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Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012

Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, 
umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2011–2015 (dále jen „Dlouhodobý záměr“) 
a jeho Aktualizace na rok 2012 (dále jen „Aktualizace“). 

Osnova výroční zprávy je členěna do 16 kapitol, jejichž součástí jsou příslušné tabulky. Ke každé kapitole, 
kde je to relevantní, vypracuje vysoká škola stručný komentář, který by měl shrnout zejména naplňování Dlou-
hodobého záměru a jeho Aktualizaci na rok 2012. Tabulky tvoří přílohu výroční zprávy. Oproti rámcové osnově 
pro rok 2011 došlo jen k minimálním změnám s cílem omezit duplicitní vykazování ve výroční zprávě 
o činnosti a výroční zprávě o hospodaření. Provedené změny umožňují zachování kontinuity s předchozími 
lety (zejména v časových řadách). Ve výroční zprávě je vysoké škole dán prostor stručně komentovat a zmínit 
další relevantní činnosti související s hlavní činností školy. 

Pro soukromé vysoké školy a také pro umělecké vysoké školy platí, s ohledem na četná specifi ka těchto 
sektorů vysokého školství, rámcová osnova výroční zprávy přiměřeně. Informace a údaje v tabulkách jsou poža-
dovány k 31. 12. 2012, pokud není uvedeno jinak. Údaje v tabulkách musí souhlasit s výstupem ze Sdružených 
informací matrik studentů (SIMS).

MŠMT přepokládá, že ve výsledné verzi výroční zprávy budou vysokoškolskými institucemi tabulky dodány 
MŠMT v elektronické podobě ve formátu Excel a že budou do tištěné verze výroční zprávy přidány, buď jako 
přílohová část na konec materiálu a bude na ně v textu odkazováno, nebo budou tabulky průběžně zapracovávány 
v textu. MŠMT využije údaje získané z výročních zpráv vysokých škol k vypracování výroční zprávy za celý 
sektor vysokých škol v České republice. 

Podle § 21 odst. 1 písm. a) a § 42 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění poz-
dějších předpisů, je povinností vysoké školy zveřejnit výroční zprávu o činnosti vysoké školy a výroční zprávu 
o hospodaření vysoké školy.

Vysoké školy odevzdají zpracovanou výroční zprávu o činnosti do 30. června 2013 ve dvou vyhotove-
ních v tištěné podobě a v elektronické podobě na datovém nosiči (ve formátu MS Word a její tabulková 
příloha ve formátu MS Excel). 

Výroční zprávu o činnosti zasílejte na adresu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor vyso-
kých škol, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1. 

ČÁST OZNAMOVACÍ
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OBSAH

 1 Úvod

 2 Základní údaje o vysoké škole

Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo (vč. adresy) vysoké školy a všech součástí (fakult, a) 
institutů, ústavů a poboček)
Organizační schéma vysoké školyb) 
Složení (s uvedením změn v roce 2012) vědecké rady, správní rady, akademického senátu a dalších orgánů c) 
dle vnitřních předpisů vysoké školy
Zastoupení vysoké školy v reprezentaci vysokých škol (Česká konference rektorů, Rada vysokých škol) d) 
s uvedením členů (vč. změn v roce 2012) a jejich funkcí v orgánech reprezentace
Vysoká škola stručně charakterizuje své poslání, vize a strategické cílee) 
Vysoká škola uvede, k jakým změnám došlo v roce 2012 v oblasti vnitřních předpisůf) 
Poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímg) 

 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Akreditované studijní programy (počty v jednotlivých skupinách KKOV podle typu studia a formy stu-a) 
dia) podle fakult, případně jiných součástí uskutečňujících akreditovaný studijní program nebo jeho část 
(tabulka 3.1)
Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce (počty v jednotlivých skupinách KKOV podle typu stu-b) 
dia a formy studia) podle fakult, případně jiných součástí uskutečňujících akreditovaný studijní program 
nebo jeho část (tabulka 3.2)
Studijní programy tzv. joint/double/multiple degree c) (tabulka 3.3)
Akreditované studijní programy uskutečňované společně s jinou vysokou školou se sídlem v ČR (název d) 
studijního programu (vč. skupiny KKOV) a označení spolupracující instituce) (tabulka 3.4)
Akreditované studijní programy uskutečňované společně s vyšší odbornou školou (název studijního pro-e) 
gramu (vč. skupiny KKOV) a označení spolupracující instituce) (tabulka 3.5)
Akreditované studijní programy nebo jejich části, které vysoká škola uskutečňuje mimo obec, ve které má f) 
sídlo (mimo odbornou praxi) (tabulka 3.6)
Vysoká škola uvede, jaký je celkový počet akreditovaných studijních programů popsaných metodikou g) 
výstupů z učení v souladu s Národním kvalifi kačním rámcem terciárního vzdělávání.
Vysoká škola stručně charakterizuje svůj kreditní systém studia. Uvede, zda uplatňuje pravidla ECTS. h) 
Uvede dále, zda je držitelem Diploma Supplement Label anebo ECTS Label.
Vysoká škola stručně charakterizuje, jaké další vzdělávací aktivity (mimo uskutečňování akreditovaných i) 
studijních programů) v daném roce realizovala (letní školy, workshopy, semináře, simulace, odborné kurzy 
pro studenty, přednášky odborníků z praxe/externistů, odborné stáže či praxe, odborné exkurze/studijní 
cesty, …). 

 4 Studenti

Studenti v akreditovaných studijních programech (počty v jednotlivých skupinách KKOV podle typu stu-a) 
dia a formy studia) – celkový přehled za vysokou školu (tabulka 4.1)
Studenti – samoplátci (počty v jednotlivých skupinách KKOV podle typu studia a formy studia) podle fa-b) 
kult, případně jiných součástí uskutečňujících akreditovaný studijní program nebo jeho část (tabulka 4.2)
Studenti ve věku nad 30 let (počty v jednotlivých skupinách KKOV podle typu studia a formy studia) podle c) 
fakult, případně jiných součástí uskutečňujících akreditovaný studijní program nebo jeho část (tabulka 4.3)
Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech (počty v jednotlivých skupinách KKOV podle d) 
typu studia a formy studia) (tabulka 4.4)
Vysoká škola dále stručně uvede, jaká opatření uplatňuje pro snížení studijní neúspěšnosti.e) 

 5 Absolventi

Absolventi akreditovaných studijních programů (počty v jednotlivých skupinách KKOV podle typu studia a) 
a formy studia) – celkový přehled za vysokou školu (tabulka 5.1)
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Vysoká škola dále stručně uvede, jaký způsobem spolupracuje a udržuje kontakt se svými absolventy.b) 
Vysoká škola uvede, jakým způsobem zjišťuje zaměstnanost a zaměstnatelnost svých absolventů a jaká c) 
opatření uplatňuje pro její zvýšení, zda provádí vlastní průzkumy uplatnitelnosti svých absolventů a zjiš-
těná fakta refl ektuje např. v obsahu studijních programů.
Vysoká škola dále uvede, jakým způsobem spolupracuje s budoucími zaměstnavateli, zda pořádá trhy d) 
pracovních příležitostí, atd…

 6 Zájem o studium

Zájem o studium na vysoké škole (počet přihlášek do bakalářských, magisterských, navazujících magis-a) 
terských a doktorských studijních programů podle fakult, případně jiných součástí uskutečňujících akredi-
tovaný studijní program nebo jeho část a podle skupin KKOV, počet přijatých, počet zapsaných ke studiu) 
s uvedením meziroční změny v počtu podaných přihlášek a počtu přijatých (dle tabulky) (tabulka 6.1)
Vysoká škola dále stručně uvede, jaký charakter mají přijímací zkoušky, zda jsou zajišťovány vlastními b) 
zdroji, zda jsou připraveny externími dodavateli, atd…
Studenti navazujícího magisterského a doktorského studia, kteří úspěšně absolvovali předchozí typ studia c) 
na jiné vysoké škole. Vysoká škola uvede (podle fakult a případně jiných součástí uskutečňujících akredi-
tovaný studijní obor), počet zapsaných studentů do prvního ročníku navazujících magisterských a doktor-
ských studijních programů, kteří přechozí studium absolvovali na jiné vysoké škole. (tabulka 6.2)
Vysoká škola dále uvede, zda v případě informování uchazečů o studium spolupracuje se středními ško-d) 
lami.

 7 Akademičtí pracovníci

Přepočtené počty (podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované období všemi za-a) 
městnanci a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího 
na plnou pracovní dobu) akademických a vědeckých pracovníků ve struktuře dle vnitřního kvalifi kačního 
řádu vysoké školy. Vzorově lze použít přiloženou tabulku, která se metodicky shoduje se strukturou ob-
dobné tabulky v rámcové osnově výroční zprávy o hospodaření. (tabulka 7.1)
Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků s uvedením počtu žen (ve struktuře dle vnitřního b) 
kvalifi kačního řádu vysoké školy. Vzorově lze použít přiloženou tabulku). (tabulka 7.2)
Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifi kace (podle c) 
tabulky). (tabulka 7.3)
Počty akademických pracovníků s cizím státním občanstvím (podle fakult, případně jiných součástí usku-d) 
tečňujících akreditovaný studijní program nebo jeho část). (tabulka 7.4)
Počty docentů a profesorů jmenovaných v roce 2012 s uvedením jejich průměrného věku e) (tabulka 7.5)
Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků vysoké školy (počty kurzů a počty účastníků). f) 
(tabulka 7.6)
Vysoká škola dále stručně uvede, zda má zpracovaný kariérní řád pro své akademické pracovníky a zda g) 
přijala motivační nástroje pro odměňování zaměstnanců v závislosti na dosažených výsledcích.

 8 Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců

Stipendia studentům dle počtu studentů, kteří je obdrželi či pravidelně pobírali v daném roce (dle účelu a) 
stipendia) (tabulka 8.1)
Vysoká škola dále stručně charakterizuje, zda a jaké realizuje vlastní stipendijní programy.b) 
Vysoká škola dále stručně uvede, jaká je úroveň poradenských služeb poskytovaných na vysoké škole.c) 
Vysoká škola stručně charakterizuje, jakým způsobem je přistupováno ke studentům se specifi ckými po-d) 
třebami.
Dále uvede, jakým způsobem podporuje a pracuje s mimořádně nadanými studenty, a zda a jak v této ob-e) 
lasti spolupracuje se středními školami.
Ubytovací a stravovací služby vysoké školy f) (tabulka 8.2)
Vysoká škola dále stručně charakterizuje, jakým způsobem pečuje o své zaměstnance (např. zda má zříze-g) 
nou univerzitní školku, zda podporuje rekreace, atd…)
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 9 Infrastruktura

Fondy knihoven (dle tabulky) a) (tabulka 9.1)
Vysoká škola dále stručně charakterizuje úroveň svých informačních a komunikačních služeb a dostupnost b) 
informační infrastruktury (připojení na internet,…)

 10 Celoživotní vzdělávání

Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty kurzů v jednotlivých skupinách studijních a) 
programů KKOV podle tabulky) (tabulka 10.1)
Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty účastníků v kurzech podle studijních pro-b) 
gramů KKOV dle tabulky) s uvedením procentuální změny celkového počtu účastníků oproti předchozímu 
roku (tabulka 10.2)

 11 Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost (ve smyslu §1 zákona č. 111/1998 Sb.,

  o vysokých školách)

Rozvoj výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti vysoké školy a posílení vazeb mezi těmito 
činnostmi a činností vzdělávací (dle §1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a dle vyhlášky MŠMT č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akre-
ditaci studijního programu):

Vysoká škola uvede, jakým způsobem v této oblasti naplňuje také Dlouhodobý záměr MŠMT, a svůj vlastní a) 
(včetně jejich aktualizací na rok 2012). Podá charakteristiku tvůrčích činností, které uskutečňuje a jakých 
dimenzí tyto tvůrčí činnosti nabývají. Platí, že mezi tvůrčí činnosti lze kromě výzkumu a vývoje zahrnout 
též inovace a obecněji transfer poznatků do aplikační sféry, uměleckou tvůrčí činnost a do jisté míry též 
působení vysoké školy v regionu.
Vysoká škola dále stručně uvede, jakým způsobem propojuje tvůrčí činnost s činností vzdělávací.b) 
Vysoká škola stručně charakterizuje, jakým způsobem se zapojují studenti bakalářských a magisterských, c) 
resp. navazujících magisterských studijních programů do tvůrčí činnosti na vysoké škole.
Vysoká škola uvede, jaké účelové fi nanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace byly získány v roce d) 
2012 celkem a z toho specifi kuje, kolik z nich bylo vynaloženo při řešení grantů a projektů přímo vlastní 
vysokou školou, resp. kolik z nich vysoká škola vydala spoluřešitelům a dodavatelům.
Vědecké konference (spolu)pořádané vysokou školou (počet v roce 2012, kolik bylo s mezinárodní účastí) e) 
(tabulka 11.1)
Vysoká škola stručně charakterizuje, jakým způsobem podporuje studenty doktorských studijních progra-f) 
mů a pracovníky na tzv. post-doktorandských pozicích (tj. přibližně do 5 let od absolvování doktorského 
studijního programu), zda existuje nějaká strategie pro tuto oblast.
Vysoká škola stručně charakterizuje, jakým způsobem se aplikační sférag) 1 podílí na tvorbě a uskutečňování 
studijních programů
Vysoká škola stručně charakterizuje, jakým způsobem probíhá spolupráce s aplikační sférou na tvorbě h) 
a přenosu inovací.
Vysoká škola uvede počet smluv uzavřených se subjektem aplikační sféry na využití výsledků výzkumu, vý-i) 
voje a inovací. Uvede celkový počet platných smluv v roce 2012 a nově uzavřených smluv v tomto roce.
Počty odborníků z aplikační sféry podílející se na výuce v akreditovaných studijních programech (osoby, j) 
které se v roce 2012 podílely na výuce alespoň v jednom předmětu) (tabulka 11.2)
Počty studijních oborů, které mají ve své obsahové náplni povinné absolvování odborné praxe po dobu k) 
alespoň 1 měsíce. (tabulka 11.3)
Výše příjmů, které vysoká škola získala z prodeje licencí v roce 2012l) 2

1 Subjektem aplikační sféry se zde rozumí právnická osoba, která je podnikatelem (jejíž hlavní činností není výzkum a vývoj) 
a orgán veřejné správy s přímým vyloučením jiných výzkumných organizací.

2 Licenční smlouva je defi nována jako poskytnutí práva ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území na nabytí či poskyt-
nutí licence na některou z ochran duševního a průmyslového vlastnictví. Licenční smlouvy se uzavírají k patentovaným 
vynálezům, resp. zapsaným užitným vzorům, průmyslovým vzorům, topografi i polovodičových výrobků, novým odrůdám 
rostlin a plemenům zvířat či k ochranným známkám písemnou smlouvou. Poskytovatel opravňuje nabyvatele ve sjednaném 
rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z duševního a průmyslového vlastnictví a nabyvatel se zavazuje k poskytování 
určité úplaty (licenční poplatky) nebo jiné majetkové hodnoty. Nabyvateli přitom nehrozí obvinění z narušení duševního 
vlastnictví či autorského práva ze strany poskytovatele.
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Výše příjmů, které vysoká škola získala ze smluvních zakázek za uskutečnění tzv. smluvního (kontrahova-m) 
ného) výzkumu a vývoje3 (tj. aktivit ve VaVaI, které vysoká škola realizovala za úplatu pro subjekty apli-
kační sféry), přičemž nerozhoduje, zda fi nanční prostředky, které subjekt aplikační sféry na takový smluvní 
výzkum vynaložil, pochází z veřejných či soukromých zdrojů.
Výše příjmů, které vysoká škola získala za uskutečňování placených kurzů prohlubujících kvalifi kaci za-n) 
městnanců subjektů aplikační sféry4 (podnikové vzdělávání) v roce 2012
V případě, že existují, uvede vysoká škola také výši celkových příjmů, které obdržela jako úhradu činností o) 
provedených v rámci odborných konzultací a poradenství nebo odborné činnosti pro subjekty aplikační 
sféry5 (s odlišením příjemců – podniků a příjemců – orgánů veřejné správy a fyzických osob)
Počet spin-off/start-up podniků podpořených vysokou školou v roce 2012 p) (tabulka 11.4)
Vysoká škola dále stručně charakterizuje, jakou má strategii pro komercializaci.q) 
Vysoká škola stručně a výstižně charakterizuje svoje působení v regionu, případně uvede, zda a proč má r) 
nadregionální a celostátní charakter. Uvede, jakým způsobem probíhá spolupráce s regionálními samo-
správami a zda se podílí např. na přípravě strategií a plánů rozvoje regionu.

 12 Internacionalizace

Vysoká škola stručně charakterizuje svoji strategii pro rozvoj mezinárodních vztahů a mezinárodního pro-a) 
středí, popíše úroveň tohoto prostředí a stanoví své prioritní oblasti (vč. způsobu, jakým propaguje své 
aktivity v zahraničí).
Zapojení vysoké školy do mezinárodních vzdělávacích programů vč. mobilit (podle tabulky) b) (tabulka 
12.1) 
Zapojení vysoké školy do mezinárodních programů výzkumu a vývoje vč. mobilit (podle tabulky) c) (tabulka 
12.2)
Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí (podle tabulky) d) (tabulka 12.3)

 13 Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností

Vysoká škola charakterizuje, jakým způsobem zajišťuje vnitřní hodnocení kvality vzdělávání. Uvede:a) 
Formální charakteristiku (popis systému hodnocení, periodicita, hodnotitelé apod.)o 
Vlastní hodnotící proces (kritéria, vybraná oblast, porovnání s tzv. Standards and Guidelines for Quality o 
Assurance in European Higher Education Area)
Výsledky hodnocení a jejich využitío 
Zda je součástí vnitřního hodnocení kvality také šetření mezi studentyo 
Jaký je mechanismus odhalování plagiátorství u kvalifi kačních a dalších pracío 

Dále stručně uvede, jak bylo v roce 2012 prováděno vnější hodnocení kvality, zejména Akreditační komisí b) 
ČR.
Dále stručně uvede, jak byla prováděna v roce 2012 fi nanční kontrola.c) 

3 Smluvní výzkum je výzkum na zakázku, který vychází ze spolupráce (interakce) specifi cky plnící především výzkumné 
potřeby subjektů aplikační sféry a vysokoškolská instituce je pro subjekt aplikační sféry realizuje dle jeho požadavků 
a potřeb výzkum, na který jsou jí tímto subjektem poskytovány fi nanční prostředky. Typicky zahrnuje rozsáhlejší projekty, 
originální výzkum a psaný report. Obvykle bývá výzkum na zakázku zadán jednou konkrétní externí organizací (pro její 
potřebu). Není rozhodující, zda fi nanční prostředky, které subjekt aplikační sféry na takový smluvní výzkum vynaložil, 
pochází z veřejných či soukromých zdrojů. Za smluvní výzkum nelze považovat případ, kdy je vysoká škola příjemcem 
účelové podpory na aplikovaný výzkum.

4 Placené vzdělávací kurzy prohlubující kvalifi kaci zaměstnanců subjektů aplikační sféry (např. podnikové vzdělávací 
kurzy). Subjektem aplikační sféry se zde rozumí právnická osoba, jejíž hlavní činností není výzkum a vývoj. Může se jednat 
o podnikatelský subjekt, orgán veřejné správy, neziskovou organizace, apod. - vždy s podmínkou, že hlavní činnost není vý-
zkumná. Výnosy budou zahrnuty z těch vzdělávacích kurzů, které jsou “na zakázku”, tzn. po dohodě s danou organizací pro 
její zaměstnance. Nejedná se zde o vyčíslení nákladů účastníků vzdělávacích kurzů, kteří jsou zaměstnaní ve společnosti, 
která splňuje výše uvedenou defi nici. Naopak, jedná se o kurzy, jež vznikly po dohodě s vybranou společností, neboť tato 
chtěla školit své zaměstnance.

5 Konzultace a poradenství je založeno na poskytnutí expertní rady, názoru či činnosti, jenž závisí na vysoké míře intelektu-
álních vstupních zdrojů od vysokoškolské instituce ke klientovi. Vysoká škola za úplatu a v souladu s tržními podmínkami 
poskytuje konzultační a poradenské služby subjektům aplikační sféry. Hlavním požadovaným výstupem konzultace není 
vytvoření nové znalosti (vědomosti), ale porozumění nebo pochopení určitého stavu.
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Dále stručně uvede, pokud a jaké certifi káty kvality (ISO, …) získala.d) 
Dále stručně uvede, zda provádí benchmarking (porovnávání) s obdobně zaměřenými vysokými školami e) 
v ČR, příp. v zahraničí.
Vlastní hodnocení vzdělávací činnosti mimo sídlo vysoké školy (konzultační střediska, centra distančního f) 
vzdělávání, atd.)

 14 Národní a mezinárodní excelence vysoké školy

Členství vysoké školy v mezinárodních asociacích, organizacích a sdruženícha) 
Členství vysoké školy v profesních asociacích, organizacích a sdruženíchb) 
Národní a mezinárodní ocenění vysoké školy (platná v roce 2012)c) 
Hodnocení vysoké školy nebo její součásti provedené týmem mezinárodních expertů (mezinárodní akre-d) 
ditace)

 15 Rozvoj vysoké školy

Zapojení vysoké školy do Centralizovaných rozvojových projektů MŠMT (pouze pro veřejné vysoké ško-a) 
ly, podle tabulky) (tabulka 15.1)
Institucionální rozvojový plán vysoké školy, jeho zhodnocení a naplňování stanovených cílů v souladu b) 
s Vyhlášením rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2012 (pouze pro veřejné vysoké 
školy, podle tabulky) (tabulka 15.2) 
Zapojení vysoké školy do Fondu rozvoje vysokých škol (pouze pro veřejné vysoké školy, podle tabulky) c) 
(tabulka 15.3)

 16 Závěr

Vysoká škola celkově zhodnotí své působení v uplynulém roce. Uvede, jak se jí dařilo naplňovat své strate-
gické záměry a jakým způsobem reagovala na případnou změnu vnějšího prostředí.
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Popisy struktur individuálních údajů předávaných ze školních matrik a z evidence 
uchazečů o přijetí ke vzdělávání ve VOŠ pro školní rok 2013/2014

V souladu s vyhláškou č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky 
a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci 
škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělový-
chovy popisy struktur individuálních údajů předávaných ze školních matrik škol a z evidence uchazečů o při-
jetí ke vzdělávání ve VOŠ. Podrobnější popisy struktur s technickými detaily jsou uveřejněny na stránkách
http://www.msmt.cz, odkaz Statistika školství a dále pak Sběry statistických dat, Regionální školství, Školní 
matrika.

1) Soubor dat předávaných ze školní matriky o žácích základních škol
1a) Soubor dat předávaných ze školní matriky o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami – základní 

školy
2) Soubor dat předávaných ze školní matriky o žácích středních škol
2a) Soubor dat předávaných ze školní matriky o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami – střední

školy
3) Soubor dat předávaných ze školní matriky o žácích v konzervatoři
3a) Soubor dat předávaných ze školní matriky o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami – konzerva-

toře
4) Soubor dat předávaných ze školní matriky o studentech vyšších odborných škol
4a) Soubor dat předávaných ze školní matriky o studentech se speciálními vzdělávacími potřebami – vyšší 

odborné školy
5) Soubor dat předávaných z evidence uchazečů o přijetí ke vzdělávání ve vyšší odborné škole – úloha 

U 41

Aktualizované číselníky pro předávání individuálních údajů ze školních matrik a evidence uchazečů o přijetí 
ke vzdělávání ve vyšší odborné škole jsou vzhledem k jejich rozsahu uveřejněny způsobem umožňujícím dálko-
vý přístup na výše uvedených stránkách http://www.msmt.cz. 
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STRUKTURA DAT PŘEDÁVANÝCH ZE ŠKOLNÍ MATRIKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL 2013/2014

Soubor dat předávaných ze školní matriky o žácích základních škol
Název souboru: ve tvaru Z123456789_CC.xml, kde číslice představují IZO školy a CC číslo části školy (č. souboru)

Formát předávaného souboru: XML 

Popis položek souboru verze „ZS.007“:

Č.
NÁZEV 

POLOŽKY
VÝZNAM A OBSAH POLOŽKY KÓDOVÁNÍ A TVAR

ČÍSEL-
NÍK

TYP DÉLKA
POVIN. 

POL.

1 RDAT
Rozhodné datum sběru (datum, ke 
kterému se zjišťování provádí)

(D)D.(M)M.RRRR D  ANO

2 IZO IZO vykazující školy  Školský rejstřík C 9 ANO

3 CAST Číslo části školy C 2 ANO

4 RODC Rodné číslo žáka RRNNDDXXXX   1) C 10 ANO

5 POHLAVI Pohlaví žáka Číselník Pohlaví RAPO C 1 ANO

6 DAT_NAROZ Rok narození a jeho část RRRRPP  2) C 6 ANO

7 KSTPR Kvalifi kátor státního občanství
Číselník Resortní kvalifi kátor 
státního občanství

RAKO C 1 ANO

8 STPR Státní občanství žáka Číselník Státy RAST C 3 ANO

9 OBECB Kód obce trvalého pobytu žáka  3)
Číselník Základní územní 
jednotky

RAUJ C 6 ANO

10 OKRESB Okres trvalého pobytu žáka  3) Číselník NUTS/LAU1 RAOR C 6 ANO

11 ODHL
Předchozí vzdělávání (vzdělávací 
program) žáka ZŠ 

Číselník Předchozí vzdělávání 
(vzdělávací program) žáka 
na ZŠ

RAPD C 3 ANO

12 ZAHDAT Datum zahájení docházky do ZŠ (D)D.(M)M.RRRR D  ANO

13 KOD_ZAH Kód zahájení docházky do ZŠ
Číselník Zahájení docházky 
na školu

RAZD C 1 ANO

14 UKONDAT Datum ukončení docházky do ZŠ (D)D.(M)M.RRRR D  NE

15 KOD_UKON Kód ukončení docházky do školy
Číselník 
Ukončení docházky do ZŠ

RAUD C 1 NE

16 LET_PSD
Počet let splněné povinné školní 
docházky

I 1 ANO

17 ROCNIK Ročník, ve kterém se žák vzdělává Číselník ročníků RARO C 1 ANO

18 PRIZN_ST Příznak vzdělávání, opakování ročníku Číselník Průběh vzdělávání RAPV C 1 ANO

19 ST_SKOLY Stupeň školy Číselník Stupeň školy RASS C 1 ANO

20 TRIDA
Identifi kace třídy (§ 23 školského 
zákona)

Školou používané 
jednoznačné označení třídy

C 25 ANO

21 ZPUSOB
Způsob plnění povinné školní docházky 
(např. v zahraničí, individuální vzdělávání 
podle § 41)

Číselník Způsob plnění školní 
docházky na ZŠ

RASD C 2 ANO

22 JAZYK_O Vyučovací jazyk třídy
Číselník 
Vyučovací jazyk oboru 

RAJO C 2 ANO

23 JAZ1 Kód 1. cizího jazyka, kterému se žák učí Číselník Vyučovaný cizí jazyk RACJ C 2 ANO

24 P_JAZ1 Příznak výuky 1. cizího jazyka
Číselník 
Příznak výuky cizího jazyka 

RAVJ C 1 NE

25 JAZ2 Kód 2. cizího jazyka, kterému se žák učí Číselník Vyučovaný cizí jazyk RACJ C 2 NE

26 P_JAZ2 Příznak výuky 2. cizího jazyka
Číselník 
Příznak výuky cizího jazyka  

RAVJ C 1 NE

27 JAZ3 Kód 3. cizího jazyka, kterému se žák učí Číselník Vyučovaný cizí jazyk RACJ C 2 NE

28 P_JAZ3 Příznak výuky 3. cizího jazyka
Číselník 
Příznak výuky cizího jazyka 

RAVJ C 1 NE
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Č.
NÁZEV 

POLOŽKY
VÝZNAM A OBSAH POLOŽKY KÓDOVÁNÍ A TVAR

ČÍSEL-
NÍK

TYP DÉLKA
POVIN. 

POL.

29 JAZ4 Kód 4. cizího jazyka, kterému se žák učí Číselník Vyučovaný cizí jazyk RACJ C 2 NE

30 P_JAZ4 Příznak výuky 4. cizího jazyka
Číselník
Příznak výuky cizího jazyka 

RAVJ C 1 NE

31 JAZYK_PR1
První cizí jazyk, v němž se vyučují 
předměty

Číselník Vyučovaný cizí jazyk RACJ C 2 NE 

32 POCET_PR1
Počet předmětů, které se vyučují prvním 
cizím jazykem

I 2 NE

33 POCET_H1
Počet hodin vyučovaných v prvním 
cizím jazyce

I 2 NE

34 JAZYK_PR2
Druhý cizí jazyk, v němž se vyučují 
předměty

Číselník Vyučovaný cizí jazyk RACJ C 2 NE

35 POCET_PR2
Počet předmětů, které se vyučují 
druhým  cizím jazykem

I 2 NE

36 POCET_H2
Počet hodin vyučovaných ve 
druhém cizím jazyce

I 2 NE

37 FIN
Financování žáka – požadavek na 
zvýšené výdaje pro žáka 

Číselník
Financování žáka / studenta 

RAFZ C 1 ANO

38 OBOR Kód oboru vzdělání (RVP) 
Resortní číselník oborů AKSO, 
kód vzdělávacího programu

RASO C 8 ANO

39 DELST Délka vzdělávacího programu 
Číselník Délka vzdělávacího 
programu

RADS C 2 ANO

40 KOD_ZMEN Kód změny Číselník Kód změny RAKZ C 1 ANO

41 ZMENDAT Datum uskutečněné změny (D)D.(M)M.RRRR D  NE

42 KOD_VETY
Kontrolní rozlišení, zda jde o větu 
o absolventovi školy, o žákovi či žákovi, 
který odešel na jinou školu 

Číselník Kód věty RAKV C 1 ANO

43 PLAT_ZAC Začátek platnosti věty (D)D.(M)M.RRRR D  ANO

44 PLAT_KON Konec platnosti věty (D)D.(M)M.RRRR D  ANO

1) RRNNDDXXXX ve struktuře: RR= poslední dvojčíslí roku narození, NN u chlapců= MM (pořadové číslo měsíce), u dívek MM+50, DD= den 

narození, XXXX= pořadové číslo. U žáků, kterým dosud nebylo přiděleno rodné číslo, se místo XXXX dosadí „X“+ trojmístné pořadové číslo 

přidělené jednoznačně školou.
2) PP – Část roku narození se vyjádří písmeny   „aa“ – leden až srpen,  resp. „bb“ – září až prosinec.
3) U žáků s bydlištěm mimo ČR se do položky OBECB uvede kód „999999“ a do položky OKRESB se uvede složený kód „999xxx“, kde se místo xxx 

dosadí kód státu bydliště podle číselníku RAST. 

STRUKTURA DAT PŘEDÁVANÝCH ZE ŠKOLNÍ MATRIKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL 2013/2014
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STRUKTURA DAT PŘEDÁVANÝCH ZE ŠKOLNÍ MATRIKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL 2013/2014

Soubor dat předávaných ze školní matriky o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami – základní školy
Název souboru: ve tvaru Z123456789_CCa.xml, kde číslice představují IZO školy a CC číslo části školy (č. souboru)

Formát předávaného souboru: XML 

Popis položek souboru verze „ZSa.007“:

Č.
NÁZEV 

POLOŽKY
VÝZNAM A OBSAH POLOŽKY KÓDOVÁNÍ A TVAR

ČÍSEL-
NÍK

TYP DÉLKA
POVIN.

POL.

1 RDAT
Rozhodné datum sběru (datum, ke 
kterému se zjišťování provádí)

(D)D.(M)M.RRRR D ANO

2 IZO IZO vykazující školy  Školský rejstřík C 9 ANO

3 CAST Číslo části školy C 2 ANO

4 KOD_ZAKA
Jednoznačný identifi kační kód žáka 
určený školou s vyloučením možnosti 
duplicit u různých žáků školy

C 10 ANO

5 POHLAVI Pohlaví žáka Číselník Pohlaví RAPO C 1 ANO

6 DAT_NAROZ Rok narození a jeho část RRRRPP  1) C 6 ANO

7 KSTPR Kvalifi kátor státního občanství
Číselník Resortní kvalifi kátor 
státního občanství

RAKO C 1 ANO

8 STPR Státní občanství žáka Číselník Státy RAST C 3 ANO

9 POSTIZ1 Druh prvního zdravotního postižení Číselník Zdravotní postižení RAZP C 2 ANO

10 POSTIZ2 Druh dalšího zdravotního postižení Číselník Zdravotní postižení RAZP C 2 NE

11 VICE_VAD

Příznak souběžného postižení 
více vadami (na základě speciálně 
pedagogického popř.psychologického 
vyšetření školským poradenským 
zařízením)

0- není postižen více vadami
1- je postižen více vadami 

C

1 ANO

12 OKRESB Okres trvalého pobytu žáka  2) Číselník NUTS/LAU1 RAOR C 6 ANO

13 ODHL
Předchozí vzdělávání (vzdělávací 
program) žáka ZŠ

Číselník Předchozí vzdělávání 
(vzdělávací program) žáka 
na ZŠ

RAPD C 3 ANO

14 ZAHDAT Datum zahájení docházky do ZŠ (D)D.(M)M.RRRR D ANO

15 KOD_ZAH Kód zahájení docházky do ZŠ
Číselník Zahájení docházky 
na školu

RAZD C 1 ANO

16 UKONDAT Datum ukončení docházky do ZŠ (D)D.(M)M.RRRR D NE

17 KOD_UKON Kód ukončení docházky do ZŠ
Číselník 
Ukončení docházky do ZŠ 

RAUD C 1 NE

18 LET_PSD
Počet let splněné povinné školní 
docházky

I 1 ANO

19 ROCNIK Ročník, ve kterém se žák vzdělává Číselník ročníků RARO C 1 ANO

20 PRIZN_ST Příznak vzdělávání, opakování ročníku Číselník Průběh vzdělávání RAPV C 1 ANO

21 ST_SKOLY Stupeň školy Číselník Stupeň školy RASS C 1 ANO

22 TRIDA
Identifi kace třídy (§ 23 školského 
zákona)

Školou používané 
jednoznačné označení třídy

C 25 ANO

23 TYP_TR Typ třídy  3) Číselník Typ třídy / skupiny RATT C 3+2  3) ANO

24 ZPUSOB
Způsob plnění povinné školní docházky 
(např. v zahraničí, individuální vzdělávání 
podle § 41)

Číselník Způsob plnění školní 
docházky na ZŠ 

RASD C 2 ANO

25 JAZYK_O Vyučovací jazyk třídy
Číselník 
Vyučovací jazyk oboru 

RAJO C 2 ANO

26 JAZ1 Kód 1. cizího jazyka, kterému se žák učí Číselník Vyučovaný cizí jazyk RACJ C 2 ANO
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Č.
NÁZEV 

POLOŽKY
VÝZNAM A OBSAH POLOŽKY KÓDOVÁNÍ A TVAR

ČÍSEL-
NÍK

TYP DÉLKA
POVIN.

POL.

27 P_JAZ1 Příznak výuky 1. cizího jazyka
Číselník 
Příznak výuky cizího jazyka 

RAVJ C 1 NE

28 JAZ2 Kód 2. cizího jazyka, kterému se žák učí Číselník Vyučovaný cizí jazyk RACJ C 2 NE

29 P_JAZ2 Příznak výuky 2. cizího jazyka
Číselník 
Příznak výuky cizího jazyka

RAVJ C 1 NE

30 JAZ3 Kód 1. cizího jazyka, kterému se žák učí Číselník Vyučovaný cizí jazyk RACJ C 2 NE

31 P_JAZ3 Příznak výuky 3. cizího jazyka
Číselník 
Příznak výuky cizího jazyka 

RAVJ C 1 NE

32 JAZ4 Kód 1. cizího jazyka, kterému se žák učí Číselník Vyučovaný cizí jazyk RACJ C 2 NE

33 P_JAZ4 Příznak výuky 4. cizího jazyka
Číselník 
Příznak výuky cizího jazyka 

RAVJ C 1 NE

34 JAZYK_PR1
První cizí jazyk, v němž se vyučují 
předměty

Číselník Vyučovaný cizí jazyk  RACJ C 2 NE

35 POCET_PR1
Počet předmětů, které se vyučují prvním 
cizím jazykem

I 2 NE

36 POCET_H1
Počet hodin vyučovaných v prvním 
cizím jazyce

I 2 NE

37 JAZYK_PR2
Druhý cizí jazyk, v němž se vyučují 
předměty

Číselník Vyučovaný cizí jazyk RACJ C 2 NE

38 POCET_PR2
Počet předmětů, které se vyučují 
druhým cizím jazykem

I 2 NE

39 POCET_H2
Počet hodin vyučovaných ve druhém 
cizím jazyce

I 2 NE

40 INDI Individuální vzdělávací plán (podle § 18)
Číselník pro rozlišení důvodů 
vytvoření IVP

RAIP C 1 ANO

41 NADANI Rozlišení pro mimořádně nadaného žáka
0 –  není mimořádně nadaný 
1 –  je mimořádně nadaný 

C 1 ANO

42 FIN
Financování žáka – požadavek na 
zvýšené výdaje pro žáka 

Číselník                         
Financování žáka / studenta  

RAFZ C 2 ANO

43 OBOR Kód oboru (RVP)
Resortní číselník oborů AKSO, 
kód vzdělávacího programu

RASO C 8 ANO

44 DELST Délka vzdělávacího programu 
Číselník Délka vzdělávacího 
programu

RADS C 2 ANO

45 UVP
Příznak vzdělávání žáka podle RVP ZV, 
přílohy pro LMP

0 –  bez upraveného 
vzdělávacího                               
programu

1 –  s upraveným vzdělávacím 
programem

C 1 ANO

46 SZ Kategorie sociálního znevýhodnění  4)

0 –  bez sociálního
        znevýhodnění
1 –  se sociálním 
        znevýhodněním

C 1 ANO

47 ZZ Kategorie zdravotního znevýhodnění  4)

0 –  bez zdravotního 
        znevýhodnění
1 –  se zdravotním 
        znevýhodněním

C 1 ANO

48 KOD_ZMEN Kód změny Číselník Kód změny RAKZ C 1 ANO

49 ZMENDAT Datum uskutečněné změny (D)D.(M)M.RRRR D NE

STRUKTURA DAT PŘEDÁVANÝCH ZE ŠKOLNÍ MATRIKY O ŽÁCÍCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL 2013/2014



SEŠIT 3 strana 13
 

Č.
NÁZEV 

POLOŽKY
VÝZNAM A OBSAH POLOŽKY KÓDOVÁNÍ A TVAR

ČÍSEL-
NÍK

TYP DÉLKA
POVIN.

POL.

50 KOD_VETY
Kontrolní rozlišení, zda jde o větu 
o absolventovi školy, o žákovi či žákovi, 
který odešel na jinou školu 

Číselník Kód věty RAKV C 1 ANO

51 PLAT_ZAC Začátek platnosti věty (D)D.(M)M.RRRR D ANO

52 PLAT_KON Konec platnosti věty (D)D.(M)M.RRRR D ANO

1) PP – Část roku narození se vyjádří písmeny   „aa“ – leden až srpen,  resp. „bb“ – září až prosinec.
2) U žáků s bydlištěm mimo ČR se do položky OKRESB se uvede složený kód „999xxx“, kde místo xxx se dosadí kód státu bydliště podle číselníku 

RAST.
3) Rozšířený kód typu třídy (včetně indikace ustanovení funkce asistenta pedagoga ve třídě) – od škol. roku 2013/14 předáván povinně.

 Rozšíření typu třídy (4. a 5. pozice položky TYP_TR):

  A0 – třída bez asistenta pedagoga

  A1 – třída s jedním asistentem pedagoga nebo vychovatelem

  A2 – třída s více asistenty nebo s asistentem a vychovatelem
4) Položky SZ a ZZ jsou ve školním roce 2013/14 předávány povinně.

STRUKTURA DAT PŘEDÁVANÝCH ZE ŠKOLNÍ MATRIKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL 2013/2014
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STRUKTURA DAT PŘEDÁVANÝCH ZE ŠKOLNÍ MATRIKY STŘEDNÍCH ŠKOL 2013/2014

Soubor dat předávaných ze školní matriky o žácích středních škol
Název souboru: ve tvaru S123456789_CC.xml, kde číslice představují IZO školy a CC číslo části školy (č. souboru)

Formát předávaného souboru: XML 

Popis položek souboru verze „SS.007“:

Č.
NÁZEV 

POLOŽKY
VÝZNAM A OBSAH POLOŽKY KÓDOVÁNÍ A TVAR

ČÍSEL-
NÍK

TYP
DÉL-

KA
POVIN. 

POL.
ROZ-
PĚTÍ

1 RDAT
Rozhodné datum sběru (datum, 
ke kterému se zjišťování provádí)

(D)D.(M)M.RRRR D ANO

2 IZO IZO vykazující školy  Školský rejstřík C 9 ANO

3 CAST Číslo části školy C 2 ANO

4 RODC Rodné číslo žáka  RRNNDDXXXX   1)  C 10 ANO 9-10

5 POHLAVI Pohlaví žáka Číselník Pohlaví RAPO C 1 ANO

6 DAT_NAROZ Rok narození a jeho část RRRRPP  2) C 6 ANO

7 KSTPR Kvalifi kátor státního občanství
Číselník Resortní kvalifi kátor 
státního občanství

RAKO C 1 ANO

8 STPR Státní občanství žáka Číselník Státy RAST C 3 ANO

9 OBECB Kód obce trvalého pobytu žáka  3)
Číselník Základní územní 
jednotky

RAUJ C 6 ANO

10 OKRESB Okres trvalého pobytu žáka  3) Číselník NUTS/LAU1 RAOR C 6 ANO

11 ODHL
Předchozí působiště nově přijatého 
žáka  

Číselník Předchozí působiště 
žáka SŠ / Konzervatoře

RAPZ C 3 ANO

12 IZOZ
IZO školy, ze které se žák přihlásil ke 
vzdělávání ve střední škole  4)

Školský rejstřík C 9 ANO

13 STUPEN
Nejvyšší stupeň vzdělání, kterého žák 
dosáhl před přijetím na daný druh 
vzdělávání 

Číselník Dosažený stupeň 
vzdělání

RAKK C 1 ANO

14 ZAHDAT
Datum zahájení dané formy a oboru 
vzdělání v dané SŠ

(D)D.(M)M.RRRR D  ANO

15 KOD_ZAH
Kód zahájení dané formy a oboru 
vzdělání v dané SŠ

Číselník Zahájení vzdělávání 
ve VOŠ/ konzervatoři/ SŠ

RAZV C 1 ANO

16 UKONDAT
Datum ukončení dané formy a oboru 
vzdělání v dané SŠ

(D)D.(M)M.RRRR D NE

17 KOD_UKON
Kód ukončení daného druhu, formy 
a oboru vzdělání v dané SŠ

Číselník Ukončení vzdělávání 
ve VOŠ/ konzervatoři/ SŠ

RAUV C 1 NE

18 LET_PSD
Počet let splněné povinné školní 
docházky

I 1 ANO

19 ROCNIK Ročník, ve kterém se žák vzdělává Číselník ročníků   RARO C 1 ANO

20 PRIZN_ST
Příznak vzdělávání, opakování, 
přerušení vzdělávání

Číselník Průběh vzdělávání RAPV C 1 ANO

21 ZPUSOB
Způsob plnění povinné školní 
docházky, pokud žák plní ve škole 
povinnou školní docházku

Číselník Způsob plnění školní 
docházky na ZŠ

RASD C 2 NE

22 PRERUS

Celková doba přerušení daného druhu 
vzdělávání v měsících v dané škole 
(včetně prázdnin, počítá se každý 
započatý měsíc)

MM, zapíše se po ukončení 
přerušení vzdělávání (návrat 
nebo odchod ze školy)

I 2 ANO

23 TRIDA
Identifi kace třídy (§ 23 školského 
zákona)

Školou používané 
jednoznačné označení třídy

C 25 ANO 1-25

24 OBOR Obor vzdělání ve střední škole Resortní číselník oborů AKSO RASO C 8 ANO 7-8

25 DRST
Druh vzdělávání v SŠ (např. střední 
s výučním listem, střední s maturitní 
zkouškou, nástavbové studium atd.) 

Číselník Druh vzdělávání ve 
VOŠ/ konzervatoři/ SŠ

RADV C 2 ANO
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Č.
NÁZEV 

POLOŽKY
VÝZNAM A OBSAH POLOŽKY KÓDOVÁNÍ A TVAR

ČÍSEL-
NÍK

TYP
DÉL-

KA
POVIN. 

POL.
ROZ-
PĚTÍ

26 DELST
Délka vzdělávacího programu ve 
střední škole

Číselník Délka vzdělávacího 
programu

RADS C 2 ANO

27 FST Forma vzdělávání ve střední škole Číselník Forma vzdělávání RAFS C 2 ANO

28 JAZYK_O Vyučovací jazyk oboru ve střední škole
Číselník Vyučovací jazyk 
oboru

RAJO C 2 ANO

29 JAZ1 Kód 1. cizího studovaného jazyka Číselník Vyučovaný cizí jazyk RACJ C 2 ANO

30 JAZ2 Kód 2. cizího studovaného jazyka Číselník Vyučovaný cizí jazyk RACJ C 2 NE

31 JAZ3 Kód 3. cizího studovaného jazyka Číselník Vyučovaný cizí jazyk RACJ C 2 NE

32 JAZ4 Kód 4. cizího studovaného jazyka Číselník Vyučovaný cizí jazyk RACJ C 2 NE

33 FIN Zdroj fi nancování žáka 
Číselník                     
Financování žáka / studenta 

RAFZ C 1 ANO

34 KOD_ZK Kód druhu vykonané zkoušky
Číselník Druh vykonané 
zkoušky

RADZ C 1 NE

35 KOD_OPAK Příznak konané zkoušky Číselník Vykonaná zkouška RAVZ C 1 NE

36 JAZM
Kód cizího jazyka, ze kterého žák koná 
maturitní zkoušku  (pouze u žáků 
konajících maturitní zkoušku)

Číselník Vyučovaný cizí jazyk RACJ C 2 NE

37 VYSLCELK
Kód výsledku závěrečné zkoušky, 
maturitní zkoušky

Číselník Úspěšnost RAUN C 1 NE

38 ZKDAT
Datum konání závěrečné zkoušky, 
maturitní zkoušky 

(D)D.(M)M.RRRR D  NE

39 SERIE_V
Označení série tiskopisu vysvědčení 
o závěrečné nebo maturitní zkoušce

C 5 NE 1-5

40 CTISK_V
Číslo tiskopisu vysvědčení o závěrečné 
nebo maturitní zkoušce 

C 10 NE 6-10

41 SERIE_L Označení série tiskopisu výučního listu C 5 NE 1-5

42 CTISK_L Číslo tiskopisu výučního listu C 10 NE 6-10

43 KOD_ZMEN Kód změny Číselník Kód změny RAKZ C 1 ANO

44 ZMENDAT Datum uskutečněné změny (D)D.(M)M.RRRR D  NE

45 KOD_VETY

Kontrolní rozlišení zda jde o větu 
o žákovi, absolventovi školy, 
osobě s přerušeným či ukončeným 
vzděláváním, osobě konající zkoušku 
atd.

Číselník Kód věty RAKV C 1 ANO

46 PLAT_ZAC Začátek platnosti věty (D)D.(M)M.RRRR D  ANO

47 PLAT_KON Konec platnosti věty (D)D.(M)M.RRRR D  ANO

1) RRNNDDXXXX ve struktuře: RR= poslední dvojčíslí roku narození, NN u chlapců= MM (pořadové číslo měsíce), u dívek MM+50, DD= den 

narození, XXXX= pořadové číslo. U žáků narozených před rokem 1954 se uvádí devítimístný kód. U osob, kterým dosud nebylo přiděleno 

rodné číslo, se místo XXXX dosadí „X“+ trojmístné pořadové číslo přidělené jednoznačně školou. U osob, které byly přijaty za žáky školy, 

ale ke vzdělávání fakticky nenastoupily a do doby ukončení vzdělávání se tudíž nepodařilo zjistit jejich rodné číslo, se místo XXXX dosadí 

„Y“+ trojmístné pořadové číslo přidělené jednoznačně školou.
2) PP – Část roku narození se vyjádří písmeny   „aa“ – leden až srpen,  resp. „bb“ – září až prosinec.
3) U žáků s bydlištěm mimo ČR se do položky OBECB uvede kód „999999“ a do položky OKRESB se uvede složený kód „999xxx“, kde místo xxx 

se dosadí kód státu bydliště podle číselníku RAST. 
4) U žáků, kteří se ke vzdělávání ve střední škole přihlásili ze školy zařazené ve školském rejstříku a v tomtéž roce byli přijati ke vzdělává-

ní, se kontroluje na školský rejstřík, u ostatních žáků lze uvést kód „000000203“. U žáků, kteří absolvovali zahraniční školu, se uvede kód 

„999999xxx“, kde místo xxx se dosadí kód státu sídla školy podle číselníku RAST. U české školy při zastupitelském úřadu v zahraničí se uvede 

kód „000000xxx “, kde místo xxx se dosadí kód státu sídla české školy podle číselníku RAST.

STRUKTURA DAT PŘEDÁVANÝCH ZE ŠKOLNÍ MATRIKY STŘEDNÍCH ŠKOL 2013/2014
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STRUKTURA DAT PŘEDÁVANÝCH ZE ŠKOLNÍ MATRIKY STŘEDNÍCH ŠKOL 2013/2014

Soubor dat předávaných ze školní matriky o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami – střední školy
Název souboru: ve tvaru S123456789_CCa.xml, kde číslice představují IZO školy a CC číslo části školy (č. souboru)

Formát předávaného souboru: XML 

Popis položek souboru verze „SSa.007“:

Č.
NÁZEV

POLOŽKY
VÝZNAM A OBSAH POLOŽKY KÓDOVÁNÍ A TVAR

ČÍSEL-
NÍK

TYP DÉLKA
POVIN. 

POL.

1 RDAT
Rozhodné datum sběru (datum, ke kte-
rému se zjišťování provádí)

(D)D.(M)M.RRRR D  ANO

2 IZO IZO vykazující školy  Školský rejstřík C 9 ANO 

3 CAST Číslo části školy C 2 ANO

4 KOD_ ZAKA
Jednoznačný identifi kační kód žáka 
určený školou s vyloučením možnosti 
duplicit u různých žáků školy

  C 10 ANO

5 POHLAVI Pohlaví žáka Číselník Pohlaví RAPO C 1 ANO

6 DAT_NAROZ Rok narození a jeho část RRRRPP  1) C 6 ANO

7 KSTPR Kvalifi kátor státního občanství
Číselník Resortní kvalifi kátor 
státního občanství

RAKO C 1 ANO

8 STPR Státní občanství žáka Číselník Státy RAST C 3 ANO

9 POSTIZ1 Druh zdravotního postižení Číselník Zdravotní postižení RAZP C 2 ANO

10 POSTIZ2 Druh dalšího zdravotního postižení Číselník Zdravotní postižení RAZP C 2 NE

11 VICE_VAD

Příznak souběžného postižení více vada-
mi (na základě speciálně pedagogického 
popř. psychologického vyšetření škol-
ským poradenským zařízením)

0 – není postižen více vadami

1 – je postižen více vadami 
 C 1 ANO

12 OKRESB Okres trvalého pobytu žáka  2) Číselník NUTS/LAU1 RAOR C 6 ANO

13 ODHL Předchozí působiště nově přijatého žáka  
Číselník Předchozí působiště 
žáka SŠ / Konzervatoře

RAPZ C 3 ANO

14 IZOZ
IZO školy, ze které se žák přihlásil ke 
vzdělávání ve střední škole  3)

Školský rejstřík C 9 ANO

15 STUPEN
Nejvyšší stupeň vzdělání, kterého žák 
dosáhl před přijetím na daný druh vzdě-
lávání 

Číselník Dosažený stupeň 
vzdělání 

RAKK C 1 ANO

16 ZAHDAT
Datum zahájení dané formy a oboru 
vzdělání v dané SŠ

(D)D.(M)M.RRRR D  ANO

17 KOD_ZAH
Kód zahájení dané formy a oboru vzdě-
lání v dané SŠ

Číselník Zahájení vzdělávání 
ve VOŠ/ konzervatoři/ SŠ

RAZV C 1 ANO

18 UKONDAT
Datum ukončení  dané formy a oboru 
vzdělání v dané SŠ

(D)D.(M)M.RRRR D  NE

19 KOD_UKON
Kód ukončení daného druhu, formy 
a oboru vzdělání v dané SŠ

Číselník Ukončení vzdělávání 
ve VOŠ/ konzervatoři/ SŠ

RAUV C 1 NE

20 LET_PSD
Počet let splněné povinné školní do-
cházky

I 1 ANO

21 ROCNIK Ročník, ve kterém se žák vzdělává Číselník ročníků RARO C 1 ANO

22 PRIZN_ST
Příznak vzdělávání, opakování, přerušení 
vzdělávání

Číselník Průběh vzdělávání RAPV C 1 ANO

23 ZPUSOB
Způsob plnění povinné školní docházky, 
pokud žák plní ve škole povinnou školní 
docházku

Číselník Způsob plnění školní 
docházky na ZŠ

RASD C 2 NE
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Č.
NÁZEV

POLOŽKY
VÝZNAM A OBSAH POLOŽKY KÓDOVÁNÍ A TVAR

ČÍSEL-
NÍK

TYP DÉLKA
POVIN. 

POL.

24 PRERUS

Celková doba přerušení daného druhu 
vzdělávání v měsících v dané škole (včet-
ně prázdnin, počítá se každý započatý 
měsíc)

MM, zapíše se po ukončení 
přerušení vzdělávání (návrat 
nebo odchod ze školy)

I 2 ANO

25 TRIDA
Identifi kace třídy (§ 23 školského záko-
na)

Školou používané jednoznač-
né označení třídy

C 25 ANO

26 TYP_TR Typ třídy  4) Číselník Typ třídy/ skupiny RATT C 3+2  4) ANO

27 OBOR Obor vzdělání ve střední škole Resortní číselník oborů AKSO RASO C 8 ANO

28 DRST
Druh vzdělávání v SŠ (např. střední vzdě-
lání s výučním listem, střední vzdělání 
s maturitní zkouškou, nástavba). 

Číselník Druh vzdělávání ve 
VOŠ/ konzervatoři/ SŠ

RADV C 2 ANO

29 DELST
Délka vzdělávacího programu ve střední 
škole

Číselník Délka vzdělávacího 
programu

RADS C 2 ANO

30 FST Forma vzdělávání ve střední škole Číselník Forma vzdělávání RAFS C 2 ANO

31 JAZYK_O Vyučovací jazyk oboru ve střední škole
Číselník Vyučovací jazyk 
oboru

RAJO C 2 ANO

32 JAZ1 Kód 1. cizího studovaného jazyka Číselník Vyučovaný cizí jazyk RACJ C 2 ANO

33 JAZ2 Kód 2. cizího studovaného jazyka Číselník Vyučovaný cizí jazyk RACJ C 2 NE

34 JAZ3 Kód 3. cizího studovaného jazyka Číselník Vyučovaný cizí jazyk RACJ C 2 NE

35 JAZ4 Kód 4. cizího studovaného jazyka Číselník Vyučovaný cizí jazyk RACJ C 2 NE

36 INDI Individuální vzdělávací plán (IVP)
Číselník pro rozlišení důvodů 
vytvoření IVP

RAIP C 1 ANO

37 NADANI Rozlišení pro mimořádně nadaného žáka
0 –  není mimořádně nadaný
1 –  je mimořádně nadaný 

C 1 ANO

38 SZ Kategorie sociálního znevýhodnění  5)

0 –  bez sociálního
        znevýhodnění
1 –  se sociálním
       znevýhodněním

C 1 ANO

39 ZZ Kategorie zdravotního znevýhodnění  5)

0 –  bez zdravotního
        znevýhodnění
1 –  se zdravotním
       znevýhodněním

C 1 ANO

40 FIN
Zdroj fi nancování žáka – požadavek na 
zvýšené výdaje pro žáka 

Číselník 
Financování žáka / studenta 

RAFZ C 2 ANO

41 KOD_ZK
Kód vykonané zkoušky pro úspěšné 
absolvování školy

Číselník Druh vykonané 
zkoušky 

RADZ C 1 NE

42 KOD_OPAK
Kód opakování, odkladu závěrečné 
zkoušky, maturity

Číselník Vykonaná zkouška RAVZ C 1 NE

43 JAZM
Kód cizího jazyka, ze kterého žák koná 
maturitní zkoušku  (pouze u žáků skláda-
jících maturitní zkoušku)

Číselník Vyučovaný cizí jazyk RACJ C 2 NE

44 VYSLCELK
Kód výsledku závěrečné zkoušky, matu-
ritní zkoušky

Číselník Úspěšnost RAUN C 1 NE

45 ZKDAT
Datum závěrečné zkoušky, maturitní 
zkoušky 

(D)D.(M)M.RRRR D  NE

46 KOD_ZMEN Kód změny  Číselník Kód změny RAKZ C 1 ANO

47 ZMENDAT Datum uskutečněné změny (D)D.(M)M.RRRR D NE

STRUKTURA DAT PŘEDÁVANÝCH ZE ŠKOLNÍ MATRIKY STŘEDNÍCH ŠKOL 2013/2014
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Č.
NÁZEV

POLOŽKY
VÝZNAM A OBSAH POLOŽKY KÓDOVÁNÍ A TVAR

ČÍSEL-
NÍK

TYP DÉLKA
POVIN. 

POL.

48 KOD_VETY

Kontrolní rozlišení zda jde o větu o žáko-
vi, absolventovi školy, osobě s přeruše-
ným či ukončeným vzděláváním, osobě 
konající zkoušku  atd.

Číselník Kód věty RAKV C 1 ANO

49 PLAT_ZAC Začátek platnosti věty (D)D.(M)M.RRRR D ANO

50 PLAT_KON Konec platnosti věty (D)D.(M)M.RRRR D ANO

1) PP – Část roku narození se vyjádří písmeny „aa“ – leden až srpen,  resp. „bb“ – září až prosinec.
2) U žáků s bydlištěm mimo ČR se do položky OKRESB se uvede složený kód „999xxx“, kde místo xxx se dosadí kód státu bydliště podle číselníku 

RAST.
3) U žáků, kteří se ke vzdělávání ve střední škole přihlásili ze školy zařazené ve školském rejstříku a v tomtéž roce byli přijati ke vzdělává-

ní, se kontroluje na školský rejstřík, u ostatních žáků lze uvést kód „000000203“. U žáků, kteří absolvovali zahraniční školu, se uvede kód 

„999999xxx“, kde místo xxx se dosadí kód státu sídla školy podle číselníku RAST. U české školy při zastupitelském úřadu v zahraničí se uvede 

kód „000000xxx “, kde místo xxx se dosadí kód státu sídla české školy podle číselníku RAST.
4) Rozšířený kód typu třídy (včetně indikace zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě) – od školního roku 2013/14 předáván povinně.

 Rozšíření typu třídy (4. a 5. pozice položky TYP_TR):

 A0 – třída bez asistenta pedagoga

 A1 – třída s jedním asistentem pedagoga nebo vychovatelem

 A2 – třída s více asistenty nebo s asistentem a vychovatelem
5) Položky SZ a ZZ jsou ve školním roce 2013/14 předávány povinně.

STRUKTURA DAT PŘEDÁVANÝCH ZE ŠKOLNÍ MATRIKY STŘEDNÍCH ŠKOL 2013/2014
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STRUKTURA DAT PŘEDÁVANÝCH ZE ŠKOLNÍ MATRIKY KONZERVATOŘÍ 2013/2014

Soubor dat předávaných ze školní matriky o žácích ve vzdělávání v konzervatoři
Název souboru: ve tvaru K123456789_ CC.xml, kde číslice představují IZO školy a CC číslo části školy (č. souboru)

Formát předávaného souboru: XML 

Popis položek souboru verze „KON.007“:

Č.
NÁZEV 

POLOŽKY
VÝZNAM A OBSAH POLOŽKY KÓDOVÁNÍ A TVAR

ČÍSEL-
NÍK

TYP
DÉL-

KA
POVIN. 

POL.
ROZ-
PĚTÍ

1 RDAT
Rozhodné datum sběru (datum, ke 
kterému se zjišťování provádí)

(D)D.(M)M.RRRR D  ANO

2 IZO IZO vykazující školy  Školský rejstřík C 9 ANO

3 CAST Číslo části školy C 2 ANO

4 RODC Rodné číslo žáka RRNNDDXXXX   1)  C 10 ANO 9-10

5 POHLAVI Pohlaví žáka Číselník Pohlaví RAPO C 1 ANO

6 DAT_NAROZ Rok narození a jeho část RRRRPP  2) C 6 ANO

7 KSTPR Kvalifi kátor státního občanství
Číselník Resortní kvalifi kátor 
státního občanství

RAKO C 1 ANO

8 STPR Státní občanství žáka Číselník Státy RAST C 3 ANO

9 OBECB Kód obce trvalého pobytu žáka  3)
Číselník Základní územní 
jednotky

RAUJ C 6 ANO

10 OKRESB Okres trvalého pobytu žáka  3) Číselník NUTS/LAU1 RAOR C 6 ANO

11 ODHL
Předchozí působiště nově přijatého 
žáka  

Číselník Předchozí působiště 
žáka SŠ / Konzervatoře

RAPZ C 3 ANO

12 IZOZ
IZO školy, ze které se žák přihlásil ke 
vzdělávání v konzervatoři  4)

Školský rejstřík C 9 ANO

13 STUPEN
Nejvyšší stupeň vzdělání, kterého žák 
dosáhl před přijetím na daný druh 
vzdělávání 

Číselník Dosažený stupeň  
vzdělání

RAKK C 1 ANO

14 ZAHDAT
Datum zahájení vzdělávání v dané 
konzervatoři 

(D)D.(M)M.RRRR D  ANO

15 KOD_ZAH
Kód zahájení vzdělávání v dané 
konzervatoři

Číselník Zahájení vzdělávání 
ve VOŠ/ konzervatoři/ SŠ

RAZV C 1 ANO

16 UKONDAT
Datum ukončení vzdělávání v dané  
konzervatoři

(D)D.(M)M.RRRR D  NE

17 KOD_UKON
Kód ukončení vzdělávání v dané  
konzervatoři 

Číselník Ukončení vzdělávání 
ve VOŠ/ konzervatoři/ SŠ

RAUV C 1 NE

18 LET_PSD
Počet let splněné povinné školní 
docházky

I 1 ANO

19 ROCNIK Ročník, ve kterém se žák vzdělává Číselník ročníků RARO C 1 ANO

20 PRIZN_ST
Příznak vzdělávání, opakování, 
přerušení vzdělávání

Číselník Průběh vzdělávání RAPV C 1 ANO

21 ZPUSOB
Způsob plnění povinné školní 
docházky, pokud žák plní ve škole 
povinnou školní docházku

Číselník Způsob plnění školní 
docházky na ZŠ

RASD C 2 ANO

22 PRERUS

Celková doba přerušení daného 
druhu vzdělávání v měsících v dané 
škole (včetně prázdnin, počítá se 
každý započatý měsíc)

MM, zapíše se po ukončení 
přerušení vzdělávání (návrat 
nebo odchod ze školy)

I 2 ANO

23 OBOR Obor vzdělání  v konzervatoři Resortní číselník oborů AKSO RASO C 8 ANO 7-8

24 OBOR2
Příznak vzdělávání  ve druhém 
hlavním oboru

Číselník Příznak vzdělávání ve 
druhém hlavním oboru

RADO C 1 ANO

25 DRST Druh vzdělávání v konzervatoři 
Číselník Druh vzdělávání ve 
VOŠ/ konzervatoři/ SŠ

RADV C 2 ANO
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Č.
NÁZEV 

POLOŽKY
VÝZNAM A OBSAH POLOŽKY KÓDOVÁNÍ A TVAR

ČÍSEL-
NÍK

TYP
DÉL-

KA
POVIN. 

POL.
ROZ-
PĚTÍ

26 DELST Délka vzdělávání v konzervatoři 
Číselník Délka vzdělávacího 
programu

RADS C 2 ANO

27 FST Forma vzdělávání v konzervatoři Číselník Forma vzdělávání RAFS C 2 ANO

28 JAZYK_O Vyučovací jazyk oboru v konzervatoři
Číselník Vyučovací jazyk 
oboru

RAJO C 2 ANO

29 JAZ1 Kód 1. cizího studovaného jazyka Číselník Vyučovaný cizí jazyk RACJ C 2 ANO

30 JAZ2 Kód 2. cizího studovaného jazyka Číselník Vyučovaný cizí jazyk RACJ C 2 NE

31 JAZ3 Kód 3. cizího studovaného jazyka Číselník Vyučovaný cizí jazyk RACJ C 2 NE

32 JAZ4 Kód 4. cizího studovaného jazyka Číselník Vyučovaný cizí jazyk RACJ C 2 NE

33 FIN Zdroj fi nancování žáka 
Číselník                            
Financování žáka / studenta 

RAFZ C 1 ANO

34 KOD_OP_M
Kód konané maturitní zkoušky 
(pouze u žáků konajících maturitní 
zkoušku)

Číselník Vykonaná zkouška RAVZ C 1 NE

35 JAZM
Kód cizího jazyka, ze kterého žák 
koná maturitní zkoušku  

Číselník Vyučovaný cizí jazyk RACJ C 2 NE

36 VYSLCEL_M Kód výsledku maturitní zkoušky Číselník Úspěšnost RAUN C 1 NE

37 ZKDAT_M Datum konání maturitní zkoušky (D)D.(M)M.RRRR D  NE

38 SERIE_V
Označení série tiskopisu vysvědčení 
o maturitní zkoušce

C 5 NE 1-5

39 CTISK_V
Číslo tiskopisu vysvědčení o maturitní 
zkoušce

C 10 NE 6-10

40 KOD_OP_A Kód konaného absolutoria Číselník Vykonaná zkouška RAVZ C 1 NE

41 JAZABS
Kód cizího jazyka, ze kterého 
žák koná absolutorium nebo 
komisionální zkoušku

Číselník Vyučovaný cizí jazyk RACJ C 2 NE

42 VYSLCEL_A
Kód výsledku absolutoria 
v konzervatoři

Číselník Úspěšnost RAUN C 1 NE

43 ZKDAT_A
Datum konání absolutoria 
v konzervatoři

(D)D.(M)M.RRRR D  NE

44 SERIE_A
Označení série tiskopisu vysvědčení 
o absolutoriu v konzervatoři

C 5 NE 1-5

45 CTISK_A
Číslo tiskopisu vysvědčení 
o absolutoriu v konzervatoři 

C 10 NE 6-10

46 SERIE_D
Označení série tiskopisu diplomu 
o absolutoriu v konzervatoři

C 5 NE 1-5

47 CTISK_D
Číslo tiskopisu diplomu o absolutoriu 
v konzervatoři

C 10 NE 6-10

48 KOD_ZMEN Kód změny Číselník Kód změny RAKZ C 1 ANO

49 ZMENDAT Datum uskutečněné změny (D)D.(M)M.RRRR D  NE

50 KOD_VETY

Kontrolní rozlišení zda jde o větu 
o žákovi, absolventovi školy, 
osobě s přerušeným či ukončeným 
vzděláváním, osobě konající zkoušku  
atd.

Číselník Kód věty RAKV C 1 ANO 

51 PLAT_ZAC Začátek platnosti věty (D)D.(M)M.RRRR D  ANO

52 PLAT_KON Konec platnosti věty (D)D.(M)M.RRRR D ANO

STRUKTURA DAT PŘEDÁVANÝCH ZE ŠKOLNÍ MATRIKY KONZERVATOŘÍ 2013/2014
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1) RRNNDDXXXX ve struktuře: RR= poslední dvojčíslí roku narození, NN u chlapců= MM (pořadové číslo měsíce), u dívek MM+50, DD= den 

narození, XXXX= pořadové číslo. U žáků narozených před rokem 1954 se uvádí devítimístný kód. U osob, kterým dosud nebylo přiděleno 

rodné číslo, se místo XXXX dosadí „X“+ trojmístné pořadové číslo přidělené jednoznačně školou. U osob, které byly přijaty za žáky školy, ale 

ke vzdělávání fakticky nenastoupily a do doby ukončení vzdělávání se tudíž nepodařilo zjistit jejich rodné číslo, se místo XXXX dosadí „Y“+ 

trojmístné pořadové číslo přidělené jednoznačně školou.
2) PP – Část roku narození se vyjádří písmeny  „aa“ – leden až srpen,  resp. „bb“ – září až prosinec.
3) U žáků s bydlištěm mimo ČR se do položky OBECB uvede kód „999999“ a do položky OKRESB se uvede složený kód „999xxx“, kde se místo xxx  

dosadí kód státu bydliště podle číselníku RAST.
4) U žáků, kteří se ke vzdělávání v konzervatoři přihlásili ze školy zařazené ve školském rejstříku a v tomtéž roce byli přijati ke vzdělávání, se kon-

troluje na školský rejstřík, u ostatních žáků lze uvést kód „000000203“. U žáků, kteří absolvovali zahraniční školu, se uvede kód „999999xxx“, kde 

místo xxx se dosadí kód státu sídla školy podle číselníku RAST. U české školy při zastupitelském úřadu v zahraničí se uvede kód „000000xxx “, 

kde místo xxx se dosadí kód státu sídla české školy podle číselníku RAST.

STRUKTURA DAT PŘEDÁVANÝCH ZE ŠKOLNÍ MATRIKY KONZERVATOŘÍ 2013/2014
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STRUKTURA DAT PŘEDÁVANÝCH ZE ŠKOLNÍ MATRIKY KONZERVATOŘÍ 2013/2014

Soubor dat předávaných ze školní matriky o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami – konzervatoře
Název souboru: ve tvaru K123456789_CCa.xml, kde číslice představují IZO školy a CC číslo části školy (č. souboru)

Formát předávaného souboru: XML 

Popis položek souboru verze „KONa.007“:

Č.
NÁZEV

POLOŽKY
VÝZNAM A OBSAH POLOŽKY KÓDOVÁNÍ A TVAR

ČÍSEL-
NÍK

TYP DÉLKA
POVIN. 

POL.

1 RDAT
Rozhodné datum sběru (datum, ke kte-
rému se zjišťování provádí)

(D)D.(M)M.RRRR D  ANO

2 IZO IZO vykazující školy  Školský rejstřík C 9 ANO 

3 CAST Číslo části školy C 2 ANO

4 KOD_ZAKA
Jednoznačný identifi kační kód žáka 
určený školou s vyloučením možnosti 
duplicit u různých žáků školy 

C  10 ANO

5 POHLAVI Pohlaví žáka Číselník Pohlaví RAPO C 1 ANO

6 DAT_NAROZ Rok narození a jeho část RRRRPP  1) C 6 ANO

7 KSTPR Kvalifi kátor státního občanství
Číselník Resortní kvalifi kátor 
státního občanství

RAKO C 1 ANO

8 STPR Státní občanství žáka Číselník Státy RAST C 3 ANO

9 POSTIZ1 Druh zdravotního postižení Číselník Zdravotní postižení RAZP C 2 ANO

 
10

POSTIZ2 Druh dalšího zdravotního postižení Číselník Zdravotní postižení RAZP C 2 NE

11 VICE_VAD

Příznak souběžného postižení více vada-
mi (na základě speciálně pedagogického 
popř.psychologického vyšetření škol-
ským poradenským zařízením)

0 - není postižen více vadami
1 - je postižen více vadami 

C 1 ANO

12 OKRESB Okres trvalého pobytu žáka  2) Číselník NUTS/LAU1 RAOR C 6 ANO

13 ODHL Předchozí působiště nově přijatého žáka  
Číselník Předchozí působiště 
žáka SŠ / Konzervatoře

RAPZ C 3 ANO

14 IZOZ
IZO školy, ze které se žák přihlásil ke 
vzdělávání v konzervatoři  3)

Školský rejstřík C 9 ANO

15 STUPEN
Nejvyšší stupeň vzdělání, kterého žák 
dosáhl před přijetím na daný druh vzdě-
lávání 

Číselník Dosažený stupeň 
vzdělání 

RAKK C 1 ANO

16 ZAHDAT
Datum zahájení vzdělávání v dané kon-
zervatoři 

(D)D.(M)M.RRRR D  ANO

17 KOD_ZAH
Kód zahájení vzdělávání v dané konzer-
vatoři

Číselník Zahájení vzdělávání 
ve VOŠ/ konzervatoři/ SŠ

RAZV C 1 ANO

18 UKONDAT
Datum ukončení vzdělávání v dané  
konzervatoři

(D)D.(M)M.RRRR D  NE

19 KOD_UKON
Kód ukončení vzdělávání v dané  kon-
zervatoři 

Číselník Ukončení vzdělávání 
ve VOŠ/ konzervatoři/ SŠ

RAUV C 1 NE

20 LET_PSD
Počet let splněné povinné školní do-
cházky

I 1 ANO

21 ROCNIK Ročník, ve kterém se žák vzdělává Číselník ročníků RARO C 1 ANO

22 PRIZN_ST
Příznak vzdělávání, opakování, přerušení 
vzdělávání

Číselník Průběh vzdělávání RAPV C 1 ANO

23 ZPUSOB
Způsob plnění povinné školní docházky, 
pokud žák plní ve škole povinnou školní 
docházku

Číselník Způsob plnění školní 
docházky na ZŠ

RASD C 2 ANO
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Č.
NÁZEV

POLOŽKY
VÝZNAM A OBSAH POLOŽKY KÓDOVÁNÍ A TVAR

ČÍSEL-
NÍK

TYP DÉLKA
POVIN. 

POL.

24 PRERUS

Celková doba přerušení daného druhu 
vzdělávání v měsících v dané škole (včet-
ně prázdnin, počítá se každý započatý 
měsíc)

MM, zapíše se po ukončení 
přerušení vzdělávání (návrat 
nebo odchod ze školy)

I 2 ANO

25 OBOR Obor vzdělání  v konzervatoři Resort.číselník oborů AKSO RASO C 8 ANO

26 OBOR2
Příznak vzdělávání ve druhém hlavním 
oboru 

Číselník Příznak vzdělávání ve 
druhém hlavním oboru

RADO C 1 ANO

27 DRST Druh vzdělávání v konzervatoři 
Číselník Druh vzdělávání  ve 
VOŠ/ konzervatoři/ SŠ

RADV C 2 ANO

28 DELST Délka vzdělávání v konzervatoři 
Číselník Délka vzdělávacího 
programu

RADS C 2 ANO

29 FST Forma vzdělávání  v konzervatoři Číselník Forma vzdělávání RAFS C 2 ANO

30 JAZYK_O Vyučovací jazyk oboru v konzervatoři 
Číselník Vyučovací jazyk 
oboru

RAJO C 2 ANO

31 JAZ1 Kód 1. cizího studovaného jazyka Číselník Vyučovaný cizí jazyk RACJ C 2 ANO

32 JAZ2 Kód 2. cizího studovaného jazyka Číselník Vyučovaný cizí jazyk RACJ C 2 NE

33 JAZ3 Kód 3. cizího studovaného jazyka Číselník Vyučovaný cizí jazyk RACJ C 2 NE

34 JAZ4 Kód 4. cizího studovaného jazyka Číselník Vyučovaný cizí jazyk RACJ C 2 NE

35 INDI Individuální vzdělávací plán (IVP)
Číselník pro rozlišení důvodů 
vytvoření IVP

RAIP C 1 ANO

36 NADANI Rozlišení pro mimořádně nadaného žáka
0 –  není mimořádně nadaný
1 –  je mimořádně nadaný 

C 1 ANO

37 SZ Kategorie sociálního znevýhodnění  4)

0 –  bez sociálního
        znevýhodnění
1 –  se sociálním
        znevýhodněním

C 1 ANO

38 ZZ Kategorie zdravotního znevýhodnění  4)

0 –  bez zdravotního
        znevýhodnění
1 –  se zdravotním
        znevýhodněním

C 1 ANO 

39 FIN
Zdroj fi nancování žáka – požadavek na 
zvýšené výdaje pro žáka 

Číselník
Financování žáka / studenta

RAFZ C 2 ANO

40 KOD_OP_M
Kód konané maturitní zkoušky (pouze 
u žáků konajících maturitní zkoušku)

Číselník Vykonaná zkouška RAVZ C 1 NE

41 JAZM
Kód cizího jazyka, ze kterého žák koná 
maturitní zkoušku  

Číselník Vyučovaný cizí jazyk RACJ C 2 NE

42 VYSLCEL_M Kód výsledku maturitní zkoušky Číselník Úspěšnost RAUN C 1 NE

43 ZKDAT_M Datum konání maturitní zkoušky (D)D.(M)M.RRRR D  NE

44 KOD_OP_A Kód konaného absolutoria Číselník Vykonaná zkouška RAVZ C 1 NE

45 JAZABS
Kód cizího jazyka, ze kterého žák koná 
absolutorium nebo komisionál. zkoušku

Číselník Vyučovaný cizí jazyk RACJ C 2 NE

46 VYSLCEL_A Kód výsledku absolutoria v konzervatoři Číselník Úspěšnost RAUN C 1 NE

47 ZKDAT_A Datum konání absolutoria v konzervatoři (D)D.(M)M.RRRR D  NE

48 KOD_ZMEN Kód změny Číselník Kód změny RAKZ C 1 ANO

49 ZMENDAT Datum uskutečněné změny (D)D.(M)M.RRRR D  NE

STRUKTURA DAT PŘEDÁVANÝCH ZE ŠKOLNÍ MATRIKY KONZERVATOŘÍ 2013/2014
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Č.
NÁZEV

POLOŽKY
VÝZNAM A OBSAH POLOŽKY KÓDOVÁNÍ A TVAR

ČÍSEL-
NÍK

TYP DÉLKA
POVIN. 

POL.

50 KOD_VETY

Kontrolní rozlišení zda jde o větu o žáko-
vi, absolventovi školy, osobě s přeruše-
ným či ukončeným vzděláváním, osobě 
konající zkoušku  atd.

Číselník Kód věty RAKV C 1 ANO

51 PLAT_ZAC Začátek platnosti věty (D)D.(M)M.RRRR D ANO

52 PLAT_KON Konec platnosti věty (D)D.(M)M.RRRR D ANO

1) PP – Část roku narození se vyjádří písmeny „aa“ – leden až srpen, resp. „bb“ – září až prosinec.
2) U žáků s bydlištěm mimo ČR se do položky OKRESB se uvede složený kód „999xxx“, kde místo xxx se dosadí kód státu bydliště podle číselníku 

RAST.
3) U žáků, kteří se ke vzdělávání v konzervatoři přihlásili ze školy zařazené ve školském rejstříku a v tomtéž roce byli přijati ke vzdělávání, se kon-

troluje na školský rejstřík, u ostatních žáků lze uvést kód „000000203“. U žáků, kteří absolvovali zahraniční školu, se uvede kód „999999xxx“, kde 

místo xxx se dosadí kód státu sídla školy podle číselníku RAST. U české školy při zastupitelském úřadu v zahraničí se uvede kód „000000xxx “, 

kde místo xxx se dosadí kód státu sídla české školy podle číselníku RAST.
4) Položky SZ a ZZ jsou ve školním roce 2013/14 předávány povinně.

STRUKTURA DAT PŘEDÁVANÝCH ZE ŠKOLNÍ MATRIKY KONZERVATOŘÍ 2013/2014
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STRUKTURA DAT PŘEDÁVANÝCH ZE ŠKOLNÍ MATRIKY VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL 2013/2014

Soubor dat předávaných ze školní matriky o studentech vyšších odborných škol
Název souboru: ve tvaru V123456789_CC.xml, kde číslice představují IZO školy a CC číslo části školy (č. souboru)

Formát předávaného souboru: XML 

Popis položek souboru verze „VOS.007“:

Č.
NÁZEV

POLOŽKY
VÝZNAM A OBSAH POLOŽKY KÓDOVÁNÍ A TVAR

ČÍSEL-
NÍK

TYP
DÉL-

KA
POVIN. 

POL.
ROZ-
PĚTÍ

1 RDAT
Rozhodné datum sběru (datum, ke 
kterému se zjišťování provádí)

(D)D.(M)M.RRRR D  ANO

2 IZO IZO vykazující školy  Školský rejstřík C 9 ANO

3 CAST Číslo části školy C 2 ANO

4 RODC Rodné číslo studenta  RRNNDDXXXX   1)  C 10 ANO 9 - 10

5 POHLAVI Pohlaví studenta Číselník Pohlaví RAPO C 1 ANO

6 DAT_NAROZ Rok narození a jeho část RRRRPP  2) C 6 ANO

7 KSTPR Kvalifi kátor státního občanství
Číselník Resortní kvalifi kátor 
státního občanství

RAKO C 1 ANO

8 STPR Státní občanství studenta Číselník Státy RAST C 3 ANO

9 OBECB Kód obce trvalého pobytu studenta  3) 
Číselník Základní územní 
jednotky (obce)

RAUJ C 6 ANO

10 OKRESB Okres trvalého pobytu studenta  3) Číselník NUTS/LAU1 RAOR C 6 ANO

11 ODHL
Předchozí působiště nově přijatého 
studenta

Číselník Předchozí působiště 
studenta

RAPS C 2 ANO

12 IZOS
IZO střední školy, ve které student 
získal střední vzdělání s maturitou 4)

Školský rejstřík C 9 ANO

13 OBORS Obor vzdělání ve střední škole  5) Resortní číselník oborů AKSO RASO C 8 NE 7 – 8

14 RMAT Rok maturity RRRR C 4 ANO

15 STUPEN
Nejvyšší stupeň vzdělání, kterého stu-
dent dosáhl před přijetím do daného 
druhu vzdělávání 

Číselník Dosažený stupeň 
vzdělání 

RAKK C 1 ANO

16 ZAHDAT
Datum zahájení vzdělávání v dané 
VOŠ 

(D)D.(M)M.RRRR D  ANO

17 KOD_ZAH Kód zahájení vzdělávání v dané VOŠ
Číselník Zahájení vzdělávání 
ve VOŠ

RAZV C 1 ANO

18 UKONDAT
Datum ukončení vzdělávání v dané 
VOŠ

(D)D.(M)M.RRRR D  NE

19 KOD_UKON Kód ukončení vzdělávání v dané VOŠ 
Číselník Ukončení vzdělávání 
ve VOŠ

RAUV C 1 NE

20 ROCNIK
Ročník, ve kterém se student vzdě-
lává 

Číselník ročníků  RARO C 1 ANO

21 PRIZN_ST
Příznak vzdělávání, opakování, přeru-
šení vzdělávání

Číselník Průběh vzdělávání RAPV C 1 ANO

22 PRERUS

Celková doba přerušení daného 
druhu vzdělávání v měsících v dané 
škole (včetně prázdnin, počítá se 
každý započatý měsíc)

MM, zapíše se po ukončení 
přerušení vzdělávání (návrat 
nebo odchod ze školy)

I 2 ANO 

23 TRIDA
Identifi kace studijní skupiny (§ 23  
školského zákona)

Školou používané jednoznač-
né označení studijní skupiny

C 25 ANO 1 - 25

24 FIN Zdroj fi nancování studenta 
Číselník
Financování žáka / studenta 

RAFZ C 1 ANO
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Č.
NÁZEV

POLOŽKY
VÝZNAM A OBSAH POLOŽKY KÓDOVÁNÍ A TVAR

ČÍSEL-
NÍK

TYP
DÉL-

KA
POVIN. 

POL.
ROZ-
PĚTÍ

25 OBOR
Obor vzdělání resp. vzdělávací pro-
gram VOŠ

Resortní číselník oborů AKSO RASO C 8 ANO

26 DELST Délka vzdělávacího programu ve VOŠ  
Číselník Délka vzdělávacího 
programu

RADS C 2 ANO

27 FST Forma vzdělávání ve VOŠ Číselník Forma vzdělávání RAFS C 2 ANO

28 JAZYK_O Vyučovací jazyk oboru ve VOŠ
Číselník Vyučovací jazyk 
oboru

RAJO C 2 ANO

29 JAZ1 Kód 1. cizího studovaného jazyka Číselník Vyučovaný cizí jazyk RACJ C 2 ANO

30 JAZ2 Kód 2. cizího studovaného jazyka Číselník Vyučovaný cizí jazyk RACJ C 2 NE

31 JAZ3 Kód 3. cizího studovaného jazyka Číselník Vyučovaný cizí jazyk RACJ C 2 NE

32 JAZ4 Kód 4. cizího studovaného jazyka Číselník Vyučovaný cizí jazyk RACJ C 2 NE

33 KOD_OPAK Příznak konané zkoušky Číselník Vykonaná zkouška RAVZ C 1 NE

34 JAZABS
Kód cizího jazyka, ze kterého student 
koná absolutorium

Číselník Vyučovaný cizí jazyk RACJ C 2 NE

35 VYSLCELK Kód výsledku absolutoria Číselník Úspěšnost RAUN C 1 NE

36 ZKDAT Datum konání absolutoria (D)D.(M)M.RRRR D  NE

37 SERIE_A
Označení série tiskopisu vysvědčení 
o absolutoriu ve VOŠ

C 5 NE 1 - 5

38 CTISK_A
Číslo tiskopisu vysvědčení o absolu-
toriu ve VOŠ

C 10 NE 6 - 10

39 SERIE_D
Označení série tiskopisu diplomu 
o absolutoriu ve VOŠ

C 5 NE 1 – 5

40 CTISK_D
Číslo tiskopisu diplomu o absolutoriu 
ve VOŠ

C 10 NE 6 – 10

41 KOD_ZMEN Kód změny Číselník Kód změny RAKZ C 1 ANO

42 ZMENDAT Datum uskutečněné změny (D)D.(M)M.RRRR D  NE 

43 KOD_VETY

Kontrolní rozlišení zda jde o větu 
o studentovi, absolventovi školy, 
osobě s přerušeným či ukončeným 
vzděláváním, osobě konající zkoušku  

Číselník Kód věty RAKV C 1 ANO

44 PLAT_ZAC Začátek platnosti věty (D)D.(M)M.RRRR D ANO

45 PLAT_KON Konec platnosti věty (D)D.(M)M.RRRR D ANO

1) RRNNDDXXXX ve struktuře: RR= poslední dvojčíslí roku narození, NN u mužů= MM (pořadové číslo měsíce), u žen MM+50, DD= den naro-

zení, XXXX= pořadové číslo. U osob narozených před rokem 1954 se uvádí devítimístný kód. U osob, kterým dosud nebylo přiděleno rodné 

číslo se místo XXXX dosadí „X“+ trojmístné pořadové číslo přidělené jednoznačně školou.
2) PP – Část roku narození se vyjádří písmeny „aa“ – leden až srpen,  resp. „bb“ – září až prosinec.
3) U studentů s bydlištěm mimo ČR se do položky OBECB uvede kód „999999“ a do položky OKRESB se uvede složený kód „999xxx“, kde se místo 

xxx  dosadí číselný kód státu bydliště podle číselníku RAST.
4) U studentů, kteří maturovali ve škole zařazené ve školském rejstříku a v tomtéž roce byli přijati na VOŠ, se kontroluje na školský rejstřík, 

u studentů, kteří maturovali v české škole dříve, lze uvést kód „000000203“. U české školy při zastupitelském úřadu v zahraničí se uvede kód 

„000000xxx “, kde se místo xxx dosadí kód státu sídla školy podle číselníku RAST. U studentů, kteří maturovali v zahraniční škole, se uvede kód 

„999999xxx“, kde se místo xxx  dosadí kód státu sídla školy podle číselníku RAST.
5) U studentů, kteří maturovali ve škole zařazené ve školském rejstříku a v tomtéž roce byli přijati na VOŠ, se kontroluje na číselník oborů. 

STRUKTURA DAT PŘEDÁVANÝCH ZE ŠKOLNÍ MATRIKY VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL 2013/2014
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STRUKTURA DAT PŘEDÁVANÝCH ZE ŠKOLNÍ MATRIKY VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL 2013/2014

Soubor dat předávaných ze školní matriky o studentech se speciálními vzdělávacími potřebami – vyšší odbor-
né školy
Název souboru: ve tvaru V123456789_CCa.xml, kde číslice představují IZO školy a CC číslo části školy (č. souboru)

Formát předávaného souboru: XML 

Popis položek souboru verze „VOSa.007“:

Č.
NÁZEV

POLOŽKY
VÝZNAM A OBSAH POLOŽKY KÓDOVÁNÍ A TVAR

ČÍSEL-
NÍK

TYP DÉLKA
POVIN. 

POL.

1 RDAT
Rozhodné datum sběru (datum, ke kte-
rému se zjišťování provádí)

(D)D.(M)M.RRRR D  ANO

2 IZO IZO vykazující školy  Školský rejstřík C 9 ANO

3 CAST Číslo části C 2 ANO

4 KOD_ZAKA
Jednoznačný identifi kační kód studenta 
určený školou s vyloučením možnosti 
duplicit u různých studentů školy

  C 10 ANO

5 POHLAVI Pohlaví studenta Číselník Pohlaví RAPO C 1 ANO

6 DAT_NAROZ Rok narození a jeho část RRRRPP  1) C 6 ANO

7 KSTPR Kvalifi kátor státního občanství
Číselník Resortní kvalifi kátor 
státního občanství

RAKO C 1 ANO

8 STPR Státní občanství studenta Číselník Státy RAST C 3 ANO

9 POSTIZ1 Druh prvního zdravotního postižení Číselník zdravotního postižení RAZP C 2 ANO

10 POSTIZ2 Druh dalšího zdravotního postižení Číselník zdravotního postižení RAZP C 2 NE

11 VICE_VAD

Příznak souběžného postižení více vada-
mi (na základě speciálně pedagogického 
popř.psychologického vyšetření škol-
ským poradenským zařízením)

0 –  není postižen více vadami
1 –  je postižen více vadami 

C 1 ANO

12 OKRESB Okres trvalého pobytu studenta  2) Číselník NUTS/LAU1 RAOR  C 6 ANO

13 ODHL
Předchozí působiště nově přijatého 
studenta

Číselník Předchozí působiště 
studenta

RAPS C 2 ANO

14 IZOS
IZO střední školy, ve které student  získal 
střední vzdělání s maturitou  3)

Školský rejstřík C 9 ANO

15 OBORS Obor vzdělání ve střední škole  4) Resortní číselník oborů AKSO RASO C 8 NE

16 RMAT Rok maturity RRRR C 4 ANO

17 STUPEN
Nejvyšší stupeň vzdělání, kterého stu-
dent dosáhl před přijetím do daného 
druhu vzdělávání 

Číselník Kategorie dosažené-
ho vzdělání podle KKOV

RAKK C 1 ANO

18 ZAHDAT Datum zahájení  vzdělávání v dané VOŠ (D)D.(M)M.RRRR D ANO

19 KOD_ZAH Kód zahájení  vzdělávání  v dané VOŠ
Číselník Zahájení vzdělávání 
ve VOŠ, konzervatoři, SŠ

RAZV C 1 ANO

20 UKONDAT Datum ukončení vzdělávání v dané VOŠ (D)D.(M)M.RRRR D  NE

21 KOD_UKON Kód ukončení vzdělávání v dané VOŠ 
Číselník Ukončení vzdělávání 
ve VOŠ

RAUV C 1 NE

22 ROCNIK Ročník, ve kterém se student vzdělává Číselník Ročník vzdělávání  RARO C 1 ANO

23 PRIZN_ST
Příznak vzdělávání, opakování, přerušení 
vzdělávání

Číselník Průběh vzdělávání RAPV C 1 ANO

24 PRERUS

Celková doba přerušení daného druhu 
vzdělávání v měsících v dané škole (vč.
prázdnin, počítá se každý započatý 
měsíc)

MM, zapíše se po ukončení 
přerušení vzdělávání (návrat 
nebo odchod ze školy)

I 2 ANO

25 TRIDA
Identifi kace studijní skupiny (§ 23 škol-
ského zákona)

Školou používané jednoznač-
né označení studijní skupiny

C 25 ANO



strana 28 SEŠIT 3
 

Č.
NÁZEV

POLOŽKY
VÝZNAM A OBSAH POLOŽKY KÓDOVÁNÍ A TVAR

ČÍSEL-
NÍK

TYP DÉLKA
POVIN. 

POL.

26 TYP_TR Typ studijní skupiny Číselník Typ třídy / skupiny RATT C 3 ANO

27 OBOR
Obor vzdělání resp. vzdělávací program 
VOŠ

Resortní číselník oborů AKSO RASO C 8 ANO

28 DELST Délka vzdělávacího programu ve VOŠ  
Číselník Délka vzdělávacího 
programu

RADS C 2 ANO

29 FST Forma vzdělávání ve VOŠ Číselník Forma vzdělávání RAFS C 2 ANO

30 JAZYK_O Vyučovací jazyk oboru ve VOŠ
Číselník Vyučovací jazyk 
oboru

RAJO C 2 ANO

31 JAZ1 Kód 1. cizího studovaného jazyka Číselník Vyučovaný cizí jazyk RACJ C 2 ANO

32 JAZ2 Kód 2. cizího studovaného jazyka Číselník Vyučovaný cizí jazyk RACJ C 2 NE

33 JAZ3 Kód 3. cizího studovaného jazyka Číselník Vyučovaný cizí jazyk RACJ C 2 NE

34 JAZ4 Kód 4. cizího studovaného jazyka Číselník Vyučovaný cizí jazyk RACJ C 2 NE

35 INDI Individuální vzdělávací plán (IVP)
Číselník pro rozlišení důvodů 
vytvoření IVP

RAIP C 1 ANO

36 NADANI
Rozlišení pro mimořádně nadaného 
studenta

0 –  není mimořádně nadaný  
1 –  je mimořádně nadaný

C 1 ANO

37 SZ Kategorie sociálního znevýhodnění  5)

0 –  bez sociálního
        znevýhodnění
1 –  se sociálním
        znevýhodněním

C 1 ANO

38 ZZ Kategorie zdravotního znevýhodnění  5)

0 –  bez zdravotního
        znevýhodnění
1 –  se zdravotním
        znevýhodněním

C 1 ANO

39 FIN
Zdroj fi nancování studenta – požadavek 
na zvýšené výdaje pro studenta 

Číselník Financování                  
žáka / studenta

RAFZ C 2 ANO

40 KOD_OPAK Příznak konané zkoušky Číselník Vykonaná zkouška RAVZ C 1 NE

41 JAZABS
Kód cizího jazyka, ze kterého student 
koná absolutorium

Číselník Vyučovaný cizí jazyk RACJ C 2 NE

42 VYSLCELK Kód výsledku absolutoria Číselník Úspěšnost RAUN C 1 NE

43 ZKDAT Datum konání absolutoria (D)D.(M)M.RRRR D  NE

44 KOD_ZMEN Kód změny  Číselník Kód změny RAKZ C 1 ANO

45 ZMENDAT Datum uskutečněné změny (D)D.(M)M.RRRR D  NE

46 KOD_VETY

Kontrolní rozlišení zda jde o větu o stu-
dentovi, absolventovi školy, osobě s pře-
rušeným či ukončeným vzděláváním, 
osobě konající zkoušku  atd.

Číselník Kód věty RAKV C 1 ANO

47 PLAT_ZAC Začátek platnosti věty (D)D.(M)M.RRRR D ANO

48 PLAT_KON Konec platnosti věty (D)D.(M)M.RRRR D ANO

1) PP – Část roku narození se vyjádří písmeny „aa“ – leden až srpen,  resp. „bb“ – září až prosinec.
2) U studentů s bydlištěm mimo ČR se do položky OKRESB se uvede složený kód „999xxx“, kde místo xxx se dosadí číselný kód státu bydliště 

podle číselníku RAST.
3) U studentů, kteří maturovali ve škole zařazené ve školském rejstříku a v tomtéž roce byli přijati na VOŠ, se kontroluje na školský rejstřík, 

u studentů, kteří maturovali v české škole dříve, lze uvést kód „000000203“. U české školy při zastupitelském úřadu v zahraničí se uvede kód 

„000000xxx “, kde místo xxx se dosadí kód státu sídla školy podle číselníku RAST. U studentů, kteří maturovali v zahraniční škole, se uvede kód 

„999999xxx“, kde místo xxx se dosadí kód státu sídla školy podle číselníku RAST.
4) U studentů, kteří maturovali ve škole zařazené ve školském rejstříku a v tomtéž roce byli přijati na VOŠ, se kontroluje na číselník oborů.
5) položky SZ a ZZ jsou ve školním roce 2013/14 předávány povinně.

STRUKTURA DAT PŘEDÁVANÝCH ZE ŠKOLNÍ MATRIKY VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL 2013/2014
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STRUKTURA DAT PŘEDÁVANÝCH Z EVIDENCE UCHAZEČŮ VYŠŠICH ODBORNÝCH ŠKOL 2013/2014

Soubor dat předávaných z evidence uchazečů o přijetí ke vzdělávání ve vyšší odborné škole
Název souboru: ve tvaru U123456789.xml kde číslice představují IZO školy

Formát předávaného souboru: XML 

Popis položek souboru verze „U.006“:

Č.
NÁZEV

POLOŽKY
VÝZNAM A OBSAH POLOŽKY KÓDOVÁNÍ A TVAR

ČÍSEL-
NÍK

TYP
DÉL-

KA 
POVIN. 

POL.
ROZ-
PĚTÍ

1 RDAT
Rozhodné datum sběru (datum, ke 
kterému se zjišťování provádí)

(D)D.(M)M.RRRR D  ANO

2 IZO IZO vykazující školy  Školský rejstřík C 9 ANO

3 RODC Rodné číslo uchazeče  RRNNDDXXXX   1)  C 10 ANO 9 - 10

4 POHLAVI Pohlaví uchazeče Číselník Pohlaví RAPO C 1 ANO

5 STPR Státní občanství uchazeče Číselník Státy RAST C 3 ANO

6 OBECB
Kód obce trvalého pobytu uchaze-
če  2) 

Číselník Základní územní 
jednotky (obce)

RAUJ C 6 ANO

7 OKRESB Okres trvalého pobytu uchazeče  2) Číselník NUTS/LAU1 RAOR C 6 ANO

8 ODHL Předchozí působiště uchazeče
Číselník Předchozí působiště 
studenta

RAPS C 2 ANO

9 IZOS
IZO střední školy, ve které uchazeč 
získal střední vzdělání s maturitou  3)

Školský rejstřík C 9 ANO

10 OBORS Obor vzdělání ve střední škole  4) Resortní číselník oborů AKSO RASO C 8 NE 7 – 8

11 RMAT Rok maturity RRRR C 4 ANO

12 OBOR1
Obor vzdělání ve VOŠ, na který se 
uchazeč hlásí

Resortní číselník oborů AKSO
RASO C  8 ANO

13 DELST1
Délka vzdělávacího programu ve 
VOŠ, na který se uchazeč hlásí

Číselník Délka vzdělávacího 
programu

RADS C 2 ANO

14 FST1
Forma vzdělávání ve VOŠ, na kterou 
se uchazeč hlásí

Číselník Forma vzdělávání RAFS C 2 ANO

15 OBOR
Obor vzdělání ve VOŠ, na který byl 
uchazeč přijat

Resortní číselník oborů AKSO RASO C 8 NE

16 DELST
Délka vzdělávacího programu ve 
VOŠ, na který byl uchazeč přijat 

Číselník Délka vzdělávacího 
programu

RADS C 2 NE

17 FST
Forma vzdělávání ve VOŠ, na kterou 
byl uchazeč přijat

Číselník Forma vzdělávání RAFS C 2 NE

18 VYPR Výsledek přijímacího řízení na VOŠ
Číselník Výsledek přijímacího 
řízení

RUPR C 2 ANO

19 ZAPIS
Údaj o tom, zda se přijatý uchazeč 
zapsal

Číselník Zápis do 1. ročníku 
VOŠ

RUZR C  1 NE

1) RRNNDDXXXX ve struktuře: RR= poslední dvojčíslí roku narození, NN u mužů= MM (pořadové číslo měsíce), u žen MM+50, DD= den 
narození, XXXX= pořadové číslo. U osob narozených před rokem 1954 se uvádí devítimístný kód. U osob, kterým dosud nebylo při-
děleno rodné číslo se místo XXXX dosadí „X“+ trojmístné pořadové číslo přidělené jednoznačně školou. Při nezjištění RODC neúspěš-
ného uchazeče (nepřijat, nezapsal se) je možno dosadit místo XXXX písmeno „Y“+ trojmístné pořadové číslo přidělené jednoznačně 
školou.

2) U uchazečů s bydlištěm mimo ČR se do položky OBECB uvede kód „999999“ a do položky OKRESB se uvede složený kód „999xxx“, 
kde se místo xxx  dosadí číselný kód státu bydliště podle číselníku RAST.

3) U studentů, kteří maturovali ve škole zařazené ve školském rejstříku a v tomtéž roce byli přijati na VOŠ, se kontroluje na školský rej-
střík, u studentů, kteří maturovali v české škole dříve, lze uvést kód „000000203“. U české školy při zastupitelském úřadu v zahraničí se 
uvede kód „000000xxx “, kde se místo xxx dosadí kód státu sídla školy podle číselníku RAST. U studentů, kteří maturovali v zahraniční 
škole, se uvede kód „999999xxx“, kde se místo xxx  dosadí kód státu sídla školy podle číselníku RAST. 

4) U uchazečů, kteří maturovali ve škole zařazené ve školském rejstříku a v tomtéž roce byli zapsáni na VOŠ, se kontroluje na číselník 
oborů. 
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Kvalifi kační a hodnotící standardy profesních kvalifi kací schválených dle zákona 
č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) zveřejňuje v souladu se zákonem 
č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uzná-
vání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů seznam schválených kvalifi kačních a hodnotí-
cích standardů profesních kvalifi kací.

Ministerstvo schválilo kvalifi kační a hodnotící standardy profesních kvalifi kací, které jsou zveřejňovány 
v Národní soustavě kvalifi kací (dále jen „NSK“) na adrese www.narodni-kvalifi kace.cz. NSK je databáze všech 
kvalifi kací rozlišovaných a uznávaných na území České republiky, v současné době je postupně naplňována 
schválenými standardy profesních kvalifi kací. Podle schválených standardů mohou autorizující orgány (tj. pří-
slušné správní orgány) vydávat autorizaci k ověřování výsledků dalšího vzdělávání. Autorizace opravňuje reali-
zovat zkoušky vedoucí k ověřování výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení, na základě kterého 
může být vydáváno osvědčení o získání profesní kvalifi kace.

Seznam schválených kvalifi kačních a hodnotících standardů

dne 23. 10. 2012 byly schváleny tyto profesní kvalifi kace:

Autorizující orgán MD:
PK Informátor v dopravě (kvalifi kační úroveň 3)

Autorizující orgán MMR: (revize již schválených standardů)
PK Pracovník provozu prádelny (kvalifi kační úroveň 3)
PK Pracovník provozu chemické čistírny a provozu mokrého čištění (kvalifi kační úroveň 3)
PK Pracovník provozu čistírny usní a kožešin (kvalifi kační úroveň 3)
PK Detašér čistírny a prádelny (kvalifi kační úroveň 3)
PK Pracovník pronájmu prádla (kvalifi kační úroveň 3)

PK Barman (kvalifi kační úroveň 3)
PK Sommelier (kvalifi kační úroveň 3)

Autorizující orgán MPO:
PK Pracovník pro recyklaci (kvalifi kační úroveň 3)

PK Kovář strojní (kvalifi kační úroveň 3)
PK Kovář ruční (kvalifi kační úroveň 3)

PK Montér tepelných čerpadel (kvalifi kační úroveň 3)
PK Lisař ‒ seřizovač na automatických linkách (kvalifi kační úroveň 3)
PK Elektrotechnik koncových vysokofrekvenčních zařízení (kvalifi kační úroveň 4)

Autorizující orgán MPSV:
PK Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kvalifi kační úroveň 4)
PK Chůva pro dětské koutky (kvalifi kační úroveň 4)

Autorizující orgán MŠMT:
PK Instruktor bodystylingu (kvalifi kační úroveň 3)
PK Instruktor pilates (kvalifi kační úroveň 3)
PK Instruktor powerjógy (kvalifi kační úroveň 3)
PK Instruktor indoor cycling (kvalifi kační úroveň 3)
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Autorizující orgán MV: (revize již schválených standardů)
PK Strážný (kvalifi kační úroveň 2)

Autorizující orgán MZe:
PK Pracovník pro řádné zacházení s malými jatečními zvířaty na porážkách (kvalifi kační úroveň 3)
PK Pracovník pro řádné zacházení s velkými jatečními zvířaty na porážkách (kvalifi kační úroveň 3)
PK Operátor linky pro výrobu krmných směsí (kvalifi kační úroveň 4)
PK Operátor linky pro výrobu premixů (kvalifi kační úroveň 4)
PK Specialista poradenství a prodeje krmných směsí (kvalifi kační úroveň 7)

Revize již schválených standardů
PK Ovocnář (kvalifi kační úroveň 3)
PK Školkař (kvalifi kační úroveň 3)
PK Sadovník (kvalifi kační úroveň 3)
PK Florista (kvalifi kační úroveň 3)
PK Zelinář (kvalifi kační úroveň 3)
PK Květinář (kvalifi kační úroveň 3)
PK Krajinář (kvalifi kační úroveň 3)

PK Vazačské práce (kvalifi kační úroveň 2)
PK Údržba veřejné zeleně (kvalifi kační úroveň 2)

Autorizující orgán MŽP:
PK Průvodce přírodou (kvalifi kační úroveň 4)

dne 26. 6. 2012 byly schváleny tyto profesní kvalifi kace:

Autorizující orgán MMR: 
PK Administrátor projektu (kvalifi kační úroveň 5)
PK Manažer projektu (kvalifi kační úroveň 6)
PK Manažer programů a komplexních projektů (kvalifi kační úroveň 7)

PK Místní zástupce cestovní kanceláře (kvalifi kační úroveň 4)
PK Pracovník turistického informačního centra (kvalifi kační úroveň 4)
PK Vedoucí pracovník turistického informačního centra (kvalifi kační úroveň 5)
PK Vedoucí zájezdu (kvalifi kační úroveň 4)

Autorizující orgán MPO:
PK Koksař obsluha baterií (kvalifi kační úroveň 3)
PK Koksař obsluha chemické části koksovny (kvalifi kační úroveň 3)

PK Hutník v recyklaci neželezných kovů (kvalifi kační úroveň 3)

PK Strojní rytec (kvalifi kační úroveň 2)
PK Galvanizér (kvalifi kační úroveň 3)
PK Kalič (kvalifi kační úroveň 3)
PK Mechanik kolejových vozů (kvalifi kační úroveň 3)
PK Mechanik motorových lokomotiv (kvalifi kační úroveň 3)
PK Montér točivých strojů (kvalifi kační úroveň 3)
PK Rýsovač (kvalifi kační úroveň 3)
PK Seřizovač konvenčních obráběcích strojů (kvalifi kační úroveň 3)
PK Smaltér (kvalifi kační úroveň 3)
PK Technik kontrolor jakosti ve strojírenství (kvalifi kační úroveň 4)
PK Technik řízení jakosti ve strojírenství (kvalifi kační úroveň 4)
PK Zámečník kolejových konstrukcí a vozidel (kvalifi kační úroveň 3)
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PK Betonář (kvalifi kační úroveň 3)
PK Klempíř stavební (kvalifi kační úroveň 3)
PK Montér výplní stavebních otvorů (kvalifi kační úroveň 3)
PK Stavební montážník (kvalifi kační úroveň 3)
PK Stavební zámečník (kvalifi kační úroveň 3)
PK Studnař (kvalifi kační úroveň 3)
PK Tunelář (kvalifi kační úroveň 3)
PK Železář (kvalifi kační úroveň 3)
PK Montér elektrických instalací (kvalifi kační úroveň 3)
PK Montér elektrických sítí (kvalifi kační úroveň 3)
PK Montér elektrických rozvaděčů (kvalifi kační úroveň 3)
PK Montér slaboproudých zařízení (kvalifi kační úroveň 3)
PK Montér hromosvodů (kvalifi kační úroveň 3)
PK Správce sítí pro malé a střední organizace (kvalifi kační úroveň 4)
PK Výrobce dřevěných hraček (kvalifi kační úroveň 3)
PK Strojník bazénu (kvalifi kační úroveň 3)

Revize již schválených standardů

PK Hutník přípravář vsázky aglomerace (kvalifi kační úroveň 3)
PK Hutník tavič ocelí (kvalifi kační úroveň 3)
PK Hutník vysokopecař (kvalifi kační úroveň 3)
PK Hutník tavič neželezných kovů (kvalifi kační úroveň 3)
PK Hutník tažeč kovů (kvalifi kační úroveň 3)
PK Hutník valcíř kovů (kvalifi kační úroveň 3)

PK Montér zdících systémů (kvalifi kační úroveň 3) – společně s PK Omítkář vznikla rozdělením PK Zedník
PK Omítkář (kvalifi kační úroveň 3) – společně s PK Montér zdících systémů vznikla rozdělením PK Zedník
PK Montér zateplovacích systémů (kvalifi kační úroveň 3) – dříve PK Zhotovitel zateplovacích systémů

Autorizující orgán MPSV:
PK Manažer BOZP (kvalifi kační úroveň 7)

Autorizující orgán MŠMT:
PK Lektor dalšího vzdělávání (kvalifi kační úroveň 7)

Revize již schváleného standardu
PK Sportovní masáž (kvalifi kační úroveň 4)

Autorizující orgán MV:
Revize již schváleného standardu
PK Strážný (kvalifi kační úroveň 2)

Autorizující orgán MZe:
PK Asanační pracovník bez fumigantů (kvalifi kační úroveň 3)
PK Asanační pracovník s fumiganty (kvalifi kační úroveň 3)
PK Zemědělský poradce pro ochranu rostlin (kvalifi kační úroveň 6)
PK Střihač ovcí (kvalifi kační úroveň 3)

PK Mlékař (kvalifi kační úroveň 3)
PK Sýrař (kvalifi kační úroveň 3)

PK Obsluha mlýnských strojů (kvalifi kační úroveň 3)
PK Obsluha zařízení sil (kvalifi kační úroveň 3)
PK Skladování, balení a expedice mlýnských výrobků (kvalifi kační úroveň 3)
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Revize již schválených standardů

PK Chovatel včel (kvalifi kační úroveň 3)
PK Zpracovatel včelích produktů (kvalifi kační úroveň 3)

PK Výroba rybích lahůdek (kvalifi kační úroveň 3)
PK Výroba majonéz a omáček (kvalifi kační úroveň 3)
PK Výroba lahůdek (kvalifi kační úroveň 3)

PK Výroba chleba a běžného pečiva (kvalifi kační úroveň 3)
PK Výroba jemného pečiva (kvalifi kační úroveň 3)
PK Výroba perníků (kvalifi kační úroveň 3)
PK Výroba trvanlivého pečiva (kvalifi kační úroveň 3)
PK Výroba těstovin (kvalifi kační úroveň 3)

PK Výroba zákusků a dortů (kvalifi kační úroveň 3)
PK Výroba a zpracování modelovací a marcipánové hmoty (kvalifi kační úroveň 3)
PK Výroba restauračních moučníků (kvalifi kační úroveň 3)
PK Řemeslná výroba perníků (kvalifi kační úroveň 3)
PK Výroba zmrzlin (kvalifi kační úroveň 3)
PK Výroba karamelových a kandytových výrobků (kvalifi kační úroveň 3)
PK Řemeslné zpracování čokolády (kvalifi kační úroveň 3)
PK Výroba jemného pečiva (kvalifi kační úroveň 3)
PK Výroba nečokoládových cukrovinek (kvalifi kační úroveň 3)

PK Europodkovář (kvalifi kační úroveň 3)
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic 

a učebních textů následující tituly:

pro základní vzdělávání:

Kelly, M.: English 4
(učebnice, pro 4. roč. ZŠ)
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 31067/2005-22) *
Č.j.: 26915/2011-22, cena: 160 Kč

8. 1. 2019 Angličtina 
Expres 

Součást 
ucelené řady

Voženílek, V., Demek, J.: Zeměpis 1
(učebnice a pracovní sešit)
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 16994/2006-22) *
Č.j.: MSMT-25917/2012-22, cena: učebnice 90 Kč, pracovní sešit 48 Kč  

11. 1. 2019 PRODOS Součást 
ucelené řady

Jedličková, M., Krupka, P., Nechvátalová, J.: Matematika – základy 
geometrie
(učebnice a pracovní sešit)
Č.j.: MSMT-45120/2012-210, cena: učebnice 59 Kč, pracovní sešit  39 Kč  

4. 1. 2019 NOVÁ 
ŠKOLA

Součást 
ucelené řady

Kopp, G., Büttner, S., Alberti, J.: Planetino 3
(učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, CD; 3. díl, pro výuku NJ)
Č.j.: MSMT-43107/2012-210, cena: učebnice 308 Kč, pracovní sešit 
235 Kč, metodická příručka 295 Kč, CD (3 kusy) 595 Kč  

16. 1. 2019 Hueber 
Verlag

Součást 
ucelené řady

Kolářová, D., Mičánková, M., Tarábek, P.: Angličtina pro 3. ročník 
základní školy
(učebnice a pracovní sešit, CD, metodická příručka)
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 6340/2007-22) *
Č.j.: MSMT-2164/2013-210, cena: učebnice 129 Kč, pracovní sešit 99 Kč,
učebnice s CD 399 Kč, metodická příručka 159 Kč 

21. 1. 2019 DIDAKTIS Součást 
ucelené řady

pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

Toušková, J.: Písanka pro 4. ročník ZŠ a ZŠ praktické
(pracovní sešit)
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 14067/2005-24) *
Č.j.: MSMT-36744/2012-22, cena: 47 Kč 

22. 11. 2018 Parta Součást 
ucelené řady

Kortus, F., Teplý, F.: Zeměpis – Česká republika.  
(učebnice a pracovní sešit pro ZŠ a ZŠP)
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 19623/2006-24) *
Č.j.: MSMT-32502/2012-27, cena: učebnice 141 Kč, pracovní sešit 95 Kč  

7. 1. 2019 Parta Součást 
ucelené řady

Parolková, E., Spurná, M.: Literární výchova pro odborná učiliště 
(učebnice )
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 113216/2005-24) *
Č.j.: MSMT-36745/2012-22, cena: 97 Kč

7. 1. 2019 Parta

* učebnice s vytištěným původním číslem jednacím mohou školy pořizovat v souladu s § 160 odst. 1 školského zákona pouze 
do vyprodání zásob 
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 Vyberte si z nabídky věstníků a zpravodajů

Objednávky přijímá a vyřizuje: SEVT, a. s., oddělení předplatného, Pekařova 4, 181 06 Praha 8 – Bohnice

 Tel.: 283 090 354   �   Fax: 233 553 422

 e-mail: predplatne@sevt.cz

 Obsahy věstníků a zpravodajů na www.sevt.cz 

www.sevt.cz
Oficiální distributor Úředního věstníku EU

Předpokládaná výše předplatného pro rok 2013 a periodicita distribuovaných věstníků a zpravodajů:

 
Název věstníku, zpravodaje

 Předpokládaná Záloha
  periodicita na předplatné

 Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů 4krát ročně 300 Kč

 Ústřední věstník ČR 6krát ročně 400 Kč

 Věstník Ministerstva zemědělství 3krát ročně 200 Kč

 Věstník Ministerstva zdravotnictví 10krát ročně 1500 Kč

 Cenový věstník Ministerstva fi nancí 16krát ročně 1800 Kč

 Finanční zpravodaj  6krát ročně 600 Kč

 Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 12krát ročně 500 Kč
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Distribuce: předplatné, jednotlivé částky na objednávku i za hotové – SEVT, 
a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon: 283 090 354, fax: 233 553 422; 
drobný prodej v prodejnách SEVT, a. s. – Praha 4, Jihlavská 405, tel./fax: 
261 264 325 – Brno, Česká 14, tel./fax: 542 233 962 – České Budějovice, Čes-
ká 3, tel./fax: 387 319 045 a ve vybraných knihkupectvích. Distribuční podmínky 
předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány předplatitelům neprodleně 
po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 
15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření 
úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování 
předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a po-
čtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Lhůta pro uplatnění rekla-
mací je stanovena na 15 dnů od data rozeslání, po této lhůtě jsou reklamace 
vyřizovány jako běžné objednávky za úhradu. V písemném styku vždy uvádějte 
IČ (právnická osoba), rodné číslo bez lomítka (fyzická osoba) a kmenové číslo 
předplatitele. Podávání novinových zásilek povoleno ŘPP Praha č. j. 1172/93 ze 
dne 9. dubna 1993. Podávanie novinových zásilek v Slovenskej republike povole-
né RPP Bratislava, pošta 12, č. j. 445/94 zo dňa 27. 12. 1994.
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