemá vyjadrenie CPPPaP.
Každý žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia má byť uvedený len
jedenkrát (Buď na základe vyjadrenia CPPPaP alebo na základe potvrdenia, že
žiak pochádza z rodiny, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi).
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V druhom riadku sú z počtu žiakov uvedených v prvom riadku uvedené údaje
o počte žiakov, ktorí pochádzajú z rodín, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej
núdzi a títo žiaci nemajú vyjadrenie CPPPaP. Ide o údaj o počte žiakov uvedený
v písmene b).
Údaje sú uvádzané iba za tých žiakov, ktorí sú vzdelávaní v bežnej triede (nie sú
vzdelávaní formou školskej integrácie a nie sú v špeciálnej triede - § 107 zákona č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní - školský zákon). Žiak v bežnej triede, ktorý má ŠVVP z dôvodu
zdravotného znevýhodnenia, sa uvádza iba ako žiak s konkrétnym zdravotným
znevýhodnením aj v prípade, že je zároveň žiakom zo SZP.
Počet žiakov, o ktorých škola nemá informáciu:
Ak má škola žiakov, ktorí k 15. septembru príslušného školského roka
neospravedlnene vynechali viac ako 15 vyučovacích hodín, ktorí sa z neznámych dôvodov do
15. septembra nezúčastnili vyučovania a neoznámili dôvod neprítomnosti, potom sú údaje
o týchto žiakoch uvedené v samostatnej položke „Počet žiakov, o ktorých škola nemá
informáciu“. Patria sem aj žiaci, ktorí sa vzdelávajú mimo územia SR a ktorí nepredložili
doklad o navštevovanej škole v zahraničí.
Počet žiakov, ktorí sa vzdelávajú mimo územia SR:
V tejto položke sa uvádzajú žiaci, ktorí sa vzdelávajú v škole mimo územia SR
a predložili doklad o navštevovanej škole v zahraničí. Patria sem aj žiaci, ktorí sa individuálne
vzdelávajú v zahraničí.
Počet žiakov, ktorí sa učia jazyk národnostnej menšiny:
Táto položka sa týka základnej školy v ktorej vo všetkých alebo v niektorých triedach je
jedným z vyučovacích predmetov jazyk národnostnej menšiny a literatúra, ostatné vyučovacie
predmety sa vyučujú v štátnom jazyku. V týchto triedach sa postupuje podľa rámcových
učebných plánov pre školy s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny.
Špeciálna základná škola (SZS)
Počet žiakov bez ŠVVP:
Ak sa v škole (okrem škôl a tried so vzdelávacím programom pre žiakov s mentálnym
postihnutím) vzdelávajú v súlade so schváleným experimentálnym overovaním aj žiaci bez
špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb údaje sú uvedené v samostatnom riadku.
Počet žiakov, o ktorých škola nemá informáciu:
Ak má škola žiakov, ktorí k 15. septembru príslušného školského roka
neospravedlnene vynechali viac ako 15 vyučovacích hodín, ktorí sa z neznámych dôvodov do
15. septembra nezúčastnili vyučovania a neoznámili dôvod neprítomnosti, potom sú údaje
o týchto žiakoch uvedené v samostatnej položke „Počet žiakov, o ktorých škola nemá
informáciu“. Patria sem aj žiaci, ktorí sa vzdelávajú mimo územia SR a ktorí nepredložili
doklad o navštevovanej škole v zahraničí.
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Počet žiakov, ktorí sa vzdelávajú mimo územia SR :
V tejto položke sa uvádzajú žiaci, ktorí sa vzdelávajú v škole mimo územia SR
a predložili doklad o navštevovanej škole v zahraničí. Patria sem aj žiaci, ktorí sa individuálne
vzdelávajú v zahraničí.
Počet žiakov zo SZP:
V súvislosti s novelou § 107 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) sa údaje o počte žiakov zo SZP nezisťujú v špeciálnych základných školách. Podľa
uvedeného ustanovenia žiak zo SZP, ktorého ŠVVP vyplývajú výlučne zo SZP, nemôže byť
prijatý do špeciálnej ZŠ.
Gymnázium (GYM):
Údaje o počte žiakov sú uvádzané do dvoch stĺpcov.
 V prvom stĺpci sa zadávajú údaje o počte všetkých žiakov školy.
 V druhom stĺpci sa z počtu žiakov uvedených v prvom stĺpci uvedie údaj o počte
žiakov 1. až 4. ročníka v triedach otvorených nad rámec počtu povolených tried
vo VZN príslušného VÚC v prípade, že MŠVVaŠ SR nerozhodlo o zvýšení
počtu tried prvého ročníka. Tento stĺpec sa netýka žiakov osemročných
gymnázií.
V prípade školy, v ktorej sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku
na základe medzinárodnej dohody, sú v druhom stĺpci uvedené údaje o počte
žiakov v triedach otvorených nad rámec počtu tried povolených OÚ.
Športové gymnáziu (SGYM):
Údaje o počte žiakov denného štúdia sú uvádzané do samostatných riadkov podľa
jednotlivých druhov športu, ktoré sú rozdelené do troch skupín.
Údaje o počte žiakov sú uvádzané do dvoch stĺpcov.
 V prvom stĺpci sa zadávajú údaje o počte všetkých žiakov školy.
 V druhom stĺpci sa z počtu žiakov uvedených v prvom stĺpci uvedie údaj o počte
žiakov 1. až 4. ročníka v triedach otvorených nad rámec počtu povolených tried
vo VZN príslušného VÚC v prípade, že MŠVVaŠ SR nerozhodlo o zvýšení
počtu tried prvého ročníka. Tento stĺpec sa netýka žiakov osemročných
gymnázií.
Konzervatórium (KON):
Údaje o počte žiakov sú uvádzané do dvoch stĺpcov.
 V prvom stĺpci sa zadávajú údaje o počte všetkých žiakov školy.
 V druhom stĺpci sa z počtu žiakov uvedených v prvom stĺpci uvedie údaj o počte
žiakov 1. až 4. ročníka v triedach otvorených nad rámec počtu povolených tried
vo VZN príslušného VÚC v prípade, že MŠVVaŠ SR nerozhodlo o zvýšení
počtu tried prvého ročníka.
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Stredné odborné školy (SOS01-SOS15):
Údaje o počtoch žiakov strednej odbornej školy (SOS) sú vykazované podľa učebných a
študijných odborov. Jednotlivé učebné a študijné odbory sú len pre financovanie rozdelené do
15 kategórií. Údaje o počte žiakov sú uvádzané do príslušnej kategórie, v ktorej sa nachádza
ich príslušný študijný alebo učebný odbor. Súčet celkového počtu žiakov vo všetkých
zadaných kategóriách je zhodný s celkovým počtom žiakov strednej odbornej školy. Údaje
o počte žiakov príslušnej kategórie (SOS01 – SOS15) sa rozpisujú do štyroch stĺpcov:
 V prvom stĺpci sú zadané údaje o počte všetkých žiakov príslušnej kategórie
(SOS01 – SOS15).
 V druhom stĺpci z počtu žiakov uvedených v prvom stĺpci sú uvádzané údaje
o počte žiakov 1. až 4. ročníka v triedach otvorených nad rámec počtu
povolených tried vo VZN príslušného VÚC v prípade, že MŠVVaŠ SR
nerozhodlo o zvýšení počtu tried prvého ročníka.
 V treťom stĺpci formulára príslušnej kategórie (SOS01 – SOS15) sú uvádzané
údaje o počte žiakov v študijných odboroch a učebných odboroch, ktoré sú nad
rozsah potrieb trhu práce z počtu žiakov uvedených v prvom stĺpci. Údaje sú
zadávané za žiakov v ročníkoch (1. až 4.) v závislosti od toho, kedy bol
konkrétny študijný odbor alebo učebný odbor zaradený do „Zoznamu študijných
odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce“ (ďalej len
„Zoznam nad rozsah“). Podrobnosti o študijných odboroch alebo učebných
odboroch zaradených do „Zoznamu nad rozsah“ sú uvedené v tabuľke č. 1 v
„Pokynoch“ za kategórie SOS 01-15.


Vo štvrtom stĺpci formulára príslušnej kategórie (SOS01 – SOS15) sú uvádzané
údaje o počte žiakov v študijných odboroch a učebných odboroch s
nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce z počtu žiakov
uvedených v prvom stĺpci. Údaje sú zadávané za žiakov v ročníkoch (1. až 4.)
v závislosti od toho, kedy bol konkrétny študijný odbor alebo učebný odbor
zaradený do „Zoznamu študijných odborov a učebných odborov
s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce“ (ďalej len
„Zoznam s nedostatočným počtom“). Podrobnosti o študijných odboroch alebo
učebných odboroch zaradených do „Zoznamu s nedostatočným počtom“ sú
uvedené v tabuľke č. 2 v „Pokynoch“ za kategórie SOS 1-15.
Údaje o počte žiakov, ktorí vykonávajú prax v SPV sa už neuvádzajú, vzhľadom na to,
že SPV v zmysle platnej legislatívy zanikajú k 31.8.2018.
Aktívne a neaktívne učebné a študijné odbory:
V predošlých zberoch boli študijné a učebné odbory evidované ako aktívne, resp.
neaktívne, podľa toho či škola mala v danom odbore žiakov. V tohtoročnom zbere sa táto
funkcionalita zmenila.
Pre SOŠ budú vygenerované formuláre za všetky kategórie SOS01 – SOS15, v ktorých
má zaradené študijné a učebné odbory v sieti škôl, bez ohľadu na to, či v danom odbore má
žiakov alebo nie. Z uvedeného vyplýva, že škola bude musieť vstúpiť aj do kategórií SOŠ,
v ktorých nemá žiakov a uložiť nulový formulár kategórie.
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Nižšie stredné vzdelanie:
Stredná odborná škola môže organizovať vzdelávanie pre žiakov, ktorí nezískali nižšie
stredné vzdelanie. Údaje o počte žiakov tohto vzdelávania sa nahlasujú osobitným listom
prostredníctvom zriaďovateľa na odbor školstva okresného úradu v sídle kraja. Ak žiak tohto
vzdelávania je zároveň žiakom konkrétneho učebného odboru, uvedie sa v prvom stĺpci
konkrétnej SOŠ a tiež v osobitnom zozname. Ak žiak tohto vzdelávania nie je zároveň žiakom
konkrétneho učebného odboru, je uvedený iba v osobitnom zozname.
SPV:
Vzhľadom na zrušenie tohto typu zariadenia v platnej legislatíve sa údaje za SPV
nezberajú.
Špeciálne stredné školy – gymnáziá a konzervatóriá (SSS) a stredné odborné školy
(SOSSP):
Údaje o počtoch žiakov sa rozpisujú do dvoch stĺpcov.
 V prvom stĺpci sú zadané údaje o počte všetkých žiakov školy.
 V druhom stĺpci sú z počtu žiakov uvedených v prvom stĺpci uvedené údaje
o počte žiakov v triedach otvorených nad rámec počtu povolených tried OÚ.
Špeciálna materská škola (SMS)
Počet detí v hmotnej núdzi:
V materskej škola sa zadávajú do samostatného riadku údaje o počte detí, ktoré
nedovŕšili vek piatich rokov do 31. augusta 2018 a ich zákonný zástupca predložil riaditeľovi
materskej školy doklad o tom, že je poberateľom pomoci v hmotnej núdzi.
CŠPP
CŠPP zadáva údaje o výkonoch, ktoré sú rozdelené podľa priemernej časovej
náročnosti do 4 kategórií ( I. – IV.). V každej kategórii sú výkony rozdelené podľa charakteru
činnosti na priama činnosť a metodická a nepriama činnosť. Výkony v kategórii priama
činnosť s klientom sa vykazujú sumárne iba v jednom riadku, klientov nesledujeme už podľa
skupín A, B a C.
Kvalifikačná štruktúra pedagogických zamestnancov:
V tomto roku sa pri kvalifikačnej štruktúre pedagogických zamestnancov bude zisťovať
aj počet rokov započítanej praxe.
Po prihlásení sa na crinfo.iedu.sk má škola možnosť zobraziť si zoznam zamestnancov
a údajov o nich, ktoré systém RIS eviduje. Tento zoznam je možné editovať. Na základe
zoznamu sa vygeneruje kumulatívna tabuľka s údajmi o počte pedagogických zamestnancov
(SZAM a MSZAM), v rovnakej štruktúre ako bola v minulých rokoch. Je potrebné, aby škola
zoznam upravila tak, aby výsledná kumulatívna tabuľka s údajmi o počte pedagogických
zamestnancov zodpovedala skutočnému prepočítanému počtu pedagogických zamestnancov
podľa pokynov.
Keďže internáty v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ neposielajú do RIS jednotkové údaje,
je potrebné, aby zoznam pedagogických zamestnancov vyplnili ručne. Kumulatívna tabuľka
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s údajmi o počte pedagogických zamestnancov (INTZAM) sa im vygeneruje na základe ručne
vyplneného zoznamu.
Do prepočítaného počtu pedagogických zamestnancov príslušnej platovej triedy sa
nezadáva údaj o počte pedagogických asistentov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a
pedagogických asistentov pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a tiež odborní
zamestnanci sa v kategórii ŠZAM nevykazujú.
V SOŠ sa do prepočítaného počtu pedagogických zamestnancov príslušnej platovej
triedy zadáva údaj o prepočítanom počte pedagogických zamestnancov, ktorí sú
zamestnancami SOŠ. Nepatria sem pedagogickí zamestnanci (učiteľ odbor. praxe, MOV),
ktorí zabezpečujú praktické vyučovanie žiakov v duálnom vzdelávaní u zamestnávateľa,
s ktorým má SOŠ uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní. Pedagogický zamestnanec SOŠ
(učiteľ odbor. praxe, MOV) vykonáva činnosť pre SOŠ a zabezpečuje aj praktické
vyučovanie žiakov v duálnom vzdelávaní u zamestnávateľa, s ktorým má škola uzatvorenú
zmluvu o duálnom vzdelávaní. Pracovný úväzok zamestnanca, ktorý má uzatvorený s týmto
zamestnávateľom sa do prepočítaného počtu pedagogických zamestnancov nezadáva.
Do pracovnej triedy dva sa zaraďuje pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva
pedagogickú činnosť v špeciálnej škole, špeciálnej triede, alebo v školskom internáte pre deti
so zdravotným znevýhodnením.
Údaje o pedagogickom zamestnancovi, ktorý vykonáva priamu výchovnovzdelávaciu
činnosť v bežnej triede a aj v špeciálnej triede a nemá požadovanú kvalifikáciu pre
vyučovanie v špeciálnej triede, sa zadávajú v závislosti od výšky úväzku v špeciálnej triede.
Ak pracovný úväzok pedagogického zamestnanca v špeciálnej triede je menej ako
polovica, údaje o zamestnancovi sa zadávajú v príslušnej platovej triede iba do pracovnej
triedy jedna.
V prípade, že pracovný úväzok pedagogického zamestnanca v špeciálnej triede je vyšší
ako polovica, údaje o zamestnancovi sa zadávajú do pracovnej triedy dva v príslušnej platovej
triede ako kvalifikovanému za predpokladu, že uvedenému zamestnancovi plynie štvorročná
lehota na začatie štúdia špeciálnej pedagogiky.
Škola v zriaďovateľskej pôsobnosti súkromného zriaďovateľa bude zadávať v závislosti
od toho, či postupuje pri odmeňovaní pedagogických zamestnancov podľa zákona č.
553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme alebo pri odmeňovaní postupuje podľa kolektívnej zmluvy alebo vnútorného predpisu,
v ktorých sú podmienky odmeňovania upravené podľa Zákonníka práce. Ak súkromná škola
nepostupuje pri odmeňovaní pedagogických zamestnancov podľa zákona č. 553/2003 Z. z.
 zadáva údaje o pedagogických zamestnancoch ako je platová trieda, do ktorej by bol
zamestnanec v príslušnom kariérovom stupni zaradený, ak by sa postupovalo podľa
zákona č. 553/2003 Z. z. ,
 nevykazuje údaje o kreditových príplatkoch,
 nevykazuje údaje o započítaných rokoch praxe pedagogických zamestnancov.
Materská škola a školský internát v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ v sídle kraja uvedie
údaje o prepočítanom počte pedagogických zamestnancov, ktorí sa podieľajú na priamej
výchovno-vzdelávacej činnosti, v materskej škole do kategórie MŠZAM a v školskom
internáte do kategórie INTZAM. Do prepočítaného počtu pedagogických zamestnancov
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príslušnej platovej triedy sa nezadáva údaj o počte pedagogických asistentov pre žiakov so
zdravotným znevýhodnením a tiež odborní zamestnanci sa v kategórii MŠZAM a INTZAM
nevykazujú.
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