Z 19-01
Výkaz o školském ubytovacím zařízení
podle stavu k 31. 10. 2016
Pokyny a vysvětlivky k vyplnění
Liší-li se text či vysvětlivky uvedené na formuláři výkazu od
těchto „Pokynů a vysvětlivek k vyplnění“, platí verze uvedená
v „Pokynech a vysvětlivkách“.

Kdo výkaz vyplňuje
Výkaz vyplňují všechny domovy mládeže a internáty poskytující
dětem a žákům škol samostatně zřízených podle § 16 odst. 9 školského
zákona a dětem z přípravného stupně základní školy speciální
ubytování, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení (dále jen
„rejstřík“). Výkaz nevyplňují zařízení, která jsou dlouhodobě nebo
zcela mimo provoz, ani zařízení nově zřízená, která k 31. 10. 2016
dosud nezahájila činnost.
Výkaz se vyplňuje za jednotlivá samostatná místa domova
mládeže, kde se uskutečňuje jeho činnost (dále jen „pracoviště“),
zapsaná do rejstříku. Za pracoviště domova mládeže se považuje
takové pracoviště, které nesouvisí s jiným odloučeným pracovištěm
téhož domova mládeže prostorově, není s ním spojeno stavebně nebo
technicky, ani není s jiným odloučeným pracovištěm téhož domova
mládeže umístěno na tomtéž nebo sousedním pozemku a při jiném
organizačním uspořádání by mohlo být zapsáno v rejstříku škol
a školských zařízení jako domov mládeže. To se netýká internátů.
V dalším textu se pod pojmem „zařízení“ či „domov mládeže“
rozumí též pracoviště, pokud ze souvislostí nevyplývá jiný výklad.
Výkaz nevyplňují školy při zdravotnických zařízeních. Školy
při školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné
výchovy vyplňují výkaz jen tehdy, mají-li internáty, které poskytují
ubytování žákům ze škol zřízených podle § 16 odst. 9. Vlastních
zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy se tento
výkaz netýká.
Zařízení odešle výkaz do 11. 11. 2016 v elektronické podobě
podle pokynů MŠMT a následně zašle na vědomí zpracovatelskému
místu i výpis dat potvrzený ředitelem zařízení. Zpracovatelským
místem je pro zařízení zřizovaná krajem, registrovanými církvemi
a náboženskými společnostmi nebo jinou právnickou nebo fyzickou
osobou odbor školství krajského úřadu, v Praze odbor školství
a mládeže Magistrátu hl. m., pro zařízení zřizovaná obcí nebo svazkem
obcí odbor školství úřadu obce s rozšířenou působností, pro zařízení
zřizovaná MŠMT je zpracovatelským místem přímo MŠMT (podle
§ 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
dále jen „školský zákon“). Příslušné zpracovatelské místo poskytne
v případě potřeby školskému zařízení metodickou a technickou pomoc.
Bližší informace jsou k dispozici na internetové stránce
www.msmt.cz odkaz Statistika školství a dále pak Sběry statistických
dat, Regionální školství, Výkonové výkazy řady S, Z, R nebo na
http://sberdat.uiv.cz/login odkaz Informace.

Společné poznámky k vyplňování výkazu
a) Hodnoty ve výkaze se udávají v celých číslech. Výjimka v oddíle
III je uvedena v popisu tohoto oddílu.
b) Zařízení může zpracovat k výkazu komentář, který bude obsahovat
IZO, číslo části (u domovů mládeže) a označení zařízení a bude
potvrzen ředitelem zařízení. Zpracovatelská místa si mohou od
zařízení vyžádat zdůvodnění i dodatečně. Při výskytu závažných
chyb v datech výkazu nebo údajů vyžadujících zdůvodnění je
vypracování komentáře podmínkou a je vyžadováno pořizovacím
programem.
c) Opravit výkaz lze jen po dohodě se zpracovatelským místem tak,
že se celý (vč. nového výpisu s vyznačenou opravou) předá znovu.
d) Zdravotním postižením se rozumí zdravotní znevýhodnění uvedené
v § 16 odst. 9 školského zákona, tj. mentální, tělesné, zrakové nebo
sluchové postižení, závažné vady řeči, závažné vývojové poruchy
učení, závažné vývojové poruchy chování, souběžné postižení více
vadami a autismus.
e) Odkazy na školský zákon se vztahují k textu účinnému
k rozhodnému datu pro předávání dat výkazu.

Vysvětlivky k údajům výkazu
Jednotné záhlaví se skládá z řádku, určeného pro kódové vyznačení
identifikací a klasifikací, a z textové části. Kódy a texty v záhlaví se
v pořizovacím programu doplňují z rejstříku a resortních číselníků
uvedených na formuláři.
V kódovém řádku záhlaví se uvádí resortní identifikátor domova
mládeže/internátu (IZO) uvedený v rejstříku.
Číslo části – je-li do rejstříku zapsán domov mládeže s více pracovišti,
rozlišuje se tímto pořadovým číslem každé pracoviště. Pořadové
číslo odpovídá číslu části podle rejstříku. Má-li domov mládeže jen
jedno pracoviště, je obvykle uvedeno číslo 01, není-li v rejstříku
uvedeno jinak.
Vykazuje-li domov mládeže více pracovišť, nesmí být žádný výkaz
sumářem výkazů za tato pracoviště.
Samostatnost domova - uvede se kód podle číselníku uvedeného na
výkaze. Internáty tento údaj nevyplňují.
V textové části se uvádějí označení typu zařízení a adresa podle
rejstříku.
Oddíl I.
Nedošlo-li od 31. 10. 2015 v objektu ubytovacího zařízení
ke stavebním úpravám, měly by údaje v ř. 0101 a 0103 být shodné
s údaji vykázanými v minulém školním roce. Uvádí se skutečná
lůžková kapacita odpovídající počtu lůžek v pokojích uvedených
v ř. 0103, nikoli kapacita uvedená v rejstříku.
Ř. 0104 až 0106: Rozdělení pokojů se provede podle nejvyššího
možného počtu lůžek ve všech pokojích, přípustného podle platných
hygienických předpisů, zejména vyhlášky MZd č. 410/2005 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, nikoli podle skutečného počtu
ubytovaných.
Oddíl II.
Ř. 0201: Budou zde zahrnuty všechny děti, žáci a studenti VOŠ
ubytovaní v domově mládeže či internátu podle stavu ve školní
matrice (§ 28 školského zákona), tj. ti, kterým bylo vydáno
rozhodnutí o umístění s účinností nejpozději k 31. 10. 2016, bez
ohledu na to, zda jsou k rozhodnému datu v zařízení přítomni.
Ř. 0202 až 0203: Nevyplňují domovy mládeže.
Ř. 0202: Uvedou se děti jen z internátní MŠ zřízené podle § 16 odst. 9
školského zákona.
Ř. 0203: Přípravný stupeň je určen pro těžce zdravotně postižené,
proto údaje ve sl. 2 až 5 musí být shodné.
Ř. 0205: Zahrnou se žáci ze všech typů středních škol (gymnázií,
středních odborných škol vč. praktických škol, středních odborných
učilišť vč. odborných učilišť).
Ř. 0210: Vykazují se osoby dlouhodobě ubytované v rámci doplňkové
činnosti ubytovacího zařízení, které nejsou žáky či studenty druhů
škol uvedených v legendě k ř. 0202 až 0208. Tito ubytovaní
se neuvádějí v žádné další části výkazu (s výjimkou příp. ř. 0211).
Žáci jednoletých pomaturitních kurzů jazykových škol se vykazují
zde. Nevykazují se osoby krátkodobě ubytované např. při
víkendových akcích, soutěžích, apod.
Ubytovací zařízení, které ubytovává pouze jiné osoby, výkaz
nevyplňuje!
Ř. 0211: Vyplňují pouze domovy mládeže. Zahrnou se ubytovaní
studenti VŠ.
Ř. 0212: Vyplňují pouze internáty škol. Uvede se počet ubytovaných
žáků ze školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, při které
je zřízen internát.
Ř. 0215: Vyplňují pouze internáty škol. Uvede se počet žáků, kterým
je poskytována celodenní péče, ale nejsou ubytováni v internátu.
Tito žáci se neuvádějí v žádné další části výkazu.
Sl. 3 až 7: Vyplňují oba typy ubytovacích zařízení, pokud ubytovávají
děti, žáky nebo studenty, kterých se uvedené sloupce týkají.
Sl. 3: Uvádějí se všichni ubytovaní se zdravotním postižením bez
ohledu na způsob jejich školského zařazení.

Sl. 4: Uvádějí se ubytovaní jen ze škol samostatně zřízených podle
§ 16 odst. 9 školského zákona (speciální školy).
Sl. 5: Uvádějí se všichni žáci ze sl. 4, kteří se vzdělávají ve školách pro
žáky s těžkým zdravotním postižením včetně ZŠ speciální. Zahrnují
se sem i děti ze tříd přípravného stupně ZŠ speciální.
Sl. 6: Uvedou se ubytovaní ze sl. 2 s cizím státním občanstvím.
Sl. 7: Uvedou se ubytovaní ze sl. 6, kteří jsou občany jiného členského
státu EU. Rozhodující je státní občanství ubytovaného.
Oddíl III.
Zahrnují se všichni, kdo uvedenou činnost vykonávají, bez ohledu na
druh jejich pracovně právního vztahu k vykazujícímu zařízení
(pracovní poměr, dohoda apod.) a na zdroje financování. Při přepočtu
na plně zaměstnaného se porovnává úvazek pracovníka se základním
úvazkem v dané kategorii. Údaje o pracovnících přepočtených na plně
zaměstnané se uvádějí s přesností na 1 desetinné místo.
Příklad: 3 pracovníci na plné úvazky, 1 pracovnice na 3/4 úvazku,
1 pracovník na 1/3 úvazku dává úhrnem 3 + 0,75 + 0,3333 = 4,0833;
zapíše se 4,1 přepočteného pracovníka.
Ř. 0304: Uvedou se jen ostatní odborní pracovníci. Technickohospodářští a provozní pracovníci se do tohoto řádku nezahrnují.
Oddíl IV.
Uvádějí se všechny výchovné skupiny v domově mládeže či internátě.
Ř. 0402: Uvedou se skupiny tvořené jen studenty VOŠ s výjimkou
skupin, tvořených výhradně studenty se zdravotním postižením.
Ř. 0403: Uvedou se skupiny tvořené výhradně dětmi, žáky či studenty
VOŠ se zdravotním postižením. Neuvádějí se sem smíšené skupiny.
Oddíl V.
Uvádí se počet ubytovaných, kterým již byla nově přiznána podpůrná
opatření v souladu s § 16 školského zákona, podle převažujícího
stupně podpory a jsou jim poskytována ve vykazujícím zařízení.
Oddíl VI.
Uvádějí se všichni ubytovaní se speciálními vzdělávacími potřebami,
kterým jsou poskytována podpůrná opatření v souladu s vyhláškou
č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků nadaných.
Ř. 0602 až 0604: Ubytovaný se uvede v tolika řádcích, kolik je druhů
příčin jeho speciálních vzdělávacích potřeb, v řádku 0601 bude
uveden pouze jednou.
Ř. 0602: Uvedou se ubytovaní se zdravotním postižením.
Ř. 0603: Uvedou se ubytovaní, jejichž speciální vzdělávací potřeby
vyplývají ze zdravotního znevýhodnění neuvedeného v § 16 odst. 9
školského zákona, a kteří potřebují poskytování podpůrných
opatření.
Ř. 0604: Uvedou se ubytovaní se znevýhodněním souvisejícím
s kulturním prostředím nebo jinými životními podmínkami, které
brání v naplnění vzdělávacích možností na rovnoprávném základě
s ostatními. Tito ubytovaní se dále rozvedou do ř. 0605 až 0607.
Ř. 0605: Uvedou se ubytovaní, jejichž speciální vzdělávací potřeby
vyplývají zejména z odlišného kulturního prostředí v rodině
ubytovaného, malé znalosti kultury české společnosti, omezené
znalosti vyučovacího jazyka vč. užívání jiného než vyučovacího
jazyka v rodině ubytovaného.
Ř. 0606: Uvedou se ubytovaní, jejichž speciální vzdělávací potřeby
vyplývají zejména z jiných životních podmínek v rodině
ubytovaného, obvykle se jedná o dlouhodobě se vyskytující životní
okolnosti, např. sociální vyloučení, výraznou chudobu nebo jiné.
Ř. 0607: Uvedou se ubytovaní, jejichž speciální vzdělávací potřeby
vyplývají z kombinace více faktorů (např. příslušníci etnických
menšin, pokud se v rodině nehovoří vyučovacím jazykem, platí
odlišná kulturní pravidla a rodina je sociálně vyloučená).
Oddíl IX.
Ubytovaní se zdravotním postižením uvedení v oddíle II, ř. 0201, sl. 3,
se zde rozvedou podle druhu postižení a podle školy, kterou
navštěvují.
Ř. 0910: Jako ubytovaní s více vadami se uvedou ubytovaní se dvěma
nebo více druhy postižení, z nichž každé by opravňovalo
k poskytování podpůrných opatření ve vyšších stupních podpory,
např. ti, kteří jsou současně mentálně i smyslově nebo tělesně
postižení.
Sl. 3a: Uvede se počet ubytovaných, kterým již byla přiznána podpůrná
opatření 2. – 5. stupně podle § 16 školského zákona.

Sl. 4: Zahrnují se i děti ze tříd přípravného stupně základní školy
speciální.
Sl. 7: Nevyplňuje se v ř. 0901a, 0902, 0903, 0905, 0911 a 0914a.
Sl. 8: Nevyplňuje se v ř. 0901 až 0903 a 0914a.

Základní kontrolní vazby
oddíl I:
- počet pokojů (ř. 0103) se musí rovnat součtu pokojů podle počtu
lůžek (ř. 0104 až 0106)
- počet lůžek (ř. 0101) nesmí být menší než součet údaje v ř. 0104,
dvojnásobku údaje v ř. 0105 a čtyřnásobku údaje v ř. 0106
oddíl II:
pro všechny sloupce:
- počet ubytovaných žáků úhrnem (ř. 0201) nesmí být menší než počet
ubytovaných dívek (ř. 0209), než počet vlastních žáků (ř. 0212),
a musí se rovnat součtu počtů ubytovaných dětí, žáků a studentů
podle jednotlivých druhů škol uvedených v ř. 0202 až 0208
- údaj v ř. 0211 nesmí být vyšší než údaj v ř. 0210
pro všechny řádky:
- údaj ve sl. 3 nesmí být větší než údaj ve sl. 2
- údaj ve sl. 4 nesmí být větší než údaj ve sl. 2
- údaj ve sl. 5 nesmí být větší než údaj ve sl. 4
- údaj ve sl. 6 nesmí být větší než údaj ve sl. 2
- údaj ve sl. 7 nesmí být větší než údaj ve sl. 6
- údaj ve sl. 8 nesmí být větší než údaj ve sl. 2
oddíl III:
pro každý řádek:
- počet pracovníků celkem (sl. 2) nesmí být menší než počet žen (sl. 3)
- přepočtený počet (sl. 4) nesmí být větší než počet fyzických osob
(sl. 2)
oddíl IV:
pro všechny řádky:
- počet skupin (sl. 2) nesmí být větší než počet žáků/studentů (sl. 3)
pro oba sloupce:
- počet celkem (ř. 0401) nesmí být menší než součet údajů v ř. 0402 +
0403
oddíl V:
pro všechny sloupce:
- součet údajů v ř. 0501 až 0505 se musí rovnat údaji v ř. 0506
pro každý řádek:
- počet ubytovaných celkem ve sl. 2 nesmí být menší než počet dívek
ve sl. 3
oddíl VI:
pro oba sloupce:
- součet ř. 0602 až 0604 nesmí být menší než počet ubytovaných
uvedených v ř. 0601
- údaj na každém z ř. 0602 až 0604 nesmí být větší než na ř. 0601
- součet ř. 0605 až 0607 musí odpovídat počtu ubytovaných na
ř. 0604
oddíl IX.:
pro všechny sloupce:
- počet ubytovaných se zdravotním postižením celkem (ř. 0918) se
musí rovnat součtu počtů podle postižení (ř. 0901, 0904, 0906,
0908a, 0909, 0910, 0912a, 0914a, 0915)
- údaje v ř. 0901 nesmí být menší než součet údajů v ř. 0901a + 0902
+ 0903
- počet těžce sluchově postižených (ř. 0905) nesmí být větší než počet
sluchově postižených (ř. 0904), obdobně i pro zrakově postižené
(ř. 0907 a 0906) a pro tělesně postižené (ř. 0909a a 0909)
- počet hluchoslepých (ř. 0911) nesmí být větší než počet
ubytovaných s více vadami (ř. 0910)
pro všechny řádky:
- počet ubytovaných postižených celkem ve sl. 2 nesmí být menší než
počet dívek ve sl. 3
- počet ubytovaných uvedených ve sl. 2 musí odpovídat rozpisu
ubytovaných podle druhu školy (sl. 4 až 8)
- počet ubytovaných s přiznanými podpůrnými opatřeními uvedený ve
sl. 3a nesmí být větší než počet ubytovaných uvedených ve sl. 2
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Mezioddílové vazby:
- je-li vykázán počet nevybavených žádostí o ubytování (odd. I,
ř. 0102), neměl by být zároveň vyplněn počet jiných ubytovaných
osob (odd. II, ř. 0210, sl. 2)
- počet ubytovaných ve výchovných skupinách v odd. IV, ř. 0401,
sl. 3 se musí rovnat počtu uvedenému v odd. II, ř. 0201, sl. 2
- údaje v odd. IV, ř. 0402 mohou být vyplněny, jen je-li zároveň
vyplněn v odd. II ř. 0208
- údaje v odd. IV, ř. 0403 mohou být vyplněny, jen je-li zároveň
vyplněn v odd. II ř. 0201, sl. 3
- počet ubytovaných postižených v odd. II, ř. 0201, sl. 3 se musí
rovnat počtu uvedenému v odd. IX, ř. 0918, sl. 2
- počet ubytovaných postižených dívek v odd. II, ř. 0209, sl. 3 se musí
rovnat počtu uvedenému v odd. IX, ř. 0918, sl. 3

- počet ubytovaných postižených dětí z MŠ a přípr. stupně v odd. II,
ř. 0202 + 0203, sl. 3 se musí rovnat počtu uvedenému v odd. IX,
ř. 0918, sl. 4
- počet ubytovaných postižených žáků ZŠ v odd. II, ř. 0204, sl. 3
se musí rovnat počtu uvedenému v odd. IX, ř. 0918, sl. 5
- počet ubytovaných postižených žáků SŠ v odd. II, ř. 0205, sl. 3
se musí rovnat počtu uvedenému v odd. IX, ř. 0918, sl. 6
- počet ubytovaných postižených žáků konzervatoří v odd. II, ř. 0207,
sl. 3 se musí rovnat počtu uvedenému v odd. IX, ř. 0918, sl. 7
- počet ubytovaných postižených studentů VOŠ v odd. II, ř. 0208,
sl. 3 se musí rovnat počtu uvedenému v odd. IX, ř. 0918, sl. 8
Zde jsou uvedeny pouze základní kontrolní vazby, které mají
informovat zpracovatele při vyplňování výkazu. Podrobnější - úplné
kontrolní vazby jsou součástí pořizovacího programu.
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