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____________________________________________________________

ČÁST OZNAMOVACÍ
____________________________________________________________

Sdělení o opravě chyby v Organizaci	školního	roku	2016/2017	v základních	školách,	
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích 

Č.j.: MŠMT-9467/2015-2
Dne	4.	února	2016			

V Organizaci	 školního	 roku	 2016/2017	 v základních školách, středních školách, základních 
uměleckých školách a konzervatořích Č.j.: MŠMT č. 9467/2015-1	 se	 slova:	 „Vánoční 
prázdniny budou	 zahájeny	 v pátek 23. prosince 2016 a skončí v úterý 3. ledna 
2017. Vyučování začne ve středu 4. ledna 2017.“ nahrazují	 slovy: „Vánoční 
prázdniny budou	 zahájeny	 v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 
2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.“.

ČÁST OZNAMOVACÍ
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Organizace školního roku 2016/2017 v základních školách, středních školách, 
základních uměleckých školách a konzervatořích

Č.j.: MSMT- 9467/2015-2
Dne	4.	února 2016

Období	školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základních školách, 
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016 .
Vyučování bude v prvním	 pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017.	 Období	 školního	
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017 .
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016 . Vánoční 
prázdniny budou	 zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 
2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.

Jarní prázdniny v délce	jednoho	týdne	jsou	podle	sídla	školy	stanoveny	takto:

Termín Okresy, obvody hl. města Prahy

6. 2. - 12. 2. 2017 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův 
Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

13. 2. - 19. 2. 2017 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ,	Praha-západ,	
Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih,	Hradec	
Králové, Teplice, Nový Jičín

20. 2. - 26. 2. 2017 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, 
Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná 
Hora,	Písek,	Náchod,	Bruntál

27. 2. - 5. 3. 2017 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad 
Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, 
Šumperk,	Opava,	Jeseník

6. 3. – 12. 3. 2017 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český	Krumlov,	
Klatovy,	Trutnov,	Pardubice,	Chrudim,	Svitavy,	Ústí	nad	Orlicí,	
Ostrava-město, Prostějov

13. 3. - 19. 3. 2017 Praha	1	až	5,	Blansko,	Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, 
Vyškov,	Znojmo,	Domažlice,	Tachov,	Louny,	Karviná
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Poznámky k tabulce:

Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha	1,	 Praha	2,	 Praha	3,	 Praha	4,	 Praha	5,	 Praha	11,	 Praha	12,	Praha	13,	
Praha	16,	Praha-Kunratice,	Praha-Libuš,	Praha-Lipence,	Praha-Lochkov,	Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec,	
Praha-Šeberov,	Praha-Újezd, Praha-Velká	Chuchle,	Praha-Zbraslav,	Praha-Zličín.
Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha	6,	 Praha	7,	 Praha	8,	 Praha	9,	Praha	10,	Praha	14,	Praha	15,	Praha	17,	
Praha	18,	Praha 19, Praha	 20, Praha	 21, Praha	 22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-
Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní	 Chabry,	Praha-Dolní	 Měcholupy, Praha-Dolní	
Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-
Lysolaje, Praha-Nebušice,	Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice,	Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice,	Praha-
Suchdol,	Praha-Štěrboholy, Praha-Troja,	Praha-Vinoř.

Velikonoční prázdniny připadnou na	čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.
Hlavní prázdniny budou	trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

Prof.	PhDr.	Stanislav	Štech,	CSc.
náměstek člena vlády 
v zastoupení	ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
v.r.
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Praha, 21. března 2016                                                             
SEZNAM AKREDITOVANÝCH OSOB 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje podle ustanovení § 18a odst.  
4 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 
zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, 
ve znění zákona č. 383/2005 Sb., seznam osob akreditovaných v roce 2016 k oprávnění 
zjišťovat psychickou způsobilost podle výše uvedeného zákona: 
 
Mgr. et Mgr. Petra Balíková 
číslo akreditace: 11134-1/2016-1 
název a adresa pracoviště: Ambulance klinického psychologa, Pražská 46, Znojmo, 
Nemocnice Znojmo, ambulance psychologa při psychiatrickém onemocnění 
 
Mgr. Jiří Březina
číslo akreditace: 11134-2/2016-1 
název a adresa pracoviště: Pekařská 12, 602 00 Brno 

PhDr. Anna Černohorská
číslo akreditace: 11134-3/2016-1 
název a adresa pracoviště: Ordinace klinického psychologa, Smetanova 1244, Vsetín 

Doc. PhDr. Martin Lečbych, PhD. 
číslo akreditace: 11134-4/2016-1 
název a adresa pracoviště: Ordinace klinického psychologa, Partyzánů 2174, 688 04 
 Uherský Brod  

PhDr. Yveta Mikuličová 
číslo akreditace: 11134-5/2016-1 
název a adresa pracoviště: Nestátní zdravotnické zařízení, ordinace klinické psychologie, 
Mezní 2854/4, 400 11 Ústí nad Labem 
 
PhDr. Jana Pichová 
číslo akreditace: 11134-6/2016-1 
název a adresa pracoviště: Trojská 788/66, 182 00 Praha 8 
 
Doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, PhD., MBA 
číslo akreditace: 11134-7/2016-1 
název a adresa pracoviště: Institut psychologie, s.r.o., Františka Křížka 4, 170 00, Praha 7 
 
PhDr. Vlastimil Sojka 
číslo akreditace: 11134-8/2016-1 
název a adresa pracoviště: Psychologická ambulance PhDr. Sojka, s.r.o., Dobrovského 2915, 
580 01 Havlíčkův Brod 
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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 2016/17

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 tělovýchovy popisy struktur	
individuálních údajů předávaných ze školních matrik škol a z evidence uchazečů o přijetí 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 – konzervatoře

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 ze	školní	matriky	o podpůrných opatřeních poskytovaných 

žákům/studentům

6) Soubor dat předávaných z evidence uchazečů o přijetí ke vzdělávání ve vyšší odborné 

škole	– úloha	U	41
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Od	 školního	 roku	 2016/17	 se budou nově předávat i soubory s daty o přiznaných 
a poskytovaných podpůrných opatřeních žákům/studentům, jednak jako příloha standardně 
předávaných individuálních údajů ze školních matrik, jednak v průběžném systému 
vykazování změn v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti.

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 dálkový přístup na výše uvedených stránkách 
http://www.msmt.cz.	

Dále prosíme vložit jednotlivé popisy struktur obsažené v samostatné příloze průvodní 
e-mailové zprávy.
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STRUKTURA DAT PŘEDÁVANÝCH ZE ŠKOLNÍ MATRIKY O ŽÁCÍCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL  2016/2017 

1 

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.008“: 

Č. NÁZEV 
POLOŽKY VÝZNAM A OBSAH POLOŽKY KÓDOVÁNÍ A TVAR ČÍSEL-

NÍK TYP DÉL-
KA  

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 Kvalifikátor státního občanství Číselník Resortní kvalifikátor 
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 Identifikace třídy (§ 23 školského 
zákona) 

Školou používané jednoznačné 
označení třídy  C 25 ANO 
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STRUKTURA DAT PŘEDÁVANÝCH ZE ŠKOLNÍ MATRIKY O ŽÁCÍCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL  2016/2017 

2 

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 

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 
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STRUKTURA DAT PŘEDÁVANÝCH ZE ŠKOLNÍ MATRIKY O ŽÁCÍCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL  2016/2017 

3 

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 za 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.  
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 STRUKTURA DAT PŘEDÁVANÝCH ZE ŠKOLNÍ MATRIKY O ŽÁCÍCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL 2016/2017 
 

 

1 

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.008“: 

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 identifikační 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 Kvalifikátor státního občanství Číselník Resortní kvalifikátor 
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 
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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 Identifikace 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 

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 



SEŠIT	03-04/2016	 strana	13
�

 STRUKTURA DAT PŘEDÁVANÝCH ZE ŠKOLNÍ MATRIKY O ŽÁCÍCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL 2016/2017 
 

 

3 

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 
0 –  bez sociálního znevýhodnění 

1 –  se sociálním znevýhodněním 
 C 1 ANO 

47 ZZ Kategorie zdravotního znevýhodnění 
0 –  bez zdravotního znevýhodnění 

1 –  se zdravotním znevýhodněním 
 C 1 ANO 

48 ID_ZNEV Identifikátor znevýhodnění Složený kód (zahrnuje kódy 
číselníku znevýhodnění RAZN)  C 7 NE 

49 PSPO Převažující stupeň poskytovaných 
opatření 

Stupnice 1 – 5 pro 1. až 5. stupeň 
podpůrných opatření  C 1 NE 

50 PRODL_DV Prodloužená délka vzdělávání 
0 – bez prodloužené délky 
1 – prodloužení o 1 rok 
2 – prodloužení o 2 roky 

 C 1 ANO 

51 UPR_VYST Úprava očekávaných výstupů vzdělávání 
0 – bez úpravy výstupů 
1 – upravené výstupy  C 1 ANO 

52 KOD_ZMEN Kód změny  Číselník Kód změny RAKZ C 1 ANO 

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

54 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 

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

56 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 (5. a 6. pozice položky TYP_TR): 
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  A0 – třída bez asistenta pedagoga 
  A1 – třída s jedním asistentem pedagoga 
  A2 – třída s více asistenty nebo s asistentem a vychovatelem 
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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.008“: 

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 Kvalifikátor státního občanství Číselník Resortní kvalifikátor 
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  
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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 Identifikace 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  

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 financování 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  
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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 vzdělávání, 
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. 
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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.008“: 

Č. NÁZEV 
POLOŽKY VÝZNAM A OBSAH POLOŽKY KÓDOVÁNÍ A TVAR ČÍSEL

-NÍK TYP DÉL-
KA  

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 identifikační 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 Kvalifikátor státního občanství Číselník Resortní kvalifikátor 
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 
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 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 
vzdělávání  

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 
vzdělání 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 
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20 LET_PSD Počet let splněné povinné školní 
docházky   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 

24 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 

25 TRIDA Identifikace třídy (§ 23 školského 
zákona) 

Školou používané jednoznačné 
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 
vzdělání 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 
0 –  bez sociálního znevýhodnění 

1 –  se sociálním znevýhodněním 
 C 1 ANO 

39 ZZ Kategorie zdravotního znevýhodnění 
0 –  bez zdravotního znevýhodnění 

1 –  se zdravotním znevýhodněním 
 C 1 ANO 

40 FIN Zdroj financování žáka – požadavek na 
zvýšené výdaje pro žáka  

Číselník                          
Financování žáka / studenta  RAFZ C 2 ANO 
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41 ID_ZNEV Identifikátor znevýhodnění Složený kód (zahrnuje kódy 
číselníku znevýhodnění RAZN)  C 7 NE 

42 PSPO Převažující stupeň poskytovaných 
opatření 

Stupnice 1 – 5 pro 1. až 5. stupeň 
podpůrných opatření  C 1 NE 

43 PRODL_DV Prodloužená délka vzdělávání 
0 – bez prodloužené délky 
1 – prodloužení o 1 rok 
2 – prodloužení o 2 roky 

 C 1 ANO 

44 UPR_VYST Úprava očekávaných výstupů vzdělávání 
0 – bez úpravy výstupů 
1 – upravené výstupy  C 1 ANO 

45 KOD_ZK Kód vykonané zkoušky pro úspěšné 
absolvování školy Číselník Druh vykonané zkoušky  RADZ C 1 NE 

46 KOD_OPAK Kód opakování, odkladu závěrečné 
zkoušky, maturity Číselník Vykonaná zkouška RAVZ C 1 NE 

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

Číselník Vyučovaný cizí jazyk RACJ C 2 NE 

48 VYSLCELK Kód výsledku závěrečné zkoušky, 
maturitní zkoušky Číselník Úspěšnost RAUN C 1 NE 

49 ZKDAT Datum závěrečné zkoušky, maturitní 
zkoušky  (D)D.(M)M.RRRR  D   NE 

50 KOD_ZMEN Kód změny   Číselník Kód změny RAKZ C 1 ANO 

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

52 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 

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

54 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 vzdělávání, 

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 (5. a 6. pozice položky TYP_TR): 
  A0 – třída bez asistenta pedagoga 
  A1 – třída s jedním asistentem pedagoga 
  A2 – třída s více asistenty nebo s asistentem a vychovatelem 
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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.008“: 

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 Kvalifikátor státního občanství Číselník Resortní kvalifikátor 
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  
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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  

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 financování 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 
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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  

 

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 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. 
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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.008“: 

Č. NÁZEV 
POLOŽKY VÝZNAM A OBSAH POLOŽKY KÓDOVÁNÍ A TVAR ČÍSEL-

NÍK TYP DÉL-
KA  

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 identifikační 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 Kvalifikátor státního občanství Číselník Resortní kvalifikátor 
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 
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 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 
vzdělávání  

Číselník Dosažený stupeň 
vzdělání  RAKK C 1 ANO 

16 ZAHDAT Datum zahájení vzdělávání v dané 
konzervatoři  (D)D.(M)M.RRRR  D   ANO 

17 KOD_ZAH Kód zahájení vzdělávání v dané 
konzervatoři 

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  
konzervatoři  

Číselník Ukončení vzdělávání ve 
VOŠ/ konzervatoři/ SŠ RAUV C 1 NE 

20 LET_PSD Počet let splněné povinné školní 
docházky   I 1 ANO 
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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 

24 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 

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 
0 –  bez sociálního znevýhodnění 

1 –  se sociálním znevýhodněním 
 C 1 ANO 

38 ZZ Kategorie zdravotního znevýhodnění 
0 –  bez zdravotního znevýhodnění 

1 –  se zdravotním znevýhodněním 
 C 1 ANO  

39 FIN Zdroj financování žáka – požadavek na 
zvýšené výdaje pro žáka  

Číselník                         
Financování žáka / studenta RAFZ C 2 ANO 

40 ID_ZNEV Identifikátor znevýhodnění Složený kód (zahrnuje kódy 
číselníku znevýhodnění RAZN)  C 7 NE 

41 PSPO Převažující stupeň poskytovaných 
opatření 

Stupnice 1 – 5 pro 1. až 5. stupeň 
podpůrných opatření  C 1 NE 

42 PRODL_DV Prodloužená délka vzdělávání 
0 – bez prodloužené délky 
1 – prodloužení o 1 rok 
2 – prodloužení o 2 roky 

 C 1 ANO 

43 KOD_OP_M Kód konané maturitní zkoušky (pouze 
u žáků konajících maturitní zkoušku) Číselník Vykonaná zkouška  RAVZ C 1 NE 
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44 JAZM Kód cizího jazyka, ze kterého žák koná 
maturitní zkoušku   Číselník Vyučovaný cizí jazyk RACJ C 2 NE 

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

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

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

48 JAZABS Kód cizího jazyka, ze kterého žák koná 
absolutorium nebo komisionál. zkoušku Číselník Vyučovaný cizí jazyk RACJ C 2 NE 

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

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

51 KOD_ZMEN Kód změny  Číselník Kód změny RAKZ C 1 ANO 

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

53 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 

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

55 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 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. 
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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.008“: 

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 Kvalifikátor státního občanství Číselník Resortní kvalifikátor 
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 
student 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 vzdělává  Číselník ročníků   RARO C 1 ANO  

21 PRIZN_ST Příznak vzdělávání, opakování, 
přerušení 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 Identifikace studijní skupiny (§ 23  
školského zákona) 

Školou používané jednoznačné 
označení studijní skupiny  C 25 ANO 1 - 25 
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24 FIN Zdroj financování studenta  Číselník                     
Financování žáka / studenta  RAFZ C 1 ANO  

25 OBOR Obor vzdělání resp. vzdělávací program 
VOŠ Resortní číselník oborů AKSO RASO C 8 ANO 7 – 8 

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 absolutoriu 
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 narození, 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.  
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Soubor dat předávaných ze školní matriky o studentech se speciálními vzdělávacími potřebami - vyšší 
odborné 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.008“: 

Č. NÁZEV 
POLOŽKY VÝZNAM A OBSAH POLOŽKY KÓDOVÁNÍ A TVAR ČÍSEL-

NÍK TYP DÉL-
KA.  

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   C 2 ANO 

4 KOD_ZAKA 
Jednoznačný identifikační 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 Kvalifikátor státního občanství Číselník Resortní kvalifikátor 
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 
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 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 
student dosáhl před přijetím do daného 
druhu vzdělávání  

Číselník Kategorie dosaženého 
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 
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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 Identifikace studijní skupiny (§ 23 
školského zákona) 

Školou používané jednoznačné 
označení studijní skupiny  C 25 ANO 

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  
0 –  bez sociálního znevýhodnění 

1 –  se sociálním znevýhodněním 
 C 1 ANO 

38 ZZ Kategorie zdravotního znevýhodnění  
0 –  bez zdravotního znevýhodnění 

1 –  se zdravotním znevýhodněním 
 C 1 ANO 

39 FIN Zdroj financování studenta – požadavek 
na zvýšené výdaje pro studenta  

Číselník Financování                  
žáka / studenta RAFZ C 2 ANO 

40 ID_ZNEV Identifikátor znevýhodnění Složený kód (zahrnuje kódy 
číselníku znevýhodnění RAZN)  C 7 NE 

41 PSPO Převažující stupeň poskytovaných 
opatření 

Stupnice 1 – 5 pro 1. až 5. stupeň 
podpůrných opatření  C 1 NE 

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

43 JAZABS Kód cizího jazyka, ze kterého student 
koná absolutorium Číselník Vyučovaný cizí jazyk RACJ C 2 NE 

44 VYSLCELK Kód výsledku absolutoria Číselník Úspěšnost RAUN C 1 NE 

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

46 KOD_ZMEN Kód změny   Číselník Kód změny RAKZ C 1 ANO 
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47 ZMENDAT Datum uskutečněné změny (D)D.(M)M.RRRR  D   NE 

48 KOD_VETY 

Kontrolní rozlišení zda jde o větu o 
studentovi, absolventovi školy, osobě 
s přerušeným 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 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. 
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Soubor dat předávaných ze školní matriky o podpůrných opatřeních poskytovaných žákům/studentům 
Název souboru: ve tvaru X123456789_CCb.xml, kde X představuje písmena K, S, V nebo Z podle druhu školy 
(Konzervatoř, SŠ, VOŠ, ZŠ), číslice představují IZO školy a CC číslo části školy (č. souboru) 
Formát předávaného souboru: XML  
Popis položek souboru verze “PO.001“: 

Č. NÁZEV 
POLOŽKY VÝZNAM A OBSAH POLOŽKY KÓDOVÁNÍ A TVAR ČÍSEL-

NÍK TYP DÉL-
KA.  

POVIN. 
POL. 

1 RDAT Rozhodné datum sběru (datum, ke 
kterému se zjišťování provádí) (D)D.(M)M.RRRR  D   ANO 

2 RED_IZO Resortní identifikátor právnické osoby 
vykonávající činnost školy Školský rejstřík  C 9 ANO 

3 IZO IZO vykazující školy   Školský rejstřík  C 9 ANO 

4 CAST Číslo části   C 2 ANO 

5 KOD_ZAKA 

Jednoznačný identifikační kód 
žáka/studenta určený školou 
s vyloučením možnosti duplicit u různých 
studentů školy 

    C 10 ANO 

6 TT Označení typu třídy 
B – běžná třída 
Z – třída podle § 16, odst. 9 ŠZ 

 C 1 ANO 

7 SPECIF Specifikace (předávají jen ZŠ)  
4 – I. stupeň ZŠ 
5 – II. stupeň ZŠ 
6 – ZŠ speciální 

 C 1 ANO 

8 OBOR Obor vzdělání/akreditovaný vzdělávací 
program VOŠ  Číselník oborů RASO C 8 ANO 

9 DRP 
Druh postižení uvedený v předchozím 
období ve výkazu M3, M8, M9 nebo 
M10 1) 

Číselník Druh postižení (dítěte, 
žáka, studenta)   2) NAZP  C 1 ANO 

10 TP Těžké postižení 1) 
0 – bez těžkého postižení 
1 – s těžkým postižením 

 C 1 ANO 

11 IZO_SPZ IZO školského poradenského zařízení, 
které vydalo doporučení  Školský rejstřík  C 9 ANO 

12 DAT_VYD Datum vydání doporučení ŠPZ (D)D.(M)M.RRRR  D   ANO 

13 DAT_KPD Datum konce platnosti doporučení ŠPZ (D)D.(M)M.RRRR  D   ANO 

14 PSPO Převažující stupeň podpůrných opatření Stupnice 2 – 5 pro 2. až 5. stupeň 
podpůrných opatření  C 1 ANO 

15 KOD_NFN Kód normované finanční náročnosti 
uvedený v doporučení ŠPZ  Číselník Podpůrná opatření RAPP C 10 ANO 

16 FPP Forma pořízení pomůcky 
a – výpůjčka 
b – nákup 
c – jiné  

 C 1 ANO 

17 FN Finanční nároky  

0 – finanční prostředky 
nepožadovány 

1 – finanční prostředky požadovány 
2 – PO již neposkytováno 

 C 1 ANO 
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18 DAT_ZAH Datum zahájení poskytování PO (D)D.(M)M.RRRR D NE 

19 DAT_UKON Datum ukončení poskytování PO (D)D.(M)M.RRRR D NE 

20 KOD_ZMEN Kód změny Číselník Kód změny RAKZ C 1 ANO 

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

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

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

1) Uvádějí se pouze údaje o žácích a studentech, kteří byli uvedeni na některém z výkazů M3, M8, M9, M10 ve školním roce 2016/2017 jako 
žáci, studenti se zdravotním postižením vzdělávající se ve speciální třídě nebo v běžné třídě a vyžadující zvýšené finanční výdaje, poté 
byli nově vyšetřeni ve školském poradenském zařízení a bylo jim vydané doporučení s přiznanými podpůrnými opatřeními se 
stanovenou normovanou finanční náročností.

2) Kód postižení podle číselníku NAZP vychází z obsahu položek POSTIZ1, POSTIZ2 a VICE_VAD a je roven prvnímu znaku kódu postižení 
uvedeného v položce POSTIZ1, pokud se nejedná o postižení více vadami (pak se uvádí kód 7) nebo autismus (pak se vždy uvádí kód 8). 
Pokud v minulém období nebylo vykázáno postižení vyžadující zvýšené výdaje, uvádí se kód 0. 
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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 uchazeče  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 7 – 8 

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 7 – 8 

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 přiděleno 
rodné číslo se místo XXXX dosadí „X“+ trojmístné pořadové číslo přidělené jednoznačně školou. Při nezjištění RODC neúspěšného 
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. 
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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 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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Informace o resortních statistických zjišťováních v roce 2016
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 tělovýchovy vzory formulářů výkazů.
Agregované údaje předává právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení
vyplněním internetových formulářů statistických výkazů, výkazy	M 3,	M 8,	M 9	 a M 10	 se	
vygenerují	 z individuálních dat předaných podle	 uvedené	 vyhlášky ze	 školní	 matriky	 na	
stanovený	centrální	server . 
V případě potřeby poskytne metodickou pomoc školám a školským zařízením zřízeným obcí 
nebo svazkem obcí příslušný odbor školství úřadu obce s rozšířenou působností, školám 
a	školským zařízením zřízeným krajem, registrovanými církvemi a náboženskými 
společnostmi nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou příslušný odbor školství krajského 
úřadu, v Praze odbor školství a	 mládeže	 Magistrátu	 hl.	 m.	 Prahy,	 školám	 a	 školským	
zařízením zřízeným MŠMT nebo jiným ústředním orgánem státní správy přímo odbor	školské	
statistiky, analýz a informační strategie MŠMT.	Bližší	informace	včetně Pokynů a vysvětlivek 
k vyplnění výkazu a aktuální zprávy ke statistickým zjišťováním	lze	získat	na	www.msmt.cz	
odkaz Statistika školství a dále pak Sběry statistických dat, Regionální školství, Výkonové 
výkazy řady S, Z, R nebo http://sberdat.uiv.cz. Zde jsou rovněž zveřejněny vzory formulářů 
jednotlivých výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplňování a termíny pro odevzdání 
výkazů.
Přehled výkazů, jejichž sběr proběhne na	 podzim	 roku	 2016	 podle	 §	 28,	 odst.	 5	 školského	
zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

Značka Název zjišťování Termín předání
S	1-01 Výkaz o mateřské škole 10. 10.	2016
Z	2-01 Výkaz o školní družině - školním	klubu	 11. 11.	2016

M 3 Výkaz	o	základní	škole (předání individuálních údajů) 15. 10.	2016
S	4-01 Výkaz o mateřské-základní škole při zdravotnickém zařízení 10. 10.	2016

S	4c-01 Výkaz o přípravné třídě základní školy 
a o přípravném stupni základní školy speciální 10. 10.	2016

M	8 Výkaz o střední škole (předání individuálních údajů) 15. 10.	2016
M	9 Výkaz o konzervatoři (předání individuálních údajů) 15. 10.	2016
M	10 Výkaz	o	vyšší	odborné	škole (předání individuálních údajů) 15. 11.	2016
R	13-01 Výkaz o ředitelství škol 10. 10.	2016
Z	14-01 Výkaz o zařízení pro výkon ústavní-ochranné	výchovy 11. 11.	2016
Z	15-01 Výkaz o činnosti střediska volného času 11. 11.	2016
Z	17-01 Výkaz o činnosti zařízení školního stravování 11. 11.	2016
S	18-01 Výkaz	o	jazykové	škole 10. 10.	2016
Z	19-01 Výkaz o školském ubytovacím zařízení 11. 11.	2016
Z	23-01 Výkaz	o	pedagogicko-psychologické poradně 10. 10.	2016
S	24-01 Výkaz o základní umělecké škole 10. 10.	2016
Z	27-01 Výkaz o středisku praktického vyučování 10. 10.	2016
Z	33-01 Výkaz o speciálně pedagogickém centru 10. 10.	2016
Z	34-01 Výkaz o středisku výchovné péče 10. 10.	2016

U	41 *) Přijímací řízení ke vzdělávání ve vyšší odborné škole
(pouze předání individuálních údajů) 15. 11.	2016

R	43-01 Příloha k výkazu o škole/školském zařízení o podpůrných 
opatřeních a jejich finanční náročnosti 

v	závislosti	na	
příslušném výkazu

R	44-99 Výkaz	o	změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich 
finanční náročnosti průběžně

*) Předávání údajů o přijímacím řízení ke vzdělávání ve vyšší odborné škole nemá vzor formuláře.
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 
Povinnost předávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
Právnická osoba odešle výkaz za školu elektronicky do	10. 10. 2016. 
(blíže viz Pokyny a vysvětlivky) 
Předkládací cesta je určena metodickým návodem, který pro správní úřady vydalo	
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy . 
  

S 1-01 

VÝKAZ 
o mateřské škole 

podle	stavu	k	30.	9.	2016 

Škola 
 
Obec PSČ 
 
Ulice Čp. 

Výklad pojmů „speciální třídy“ a	„běžné třídy“ je	uveden	
v Pokynech a vysvětlivkách k vyplnění, Společné poznámky, 
písm. b). 

XXVII. Žádosti o přijetí do MŠ 

 Číslo 
řádku Počet 

a b 2 
Žádosti, jimž nebylo vyhověno 2701  

z toho děti se zdravotním postižením 2702  
Žádosti, jimž bylo vyhověno 2703  

z toho děti, které nastoupily 2704  
Ř. 2702:	Uvedou	se	děti se zdravotním znevýhodněním uvedeným 

v § 16 odst. 9 školského zákona . 
Ř. 2703: Uvede se počet dětí, jimž bylo vydáno rozhodnutí o přijetí 

pro školní rok 2016/2017 . 
Ř. 2704: Uvede se počet dětí, které nově nastoupily do vykazující 

mateřské školy ve školním roce 2016/2017 . 

Resortní identifikátor školy 
(IZO) 

Číslo 
části 

1) 2) 3) 4) 

               
               
1) Uvede se, zda je škola/pracoviště zřízena podle § 16 odst. 9	ŠZ 
(=	Z)	nebo	ne	(=	B)	– blíže viz Pokyny a vysvětlivky. 

2) Uvede se, zda je škola mimo provoz (= A) 
nebo	zda	je	v provozu (=	N). 

3) Druh provozu školy/pracoviště: 1 = celodenní 
 2 = polodenní 
 3 = internátní 

4) Rozlišení školy/pracoviště:	 
 1 = „firemní“ mateřská škola – blíže viz Pokyny a vysvětlivky 
 9	=	škola při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy B. Školní rok 2016/17 

III. Třídy a děti 

 Číslo 
řádku 

Běžné třídy Speciální třídy 

Počet 
tříd 

Počet dětí 

Počet 
tříd 

Počet dětí 

celkem z	toho	
dívky ze

	sl
.	3
	

s p
ol

od
en

ní
m

 
vz

dě
lá

vá
ní

m
 

ze
	sl
.	3
	

s o
m
ez
en
ou
	

dé
lk

ou
 d

oc
h.

 

celkem z	toho	
dívky ze

	sl
.	7
	

s p
ol

od
en

ní
m

 
vz

dě
lá

vá
ní

m
 

ze
	sl
.	7
	

s o
m
ez
en
ou
	

dé
lk

ou
 d

oc
h.

 

a b 2 3 4 5 5a 6 7 8 9 10 

Tř
íd

y 
s p

ro
vo
ze
m

 internátním 0301           
celodenním 0302           
polodenním 0303           
celkem (ř. 0301	až 0303) 0304           

z ř. 0304 
vyučovací jazyk 

český 0305    X X    X X 
slovenský 0306    X X    X X 
polský 0307    X X    X X 
jiný 0308    X X    X X 

z celku děti se zdravotním postižením 0309 X     X X X X X 
z celku děti s podporou	2. až 5. stupně 0309a X     X     

Navíc děti vzděl . podle § 34 odst.	9	šk. zák.  0310 X   X X X   X X 
Ř. 0309:	Ve	sl. 3 – 5a se uvedou děti se zdravotním znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona vzdělávající se v běžných třídách (viz	odd.	IX) .  
Ř. 0309a: Uvedou se všechny děti, kterým jsou přiznána podpůrná opatření 2. až 5. stupně.  
Sl. 5	a	9: Rozumí se děti, kterým mateřská škola poskytuje péči nejdéle 6,5 hodin denně bez ohledu na druh provozu třídy, do které jsou zařazeny. Zahrnou se sem 
i děti dlouhodobě zdravotně postižené s docházkou nepřevyšující 6 hodin denně (§ 31,	odst.	3, písm. c) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, 
ve znění pozdějších předpisů) – blíže viz	Pokyny a vysvětlivky. Nejedná se přitom o děti uvedené ve sl. 5a a 10 . 

Sl. 5a a 10: Děti s omezenou délkou docházky podle § 31,	odst.	3, písm. a), b), d) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů – 
viz blíže Pokyny a vysvětlivky . Tyto děti se již neuvedou do sl. 5 a 9. 

V ř. 0310 se uvedou další děti vzdělávané ve zbývající době podle § 34 odst. 9 školského zákona. Tyto děti se neuvádějí v žádném dalším řádku ani oddílu výkazu .  

IV . Děti podle	převažujícího stupně podpůrných opatření 

 Číslo 
řádku 

Běžné třídy Speciální třídy 

Počet dětí z	toho	
dívky Počet dětí z	toho	

dívky 
a b 2 3 4 5 

1. stupeň 0401   X X 
2. stupeň 0402     
3. stupeň 0403     
4. stupeň 0404     
5. stupeň 0405     
Celkem 0406     
Uvádí se počet dětí, kterým již byla přiznána podpůrná opatření v souladu	

s § 16 školského zákona, podle převažujícího stupně podpory. 
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VIII. Děti ve speciálních třídách podle druhu zdravotního postižení 

 Číslo 
řádku 

Počet 
dětí 

v tom ve třídách s provozem ze	sl.	3	
dívky celodenním ze	sl. 4 9) polodenním ze	sl. 5 9) internátním ze	sl. 6 9) 

a b 3 4 4a 5 5a 6 6a 7 
Mentálně postižené 0801         

z toho 
středně těžce postižené 0801a         
těžce postižené 0802         
s hlubokým postižením 0803         

Sluchově postižené 0804         
z toho těžce postižené 0805         

Zrakově postižené 0806         
z toho těžce postižené 0807         

Se závažnými vadami řeči 0808a         
Tělesně postižené 0809         

z toho těžce postižené 0809a         
S více vadami 0810         

z toho hluchoslepé 0811         
Se závažnými vývojovými poruchami 0814a         
Autisté  0815         
Celkem 0818         
Uvádějí se děti uvedené v § 16 odst. 9 vzdělávající se ve speciálních třídách . 
Ř. 0801	– 0815: Zahrnují se i děti vzdělávající se ve třídě zřízené pro jiný druh zdravotního znevýhodnění uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona. Tyto děti 

se nezapočtou do odd. IX.	 
9) Uvede se počet dětí, kterým již byla přiznána podpůrná opatření 2. – 5 . stupně podle § 16 školského zákona. 

IX. Děti se zdravotním postižením vzdělávající se v běžných třídách podle druhu postižení 

 Číslo 
řádku Počet dětí z	toho 

dívky ze	sl. 2	9) 
ze	sl.	2	

vyžadující 
zvýš. výd. 

ze sl. 4 ve třídách s provozem 

celodenním polodenním internátním 

a b 2 3 3a 4 5 6 7 
Mentálně postižené 0901        

z	toho 
středně těžce postižené 0901a        
těžce postižené 0902        

Sluchově postižené 0904        
z toho těžce postižené 0905        

Zrakově postižené 0906        
z toho těžce postižené 0907        

Se závažnými vadami řeči 0908a        
Tělesně postižené 0909        

z toho těžce postižené 0909a        
S více vadami 0910        

z toho hluchoslepé 0911        
Se závažnými vývojovými poruchami 0914a        
Autisté 0915        
Celkem 0918        
Uvádějí se pouze děti se zdravotním postižením uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona,	u nichž byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě 

speciálně pedagogického popř. psychologického vyšetření školským poradenským zařízením,	vzdělávající se v běžných třídách . 
Sl. 4 až 7: Neuvádějí se děti uvedené ve sl. 3a. 
9) Uvede se počet dětí, kterým již byla přiznána podpůrná opatření 2. – 5 . stupně podle § 16 školského zákona. 
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II. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a nadané děti 

 Číslo 
řádku Počet dětí z	toho	

dívky 
a b 2 3 

Děti se SVP celkem  0201   

z	
to
ho

 

zdrav . postižené (§ 16	odst. 9 ŠZ) 0202   
s	jiným zdrav . znevýhodněním 0203   
ostatní 10)	 0204   

v	tom 
kategorie	K 0205   
kategorie	Z 0206   
kategorie	V 0207   

Nadané děti 0211   
z toho mimořádně nadané 0212   

10) Rozumí se děti se znevýhodněním souvisejícím s kulturním prostředím 
nebo jinými životními podmínkami dítěte, které brání v naplnění jeho 
vzdělávacích možností na rovnoprávném základě s ostatními. 

Ř. 0204 až 0207:	blíže viz Pokyny a vysvětlivky . 
Ř. 0212: Uvádějí se děti mimořádně nadané, jejichž nadání bylo potvrzeno 

na základě vyšetření školským poradenským zařízením. 

XXI.	Děti podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu 
Stát 

Se
	z
dr
av
.	

po
sti

že
ní

m
 

Číslo 
řádku 

Počet dětí 
celkem 

z	toho 

kód  5) název dívky s trvalým 
pobytem		6) azylanti		7) 

a b c d 2 4 5 7 
203 Česká republika  2101   X X 

   2101     
   2101     
   2101     
   2101     
   2101     
   2101     
   2101     

X Celkem 2150     
5) Uvede se kód státu podle číselníku uvedeného v Pokynech a vysvětlivkách. 
6) Cizinci s povolením k trvalému pobytu na území ČR (podle hlavy IV a IVa zákona č. 326/1999	Sb., ve znění pozdějších předpisů). 
7) Azylanti, osoby požívající doplňkové ochrany a žadatelé o udělení mezinárodní ochrany (podle zákona č. 325/1999	Sb.,	ve znění pozdějších předpisů). 
Sl. c:	Uvede	se:	ano	=	děti se zdravotním znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona, ne = ostatní děti (blíže viz Pokyny a vysvětlivky). 

XXIV. Věkové složení dětí 

Narození Číslo 
řádku 

Běžné třídy Speciální třídy 
Počet dětí z toho nově nastoupivší Počet dětí z toho nově nastoupivší 

celkem z toho dívky celkem z toho dívky celkem z toho dívky celkem z toho dívky 
a b 2 3 2a 3a 4 5 4a 5a 

1.9.2014 a později 2401a         
1.1.2014 - 31.8.2014 2401b         
1.9.2013 - 31.12.2013 2401c         
1.9.2012 - 31.8.2013 2402         
1.9.2011 - 31.8.2012 2403         
1.9.2010 - 31.8.2011 2404         
1.9.2009 - 31.8.2010 2405         
31.8.2009 a dříve 2406         
Sl. 2a, 4a: Uvedou se děti, které nově nastoupily do vykazující mateřské školy ve školním roce 2016/2017 . 

I. Nástupy, odchody a ukončení docházky do mateřské školy  

 Číslo 
řádku 

Běžné 
třídy 

Speciální 
třídy 

a b 2 3 
Nástupy do mateřské školy po 30. 9. 2015  8) 0101   
Dodatečně udělené odklady školní docházky 0102   
Ukončení docházky do mateřské školy 0104   
8) Děti, které nebyly uvedeny ve školní matrice k 30.	9.	2015 a	nastoupily	

nejpozději do 31.	8.	2016 (blíže viz Pokyny a vysvětlivky). Nezahrnují se děti 
uvedené v ř. 0102. 

Ř. 0104: Uvádějí se pouze děti, které ukončily docházku do MŠ z důvodu školní 
zralosti. 

A. Dodatek za školní rok 2015/16 

Odesláno dne: Razítko: Podpis ředitele školy: Výkaz vyplnil (jméno): 

    
Telefon (vč. linky): 
 
e-mail: 



strana	40 SEŠIT	03-04/2016
�

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 
Povinnost předávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
Právnická osoba odešle výkaz elektronicky do	11. 11. 2016. 
(blíže viz Pokyny a vysvětlivky) 

Předkládací cesta je určena metodickým návodem, který pro správní úřady 
vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy . 
 
  

Z 2-01 

VÝKAZ 
o školní družině - školním klubu 

podle	stavu	k	31. 10. 2016 

Resortní identifikátor 
zařízení (IZO) 

Číslo 
části 

1) 

            
            1) Uvede se, zda je zařízení mimo 

provoz	(= A)	nebo	zda	je	
v provozu	(=	N). 

Vykonává-li vykazující právnická osoba činnost školní družiny 
i školního klubu, sestavují se dva samostatné výkazy – zvlášť 
za školní družinu, zvlášť za školní klub. 

I . Pravidelná činnost k 31. 10.	2016 

 Číslo 
řádku Počet z toho dívky 

a b 2 3 
Oddělení 0101  X 

z toho pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 ŠZ 0101a  X 
Zapsaní účastníci 0102   

v	tom 

z 1. stupně 0103   

z	toho	z	1. - 2. ročníku 0104   

z 2. stupně  2) 0105   

z přípravné třídy ZŠ 0105a   

z přípravného stupně ZŠ speciální 0105b   

z ř. 0102 
ze ZŠ speciální 0106   

ze ZŠ zřízených podle § 16 odst. 9 ŠZ  0107   

z ř. 0102 v odd. pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 ŠZ 0107a   

z ř. 0107a ze ZŠ speciální 0107b   

Zájmové útvary 0108  X 
Účastníci činnosti zájmových útvarů 0109   

z toho plnící povinnou školní docházku 0110   
2) Vč. žáků nižšího stupně 6-8 letých gymnázií a 1. - 4. ročníku osmiletého vzdělávacího programu 

konzervatoře. 
Ř. 0106: Uvedení žáci ze ZŠ speciální se již nezahrnují do ř. 0107 (blíže viz Pokyny a vysvětlivky). 
Ř. 0101, 0101a, 0107a a 0107b: Vyplňují jen školní družiny. 

IV . Zapsaní účastníci podle	převažujícího 
stupně podpůrných opatření 

 Číslo 
řádku 

Počet 
celkem 

z	toho	
dívky 

a b 2 3 
1. stupeň 0401   
2. stupeň 0402   
3. stupeň 0403   
4. stupeň 0404   
5. stupeň 0405   
Celkem 0406   
Uvádí se počet zapsaných účastníků, kterým již byla 
přiznána podpůrná opatření v souladu	s § 16 školského 
zákona, podle převažujícího stupně podpory. 

XXI. Zapsaní účastníci podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu 
Stát 

Se
	z
dr
av
.	

po
sti

že
ní

m
 

Číslo 
řádku 

Počet žáků 
celkem 

z	toho 

kód  4) název dívky s trvalým 
pobytem		5) azylanti		6) 

a b c d 2 4 5 7 
203 Česká republika  2101   X X 

   2101     
   2101     
   2101     
   2101     
   2101     
   2101     

X  Celkem 2150     
4) Uvede se kód státu podle číselníku uvedeného v Pokynech a vysvětlivkách. 
5) Cizinci s povolením k trvalému pobytu na území ČR (podle hlavy IV a IVa zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 
6) Azylanti, osoby požívající doplňkové ochrany a žadatelé o udělení mezinárodní ochrany (podle zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 
Sl. c: Uvede se: ano = žáci se zdravotním znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona, ne = ostatní žáci (blíže viz Pokyny a vysvětlivky). 

Školské zařízení 
 
Obec PSČ 
 
Ulice Čp.  

Školní rok 2016/17 
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V. Zapsaní účastníci se speciálními vzdělávacími potřebami 

 Číslo 
řádku 

Počet 
účastníků 

z	toho	
dívky 

a b 2 3 
Účastníci se SVP celkem 0501   

z	
to
ho

 

zdrav.	postižení (§ 16	odst. 9 ŠZ) 0502   
s jiným zdrav. znevýhodněním 0503   
ostatní 8)	 0504   

v	tom 
kategorie	K 0505   
kategorie	Z 0506   
kategorie	V 0507   

8) Rozumí se účastníci zapsaní k pravidelné docházce se znevýhodněním 
souvisejícím s kulturním prostředím nebo jinými životními podmínkami 
účastníka, které brání v naplnění jeho vzdělávacích možností na 
rovnoprávném základě s ostatními. 

Ř. 0504 až 0507: blíže viz Pokyny a vysvětlivky. 

III. Pobytové akce od 1. 9. 2015 do	31. 8. 2016 

 Číslo 
řádku 

Krátkodobé 
(2-5 dnů) 

Dlouhodobé 
(nad 5 dnů) 

a b 2 3 
Počet akcí 0301   
Počet účastníků 0302   
Do počtu účastníků se nezahrnují pracovníci družiny-klubu. 

IX.	Zapsaní účastníci se zdravotním postižením podle	druhu	postižení  3) 

 Číslo 
řádku 

Počet 
celkem 

z	toho 
dívky ze	sl.	2 7) 

ze	sl.	2 
v odd. pro 

žáky uvedené 
v § 16 odst. 9 . 

ze	sl.	2 
ze ZŠ 

speciální 

a b 2 2a 2b 3 4 
Mentálně postižení 0901      

z	toho 
středně těžce postižení 0901a      
těžce postižení 0902      
s hlubokým postižením 0903      

Sluchově postižení 0904     X 
z toho těžce postižení 0905     X 

Zrakově postižení 0906     X 
z toho těžce postižení 0907     X 

Se	závažnými vadami řeči 0908a     X 
Tělesně postižení 0909     X 

z toho těžce postižení 0909a     X 
S více vadami 0910      

z toho hluchoslepí 0911      
Se závažnými poruchami učení 0912a     X 
Se závažnými poruchami chování 0914a     X 
Autisté 0915      
Celkem 0918      
3) Uvádějí se pouze účastníci se zdravotním znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona,	u nichž byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě 

speciálně pedagogického popř. psychologického vyšetření školským poradenským zařízením . 
7) Uvede se počet účastníků, kterým již byla přiznána podpůrná opatření 2. – 5 . stupně podle § 16 školského zákona. 
Sl. 3: Vyplňují jen školní družiny. 
Sl.	 4:	ZŠ speciální – škola pro vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením, žáků s více vadami a žáků s autismem. 

II . Příležitostné činnosti zájmového vzdělávání 
od 1. 9. 2015 do	31. 8. 2016 

 Číslo 
řádku Počet Počet 

účastníků 
a b 2 3 

Akce	celkem 0202   
z toho o sobotách či nedělích 0203   

Do počtu účastníků se nezahrnují pracovníci družiny/klubu. 

XIV. Evidenční počet pedagogických pracovníků 

 Číslo 
řádku 

Fyzické osoby Přepoč. na 
plně zam. celkem z toho ženy 

a b 2 3 4 
Vychovatelé 1401   X 

v	tom 
interní 1402    
externí 1403   X 

Ostatní pedag. pracovníci 1404   X 

v	tom 
interní 1405    
externí 1406   X 

Interní pracovníci - v pracovním poměru, externí pracovníci - na základě dohod. 

Odesláno dne: Razítko: Podpis ředitele zařízení: Výkaz vyplnil (jméno): 

    
Telefon (vč. linky): 
 
e-mail: 

Dodatek za školní rok 2015/16 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 
Povinnost předávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15. 10. 2016  
na server podle pokynů MŠMT. Z předaných údajů se vytváří tento výkaz. 
 
 

  

M 3 

VÝKAZ  
o základní škole 

podle	stavu	k	30.	9.	2016 

Resortní identifikátor 
právnické osoby (RED_IZO) 

Resortní identifikátor školy 
(IZO) 

  

Území Zřizovatel Škola podle	
§ 16 odst. 9 

Organizace	
školy 

Škola mimo 
provoz 

     

Škola 
 
Obec PSČ 
 
Ulice Čp. 
 
Správní úřad 

Školní rok 2016/17 
III. Třídy a žáci podle ročníků – běžné třídy 

 Číslo 
řádku 

Počet 
tříd 

Počet žáků z	toho žáci 
se zdrav. postiž.  1) 

z	celku 
žáci opakující 

z	celku převedení 
do vyššího ročníku 

z	celku	
vzdělávající se 

podle § 50 odst. 3 
celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky 

a b	 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 10b 
Celkem 0301            

z	toho	1. stupeň 0302            

v	
to
m

 

1. ročník 0303        X X   
2. ročník 0304            
3. ročník 0305            
4. ročník 0306            
5. ročník 0307            
6. ročník 0308            

z toho 10letý VP 0309 X           
7. ročník 0310            
8. ročník 0311            
9.	ročník 0312            

z toho 10letý VP 0313 X           
10. ročník 0314 X           

1) Uvedeni žáci se zdravotním znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona, u nichž byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně 
pedagogického popř. psychologického vyšetření školským poradenským zařízením, vzdělávající se v běžných třídách (viz též odd.	IX). 

U 6. a 9. ročníku jsou v ř. 0309	a	0313	vyčleněni žáci, kteří se vzdělávají v 10letém vzdělávacím programu. 
Sl. 9	- 10: Uvedeni pouze žáci mimořádně nadaní, kteří byli v rámci téhož vzdělávacího programu (na základě vykonané zkoušky) převedeni do vyššího ročníku 
bez absolvování ročníku předchozího. 

I . Počet žáků, kteří odešli ze základní školy 

 Číslo 
řádku 

Běžné třídy Speciální třídy 

Celkem z	toho 
dívky Celkem z	toho 

dívky 
a b	 2 3 4 5 

Žáci, kteří ukončili povinnou	školní docházku 0101     

z	
to
ho

 

v 7. ročníku 0104     
v 8. ročníku 0105     
v	9. ročníku 0106     
v 10. ročníku 0107     
nezařazení do ročníku 0107a     

Žáci, kteří přešli do středních škol 0108     

z	
to
ho

 

z 5. ročníku 0109     
ze 7. ročníku 0110     

Žáci 1. ročníku s dodatečným odkladem 0111     

Ř. 0108	- 0110: Žáci, kteří pokračují v plnění povinné školní docházky ve víceletých gymnáziích 
a v 8letém vzdělávacím programu na konzervatoři. 

Ř. 0111: Jen dodatečné odklady povinné školní docházky po zahájení minulého školního roku. 
Ř. 0107a:	Žáci, kteří se vzdělávali podle § 38, odst. 1, písm. a), u nichž nebylo možné zjistit úroveň 

dosavadního vzdělání, a nebyli zařazeni do  ročníku. 

Dodatek za školní rok 2015/16 

Součástí výkazu jsou Vysvětlivky 
k vyplnění, kde jsou podrobně vyloženy 
pojmy	 používané v tomto formuláři 
a popsáno, co je zahrnuto v řádcích 
a sloupcích jednotlivých oddílů. 
Výklad pojmů „speciální třídy“ 
a „běžné třídy“ je uveden v části 
Společné poznámky, písm. b). 
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V. Žáci učící se cizí jazyk 

 Číslo 
řádku 

Běžné třídy Speciální třídy 

celkem 
z	toho	

první cizí 
jazyk 

navíc: 
nepovinné 
předměty 

celkem 
z	toho	

první cizí 
jazyk 

navíc: 
nepovinné 
předměty 

a b	 2 3 3a 4 5 6 
Celkem 0501       

z 
ř. 

05
01

 

anglický jazyk 0505       
francouzský jazyk 0506       
německý jazyk 0507       
ruský jazyk 0508       
španělský jazyk 0509       
italský jazyk 0510       
jiný evropský jazyk 0513       
jiný jazyk 0514       

Sl. 2	a	4:	Zahrnuti	pouze žáci, kteří se učí prvnímu nebo dalšímu cizímu jazyku, není zahrnuta nepovinná výuka, 
která je uvedena pouze ve sl. 3a a 6. 

V ř. 0501 je uveden každý žák jen jednou, v ř. 0505-0514 je každý žák tolikrát, kolika cizím jazykům se učí. 

XXI. Žáci podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu 
Stát 

Se
	z
dr
av
.	

po
sti

že
ní

m
 

Číslo 
řádku 

Počet žáků 
celkem 

z	toho 

kód  3) název dívky s trvalým 
pobytem	4) azylanti	5) 

a b c d 2 4 5 7 
203 Česká republika  2101   X X 

   2101     
   2101     
   2101     
   2101     
   2101     

X Celkem 2150     
3) Uveden kód státu podle číselníku RAST. 
4) Cizinci s povolením k trvalému pobytu na území ČR (podle hlavy IV a IVa zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 
5) Azylanti, osoby požívající doplňkové ochrany a žadatelé o udělení mezinárodní ochrany (podle zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 
Sl. c: ano = žáci se zdravotním znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona, ne = ostatní žáci (blíže viz Vysvětlivky). 

IIIA. Třídy a žáci podle ročníků - speciální třídy 

 Číslo 
řádku 

Počet 
tříd 

Počet žáků z	celku 
žáci opakující 

z celku převedení do 
vyššího ročníku 

z celku vzdělávající 
se podle § 50 odst. 3 

celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky 
a b	 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Celkem 3A01          
z toho 1. stupeň  2) 3A02          

v	
to
m

 

1. ročník 3A03      X X   
2. ročník 3A04          
3. ročník 3A05          
4. ročník 3A06          
5. ročník 3A07          
6. ročník celkem 3A08          

z toho v 10letém vzděl. programu 3A09          
7. ročník 3A10          
8.	ročník 3A11          
9. ročník celkem 3A12          

z toho v 10letém vzděl. programu 3A13          
10. ročník 3A14          

2) Žáci v 1. - 5. ročníku 9letého vzdělávacího programu a žáci v 1. - 6. ročníku 10letého vzdělávacího programu. 
U	6.	a	9.	ročníku se do ř. 3A09 a 3A13 vyčleňují žáci v 10letém vzdělávacím programu. 
Sl. 16	- 17: Uvedeni pouze žáci mimořádně nadaní, kteří byli v rámci téhož vzdělávacího programu (na základě vykonané zkoušky) převedeni do vyššího ročníku 

bez absolvování ročníku předchozího. 
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VIII. Žáci ve speciálních třídách podle druhu	zdravotního postižení 

 Číslo 
řádku 

Počet žáků na	1.	stupni Počet žáků na	2.	stupni 

celkem ze	sl.	3	10) ze	sl.	3	
dívky  79-01/B01 celkem ze	sl.	5	10) ze	sl.	5	

dívky 79-01/B01 

a b	 3 3a 4 4a 5 5a 6 7 
Mentálně postižení 0801         

z	toho 
středně těžce postižení 0801a         
těžce postižení 0802         
s hlubokým postižením 0803         

Sluchově postižení 0804         
z toho těžce postižení 0805         

Zrakově postižení 0806         
z toho těžce postižení 0807         

Se závažnými vadami řeči 0808a         
Tělesně postižení 0809         

z toho těžce postižení 0809a         
S více vadami 0810         

z toho hluchoslepí 0811         
Se závažnými poruchami učení 0812a         
Se závažnými poruchami chování 0814a         
Autisté 0815         
Celkem 0818         
Uvádějí se žáci uvedení v § 16 odst. 9 vzdělávající se ve speciálních třídách . 
Ř. 0801	- 0815:	Jsou	zahrnuti	i žáci vzdělávající se ve třídě zřízené pro jiný druh zdravotního znevýhodnění uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona. Tito	

žáci nejsou započteni v odd.	IX.  
Sl. 4a, sl. 7: Uvedeni žáci ze sl. 3 a 5 vzdělávající se v	oboru	79-01-B/01 ZŠ speciální . 
10) Jsou zahrnuti žáci, kterým již byla přiznána podpůrná opatření 2. - 5. stupně podle § 16 školského zákona. 

IX. Žáci se zdravotním postižením vzdělávající se v běžných třídách podle druhu zdravotního postižení  1) 

 Číslo 
řádku 

Počet 
celkem 

z toho	
dívky ze	sl. 2	10) 

ze sl. 2 žáci vyžadující zvýšené výdaje 
1. stupeň 2. stupeň 

celkem z	toho 
dívky 79-01/B01 celkem z	toho 

dívky 79-01/B01 

a b	 2 3 3a 4 5 5a 6 7 8 
Mentálně postižení 0901          

z	toho 
středně těžce postižení 0901a          
těžce postižení 0902          

Sluchově postižení 0904          
z toho těžce postižení 0905          

Zrakově postižení 0906          
z toho těžce postižení 0907          

Se závažnými vadami řeči 0908a          
Tělesně postižení 0909          

z toho těžce postižení 0909a          
S více vadami 0910          

z toho hluchoslepí 0911          
Se závažnými poruchami učení 0912a          
Se závažnými poruchami chování 0914a          
Autisté 0915          
Celkem 0918          
1) Uvedeni jsou pouze žáci se zdravotním znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona, u nichž byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě 

speciálně pedagogického popř. psychologického vyšetření školským poradenským zařízením, a jsou vzděláváni v běžných třídách . 
10) Jsou zahrnuti žáci, kterým již byla přiznána podpůrná opatření 2. - 5. stupně podle § 16 školského zákona. 
Sl. 5a, sl. 8: Uvedeni žáci ze sl. 4 a 6 vzdělávající se v oboru 79-01-B/01 ZŠ speciální . 
Sl. 4 až 8: Neuvádějí se žáci uvedení ve sl. 3a. 



SEŠIT	03-04/2016	 strana	45
�

 

  

XV.	Individuální vzdělávací plány 

 Číslo 
řádku 

Nadaní 
žáci 

z	toho	
dívky 

Žáci se 
SVP 

z	toho	
dívky 

a b 2 2a 3 3a 
Celkem 1501     

v	
to
m

 

1. ročník 1502     
2. ročník 1503     
3. ročník 1504     
4. ročník 1505     
5. ročník 1506     
6. ročník 1507     
7. ročník 1508     
8. ročník 1509     
9. ročník 1510     
10. ročník 1511     

Rozumí se individuální vzdělávací plány podle § 18 šk. zákona. 
Sl. 2: IVP pro mimořádně nadané žáky. 
Sl. 3: IVP pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

XIII. Žáci plnící školní docházku podle § 38, § 41 a § 42	
školského zákona podle ročníků 

 Číslo 
řádku 

Individuální 
vzdělávání 

(§ 41) 

Vzdělávání 
v zahraničí 

nebo	
v zahr. škole 

(§ 38) 

Vzdělávání 
žáků 

s hlubokým 
ment. postiž. 

(§ 42) 
a b 2 3 4 

Celkem 1301    

v	
to
m

 

1. ročník 1302    
2. ročník 1303    
3. ročník 1304    
4. ročník 1305    
5. ročník 1306    
6. ročník 1307    

z	toho	z 1. stupně 1307a    
7. ročník 1308    
8. ročník 1309    
9. ročník 1310    
10. ročník 1311    
nezařazení do ročníku 1312 X  X 

Uvedeni jsou žáci, kteří jsou kmenovými žáky vykazující školy a plní povinnou 
školní docházku některým z uvedených způsobů. Tito žáci nejsou zahrnuti 
do počtu žáků v žádném dalším oddílu. 

Sl. 2: Individuální vzdělávání, tj. dřívější „domácí vzdělávání“ (§ 41) 
Sl. 3: Vzdělávání v zahraničí nebo v zahraniční škole v ČR (§ 38) 
Sl. 4: Vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením (§ 42) 

XXIV. Věkové složení žáků 

Narození Číslo 
řádku 

Běžné třídy Speciální třídy 

Počet 
celkem 

z	toho	
dívky 

z celku nově přijatí 
do 1. ročníku Počet 

celkem 
z	toho	
dívky 

z celku nově přijatí 
do 1. ročníku 

celkem z	toho	
dívky celkem z	toho	

dívky 
a b	 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.9.2010 a později 2401         
1.9.2009 – 31.8.2010 2402         
1.9.2008	– 31.8.2009 2403         
1.9.2007 – 31.8.2008 2404         
1.9.2006 – 31.8.2007 2405         
1.9.2005 – 31.8.2006 2406         
1.9.2004 – 31.8.2005 2407         
1.9.2003 – 31.8.2004 2408         
1.9.2002 – 31.8.2003 2409         
1.9.2001 – 31.8.2002 2410         
1.9.2000 – 31.8.2001 2411         
1.9.1999 – 31.8.2000 2412         
1.9.1998 – 31.8.1999 2413         
31.8.1998 a dříve 2414         
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XXVIII.	Výuka	některých předmětů v cizím	jazyce 9)

Jazyk Číslo 
řádku

1. stupeň  6) 6. ročník  7) 7. ročník 8. ročník 9. ročník 10. ročník
Počet Počet Počet Počet Počet Počet

žáků z	toho	
dívek žáků z	toho	

dívek žáků z	toho	
dívek žáků z	toho	

dívek žáků z	toho	
dívek žáků z	toho	

dívek
a b 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

2801
2801
2801
2801

6) Žáci	v	1. -5 . ročníku 9letého vzdělávacího programu a žáci v 1. - 6. ročníku 10letého vzdělávacího programu.
7) Nejsou	zahrnuti	žáci	6.	ročníku 10letého vzdělávacího programu (vykázáni ve sl. 22 - 23).
9) Dle Výnosu č. 9/2013 ze dne 18. prosince 2013.

XXXVII. Žáci podle oboru vzdělání a ročníků

Číslo 
řádku

Ročník
Celkem

1. 2. 3 . 4. 5 . 6. 7. 8. 9. 10.
a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

79-0-C/01
Základní	škola

celkem 3701
dívky 3702

z ř. 3701	a	3702	
podle	RVP	ZV	- LMP

celkem 3701a X X X X X
dívky 3702a X X X X X

79-0-B/01
ZŠ	speciální

celkem 3703
dívky 3704

z ř. 3703	a	3704	
v běžné třídě 8)

celkem 3707
dívky 3708

V ř. 3701a a 3702a jsou uvedeni žáci vzdělávající se podle ŠVP vytvořeného podle přílohy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující 
vzdělávání žáků s lehkým mentálním	postižením.

8) Uvedeni žáci vzdělávající se v oboru 79-01-B/01 ZŠ speciální, kteří se vzdělávají v běžných třídách (z oddílu	III).

Odesláno	dne: Razítko: Podpis ředitele školy: Výkaz	vyplnil	(jméno):

Telefon (vč. linky):

e-mail:

IV. Žáci podle převažujícího stupně podpůrných opatření

Číslo 
řádku

Běžné třídy Speciální třídy

Počet
žáků

z	toho	
dívky

Počet
žáků

z	toho	
dívky

a b 2 3 4 5
1. stupeň 0401 X X
2. stupeň 0402
3. stupeň 0403
4. stupeň 0404
5. stupeň 0405
Celkem 0406
Je uveden počet žáků, kterým již	byla přiznána podpůrná opatření 
v souladu	s § 16 školského zákona, podle převažujícího stupně 
podpory.

II. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaní žáci
Počet
žáků

z	toho	
dívky

a b 2 3
Žáci	se	SVP	celkem	 0201

z	
to
ho

zdrav.	postižení (§ 16	odst. 9	ŠZ) 0202
s jiným zdrav. znevýhodněním 0203
ostatní	11) 0204

v	tom
kategorie	K 0205
kategorie	Z 0206
kategorie	V 0207

s prodlouženou délkou vzdělávání 0208
s	upravenými	výstupy 0209

Nadaní	žáci 0211
z toho mimořádně nadaní 0212

11) Rozumí se žáci se znevýhodněním souvisejícím s kulturním prostředím 
nebo	jinými	životními	podmínkami	žáka,	které	brání	v naplnění jeho 
vzdělávacích možností na rovnoprávném základě s ostatními.

Ř. 0204	až	0207:	blíže viz Pokyny a vysvětlivky.
Ř. 0212: Uvádějí se žáci mimořádně nadaní, jejichž nadání bylo potvrzeno 

na základě vyšetření školským	poradenským zařízením.
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 
Povinnost předávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
Právnická osoba odešle výkaz za školu elektronicky do	10. 10. 2016. 
(blíže viz Pokyny a vysvětlivky) 
Předkládací cesta je určena metodickým návodem, který pro správní úřady vydalo	
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy . 
 

VÝKAZ 
o mateřské-základní škole 
při zdravotnickém zařízení 

podle	stavu	k	30. 9. 2016 

S 4-01 

Škola 
 
Obec PSČ 
 
Ulice Čp. 

III . Třídy, děti a žáci	k	30.	9.	2016 

 Číslo 
řádku Počet tříd Počet 

dětí/žáků 
z	toho 
dívky 

a b 2a 2 3 
Mateřská škola 0301    
Základní škola 0302    

v	tom 
1. stupeň 0303 X   
2. stupeň 0304 X   

 

I. Průměrné počty dětí a žáků za minulý školní rok 

 Číslo 
řádku Celkem z	toho 

dívky 
a b 2 3 

Mateřská škola 0101   
Základní škola 0102   

v	tom 
1. stupeň 0103   
2. stupeň 0104   

Průměrný počet se stanoví jako součet počtů dní strávených 
jednotlivými dětmi/žáky při vyučování ve vykazující škole 
dělený celkovým počtem dní, po něž se ve škole vyučuje. 

Odesláno dne: Razítko: Podpis ředitele školy: Výkaz vyplnil (jméno): 

 

   
Telefon (vč. linky): 
 
 
e-mail: 

Resortní identifikátor školy 
(IZO) 

1) 2) 

           
           1) Uvede se, zda je škola mimo provoz (= A)	nebo	

zda	je	v provozu	(=	N). 
2) Uvede se, při jakém zdrav. zař. je škola zřízena: 
 1 = škola při nemocnici 
 2 = škola při dětské léčebně 
 3 = škola při dětské ozdravovně 

XXI. Děti/žáci podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu k 30. 9. 2016 
Stát 

Číslo 
řádku 

Počet 
dětí/žáků 
celkem 

z	toho 

kód  3) název dívky s trvalým 
pobytem	 4) azylanti	 5) 

a b c 2 4 5 7 
203 Česká republika 2101   X X 

  2101     
  2101     
  2101     
  2101     

X Celkem 2150     
3) Uvede se kód státu podle číselníku uvedeného v Pokynech a vysvětlivkách. 
4) Cizinci s povolením k trvalému pobytu na území ČR (podle hlavy IV a IVa zákona č. 326/1999 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů). 
5) Azylanti, osoby požívající doplňkové ochrany a žadatelé o udělení mezinárodní ochrany (podle zákona 

č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

Vykonává-li	vykazující právnická osoba činnost mateřské 
školy i základní školy, vyplňují se dva samostatné výkazy,	
za každou z nich zvlášť. 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 
Povinnost předávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
Právnická osoba odešle výkaz elektronicky do 10. 10. 2016. 
(blíže viz Pokyny a vysvětlivky) 
Předkládací cesta je určena metodickým návodem, který pro správní úřady vydalo	
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy . 
  

S 4c-01 

VÝKAZ 
o přípravné třídě základní školy 

a o přípravném stupni 
základní školy speciální 
podle	stavu	k	30.	9.	2016 

III. Třídy a děti 

 Číslo 
řádku Počet tříd 

Počet dětí z celku nově zařazené  
celkem dívky celkem dívky 

a b 2 3 4 5 6 
Celkem v přípravném stupni 0301      

v	tom	
ročník 

první 0302 X     
druhý 0303 X     
třetí 0304 X     

Celkem	v přípravné třídě 0305    X X 
 

VIII. Děti ve třídách přípravného stupně podle druhu zdravotního	postižení 

 Číslo 
řádku Počet tříd Počet dětí z	toho 

dívky ze	sl. 3 5) 

a b 2 3 4 5 
Středně těžce mentálně postižené 0801a X    
Těžce mentálně postižené 0802 X    
S hlubokým mentálním postižením 0803 X    
S více vadami 0810 X    

z toho hluchoslepé 0811 X    
Autisté 0815 X    

Celkem 0818     

Nezahrnují se děti z přípravných tříd. 
5) Je uveden počet dětí, kterým již byla přiznána podpůrná opatření 2. – 5. stupně podle § 16 školského zákona. 

XXIV. Věkové složení dětí 

Narození Číslo 
řádku 

Přípravný stupeň Přípravné třídy 

Počet dětí z	toho 
dívky Počet dětí z	toho 

dívky 
a b 2 3 4 5 

1.9.2011 a později 2401a     
1.9.2010 - 31.8.2011 2401b     
1.9.2009 - 31.8.2010 2402     
1.9.2008 - 31.8.2009 2403     
1.9.2007 - 31.8.2008 2404     
31.8.2007 a dříve 2405     

 

Resortní identifikátor školy 
(IZO) 

Číslo 
části 

1) 

            
            1) Uvede se, zda je zařízení mimo provoz (= A) nebo zda je	
v provozu	(=	N). Viz Pokyny a vysvětlivky. 

I. Počet dětí, které ve školním roce	2015/16 odešly ze	tříd přípravného stupně   

 Číslo 
řádku Celkem z toho	 

dívky 
a b 2 3 

Děti, které ukončily docházku do přípravného stupně 0101   
Nezahrnují se	děti z přípravných tříd . 

Škola 
 
Obec PSČ 
 
Ulice Čp. 



SEŠIT	03-04/2016	 strana	49
�

 
 
 
 
 
 

Odesláno dne: Razítko: Podpis ředitele školy: Výkaz vyplnil (jméno): 

    
Telefon (vč. linky): 
 
 
e-mail: 

XXI. Děti podle státního občanství, cizinci podle režimu  
Stát 

Číslo 
řádku 

Počet dětí 
celkem 

z	toho 
kód 
2) název dívky s trvalým 

pobytem	3) azylanti	4) 

a b c 2 4 5 7 
203 Česká republika 2101   X X 

  2101     
  2101     
  2101     
  2101     

X Celkem 2150     
2) Uvede se kód státu podle číselníku uvedeného v Pokynech a vysvětlivkách. 
3) Cizinci s povolením k trvalému pobytu na území ČR (podle hlavy IV a IVa zákona č. 326/1999	Sb.,	
ve znění pozdějších předpisů). 

4) Azylanti,	osoby požívající doplňkové ochrany a žadatelé o udělení mezinárodní ochrany (podle zákona 
č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

II . Děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

 Číslo 
řádku 

Třídy přípravného 
stupně ZŠ speciální Přípravné třídy 

Počet 
dětí 

z	toho	
dívky 

Počet 
dětí 

z	toho	
dívky 

a b 2 3 4 5 
Děti se SVP	celkem 0201     

z	
to
ho

 

zdrav.	postižené (§ 16	odst. 9 ŠZ) 0202     
s jiným zdrav. znevýhodněním 0203     
ostatní 6)	 0204     

v	tom 
kategorie	K 0205     
kategorie	Z 0206     
kategorie	V 0207     

6) Rozumí se děti se znevýhodněním souvisejícím s kulturním prostředím nebo jinými životními podmínkami 
dítěte, které brání v naplnění jeho vzdělávacích možností na rovnoprávném základě s ostatními. 

Ř. 0204 až 0207:	blíže viz Pokyny a vysvětlivky. 

IV . Děti podle	převažujícího stupně podpůrných opatření 

 Číslo 
řádku 

Třídy přípravného 
stupně ZŠ speciální Přípravné třídy 

Počet 
dětí 

z	toho	
dívky 

Počet 
dětí 

z	toho	
dívky 

a b 2 3 4 5 
1. stupeň 0401 X X   
2. stupeň 0402     
3. stupeň 0403     
4. stupeň 0404     
5. stupeň 0405     
Celkem 0406     
Je	uveden	počet dětí, kterým jsou poskytována podpůrná opatření v souladu	

s § 16 školského zákona, podle převažujícího stupně podpory. 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 
Povinnost předávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15. 10. 2016 
na server podle pokynů MŠMT. Z předaných údajů se vytváří tento výkaz. 
 
 

  

M 8 

VÝKAZ 
o střední škole 

podle	stavu	k	30.	9.	2016 

IV . Žáci podle	převažujícího stupně podpůrných opatření 

 Číslo 
řádku 

Běžné třídy Speciální třídy 
Počet 
žáků 

z	toho	
dívky 

Počet 
žáků 

z	toho	
dívky 

a b 2 3 4 5 
1.	stupeň 0401   X X 
2. stupeň 0402     
3. stupeň 0403     
4. stupeň 0404     
5. stupeň 0405     
Celkem 0406     
Je	uveden	počet žáků, kterým již byla přiznána podpůrná opatření v souladu	

s § 16 školského zákona, podle převažujícího stupně podpory. 

III. Počet tříd podle ročníků, počet žáků celkem 

 Číslo 
řádku 

Celkem	
denní 
forma	

vzdělávání 

v 	 t o m  Celkem	
ostatní 
formy 

vzdělávání 

střední s maturitní zkouškou nástav-
bové střední 

střední s výuč . listem 
8 leté 6 leté 4 leté zkrácené 2-3leté zkrácené 

a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Tř
íd

y 

1. ročník 0301           
2. ročník 0302           
3. ročník 0303     X X X  X  
4. ročník 0304     X X X X X  
5. ročník 0305    X X X X X X  
6. ročník 0306    X X X X X X  
7. ročník 0307   X X X X X X X  
8. ročník 0308   X X X X X X X  
celkem tříd 0309           

Celkem žáků - studií  0310           
Celkem žáků - fyz. os.	1) 0310a           
1) Počet žáků ve fyzických osobách .  

Škola 
 
Obec PSČ 
 
Ulice Čp. 
 
Správní úřad 

Resortní identifikátor 
právnické osoby (RED_IZO) 

Resortní identifikátor školy 
(IZO) 

  

Území Zřizovatel Škola podle 
§ 16	odst.	9 

Škola mimo 
provoz 

    

XIII. Žáci plnící povinnou školní docházku 
podle § 38 školského zákona podle ročníků 

 Číslo 
řádku § 38 

a b 2 
Celkem 1301  

v	tom 

1. ročník 1302  
2. ročník 1303  
3. ročník 1304  
4. ročník 1305  

Zde jsou uvedeni žáci, kteří jsou kmenovými žáky vykazující 
školy a plní povinnou školní docházku v zahraničí nebo 
na zahraniční škole v ČR (§ 38 školského zákona). 

Tito žáci nejsou zahrnuti do počtu žáků v žádném dalším 
oddílu. 

Součástí výkazu jsou Vysvětlivky k vyplnění, kde jsou podrobně vyloženy pojmy používané v tomto formuláři a popsáno, co je 
zahrnuto	v řádcích a sloupcích jednotlivých oddílů. 
Výklad pojmů „speciální třídy“ a	„běžné třídy“ je uveden v části Společné poznámky, písm. b). 
Počet žáků se v oddílech III a VII uvádí kromě fyzických osob i jako „počet studií“, kde studium je míněno vzdělávání žáka směřující 
ke středoškolskému vzdělání. Jeden žák se může vzdělávat ve více studiích (oborech vzdělání, formách vzdělávání). V ostatních oddílech 
je uveden vždy počet žáků – fyzických osob. 
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VII. Žáci vzdělávající se v denní formě vzdělávání a v ostatních formách vzdělávání podle oborů a ročníků (bez rekvalifikačního studia)  2) 

Obory vzdělání podle nařízení vlády 
č. 211/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

D
él

ka
 

vz
dě

lá
vá

ní
 

D
ru

h 
vz

dě
lá

vá
ní

 

V
yu

č.
 ja

zy
k 

 
ob
or
u  

D
ru

h 
po

st
iž

en
í 

Zp
ůs

ob
 

in
te
gr
ac
e 

Fo
rm

a 
vz

dě
lá

vá
ní

 

Číslo 
řádku 

Počet žáků 

1. 2. 3 . 

kód název 
žáci 

celkem 
z	toho	
dívky 

žáci 
celkem 

z	toho	
dívky 

žáci 
celkem 

z	toho	
dívky 

a b c d e f g h i 2 3 4 5 6 7 
       10 0701       
       10 0701       
       10 0701       
       10 0701       
       10 0701       
       10 0701       
       10 0701       
       10 0701       
       10 0701       
       10 0701       
Celkem	v denní formě vzdělávání – počet studií 10 0716       
z toho žáci převedení do vyššího ročníku  3) 10 0717 X X     
z ř. 0716 žáci opakující daný ročník 10 0718       

    X X X  0719       
    X X X  0719       
    X X X  0719       
    X X X  0719       
    X X X  0719       
Celkem	v ostatních formách vzdělávání – počet studií 50 0732       
Celkem	v denní formě vzdělávání – počet fyzických osob 10 0751       
Celkem	v ostatních formách vzdělávání – počet fyzických osob 50 0752       

Sl. c, d, e, f, g, h jsou vyplněny kódem podle číselníků uvedených ve Vysvětlivkách k vyplnění výkazu . 
2) Denní forma vzdělávání je uvedena v řádcích 0701,	0716,	0717,	0718	a	0751, ostatní formy vzdělávání (večerní, dálková, distanční, kombinovaná) jsou	uvedeny 
v ř. 0719, 0732 a	0752 . 

3) Zde jsou uvedeni pouze mimořádně nadaní žáci, kteří byli ve stejném oboru vzdělání přeřazeni do vyššího ročníku (na základě vykonané zkoušky) bez 
absolvování předchozího ročníku. 

VIIA. Třídy podle oborů vzdělání a ročníků v denní formě vzdělávání 

Obory vzdělání podle nařízení vlády 
č. 211/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

D
él

ka
 

vz
dě

lá
vá

ní
 

D
ru
h	

vz
dě

lá
vá

ní
 

V
yu

č.
 ja
zy
k	

ob
or
u 

Ty
p 

tří
dy

 

Fo
rm
a	

vz
dě

lá
vá

ní
 

Číslo 
řádku 

Počet tříd 

kód název 1. roč. 2. roč. 3 . roč. 4. roč. 5 . roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. celkem 

a b c d e f g h 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
      10 7A01          
      10 7A01          
      10 7A01          
      10 7A01          
      10 7A01          
      10 7A01          
      10 7A01          
      10 7A01          
      10 7A01          
      10 7A01          
Celkem	v denní formě vzdělávání 7A30          
Sl.	c,	d,	e,	f,	g jsou vyplněny kódem podle číselníků uvedených ve Vysvětlivkách k vyplnění výkazu . 
Počty tříd jsou uvedeny v přepočtu s přesností na dvě desetinná čísla. Pokud jsou v jedné třídě zařazeni žáci vzdělávající se ve více oborech vzdělání, je uveden 
u každého oboru příslušný přepočtený počet. 
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VII. Žáci vzdělávající se v denní formě vzdělávání a v ostatních formách vzdělávání podle oborů a ročníků  (pokračování)  
vzdělávajících se v ročníku Absolventi 

za šk. rok 
2015/16 

Nově přijatí 
do 1. ročníku 4. 5 . 6. 7. 8. celkem ze 

sl. 18	
s IVP 

4) 
žáci 

celkem 
z toho	
dívky 

žáci 
celkem 

z	toho	
dívky 

žáci 
celkem 

z	toho	
dívky 

žáci 
celkem 

z	toho	
dívky 

žáci 
celkem 

z	toho	
dívky 

žáci 
celkem 

z	toho	
dívky celkem z	toho	

dívky 
žáci 

celkem 
z	toho	
dívky 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19a 20 21 22 23 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

                 
            X X X X X 
             X X X X 
            X     
            X     
            X     
            X     
            X     
            X     
                 
            X     

4) Žáci s IVP, kteří jsou zároveň uvedeni v odd.	XV	ve	sl.	4	– Ostatní . 

V. Žáci učící se cizí jazyk 

 Číslo 
řádku 

Počet 
v běžných 

třídách 

Počet ve 
speciálních 

třídách 
a b 2 4 

Celkem 0501   

z	toho	
živé 
jazyky 

1	jazyk 0502   
2	jazyky 0503   
3 jazyky a více 0504   

z 
ř. 

05
01

 

anglický jazyk 0505   
francouzský jazyk 0506   
německý jazyk 0507   
ruský jazyk 0508   
španělský jazyk 0509   
italský jazyk 0510   
latinský jazyk 0511   
klasická řečtina 0512   
jiný evropský jazyk 0513   
jiný jazyk 0514   

Zahrnuty údaje jen za denní formu vzdělávání. 
V ř. 0501	- 0504 je uveden každý žák jen jednou. 
V ř. 0505	- 0514	je	uveden	každý žák tolikrát, kolika cizím 

jazykům se učí. 

II . Doplňující údaje 

 Číslo 
řádku Celkem z	toho	

dívky 
a b 2 3 

Žáci se SVP v denní formě vzdělávání 0201   

z	toho 

zdrav . postižení (§ 16	odst. 9 ŠZ) 0202   
s jiným zdrav. znevýhodněním 0203   
ostatní  20) 0204   

v	tom 
kategorie	K 0205   
kategorie	Z 0206   
kategorie	V 0207   

z ř. 0201 
s prodlouženou délkou vzdělávání 0208   
s upravenými výstupy 0209   
v 1. ročníku 0210   

Nadaní žáci v denní formě vzdělávání 0211   
z toho mimořádně nadaní 0212   

Žáci plnící povinnou školní docházku 0213   
z	toho	se	SVP 0214   

z ř. 0214 s	IVP 0215   

z ř. 0213 
mimořádně nadaní 0216   
cizinci 0217   

20) Rozumí se žáci se znevýhodněním souvisejícím s kulturním prostředím nebo jinými 
životními podmínkami žáka, které brání v naplnění jeho vzdělávacích možností na 
rovnoprávném základě s ostatními . 

Ř. 0204 až 0207:	blíže viz Pokyny a vysvětlivky . 
Ř. 0212	a	0216: Uvádějí se žáci mimořádně nadaní, jejichž nadání bylo potvrzeno na 

základě vyšetření školským poradenským zařízením. 
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  XXXI. Žáci nově přijatí do 1. ročníku denní formy vzdělávání podle věku 

Rok narození Číslo 
řádku 

Střední s maturitní zkouškou 
Nástavbové 

Střední s výuč. listem 
Střední 

8leté 6leté 4leté zkrácené 2-3leté zkrácené 
a b 2 3 4 5 6 7 8 9 

 3101         
 3101         
 3101         
 3101         
 3101         
 3101         
 3101         
Celkem 3115         

 

XXI. Žáci podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu 
Stát 

Se
	z
dr
av
.	

po
sti

že
ní

m
 

Číslo 
řádku 

Počet žáků 
celkem 

z	toho 

kód  5) název 
žáci v	denní 

formě 
vzdělávání 

dívky s trvalým 
pobytem		6) azylanti		7) 

a b c d 2 3 4 5 7 
203 Česká republika  2101    X X 

   2101      
   2101      
   2101      
   2101      
   2101      
   2101      
   2101      
   2101      
   2101      

X Celkem 2150      
5) Uveden kód státu podle číselníku RAST. 
6) Cizinci s povolením k trvalému pobytu na území ČR (podle hlavy IV a IVa zákona č. 326/1999	Sb.,	ve	znění pozdějších předpisů). 
7) Azylanti, osoby požívající doplňkové ochrany a žadatelé o udělení mezinárodní ochrany (podle zákona č. 325/1999 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů). 
Sl. c:	ano = žáci se zdravotním znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona, ne = ostatní žáci. 

XXXII. Žáci nově přijatí do 1. ročníku denní formy vzdělávání podle předchozího působiště 

Přicházející Číslo 
řádku 

Střední s maturitní zkouškou Nástav-
bové 

Střední s výuč. listem 
Střední 

8leté 6leté 4leté zkrácené 2-3leté zkrácené 
a b 2 3 4 5 6 7 8 9 

z 5. roč. ZŠ  15) 3201  X X X X  X X 
z 6. roč. ZŠ  15) 3202  X X X X  X X 
ze 7. roč. ZŠ  15)		19) 3203 X  X X X  X  
z 8. roč. ZŠ  15) 3204 X   X X  X  
z 9. a 10. roč. ZŠ  15)		16) 3205 X X  X X  X  
s neukončeným středoškol. vzděláním  17) 3206 X X  X X  X  
ihned po ukončení stř. vzděl. s výuč.listem 3207 X X  X     
ihned po ukončení středního vzdělání 3208 X X  X     
ihned po ukončení stř. vzděl. s maturitní zk. 3209 X X       
odjinud		18) 3210         
Celkem 3211         
Nejsou uvedeni žáci opakující, ani žáci, kteří nastoupili po přerušení studia (blíže viz Vysvětlivky k vyplnění výkazu). 
15) Včetně základních škol zřízených podle § 16 odst. 9 a ZŠ speciální .  
16) Včetně žáků přicházejících ze 4. ročníků osmiletých a 2. ročníků šestiletých gymnázií. 
17) Žáci, kteří odešli z jiného oboru střední školy nebo konzervatoře, aniž by získali středoškolské vzdělání. 
18) Zahrnuti žáci, kteří v minulém školním roce nenavštěvovali žádnou výše uvedenou školu.	 
19) Včetně žáků přicházejících z 2. ročníků osmiletých gymnázií. 
Ř. 3207 - 3209: Žáci, kteří uvedené vzdělávání ukončili v minulém školním roce. 
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XXIV. Věkové složení žáků - denní forma vzdělávání, ostatní formy vzdělávání, rekvalifikační studium 

Rok narození 
Se
	z
dr
av
.	

po
sti

že
ní

m
 

Fo
rm
a	

vz
dě

lá
vá

ní
 

Číslo 
řádku 

Nižší ročníky  12) Střední a střední 
s výučním listem 

Střední 
s maturitní zk.  13) 

Nástavbové 
a zkrácené 

Rekvalifikační 
studium	 14) 

celkem z	toho	
dívky celkem z	toho	

dívky celkem z	toho	
dívky celkem z	toho	

dívky celkem z	toho	
dívky 

a b c d 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 
  10 2401           
  10 2401           
  10 2401           
  10 2401           
  10 2401           
  10 2401           
Denní forma 10 2420           
 50 2421           
 50 2421           
 50 2421           
 50 2421           
 50 2421           
 50 2421           
 50 2421           
Ostatní formy 50 2450           
Členění vzdělávání podle mezinárodní klasifikace ISCED: 
12) Uvedeni žáci nižšího stupně šestiletých a osmiletých gymnázií a žáci v oborech vzdělání 1letá a 2letá praktická škola. 
13) Uvedeni žáci 4letých maturitních oborů a žáci vyššího stupně šestiletých a osmiletých gymnázií. 
14) Pouze účastníci studia v oborech vzdělání podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nezahrnují se účastníci krátkodobých kurzů 

vykazovaní ve výkaze R 13-01,	odd.	XVIII. 
Sl. b: Uvádí se jen za denní formu vzdělávání: ano = žáci se zdravotním znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona,	ne	=	ostatní žáci. 

XXXIII. Další absolventi a ukončivší vzdělávání ve školním roce 2015/16 

Obory vzdělání podle nařízení vlády č. 211/2010	Sb.,	
ve znění pozdějších předpisů Číslo 

řádku 
Další 

absolventi 
z	toho 

absolventky 
Ukončivší 

bez zkoušky 
ze	sl. 4 
dívky 

kód  název 
a b c 2 3 4 5 

  3301     
  3301     
  3301     
  3301     
  3301     
Celkem	– počet fyzických osob 3314     
Sl. 2 a 3: Absolventi, kteří vykonali závěrečnou zkoušku/maturitu později než 30. září roku, v němž přestali být žáky školy. Nejsou 
zahrnuti	v odd.	VII.	 

Sl. 4 a 5: Osoby, které ukončily vzdělávání bez předepsané zkoušky (ukončily úspěšně poslední ročník, ale	zkoušku do 30. září 
nevykonaly). 

XXIX. Účastníci rekvalifikačního studia 
Obory vzdělání podle nařízení vlády č. 211/2010	Sb.,	
ve znění pozdějších předpisů Délka 

studia 
Druh	
studia 

Forma	
studia 

Číslo 
řádku Celkem z toho ženy 

Absolventi 
za minulý školní rok 

kód název celkem z toho ženy 
a b c d e f 2 3 4 5 

     2901     
     2901     
     2901     
     2901     
Celkem 2916     
Uvedeni pouze účastníci studia v oborech vzdělání podle nařízení vlády č . 211/2010	Sb., ve znění pozdějších předpisů, účastníci krátkodobých kurzů 

vykazovaní ve výkaze R 13-01,	odd.	XVIII	nejsou	zahrnuti. 
Sl. c, d, e jsou vyplněny kódem podle číselníků uvedených ve Vysvětlivkách k vyplnění výkazu. 
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  VIII. Žáci ve speciálních třídách podle druhu postižení - denní forma vzdělávání 

 Číslo 
řádku 

Počet 
tříd 

Počet žáků 
celkem ze	sl. 3  10) dívky 

a b 2 3 3a 4 
Mentálně postižení 0801 X    

z	toho 
středně těžce postižení 0801a X    
těžce postižení 0802 X    

Sluchově postižení 0804 X    
z toho těžce postižení 0805 X    

Zrakově postižení 0806 X    
z	toho	těžce postižení 0807 X    

Se závažnými vadami řeči 0808a X    
Tělesně postižení 0809 X    

z toho těžce postižení 0809a X    
S více vadami 0810 X    

z toho hluchoslepí 0811 X    
Se závažnými vývoj. poruchami učení  8) 0812a X    
Se závažnými vývoj. poruchami učení  9) 0813a X    
Se závažnými poruchami chování  8) 0814c X    
Se závažnými poruchami chování  9) 0814d X    
Autisté 0815 X    
Celkem 0818     

Uvádějí se žáci uvedení v § 16 odst. 9 vzdělávající se ve speciálních třídách. 
8) Jen	žáci nižšího stupně víceletých gymnázií. 
9) Bez žáků nižšího stupně víceletých gymnázií. 
10) Je	uveden počet žáků, kterým již byla přiznána podpůrná opatření 2. – 5. stupně podle § 16 školského 

zákona. 
V tomto oddíle jsou zahrnuti i zdravotně postižení žáci vzdělávající se ve třídě zřízené pro jiný druh 

zdravotního znevýhodnění uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona. Tito žáci už nejsou započteni 
v odd.	IX. 

XV. Individuální vzdělávací plány 

Vzdělávání Číslo 
řádku 

Nadaní 
žáci 

z	toho	
dívky 

Žáci 
se SVP 

z	toho	
dívky Ostatní z	toho	

dívky 
a b 2 2a 3 3a 4 4a 

Celkem 1501       
8leté s maturitou 1502       

z toho vyšší stupeň 1503       
6leté s maturitou 1504       

z toho vyšší stupeň 1505       
4leté s maturitou 1506       
Zkrácené s maturitou 1507       
2-3leté s výučním listem 1508       
Zkrácené s výučním listem 1509       
Střední 1510       
Nástavbové 1511       
Zahrnuty údaje jen za denní formu vzdělávání. 
Rozumí se individuální vzdělávací plány podle § 18 školského zákona. 
Sl. 2:	IVP	pro	mimořádně nadané žáky. 
Sl. 3: IVP pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami . 
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 IX. Žáci se zdravotním postižením vzdělávající se v běžné třídě podle druhu postižení 

- denní forma vzdělávání  11) 

 Číslo 
řádku 

Počet 
celkem 

z	toho 
dívky 

ze	sl.	2	 
10) 

ze	sl.	2	
vyžadující 
zvýš. výd. 

a b 2 3 3a 4 
Mentálně postižení 0901     

z	toho 
středně těžce postižení 0901a     
těžce postižení 0902     

Sluchově postižení 0904     
z toho těžce postižení 0905     

Zrakově postižení 0906     
z toho těžce postižení 0907     

Se závažnými vadami	řeči 0908a     
Tělesně postižení 0909     

z toho těžce postižení 0909a     
S více vadami 0910     

z toho hluchoslepí 0911     
Se závažnými poruchami učení  8) 0912a     
Se závažnými poruchami učení  9) 0913a     
Se závažnými poruchami chování  8) 0914c     
Se závažnými poruchami chování  9) 0914d     
Autisté 0915     
Celkem 0918     
8) Jen žáci nižšího stupně víceletých gymnázií. 
9) Bez žáků nižšího stupně víceletých gymnázií. 
10) Je	uveden počet žáků, kterým již byla přiznána podpůrná opatření 2. – 5. stupně podle § 16 školského 

zákona. 
11) Uvedeni	jsou	pouze žáci se zdravotním znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona,	

u nichž byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického popř. 
psychologického vyšetření školským poradenským zařízením,	vzdělávající se v běžných třídách. 

Sl. 4: Neuvádějí se žáci uvedení ve sl. 3a. 

Odesláno dne: Razítko: Podpis ředitele školy: 
 

Výkaz vyplnil (jméno): 

    
Telefon (vč. linky): 
 
 
e-mail: 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 
Povinnost předávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15. 10. 2016 
na server podle pokynů MŠMT. Z předaných údajů se vytváří tento výkaz . 
 
  

M 9 

VÝKAZ 
o konzervatoři 

podle	stavu	k	30.	9.	2016 

IV . Žáci podle stupně podpůrných opatření 

 Číslo 
řádku 

Počet 
žáků 

z	toho	
dívky 

a b 2 3 
1. stupeň 0401   
2. stupeň 0402   
3. stupeň 0403   
4. stupeň 0404   
5. stupeň 0405   
Celkem 0406   
Uvádí se počet žáků, kterým byla přiznána podpůrná opatření 

v souladu	s § 16 školského zákona, podle převažujícího 
stupně podpory. 

II . Doplňující údaje 

 Číslo 
řádku Celkem z	toho	

dívky 
a b 2 3 

Žáci se SVP v denní formě vzdělávání 0201   

z	toho 
zdrav . postižení (§ 16 odst. 9 ŠZ) 0202   
s jiným zdrav. znevýhodněním 0203   
ostatní  2) 0204   

z ř. 0201 
s prodlouženou délkou vzdělávání 0208   
v 1. ročníku 0210   

Nadaní žáci v denní formě vzdělávání 0211   
z toho mimořádně nadaní 0212   

Žáci plnící povinnou školní docházku 0213   
z	toho	se	SVP 0214   

z ř. 0214 s	IVP 0215   

z ř. 0213 
mimořádně nadaní 0216   
cizinci 0217   

2) Rozumí se žáci se znevýhodněním souvisejícím s kulturním prostředím nebo jinými 
životními podmínkami žáka, které brání v naplnění jeho vzdělávacích možností na 
rovnoprávném základě s ostatními. 

Škola 
 
Obec PSČ 
 
Ulice Čp. 
 

Správní úřad 

Součástí výkazu jsou Vysvětlivky k vyplnění, kde jsou podrobně vyloženy pojmy používané v tomto formuláři a popsáno, co je zahrnuto 
v řádcích a sloupcích jednotlivých oddílů. Výklad pojmů „speciální škola“ a	„běžné škola“ je uveden v části Společné poznámky, písm. b). 
Počet žáků se v oddílech III a VII uvádí kromě fyzických osob i jako „počet studií“, kde studium je míněno vzdělávání žáka směřující 
k vyššímu odbornému vzdělání v konzervatoři. Jeden žák se může vzdělávat ve více studiích (oborech vzdělání podle nařízení vlády č. 211/2010 
Sb., formách vzdělávání). V ostatních oddílech je uveden vždy počet žáků – fyzických osob. 

Resortní identifikátor 
právnické osoby (RED_IZO) 

Resortní identifikátor školy 
(IZO) 

  

Území Zřizovatel Škola podle 
§ 16	odst.	9 

Škola mimo 
provoz 

    

III. Počet žáků podle ročníků 

 Číslo 
řádku 

Celkem	
denní 

vzdělávání 

v	tom  Celkem	
ostatní 
formy 8 leté 6 leté 

a b 2 3 4 5 
1. ročník 0301     
2. ročník 0302     
3. ročník 0303     
4. ročník 0304     
5. ročník 0305     
6. ročník 0306     
7. ročník 0307   X  
8.	ročník 0308   X  
Celkem žáků - studií 0310     
Celkem žáků fyz. osob 1) 0310a     
1) Počet žáků ve fyzických osobách. 

V. Žáci učící se cizí jazyk 

 Číslo 
řádku Počet z	toho	

dívky 
a b 2 5 

Celkem 0501   

z	toho	
živé 
jazyky 

1	jazyk 0502   
2	jazyky 0503   
3 jazyky a více 0504   

z 
ř. 

05
01

 

anglický jazyk 0505   
francouzský jazyk 0506   
německý jazyk 0507   
ruský jazyk 0508   
španělský jazyk 0509   
italský jazyk 0510   
latinský jazyk 0511   
jiný evropský jazyk 0513   
jiný jazyk 0514   

Zahrnuty údaje jen za denní formu vzdělávání. 
V ř. 0501	- 0504 je uveden každý žák jen jednou. 
V ř. 0505	- 0514 je uveden každý žák tolikrát, kolika cizím 

jazykům se učí. 
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VII. Žáci vzdělávající se v denní formě vzdělávání a v ostatních formách podle oborů vzdělání a ročníků  3) 

Obory vzdělání podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů 

D
él

ka
 

vz
dě

lá
vá

ní
 

D
ru
h	

vz
dě

lá
vá

ní
 

V
yu

č.
 ja

zy
k 

 
ob
or
u  

D
ru

h 
po

st
iž

en
í 

Fo
rm
a	

vz
dě

lá
vá

ní
 

Číslo 
řádku 

Počet žáků 

1. 2. 3 . 4. 

kód název 
žáci 

celkem 
z	toho	
dívky 

žáci 
celkem 

z	toho	
dívky 

žáci 
celkem 

z	toho	
dívky 

žáci 
celkem 

a b c d e f g h 2 3 4 5 6 7 8 
      10 0701        
      10 0701        
      10 0701        
      10 0701        
      10 0701        
      10 0701        
      10 0701        
      10 0701        
Celkem	v denní formě vzdělávání – počet studií 10 0716        
z toho žáci převedení do vyššího ročníku 10 0717 X X      
z ř. 0716 žáci opakující daný ročník 10 0718        

    X X  0719        
    X X  0719        
    X X  0719        
    X X  0719        
    X X  0719        
Celkem	v ostatních formách – počet studií 50 0732        
Celkem	v denní formě vzdělávání – počet fyzických osob 10 0751        
Celkem	v ostatních formách – počet fyzických osob 50 0752        
3) Denní forma vzdělávání je uvedena v ř. 0701, 0716, 0717, 0718 a 0751, ostatní formy (večerní, dálková, distanční, kombinovaná) jsou uvedeny v ř. 0719, 0732 a 
0752. 

Sl.	c,	d,	e,	f,	g	jsou	vyplněny kódem podle číselníků uvedených ve Vysvětlivkách k vyplnění výkazu. 
Ř. 0717: Uvádějí se pouze mimořádně nadaní žáci, kteří byli ve stejném oboru vzdělání (na základě vykonané zkoušky) přeřazeni do vyššího ročníku bez absolvování 

předchozího ročníku. 

XXI. Žáci podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu 
Stát 

Se
	z
dr
av
.	

po
sti

že
ní

m
 

Číslo 
řádku 

Počet žáků 
celkem 

z	toho 

kód  5) název 
žáci v	denní 

formě 
vzdělávání 

dívky s trvalým 
pobytem		6) azylanti		7) 

a b c d 2 3 4 5 7 
203 Česká republika  2101    X X 

   2101      
   2101      
   2101      
   2101      
   2101      
   2101      
   2101      
   2101      
   2101      

X Celkem 2150      
5) Uveden kód státu podle číselníku RAST. 
6) Cizinci s povolením k trvalému pobytu na území ČR (podle hlavy IV a IVa zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů) . 
7) Azylanti, osoby požívající doplňkové ochrany a žadatelé o udělení mezinárodní ochrany (podle zákona č. 325/1999 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů). 
Sl. c: ano = žáci se zdravotním znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona, ne = ostatní žáci. 
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VII. Žáci vzdělávající se v denní formě vzdělávání a v ostatních formách podle oborů vzdělání a ročníků  (pokračování) 
vzdělávajících se v ročníku Absolventi 

za šk. rok 
2015/16 

Nově přijatí 
do 1. ročníku  5 . 6. 7. 8. celkem ze	sl.	18	 

žáci 
s IVP	4)  z	toho	

dívky 
žáci 

celkem 
z	toho	
dívky 

žáci 
celkem 

z	toho	
dívky 

žáci 
celkem 

z	toho	
dívky 

žáci 
celkem 

z	toho	
dívky 

žáci 
celkem 

z	toho	
dívky 

žáci 
celkem 

z	toho	
dívky 

žáci 
celkem 

z	toho	
dívky 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19a 20 21 22 23 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
           X X X X X 
            X X X X 
           X     
           X     
           X     
           X     
           X     
           X     
                
           X     
4) Žáci s IVP, kteří jsou zároveň uvedeni v odd.	XV	ve	sl.	4	– Ostatní . 

XXXI. Žáci nově přijatí do 1. ročníku 
denní formy vzdělávání podle věku 

Rok narození Číslo 
řádku 

Délka vzdělávání 
8leté 6leté 

a b 2 3 
 3101   
 3101   
 3101   
 3101   
 3101   
 3101   
 3101   
 3101   
 3101   
Celkem 3115   

 

XXXII. Žáci nově přijatí do 1. ročníku denní formy vzdělávání 
podle předchozího působiště 

Přicházející Číslo 
řádku 

Délka vzdělávání 
8leté 6leté 

a b 2 3 
z 5. roč. ZŠ  8) 3201  X 
z 6. roč. ZŠ  8) 3202  X 
ze 7. roč. ZŠ  8) 3203  X 
z 8. roč. ZŠ  8) 3204 X  
z 9. roč. ZŠ  8)		9) 3205 X  
s neukončeným středoškolským vzděláním  10) 3206 X  
ihned po ukončení středního vzděl. s výuč.listem 3207 X  
ihned po ukončení středního vzdělání 3208 X  
ihned po ukončení stř. vzděl. s maturitní zkouškou 3209 X  
odjinud		11) 3210   
Celkem 3211   
Nejsou uvedeni žáci opakující, žáci, kteří přešli z jiné konzervatoře ani žáci, kteří nastoupili po 

přerušení studia. 
8) Včetně základních škol zřízených podle § 16 odst. 9 a ZŠ speciální. 
9) Včetně žáků přicházejících ze 4. ročníků 8letého vzděl. programu, 4. ročníku 8letých a 

2. ročníků 6letých gymnázií. 
10) Žáci, kteří odešli ze střední školy nebo konzervatoře, aniž by získali středoškolské vzdělání. 
11) Zahrnuti žáci, kteří v minulém školním roce nenavštěvovali žádnou výše uvedenou školu.  
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XXIV. Věkové složení žáků - denní forma vzdělávání, ostatní formy vzdělávání 

Rok narození 

Se
	z
dr
av
.	

po
sti

že
ní

m
 

Fo
rm
a	

vz
dě

lá
vá

ní
 

Číslo 
řádku 

Nižší ročníky 12) Střední vzdělávání 
s maturitní zk.  13) Vyšší vzdělávání 14) 

celkem z	toho	
dívky celkem z	toho	

dívky celkem z	toho	
dívky 

a b c d 2 3 6 7 8 9 
  10 2401       
  10 2401       
  10 2401       
  10 2401       
  10 2401       
  10 2401       
  10 2401       
  10 2401       
  10 2401       
Denní forma 10 2420       
 50 2421       
 50 2421       
 50 2421       
 50 2421       
 50 2421       
 50 2421       
 50 2421       
 50 2421       
 50 2421       
Ostatní formy 50 2450       
Členění vzdělávání podle mezinárodní klasifikace ISCED: 
12) Uvedeni žáci 1. až 4. ročníku 8letého vzdělávacího programu (plnící povinnou školní docházku). 
13) Uvedeni žáci 1. až 4. ročníku 6letého vzdělávacího programu a žáci 5. a 6. ročníku 8letého 

vzdělávacího programu. 
14) Uvedeni žáci posledních dvou ročníků studia. 
Sl. b: Uvádí se jen za denní formu vzdělávání: ano = žáci se zdravotním znevýhodněním uvedeným v § 16 

odst . 9 školského zákona, ne = ostatní žáci. 

XXXIII. Další absolventi a ukončivší vzdělávání ve školním roce 2015/16 
Obory vzdělání podle nařízení vlády č. 211/2010	Sb.,	
ve znění pozdějších předpisů Číslo 

řádku 
Další 

absolventi 
z	toho	

absolventky 
Ukončivší 

bez zkoušky 
ze	sl. 4 
dívky 

kód  název 
a b c 2 3 4 5 

  3301     
  3301     
  3301     
  3301     
  3301     
Celkem	– počet fyzických osob 3314     
Sl. 2 a 3: Absolventi, kteří vykonali absolutorium později než 30. září roku, v němž přestali být žáky školy. Nejsou zahrnuti v odd.	VII. 
Sl. 4 a 5: Osoby, které ukončily vzdělávání bez předepsané zkoušky (ukončily úspěšně poslední ročník, ale zkoušku do 30. září nevykonaly). 

XV. Individuální vzdělávací plány - denní forma vzdělávání  

 Číslo 
řádku 

Nadaní 
žáci 

z	toho 
dívky 

Žáci 
se	SVP 

z	toho 
dívky Ostatní z	toho 

dívky 
a b 2 2a 3 3a 4 4a 

Celkem 1501       
8leté vzdělávání 1502       

z	toho	5.	- 8. ročník 1503       
6leté vzdělávání 1504       
Rozumí se individuální vzdělávací plány podle § 18 školského zákona. 
Sl. 2: IVP pro mimořádně nadané žáky. 
Sl. 3: IVP pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami . 
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Odesláno dne: Razítko Podpis ředitele školy: 
 

Výkaz vyplnil (jméno): 

    
Telefon (vč. linky): 
 
 
e-mail: 

VIII. Žáci ve speciální škole podle druhu postižení - 
denní forma vzdělávání 

 Číslo 
řádku Celkem ze	sl. 2 15) z	toho 

dívky 
a b 2 2a 3 

Mentálně postižení 0801    
Sluchově postižení 0804    
Zrakově postižení 0806    

z toho těžce postižení 0807    
Se závažnými vadami řeči 0808a    
Tělesně postižení 0809    

z toho těžce postižení 0809a    
S více vadami 0810    
Se	závažnými poruchami učení 0812a    
Autisté 0815    
Celkem 0818    
Uvádějí se žáci uvedení v § 16 odst. 9 vzdělávající se ve speciální škole. 
15) Je	uveden počet žáků, kterým již byla přiznána podpůrná opatření 2. – 5. stupně podle 

§ 16 školského zákona. 

XIII. Žáci plnící povinnou školní docházku 
podle § 38 školského zákona podle ročníků 

 Číslo 
řádku § 38 

a b 2 
Celkem 1301  

v	tom 

1. ročník 1302  
2. ročník 1303  
3. ročník 1304  
4. ročník 1305  

Zde jsou uvedeni žáci, kteří jsou kmenovými žáky 
vykazující školy a plní povinnou školní docházku 
v zahraničí nebo na zahraniční škole v ČR 
(§ 38 školského zákona). 

Tito žáci nejsou zahrnuti do počtu žáků v žádném dalším 
oddílu. 

IX. Žáci se zdravotním postižením podle druhu postižení vzdělávající se v běžné škole - 
denní forma vzdělávání  2) 

 Číslo 
řádku 

Počet 
celkem 

z	toho 
dívky ze	sl. 2 15) 

ze	sl.	2	
vyžadující 
zvýš. výd. 

a b 2 3 3a 4 
Mentálně postižení 0901     
Sluchově postižení 0904     
Zrakově postižení 0906     

z toho těžce postižení 0907     
Se	závažnými vadami řeči 0908a     
Tělesně postižení 0909     

z toho těžce postižení 0909a     
S více vadami 0910     
Se závažnými poruchami učení 0912a     
Autisté 0915     
Celkem 0918     
2) Uvedeni pouze žáci se zdravotním znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona,	u nichž byly 

speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického popř. psychologického vyšetření 
školským poradenským zařízením, vzdělávající se v běžné škole . 

15) Je uveden počet žáků, kterým již byla přiznána podpůrná opatření 2. – 5. stupně podle § 16 školského zákona . 
Sl. 4: Neuvádějí se žáci uvedení ve sl. 3a. 
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Povinnost předávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,  
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Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15. 11. 2016  
na server podle pokynů MŠMT. Z předaných údajů se vytváří tento výkaz.  
 
 

 
  

M 10 

VÝKAZ 
o vyšší odborné škole 
podle	stavu	k	31 . 10.	2016 

Součástí výkazu jsou Vysvětlivky k vyplnění, kde jsou podrobně vyloženy pojmy používané v tomto formuláři a popsáno, co je zahrnuto	
v řádcích a sloupcích jednotlivých oddílů. 
Výklad pojmů „speciální skupiny“ a	„běžné skupiny“ je uveden v části Společné poznámky, písm. b). 
Počet studentů se v oddílech III a VII uvádí kromě fyzických osob i jako „počet studií“, kde studium je míněno vzdělávání studenta směřující 
k vyššímu odbornému vzdělání. Jeden student se může vzdělávat ve více studiích (vzdělávacích programech, formách vzdělávání). V ostatních 
oddílech je uveden vždy počet studentů – fyzických osob. 

Škola 
 
Místo PSČ 
 
Ulice Čp. 
 
Správní úřad 

V. Studenti denní formy vzdělávání učící se cizí jazyk 

 Číslo 
řádku 

Běžné 
skupiny 

Speciální 
skupiny 

a b 2 3 
Celkem 0501   

z celku	
živé 
jazyky 

1	jazyk 0502   
2	jazyky 0503   
3 jazyky a více 0504   

z 
ř. 

05
01

 

anglický jazyk 0505   
francouzský jazyk 0506   
německý jazyk 0507   
ruský jazyk 0508   
španělský jazyk 0509   
italský jazyk 0510   
latinský jazyk 0511   
jiný evropský jazyk 0513   
jiný jazyk 0514   

Zahrnuty údaje jen za denní formu vzdělávání. 
V ř. 0501 - 0504 je uveden každý student jen jednou. 
V ř. 0505 - 0514 je uveden každý student tolikrát, kolika cizím 

jazykům se učí. 

VIII. Studenti ve speciálních skupinách podle druhu postižení  
- denní forma vzdělávání 

 Číslo 
řádku 

Studentů 
celkem ze	sl.	3  9) z toho	

dívky 
a b 3 3a 4 

Sluchově postižení 0804    
z toho těžce postižení 0805    

Zrakově postižení 0806    
z toho těžce postižení 0807    

Tělesně postižení 0809    
z toho těžce postižení 0809a    

S více vadami 0810    
z toho hluchoslepí 0811    

Se závažnými poruchami učení 0812a    
Autisté 0815    
Celkem 0818    
Uvádějí se studenti uvedení v § 16 odst. 9 vzdělávající se ve speciálních skupinách. 
Zahrnuti	i	studenti	vzdělávající se ve skupině zřízené pro jiný druh zdravotního 

znevýhodnění uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona.	Tito	studenti	nejsou	
započteni v odd.	IX. 

9) Je uveden počet studentů, kterým již byla přiznána podpůrná opatření 2. – 5. stupně 
podle § 16 školského zákona. 

III. Počet studijních skupin a studentů 

 Číslo 
řádku 

Běžné skupiny Speciální skupiny 

Počet 
skupin 

Počet studentů 
Počet 
skupin 

Počet 
studentů v denní 

formě 
v ostatních 

formách 
a b 2 3 4 5 7 

1. ročník 0301      
2. ročník 0302      
3. ročník 0303      
4. ročník 0304      
5. ročník 0305 X X    
Celkem skupin, studií 0306      
Celkem studentů – fyzických osob 0307 X   X  
Sl.	2,	3,	5	a	7: Zahrnuty údaje jen za denní formu vzdělávání. 

Resortní identifikátor 
právnické osoby (RED_IZO) 

Resortní identifikátor školy 
(IZO) 

  

Území Zřizovatel Škola podle	
§ 16	odst.	9 

Škola mimo 
provoz 
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XXXIII. Další absolventi a ukončivší vzdělávání ve školním roce 2015/16 

Vzdělávací program (obor vzdělání)  4) 
Číslo 
řádku 

Další 
absolventi 

z	toho 
absolventky 

Ukončivší 
bez	

absolutoria	 

ze	sl. 4 
dívky kód název 

a b c 2 3 4 5 
  3301     

  3301     
  3301     
Celkem	– počet fyzických osob 3314     
Sl. 2 a 3: Absolventi, kteří vykonali absolutorium později než 30. září roku, v němž přestali být studenty školy. Nejsou zahrnuti v odd.	VII.	 
Sl.	4	a	5: Osoby, které ukončily vzdělávání bez předepsané zkoušky (ukončily úspěšně poslední ročník, ale zkoušku do 30. září nevykonaly). 
4) Uveden 7místný kód akreditovaného vzdělávacího programu podle zápisu v rejstříku škol a školských zařízení, resp. 8místný kód	oboru	

vzdělání podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

VII.	Studenti	podle	vzdělávacích programů a ročníků  1) 

Vzdělávací program  2) 

D
él

ka
 

vz
dě

lá
vá

ní
 

Fo
rm
a	

vz
dě

lá
vá

ní
 

D
ru

h 
po

st
iž

en
í 

Zp
ůs

ob
 

in
te
gr
ac
e 

Číslo 
řádku 

Počet studentů 

1. 2. 3 . 

kód název celkem z	toho	
dívky celkem z	toho	

dívky celkem z	toho	
dívky 

a b c d e f g 2 3 5 6 8 9 
   10   0701       
   10   0701       
   10   0701       
   10   0701       
   10   0701       
   10   0701       
Celkem	v denní formě vzdělávání – počet studií 0715       
z ř. 0715 studenti převedení do vyššího ročníku 0716 X X     
z ř. 0715 studenti opakující daný ročník 0717       
z ř. 0715 studenti nastoupivší po přerušení studia 0718       

    X X 0719       
    X X 0719       
    X X 0719       
    X X 0719       
Celkem	v ostatních formách vzdělávání – počet studií 0732       
Celkem	v denní formě vzdělávání – počet fyzických osob 0751       
Celkem	v ostatních formách vzdělávání – počet fyzických osob 0752       
1) Denní forma vzdělávání je uvedena v ř. 0701 až 0718, 0751 ostatní formy vzdělávání (večerní, dálková, distanční, kombinovaná) v ř. 0719 až 0732, 0752. 
2) Uveden 7místný kód akreditovaného vzdělávacího programu podle zápisu v rejstříku škol a školských zařízení. 
Sl. c, d, e, f jsou vyplněny kódem podle číselníků uvedených ve Vysvětlivkách k vyplnění výkazu. 
Ř. 0716 – jsou uvedeni pouze mimořádně nadaní studenti, kteří byli ve stejném vzdělávacím programu přeřazeni do vyššího ročníku (na základě vykonané 

zkoušky) bez absolvování předchozího ročníku. 

VIIA. Studijní skupiny podle vzdělávacích programů a ročníků v denní formě vzdělávání 

Vzdělávací program  2) 

D
él

ka
 

vz
dě

lá
vá

ní
 

Ty
p 

st
ud

ijn
í 

sk
up
in
y 

Fo
rm
a	

vz
dě

lá
vá

ní
 

Číslo 
řádku 

Počet studijních skupin 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3 . 
ročník 

4. 
ročník celkem 

kód název 

a b c d e f 2 3 4 5 6 
    10 7A01      
    10 7A01      
    10 7A01      
    10 7A01      
    10 7A01      
    10 7A01      
Celkem	v denní formě vzdělávání 7A30      
Počty studijních skupin jsou uvedeny v přepočtu s přesností na dvě desetinná čísla. Pokud jsou v jedné studijní skupině zařazeni studenti vzdělávající se 
v různých vzdělávacích programech,	je	uveden	u každého vzdělávacího programu příslušný přepočtený počet studijních skupin . 

Sl. c, d, e jsou vyplněny kódem podle číselníků uvedených ve Vysvětlivkách k vyplnění výkazu. 
2) Uveden 7místný kód akreditovaného vzdělávacího programu podle zápisu v rejstříku škol a školských zařízení (viz vysvětlivka pod oddílem VII). 
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VII.	Studenti	podle	vzdělávacích programů a ročníků  1)   (pokračování)  
vzdělávajících se v ročníku 

Absolventi 
za šk. rok 2015/16 

Nově přijatí 
do 1. ročníku 

z celkového počtu 
cizinci 4. 5 . celkem 

ze	sl.	14	
s IVP		3) 

celkem z	toho	
dívky celkem z	toho	

dívky celkem z	toho	
dívky celkem z	toho	

dívky celkem z	toho	
dívky celkem z	toho	

dívky 
11 12 23 24 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

             
             
             
             
             
             
             

      X X X X X   
       X X X X   
       X X X X   
      X       
      X       
      X       
      X       
      X       
             
      X       
3) Studenti	s IVP, kteří jsou zároveň uvedeni v odd.	XV	ve	sl.	4	– Ostatní . 

XV. Individuální vzdělávací plány 

 Číslo 
řádku 

Nadaní 
studenti 

z	toho	
dívky 

Studenti 
se	SVP 

z	toho	
dívky Ostatní z	toho	

dívky 
a b 2 2a 3 3a 4 4a 

Celkem 1501       
1. ročník 1502       
2. ročník 1503       
3. ročník 1504       
4. ročník 1505       
Zahrnuty údaje jen za denní formu vzdělávání. 
Rozumí se individuální vzdělávací plány podle § 18 školského zákona. 
Sl. 2: IVP pro studenty mimořádně nadané. 
Sl. 3: IVP pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. 

XXI.	Studenti podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu 
Stát 

Se
	z
dr
av
.	

po
sti

že
ní

m
 

Číslo 
řádku 

Počet 
studentů 
celkem 

z	toho 

kód  5) název 
studenti	v	

denní formě 
vzdělávání 

dívky s trvalým 
pobytem		6) azylanti		7) 

a b c d 2 3 4 5 7 
203 Česká republika  2101    X X 

   2101      
   2101      
   2101      
   2101      
   2101      
   2101      

X Celkem 2150      
5) Uveden kód státu podle číselníku RAST. 
6) Cizinci s povolením k trvalému pobytu na území ČR (podle hlavy IV a IVa zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů) . 
7) Azylanti, osoby požívající doplňkové ochrany a žadatelé o udělení mezinárodní ochrany (podle zákona č. 325/1999 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů). 
Sl. c: ano = studenti se zdravotním znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona, ne = ostatní studenti. 
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XXIV. Věkové složení studentů - denní forma vzdělávání 

Rok narození 
Se
	z
dr
av
.	

po
sti

že
ní

m
 

Fo
rm
a	

vz
dě

lá
vá

ní
 

Číslo 
řádku 

Počet studentů 

celkem z	toho	
dívky 

z toho nově přijatí 

celkem z	toho	
dívky 

a b c d 8 9 14 15 
  10 2401     
  10 2401     
  10 2401     
  10 2401     
  10 2401     
  10 2401     
  10 2401     
  10 2401     
  10 2401     
Celkem 10 2420     
Sl.	b:	ano	=	studenti	se	zdravotním znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 školského 

zákona, ne = ostatní studenti . 

XXIV. Věkové složení studentů (pokračování) 
- ostatní formy vzdělávání 

Rok narození 

Fo
rm
a	

vz
dě

lá
vá

ní
 

Číslo 
řádku 

Počet studentů 

celkem z	toho 
ženy 

a c d 8 9 
 50 2421   
 50 2421   
 50 2421   
 50 2421   
 50 2421   
 50 2421   
 50 2421   
 50 2421   
 50 2421   
Celkem 50 2450   

 

Odesláno dne: Razítko Podpis ředitele školy: Výkaz sestavil (jméno): 

    
Telefon	(vč. linky): 
 
 
e-mail: 
 
 
 
 

IV . Studenti podle stupně podpůrných opatření 

 Číslo 
řádku 

Počet 
studentů 

z	toho	
dívky 

a b 2 3 
1. stupeň 0401   
2. stupeň 0402   
3. stupeň 0403   
4. stupeň 0404   
5. stupeň 0405   
Celkem 0406   
Je	uveden	počet studentů, kterým již byla přiznána 

podpůrná opatření v souladu	s § 16 školského zákona, 
podle převažujícího stupně podpory. 

IX.	Studenti se zdravotním postižením vzdělávající se v běžné studijní 
skupině podle druhu postižení - denní forma 

 Číslo 
řádku 

Počet 
celkem 

z	toho	
dívky ze	sl.	2  9) 

ze	sl.	2	
vyžadující 
zvýš. výd. 

a b 2 3 3a 4 
Sluchově postižení 0904     

z toho těžce postižení 0905     
Zrakově postižení 0906     

z toho těžce postižení 0907     
Se závažnými vadami řeči 0908a     
Tělesně postižení 0909     

z toho těžce postižení 0909a     
S více vadami 0910     

z toho hluchoslepí 0911     
S vývoj. poruchami učení 0912a     
Autisté 0915     
Celkem 0918     
Uvedeni pouze studenti se zdravotním znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 školského 

zákona,	vzdělávající se v běžných studijních skupinách . 
9) Je uveden počet studentů, kterým již byla přiznána podpůrná opatření 2. – 5. stupně 

podle § 16 školského zákona. 
Sl. 4: Neuvádějí se studenti uvedení ve sl. 3a. 
Ř. 0912a:	Jsou	zahrnuti	pouze	studenti se závažnými vývojovými poruchami učení. 

XXXII. Studenti nově přijatí do 1. ročníku denní formy 
vzdělávání podle předchozího působiště 

 Číslo 
řádku Počet z	toho	

dívky 
a b 2 3 

Nově přijatí ihned po maturitě 3201   
Nově přijatí později  8) 3205   
Celkem 3211   
8) Přijatí později než v roce, ve kterém úspěšně složili maturitní zkoušku.  
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 
Povinnost předávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Právnická osoba odešle výkaz elektronicky do 10. 10. 2016. 
(blíže viz Pokyny a vysvětlivky) 
Do výkazu se nezahrnují údaje za základní umělecké školy a za jazykové školy s právem státní 
jazykové zkoušky. 
Předkládací cesta je určena metodickým návodem, který pro správní úřady vydalo Ministerstvo	
školství, mládeže a tělovýchovy . 
  

R 13-01 

VÝKAZ 
o ředitelství škol 

podle	stavu	k	30.	9.	2016 

Resortní identifikátor 
práv. osoby (RED_IZO) 

1) 

          
          1) Uvede se, zda je ředitelství 

mimo	provoz	(=	A)	nebo	
zda	je	v provozu	(=	N). 

XI. Učitelé podle předmětů (přepočtení na plně zaměstnané) 

 Číslo 
řádku Celkem z	toho	

ženy 
bez	kvalif. 

11)	 
a b 2 3 4 

Interní 1101    
pro všeob. vzděl. předměty 1102    
pro odborné předměty 1103    
pro praktické vyučování 1104    

Externí 1105    
pro všeob. vzděl. předměty 1106    
pro odborné předměty 1107    
pro praktické vyučování 1108    

Vyplňují jen právnické osoby, které vykonávají činnost středních škol, 
konzervatoří a vyšších odborných škol. 

Jako interní se posuzují učitelé v pracovním poměru, jako externí se posuzují 
ostatní učitelé (blíže viz Pokyny a vysvětlivky). 

11) Viz poznámka u oddílu X. 

XII. Učitelé ve třídách/studijních skupinách zřízených 
podle § 16 odst. 9 (přepočtené počty) 

 Číslo 
řádku Celkem 

ze	sl.	2 

ženy se	spec.	
ped. kval. 

a b 2 3 4 
Celkem 1201    

v 
to

m
 v

yu
ču

jíc
í 

v mateřské škole 1202    
v přípravném stupni 1202a    
na 1. st. ZŠ 1203    
na 2. st. ZŠ 1204    
ve střední škole 1205    
v konzervatoři 1209    
ve	vyšší odborné škole 1211    

Učitelé vykázaní v tomto oddíle se zahrnují i do oddílu X. 
Ř. 1202a: Rozumí se učitelé v přípravném stupni ZŠ speciální. 
Ř. 1209: Blíže viz Pokyny a vysvětlivky . 

X. Učitelé celkem 

 Číslo 
řádku 

Počet učitelů Přepočtení na plně zaměstnané Nadúvazky  2) 

celkem z toho ženy celkem z toho ženy 
ze	sl.	4	bez	
kvalifikace 

11) 

fyzické 
osoby 

týdenní 
počet hodin 

a b 2 3 4 5 6 7 8 
Celkem 1001      X X 

z 
ř. 

10
01

 v
yu

ču
jíc

í 

v mateřské škole 1002        
v přípravném stupni ZŠ speciální 1002a        
v přípravné třídě ZŠ 1002b        
na	1.	st.	základní školy 1003        
na	2.	st.	základní školy 1004        
ve střední škole 1005        

z toho na nižším stupni gymnázia  3)	 1006        
v konzervatoři 1009        

z	toho	v	1. - 4. roč. 8letého vzděl.  3) 1010        
ve	vyšší odborné škole 1011        

2) Rozumí se pravidelná výuka nad stanovený týdenní rozsah hodin přímé vyučovací činnosti. 
3) Uvedou se učitelé vyučující v ročnících gymnázií a konzervatoří, v nichž je plněna povinná školní docházka. 
11) Uvedou se učitelé nesplňující požadované vzdělání podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, ani se na ně 

nevztahuje některá z výjimek (§ 22	odst. 5, 6 a 7, § 32	odst. 1, § 8, odst. 3, § 9, odst. 8, § 10, odst. 2, § 11,	odst.	4	a	5) 
Sl. 2 a 3: Každý učitel se v ř. 1002 až 1011 vykáže tolikrát, na kolika druzích (stupních) škol působí, v ř. 1001 bude vykázán pouze jednou. 

Název  
 
Obec PSČ 
 
Ulice Čp. 
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VI. Pedagogičtí pracovníci vykonávající specializované, metodické nebo metodologické činnosti 

 Číslo 
řádku 

Fyzické osoby 
celkem ženy 

a b 2 3 
Výchovný poradce 0601   
Metodik informačních a komunikačních technologií 0602   

D
ru
h 

sp
ec

ia
liz

ov
an

é 
či

nn
os

ti 

Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií 0603   
Tvorba	a	následná koordinace	ŠVP a	vzdělávacích programů VOŠ 0604   
Prevence sociálně patologických jevů 0605   
Činnost v oblasti environmentální výchovy 0606   
Činnost	speciálního pedagoga v oblasti školské logopedie 0607   
Činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených 0608   

Ř. 0601 a 0602: Uvádějí se učitelé se sníženým rozsahem přímé pedagogické činnosti podle § 3 odst. 3 a 4 NV č. 75/2005	Sb.,	
ve znění pozdějších předpisů, kteří vykonávají danou činnost . 

Ř. 0603 až 0608: Uvádí se počet pedagogických pracovníků vykonávajících specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné 
další kvalifikační předpoklady (zákon č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 9 vyhlášky č . 317/2005	Sb.,	ve znění 
pozdějších předpisů), kteří působí v MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoři a VOŠ, jejichž činnost vykonává vykazující právnická osoba,	
a kteří pobírají specializační příplatek za tyto činnosti. 

III . Počet samostatných pracovišť 

 Číslo 
řádku Počet 

a b 2 
Samostatná pracoviště celkem 0301  

z	toho 
pracoviště konzervatoří 0302  
pracoviště VOŠ 0303  

Samostatným pracovištěm se	rozumí místo zapsané 
ve školském rejstříku (samostatný objekt) bez	ohledu	na	
druh školy,	která by při jiném organizačním uspořádání 
mohla být zapsána ve školském rejstříku jako samostatná 
škola (blíže viz Pokyny a vysvětlivky) . 

XIII. Vedoucí pracovníci ve fyzických osobách 

 Číslo 
řádku 

Ředitelé Zástupci ředitelů 

celkem z	toho	
ženy celkem z	toho	

ženy 
a b 2 3 4 5 

Celkem 1301     

z	
to
ho
	

us
ta

no
ve

ní
 v mateřské škole 1302 X X   

v základní škole 1303 X X   
ve střední škole 1304 X X   
v konzervatoři 1305 X X   
ve vyšší odborné škole 1306 X X   

Je-li zástupce ustanoven pro více škol, bude uveden v ř. 1301 jednou a v ř. 1302	– 1306	tolikrát, 
pro kolik škol je ustanoven jako zástupce. 

XIV. Ostatní pedagogičtí pracovníci škol 

 Číslo 
řádku 

Fyzické osoby Přepočtení na plně zam. 
celkem ženy celkem ženy 

a b 2 3 4 5 

Asistenti	
pedagogů 

celkem	 1400     
z toho výhradně pro děti/žáky/studenty podle § 16 odst. 9 ŠZ 1401     

z ř. 1400	
působící 

v mateřské škole 1401b     
ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální 1401a     
v přípravné třídě základní školy 1401c     
v základní škole 1401d     
ve střední škole 1401e     
v konzervatoři 1401f     
ve vyšší odborné škole 1401g     

Vychovatelé 1402b     
Psychologové 1403     
Trenéři 1404     
Speciální pedagogové 1405     

Sl. 4 a 5: Uvádějí se údaje s přesností na dvě desetinná místa. 
Ř. 1401b,	1401a až 1401g: Ve sl. 2 až 3 se každý asistent pedagoga vykáže tolikrát, na kolika druzích škol působí, v ř. 1400,	resp.	1401	bude vykázán pouze jednou.  
Ř. 1402b: Uvádí se jen vychovatelé působící při výuce v ZŠ, neuvádějí se vychovatelé ve školní družině, klubu ani v jiných školských zařízeních. 
Ř. 1405: Neuvádějí se učitelé se speciálně pedagogickou kvalifikací. 
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Dodatky za školní rok 2015/16 I. Školní knihovna ve školním roce 2015/16 

 Číslo 
řádku Celkem 

 

a b 2  
Počet knihovních jednotek celkem  8) 0101   

v	tom 
knihy	 0102   
audiovizuální dokumenty  8) 0103   

Oddíl I. Školní knihovna ve školním roce 2015/16 se	týká jen právnických osob, 
které vykonávají činnost základních škol, středních škol, konzervatoří nebo 
vyšších odborných škol. 

8) Blíže viz Pokyny a vysvětlivky.  
9) Pracovníci, kteří pracují v knihovně na základě pracovní smlouvy. 
Ř. 0116: Pracovníci, kteří práci v knihovně nevykonávají na základě pracovní 

smlouvy (např. z řad pedagogických pracovníků). 
Sl. 2: V ř. 0101 – 0104,	0106,	0113	- 0116 se uvádí stav k 31. 8. 2016, údaje 

v ostatních řádcích se týkají školního roku 2015/16 . 

ostatní dokumenty  8) 0104   
Počet titulů odebíraných periodik 0106   
Počet uživatelů knihovny 0109   

v	tom 
žáci a pedagogové 0110   
evidovaní externí uživatelé 0111   

Počet výpůjček ve školním roce 0112   
Pracovníci knihovny 0113   

v	tom 
profesionální 
knihovníci  9) 

fyzické osoby 0114   
přepočtený počet 0115   

ostatní pracovníci 0116   
 

II . Doplňující ukazatele za školní rok 2015/16 

 Číslo 
řádku 

Počet 
v mateřské 

škole 
v základní 

škole 
ve	střední 

škole v konzervatoři 

a b	 2 3 4 5 

Zotavovací 
pobyty 

vyslané děti/žáci 0201     
strávené kalendářní dny 0202     

Lyžařské 
kurzy 

vyslaní žáci 0203 X    
strávené kalendářní dny 0204 X    

Děti/žáci v plaveckých kurzech 0204a   X X 

Vykonané zkoušky 
v kurzu pro získání 

základního vzdělání 0205 X   X 
základů vzdělání 0206 X  X X 

Třídy pro výuku 
českého jazyka 

žáci v roce	2015/16 0208 X  X X 
vydaná osvědčení 0209 X  X X 

Ř. 0201	- 0202: Týká se dětí/žáků v běžných třídách i ve speciálních třídách MŠ, ZŠ, v nižších stupních gymnázií a v odpovídajících ročnících 8leté konzervatoře. 
Ř. 0203	- 0204: Týká se žáků všech ročníků základních škol, středních škol a konzervatoří vyslaných na lyžařské kurzy organizované školou. 
Ř. 0204a: Týká se pouze dětí z MŠ a žáků 1. stupně ZŠ. 
Ř. 0208 a 0209: Týká se výhradně jazykové přípravy žáků cizinců podle § 10 vyhlášky č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

XVIII. Další vzdělávání ve školním roce 2015/16 

 Číslo 
řádku 

Počet 
kurzů 

Počet 
účastníků 

z	toho 
žen 

Počet 
absolventů 

z	toho 
žen 

a b 2 3 4 5 6 
Odborné kurzy 1801      
Kurzy jednotlivých předmětů 1802      
Kurzy ucelených částí učiva 1803      
Pomaturitní specializační kurzy 1804      
Rekv. kurzy mimo soustavu oborů 1805      
Týká se jen právnických osob, které vykonávají činnost středních škol,	konzervatoří nebo vyšších 

odborných škol a uskutečňují tyto kurzy v souladu s § 114 školského zákona. 
Ř. 1805: Uvedou se pouze údaje o krátkodobých rekvalifikačních kurzech v oborech	mimo soustavu oborů 

vzdělání uskutečněných a ukončených v průběhu školního roku 2015/16 . 

IV. Odměny za produktivní činnost za školní rok 2015/16 

 Číslo 
řádku Střední škola Vyšší 

odborná škola 
a b 2 4 

Odměny za 
produktivní činnost 

průměrný měsíční počet žáků/studentů  10) 0403   
vyplacená částka za rok v Kč 0404   

10) Průměrný počet žáků/studentů se vypočítá tak, že součet počtů žáků/studentů za jednotlivé měsíce školního 
roku se vydělí 10. 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 
Povinnost předávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
Právnická osoba odešle výkaz elektronicky do 11. 11. 2016. 
(blíže viz Pokyny a vysvětlivky) 
Předkládací cesta je určena metodickým návodem, který pro správní úřady vydalo	
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy . 
 

  

Z 14-01 

VÝKAZ 
o zařízení pro výkon 

ústavní-ochranné výchovy 
podle	stavu	k	31.	10.	2016 

IV. Příchody a odchody ze zařízení od 1. 9. 2015 
do 31. 8. 2016 (netýká se diagnostických ústavů) 

 Číslo 
řádku Počet 

a b 2 
Nově přijatí 0401  

z ř. 0401 dívky 0402  

z ř. 0401 

z mateřských škol 0402a  
ze základních škol 0403  
ze ZŠ pro žáky se zdrav. postiž. 0404  
ze SŠ, konzervatoří 0405  
ze SŠ, konz. pro žáky se zdr. postiž. 0407  
z VOŠ, z VŠ 0408  
ostatní 0409  

Odchody ze zařízení 0410  
z ř. 0410 dívky 0410a  

z	toho 
uskutečněné adopce 0411  
odchody do pěstounské péče  0412  

z ř. 0410 
děti propuštěné trvale 0413  
děti ubytované mimo zařízení  1) 0414  

Dny strávené dětmi v zařízení  0415  
z ř. 0415 dny strávené na útěku 0416  

1) Jedná se o děti podmíněně umístěné nebo přechodně ubytované 
mimo zařízení (§ 23 odst. 1 písm. b, c zákona č. 109/2002 Sb.) 

Ř. 0415: Uvádí se součet počtů dnů, které jednotlivé děti strávily 
v zařízení mezi 1. 9. 2015 a	31. 8. 2016 . 

B. Školní rok 2016/17 

X. Odborní pracovníci podle stavu k 31. 10. 2016 

 Číslo 
řádku 

Fyzické osoby Přepočtení 
na plně 

zaměstnané celkem z toho ženy ze	sl.	2	
spec.	ped. 

a b 2 3 4 8 
Speciální pedagogové 1001     
Vychovatelé 1002     
Asistenti pedagogů 1003     
Psychologové 1004     
Zdravotničtí pracovníci 1005     
Sociální pracovníci 1006     
Ostatní odborní pracovníci 1007     
Ředitel/ka zařízení bude uveden/a podle svého profesního zaměření. 

XI. Prostorové podmínky zařízení 
podle	stavu	k 31. 10. 2016 

 Číslo 
řádku Počet 

a b 2 
Lůžková kapacita celkem 1101  
Ložnice pro děti 1102  

v	tom 
1 lůžkové 1103  
2	- 3 lůžkové 1104  
4 a vícelůžkové 1105  

Lůžek v ložnicích 1106  
Skupinové byty 1107  
Lůžek pro děti v bytech 1108  

Resortní identifikátor 
zařízení (IZO) 

1) 2) 3) 4) 
             
             1) až 3) Vyplní se podle Pokynů a vysvětlivek. 
4) Uvede se, zda je zařízení mimo provoz (= A)	
nebo	zda	je	v provozu	(=	N). 

V. Děti v DD, VÚ ve školním roce 2015/16 

 Číslo 
řádku Počet z	toho	

dívky 
a b 2 3 

Děti, 
které získaly 
stupeň vzdělání 

střední  0501a   
střední s výučním listem 0501   
střední s maturitní zkouškou 0501b   

Děti, které prošly rekvalifikačním kurzem 0502   

Školské zařízení 
 
Obec PSČ 
 
Ulice Čp. 

A. Dodatek za školní rok 2015/16 

III . Příchody a rozmisťování z diagnostických ústavů 
od 1. 9. 2015 do	31. 8. 2016 

 Číslo 
řádku Počet 

a b 2 
Děti přijaté do diagnostického ústavu 0301  

z ř. 0301 
na základě 

soudního rozhodnutí 
s výchovou 

ústavní 0302  
ochrannou 0303  

předběžného opatření 0304  
žádosti rodičů či zákonných zástupců 0305  

Děti rozmístěné z diagnostických ústavů 0306  

z ř. 0306 

do výchovných ústavů 0309  
do dětských domovů 0310  
do dětských domovů se školou 0311  
do rodinné péče 0312  

Dny strávené dětmi v diagnostickém ústavu 0313  
z toho dočasně umístěnými zadrženými na útěku 0314  

Ř. 0313: Uvádí se součet počtů dnů, které jednotlivé děti strávily v zařízení 
mezi 1. 9. 2015 a	31. 8. 2016 . 
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VI. Údaje o dětech celkem podle stavu k 31. 10. 2016 

 Číslo 
řádku Počet 

a b 2 
Počet dětí celkem 0601  

z toho dívky 0602  
z ř. 0602 nezletilé matky 0602a  

z ř. 0601 úplní sirotci 0603  
z ř. 0601 děti nezletilých matek 0604  

Umístění 
na základě 

soudního rozhodnutí 
s výchovou 

ústavní 0605  
ochrannou 0606  

předběžného opatření 0607  
žádosti rodičů 0608  
dobrovolně prodlouženého pobytu 0608a  

Skupiny 

výchovné  0609  
výchovně – léčebné 0610  
pracovně výchovné 0611  
rodinné 0612  

z ř. 0601 
cizinci 0614  

z toho ze zemí EU 0614a  
děti na útěku 0615  

 

VIII. Děti plnící povinnou školní docházku 

 Číslo 
řádku Počet 

a b 2 
Děti celkem 0801  

z toho dívky 0802  
z ř. 0801 
ve věku 

do 15	let 0803  
15 let a více 0804  

z ř. 0803 
v běžné základní škole mimo zařízení 0805  
v ZŠ pro žáky podle § 16 odst. 9 ŠZ 0806  
v ZŠ v zařízení 0806a  

z ř. 0804 
v běžné základní škole mimo zařízení 0807  
v ZŠ pro žáky podle § 16 odst. 9 ŠZ 0808  
v ZŠ v zařízení 0808a  

Ř. 0806a a 0808a: neuvádějí se děti uvedené v ř. 0806 a 0808.  

VII. Děti před zahájením povinné školní docházky 

 Číslo 
řádku Počet 

a b 2 
Děti celkem 0701  

z toho dívky 0702  
z ř. 0701 
ve věku 

do	3	let 0703  
3 a více let 0704  

IX. Děti po ukončení povinné školní docházky 

 Číslo 
řádku Počet 

a b 2 
Děti celkem 0901  

z toho dívky 0902  
z ř. 0901 
ve věku 

od	15	do	18	let 0903  
18 let a starší 0904  

z ř. 0904 s dobrovolně prodlouženým pobytem 0905  
 ve střední škole v zařízení 0906  
 ve střední škole mimo zařízení 0907  

z ř. 0901 
v diagnostické třídě zařízení 0908  
v rekvalifikačním kursu 0909  
v pracovním poměru 0910  

 nezařazení 0911  
 na vysoké škole, VOŠ 0912  

Ř. 0908 vyplní jen diagnostický ústav. 

XII. Počty dětí podle druhu zdravotního postižení 

 Číslo 
řádku Celkem 

v tom ve věku 
ze	sl.	2	
dívky 

před zač. 
pov. škol. 
docházky 

povinné 
školní 

docházky 

po ukonč. 
pov. škol. 
docházky 

a b 2 3 4 5 6 
Mentálně postižení 1201      
Sluchově postižení 1202      
Zrakově postižení 1203      
Se závažnými vadami řeči 1204a      
Tělesně postižení 1205      
Souběžně postižení více vadami 1206      

z toho hluchoslepí 1207      
Se závažnými poruchami učení 1208a      
Autisté 1209      
Se závažnými poruchami chování 1209a      
S extrémními poruchami chování 1209b      
Celkem 1210      
Uvádějí se děti se zdravotním znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona. 
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Odesláno dne: Razítko: Podpis ředitele zařízení: Výkaz vyplnil (jméno): 

    
Telefon (vč. linky): 
 
 
e-mail: 

XIV . Děti podle	převažujícího stupně podpůrných opatření 

 Číslo 
řádku 

Počet 
celkem 

z	toho	
dívky 

a b 2 3 
1. stupeň 1401   
2. stupeň 1402   
3. stupeň 1403   
4. stupeň 1404   
5. stupeň 1405   
Celkem 1406   
Uvádí se počet dětí, kterým jsou ve vykazujícím školském zařízení 

poskytována podpůrná opatření v souladu	s § 16 školského zákona, 
podle převažujícího stupně podpory. 

II. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

 Číslo 
řádku Počet z	toho	

dívky 
a b 2 3 

Děti se SVP celkem  0201   

z	
to
ho

 

zdrav . postižené (§ 16	odst. 9 ŠZ) 0202   
s jiným zdrav. znevýhodněním 0203   
ostatní  2)	 0204   

v	tom 
kategorie	K 0205   
kategorie	Z 0206   
kategorie	V 0207   

2) Rozumí se děti se znevýhodněním souvisejícím s kulturním prostředím 
nebo jinými životními podmínkami dítěte, které brání v naplnění jeho 
vzdělávacích možností na rovnoprávném základě s ostatními. 

Ř. 0204 až 0207:	blíže viz Pokyny a vysvětlivky . 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 
Povinnost předávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
Právnická osoba odešle výkaz elektronicky	do	11. 11. 2016. 
(blíže viz Pokyny a vysvětlivky) 

Předkládací cesta je určena metodickým návodem, který pro správní úřady vydalo	
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy . 
 

Z 15-01 

VÝKAZ 
o činnosti střediska volného času 

podle	stavu	k	31. 10. 2016 

Resortní identifikátor 
zařízení (IZO) 

1) 

          
          1) Uvede se, zda je zařízení mimo provoz (= A)	

nebo	zda	je	v provozu	(=	N). 

Školské zařízení 
 
Obec PSČ 
 
Ulice Čp.  

I . Pravidelná činnost podle počtu přijatých účastníků  

 Číslo 
řádku Počet z	toho	

dívky 
ze	sl.	2	
cizinci 

ze zemí 
EU 

a b 2 2a 3 4 
Zájmové útvary 0108  X X X 
Účastníci 0109     

v	
to
m

 

děti 0113     
žáci 0114     
studenti 0115     
ostatní 0116     

 

XIV. Evidenční počet pedagogických pracovníků k 31. 10. 2016 

 Číslo 
řádku 

Fyzické osoby Přepoč. na 
plně zam. celkem z toho ženy 

a b 2 3 4 
Pedagogičtí pracovníci 1401   X 

v	tom 
interní 1402    
externí 1403   X 

 

Odesláno dne: Razítko: Podpis ředitele zařízení: Výkaz vyplnil (jméno): 

    
Telefon (vč. linky): 
 
 
e-mail: 

II . Příležitostné činnosti zájmového vzdělávání 
od	1. 9. 2015 do	31. 8. 2016 

 Číslo 
řádku Počet Počet 

účastníků 
a b 2 3 

Akce	celkem 0202   
z toho o sobotách či nedělích 0203   

Uvádějí se počty akcí a účastníků (podle § 2 písm. a) vyhl . č. 74/2005 Sb.) . 
Do počtu účastníků se nezahrnují pracovníci střediska. 

VII. Soutěže MŠMT od 1.	9.	2015 do	31.	8.	2016 

 Číslo 
řádku Počet Počet 

účastníků 
a b 2 3 

Soutěže celkem 0701   
 

IV. Další činnosti zájmového vzdělávání 
od	1. 9. 2015 do	31. 8. 2016 podle zaměření 

 Číslo 
řádku 

Počet 
účastníků 

a b 3 
Osvětová a informační 0401  
Individuální  0402  
Spontánní 0404  
Ostatní 0405  

Uvádějí se počty účastníků jednotlivých činností podle dokladů 
o průběhu vzdělávání (podle § 2 písm. d), e) a f) vyhlášky 
č. 74/2005	Sb .). 

VI. Táborová a další činnost spojená s pobytem	
od	1. 9. 2015 do	31. 8. 2016 

 Číslo 
řádku Celkem 

v	tom 
pobytové 
akce	 

nad 5 dní 

pobytové 
akce 

do 5 dní  

městské a 
příměstské 

tábory 
a b 2 3 3a 4 

Počet akcí 0601     
Počet účastníků 0602     
Počet osobodní 0603     
Počet pracovníků 0604     

Do počtu účastníků se nezahrnují pracovníci střediska. 
Počet osobodní se stanoví jako součin počtu účastníků a počtu pobytových dnů. 

III . Zapsaní účastníci podle stupně podpůrných opatření 

 Číslo 
řádku Počet celkem z toho dívky 

a b 2 3 
1. stupeň 0301   
2. stupeň 0302   
3. stupeň 0303   
4. stupeň 0304   
5. stupeň 0305   
Celkem 0306   
Uvádí se počet zapsaných účastníků, kterým jsou ve vykazujícím 

školském zařízení poskytována podpůrná opatření v souladu	s § 16	
školského zákona, podle	převažujícího stupně podpory. 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 
Povinnost předávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
Právnická osoba odešle výkaz elektronicky do 11. 11. 2016. 
(blíže viz Pokyny a vysvětlivky) 
Předkládací cesta je určena metodickým návodem, který pro správní úřady 
vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy . 
 
 
  

Z 17-01 

VÝKAZ 
o činnosti zařízení školního stravování 

podle	stavu	k	31. 10. 2016 

Resortní identifikátor 
zařízení (IZO) 

Číslo 
části 

1) 2) 3) 

              
              1) Uvede se kód rozlišení podle číselníku: 

1 zařízení školního stravování (nepřipadá-li	v úvahu kód 2, 3 nebo 9) 
2 zařízení školního stravování při školském ubytovacím zařízení 
3 zařízení školního stravování při školském zařízení pro výkon 

ústavní-ochranné výchovy nebo	pro	preventivně výchovnou péči 
9 náhradní stravování 

2) Uvede se, o jaké zařízení školního stravování se jedná: 
0 výdejna dovážející stravu ze zařízení zapsaného do rejstříku 
1 školní jídelna (vývařovna s výdejnou) 
2 vývařovna 
3 výdejna dovážející stravu ze zařízení nezapsaného do rejstříku 
(u náhradního stravování se tento údaj nevyplňuje) 

3) Uvede se, zda je zařízení mimo provoz (= A)	nebo	zda	je	v provozu	(=	N) 

Školské zařízení 
 
Obec PSČ 
 
Ulice Čp. 

I . Zapsaní strávníci a ostatní pravidelně stravovaní 

 Číslo 
řádku Počet 

v tom zapsaní k odběru 

jen oběda 
oběda a 

doplňkového 
jídla 

jen	
doplňkového 

jídla 

celodenního stravování 

celkem z	toho	
bez obědů 

a b 2 3 4 5 6 7 
Strávníci (děti, žáci a	studenti)	celkem 0101       
z	toho	v režimu dietního stravování 0101a       

v	
to
m

 z
 ř.

 0
10

1 

z mateřských škol 0102       
z přípravného stupně, přípravných tříd 0103       
z 1. stupně základní školy 0104       

z toho 10letí a starší 0104a       
z 2. stupně základní školy 0105       

z	toho	14letí a starší 0105a       
z nižšího stupně 6-8 letých gymnázií 0106       
z	1.	- 4. roč. 8letých konzervatoří 0107       
ze středních škol  4) 0108       
z konzervatoří  4) 0110       
z VOŠ 0111       
ze škol.zaříz.pro výkon ústav.-ochr. vých.  5) 0112       

Ostatní pravidelně stravovaní 0113       
z toho pracovníci škol a školských zařízení 0114       

z ř. 0114 pracovníci vykaz. práv. subjektu  6) 0114a       
Celkem (ř. 0101+ř. 0113) 0115       
Nezahrnují se sem stravovaní, pro něž jsou připravená jídla odvážena do výdejen, uvádění v odd. II. 
4) Bez nižšího stupně 6-8 letých gymnázií a 1. - 4. ročníku 8letých konzervatoří (tj. bez žáků plnících povinnou školní docházku). 
5) Uvádějí se jen ti, kdo nenavštěvují žádnou z výše uvedených škol. 
6) Uvádějí se pracovníci škol a školských zařízení vykazujícího právního subjektu. 
Ř. 0104a: Uvedou se žáci 1. stupně zařazení ve školním roce 2016/17 do 3. věkové skupiny (11 – 14 let) podle přílohy 2	vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním 

stravování, ve znění pozdějších předpisů. 
Ř. 0105a: Uvedou se žáci 2. stupně zařazení ve školním roce 2016/17 do 4. věkové skupiny (15 a více let) podle přílohy 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním 

stravování, ve znění pozdějších předpisů. 
Ř. 0113: Zde se vykazují i žáci, kteří odebírají stravu nad rámec § 4 vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. 
Ř. 0114: Rozumí se pracovníci, kteří jsou k 31. 10. zaměstnanci školy nebo školského zařízení. 
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III. Počet vydaných a uvařených jídel 

 Číslo 
řádku 

Vydaná jídla Uvařená jídla 
ve šk. roce 
2015/16 
v tisících 

v měsíci 
říjnu 2016 ze	sl.	3		7) 

ze	sl.	3a		8)	
dietní 

stravování 

ve šk. roce 
2015/16 
v tisících 

v měsíci 
říjnu 2016 ze	sl.	5		7) 

ze	sl.	5a		8)	
dietní 

stravování  
a b 2 3 3a 3b 4 5 5a 5b 

Počet obědů  0301         
Počet večeří 0302         
Počet snídaní 0303         
Počet přesnídávek 0304         
Počet svačin 0305         
Počet druhých večeří 0306         
Do počtu jídel vydaných či uvařených ve školním roce 2015/16 se zahrnou i jídla vydaná či uvařená během hlavních prázdnin (tj. 1. 7.	- 31.	8.	2016). 
Do počtu vydaných jídel se nezahrnují jídla odvážená do výdejen. 
7) Sl. 3a, 5a: jídla vydaná/uvařená v rámci školního stravování dětí, žáků a studentů a závodního stravování vlastních zaměstnanců. 
8) Sl. 3b, 5b: jídla vydaná/uvařená v režimu dietního stravování výhradně v rámci školního stravování dětí, žáků a studentů.  

V. Počty zapsaných strávníků podle školy, kterou navštěvují 

IZO školy  9) Číslo 
části Adresa Druh	

školy 10) Zřiz. 10) Číslo 
řádku Počet 

a b c d e f 2 
     0501  
     0501  
     0501  
     0501  
     0501  
     0501  
     0501  
Celkem 0550  
9) Uvede	se	IZO	školy (včetně čísla části), kterou strávník navštěvuje. Pokud stravované dítě nenavštěvuje žádnou 

školu a je trvale umístěno v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, 
uvede se	IZO příslušného školského zařízení . 

10) Je	vyplněn kód podle číselníků uvedených v Pokynech a vysvětlivkách . 
Sl.	c,	d,	e se nevyplňují - v pořizovacím programu jsou	doplňovány údaji z rejstříku škol a školských zařízení. 

IV. Evidenční počet zaměstnanců zařízení školního stravování 

 Číslo 
řádku 

Fyzické 
osoby 

Přepoč . na	
plně zaměst. 

a b 2 3 
Obchodně provozní zaměstnanci 0401a   

z toho kuchaři 0402   
Technicko-hospodářští pracovníci 0404   
Jiní zaměstnanci 0405   
Celkem 0406   
Ve sl. 2 se každý zaměstnanec uvede v ř. 0401a až 0405 tolikrát, na kolik profesí má 

pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti ap. V ř. 0406 se každý zaměstnanec 
uvede	jen	jednou. 

Ve	sl.	3, ř. 0401a až 0405 se uvádí přepočet k základnímu úvazku v dané pracovní 
kategorii,	v ř. 0406 je součet těchto hodnot. 

Vedoucí zařízení školního stravování bude vykázán/a podle svého profesního zaměření. 
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VII. Odvážená/dovážená jídla 

IZO 
zařízení škol. 
stravování 

Číslo 
části 

Adresa zařízení 
školního stravování O

dv
oz
	 

Číslo 
řádku 

Počet 
stravovaných, 

pro něž se 
jídlo 

odváží/dováží 

v tom stravovaných, pro něž se odváží/dováží  

jen oběd 
oběd a 

doplňkové 
jídlo 

jen	
doplňkové 

jídlo 

celodenní stravování 

celkem z	toho	
bez obědů 

a b c d e 2 3 4 5 6 7 
    0701       
    0701       
    0701       
    0701       
    0701       
    0701       
Výdejna, která dováží stravu ze stravovacího zařízení nezapsaného v rejstříku, tento oddíl nevyplňuje. 
Školní jídelna/vývařovna, která odváží jídla do výdejny, uvede IZO a číslo části místa výdejen, do nichž jídlo odváží a ve sl. d – Odvoz uvede „ano“. 
Výdejna, do níž se jídlo dováží, uvede IZO a číslo části místa jídelny/vývařovny, ze které jídla dováží a ve	sl.	d – Odvoz uvede „ne“. 
Sl. c se nevyplňuje - adresa	je	v pořizovacím programu vyplněna údaji z rejstříku škol a školských zařízení. 
Úhrn údajů v řádcích označených Odvoz = „ano“ musí odpovídat úhrnnému údaji z odd. II. 
Úhrn údajů v řádcích označených Odvoz = „ne“ by měl odpovídat úhrnu z odd. I. 

II. Počet stravovaných, pro něž jsou připravená jídla odvážena do výdejen 

 Číslo 
řádku Počet 

v	tom	stravovaných, pro něž se odváží 

jen oběd 
oběd a 

doplňkové 
jídlo 

jen	
doplňkové 

jídlo 

celodenní stravování 

celkem z	toho	
bez obědů 

a b 2 3 4 5 6 7 
Stravovaných, pro něž jsou odvážena jídla 0201       

z toho strávníci (děti, žáci a studenti) 0202       
z ř. 0202 v režimu dietního stravování 0202a       

v	
to
m
	

z 
ř. 
02
02

 z mateřských škol, přípr. stupně a přípr. tříd ZŠ  0203       
ze základních škol  11) 0204       
ze středních škol, konzervatoří a VOŠ  4) 0205       
ze škol.zaříz.pro výkon ústav.-ochr. vých.  5) 0206       

4) Bez nižšího stupně 6-8 letých gymnázií a 1. - 4. ročníku 8letých konzervatoří (tj. bez žáků plnících povinnou školní docházku).  
5) Uvádějí se jen ti, kdo nenavštěvují žádnou z výše uvedených škol. 
11) Vč. nižšího stupně 6-8 letých gymnázií a 1. - 4. ročníku 8letých konzervatoří (tj. vč. žáků plnících povinnou školní docházku). 
Ř. 0202a: Uvádějí se počty strávníků z ř. 0202, pro něž je v rámci školního stravování odvážena do výdejny dietní strava . 
Vyplňují jen zařízení školního stravování, která připravují jídla: 1 = jídelny nebo 2 = vývařovny. 
Stravovaní, pro něž jsou připravená jídla odvážena do výdejen, uvádění v tomto oddíle, se nezahrnují do odd. I.  

Odesláno dne: Razítko: Podpis ředitele zařízení (školy): Výkaz vyplnil (jméno): 

    
Telefon (vč. linky): 
 
 
e-mail: 
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I . Žáci podle vyučovaných jazyků a kurzů (pokračování)  
Vyučovaný jazyk		3) 

Číslo 
řádku 

Dálkové studium Jiné kurzy  5) Žáci v jednoletých kurzech  6) 

kód název Počet 
kurzů Počet žáků Počet 

kurzů Počet žáků základních středních ostatních 7) 

a  b 18 19 20 21 22 23 24 
02 Anglický 0101        
08 Francouzský 0101        
16 Německý 0101        
21 Ruský 0101        
25 Španělský 0101        
11 Italský 0101        
30 Český 0101        

  0101        
  0101        
  0101        
  0101        
  0101        
Celkem 0116        
3) Viz vysvětlivka na 1. straně výkazu. 
5) Kurzy organizované jinou organizací než jazykovou školou, ale zabezpečované jejími učiteli na základě smlouvy mezi těmito subjekty. 
6) Žáci jednoletých pomaturitních jazykových kurzů. 
7) Přípravné kurzy ke státním jazykovým zkouškám, konverzační kurzy, speciální kurzy.  

IV. Evidenční počet pedagogických pracovníků 

 Číslo 
řádku 

Fyzické osoby Přepočtení 
na plně 

zaměstnané celkem z	toho ženy 
a b 2 3 4 

Interní učitelé 0401    
Externí učitelé 0402    
Nadúvazky  10) 0403    
10) Rozumí se pravidelná výuka nad stanovený týdenní rozsah hodin přímé vyučovací činnosti. 

Ve sl. 4 se uvede týdenní počet těchto hodin - viz	Pokyny	a	vysvětlivky k výkazu. 
Vyplňují pouze jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky . 

V. Celkové počty kurzů a žáků 

 Číslo 
řádku Kurzů Žáků 

a b 2 3 
Základní kurzy 0501   
Střední kurzy 0502   
Přípravné kurzy ke SJZ 0503   
Konverzační kurzy 0504   
Speciální kurzy 0505   
Jednoleté kurzy  6) 0506 X  
Dálkové studium 0507   
Jiné kurzy  5) 0508   
Celkem 0516   
5) Viz vysvětlivka k odd.	I. 
6) Viz vysvětlivka k odd.	I. 
Ř. 0501 až 0505, 0507 a 0508 vyplňují pouze jazykové školy 
s právem státní jazykové zkoušky . 

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího zpravodajské 
jednotky (ředitele školy): 

Výkaz vyplnil (jméno): 

   

 
Telefon (vč. linky): 
 
 
e-mail: 

III. Absolventi za školní rok 2015/16 

 Číslo 
řádku 

Počet 
celkem 

z	toho 
vlastní žáci 

a b 2 3 
Žáci, kteří složili státní jazyk. zkoušku 0301   

v	tom 

základní 0302   
všeobecnou 0303   
speciální 0304   

v	tom 
překladatelský obor 0305   
tlumočnický obor 0306   

Cizinci, kteří konali zkoušku z českého jazyka  8) 0307   

z	toho 
konali zkoušku úspěšně 0308   
konali zkoušku bezúplatně  9) 0309   

8) Za účelem získání dokladu o znalosti českého jazyka podle zákona č. 326/1999 Sb., 
o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

9) Na základě poukazu (voucheru) ministerstva	vnitra. 
Vyplňují pouze jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. 



SEŠIT	03-04/2016	 strana	79
�

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 
Povinnost předávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
Právnická osoba odešle výkaz elektronicky do 11. 11. 2016. 
(blíže viz Pokyny a vysvětlivky) 
Předkládací cesta je určena metodickým návodem, který pro správní úřady vydalo	
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy . 
 
  

Z 19-01 

VÝKAZ 
o školském ubytovacím zařízení 

podle	stavu	k	31.	10.	2016 

Resortní identifikátor 
zařízení (IZO) 

Číslo 
části 

1) 

            
            1) Samostatnost domova mládeže: 
 samostatný domov 1 
 domov je zřízen při škole 9 
 (internáty nevyplňují) 

Školské zařízení 
 
Obec PSČ 
 
Ulice Čp.  
 

I. Vybavení domova, internátu 

 Číslo 
řádku  

a b 2 
Lůžková kapacita 0101  
Počet nevybavených žádostí o umístění 0102  
Počet pokojů celkem 0103  

 1 lůžkových 0104  
v	tom 2 až 3 lůžkových 0105  

 4 a vícelůžkových 0106  
Ř. 0102: Rozumí se žádosti o ubytování, kterým nebylo možno vyhovět. 

II. Počty ubytovaných 

 Číslo 
řádku 

Počet 
celkem 

z	toho	
zdravotně 
postižení 

ze	sl.	2 
ze škol 

zřízených 
podle § 16	
odst. 9 ŠZ 

z	toho	
ze škol 
pro žáky 
s těžkým 

postižením 

ze	sl.	2 
cizinci 

ze	sl.	6 
ze zemí EU 

ze	sl.	2	
dívky 

a b 2 3 4 5 6 7 8 
Ubytovaní žáci a studenti úhrnem 0201        

z 
ř. 

02
01

 

děti z mateřských škol 0202        

děti z přípravného stupně 0203        

žáci základních škol 0204        

žáci středních škol 0205        

žáci konzervatoří 0207        

studenti VOŠ 0208        

z ř. 0201 dívky 0209       X 
Jiné osoby 0210  X X X X X X 

z toho studenti VŠ  3) 0211  X X X X X X 
z ř. 0201 vlastní žáci  2) 0212     X X X 
Žáci s celodenní péčí (neubytovaní)  2) 0215     X X X 
Ř. 0201: Zahrnují se i studenti VOŠ, nezahrnují se studenti VŠ, vykazovaní v ř. 0210 a 0211. 
Sl. 5: Včetně ZŠ speciální a přípravného stupně. 
2) Vyplňují jen internáty škol. 
3) Vyplňují jen domovy mládeže. 

III. Počet odborných pracovníků 

 Číslo 
řádku 

Fyzické osoby Přepočtení 
na plně 
zaměst . celkem z toho ženy 

a b 2 3 4 
Vychovatelé 0301    
Pracovníci sociální péče 0302    
Asistenti pedagogů 0303    
Ostatní odborní pracovníci 0304    

Vedoucí pracovník/ce bude vykázán/a podle svého profesního zaměření . 

IV . Výchovné skupiny 

 Číslo 
řádku 

Počet 
skupin 

Počet žáků 
či studentů 

a b 2 3 
Celkem 0401   

z	toho	 
tvořené jen 

studenty VOŠ 0402   
žáky uvedenými v § 16 odst. 9 0403   
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IX. Ubytovaní žáci/studenti se zdravotním postižením podle druhu postižení  4) 

 Číslo 
řádku 

Počet 
celkem 

z	toho 
dívky ze	sl.	2 5) 

ze sl. 2 ze škol 

mateřských základních středních konzervat. vyšších 
odborných 

a b 2 3 3a 4 5 6 7 8 
Mentálně postižení 0901         

z	toho 
středně těžce postižení 0901a         
těžce postižení 0902         
s hlubokým postižením 0903         

Sluchově postižení 0904         
z	toho těžce postižení 0905         

Zrakově postižení 0906         
z toho těžce postižení 0907         

Se	závažnými vadami řeči 0908a         
Tělesně postižení 0909         

z toho těžce postižení 0909a         
S více vadami 0910         

z	toho	hluchoslepí 0911         
Se závažnými poruchami učení 0912a         
Se závažnými poruchami chování 0914a         
Autisté 0915         
Celkem 0918         
4) Uvádějí se pouze ubytovaní se zdravotním znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona,	u nichž byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na	

základě speciálně pedagogického popř. psychologického vyšetření školským poradenským zařízením .  
5) Uvede se počet ubytovaných, kterým již byla přiznána podpůrná opatření 2. – 5 . stupně podle § 16 školského zákona. 
Sl. 4: Zahrnují se i děti z přípravného stupně. 

VI . Ubytovaní se	speciálními vzdělávacími potřebami 

 Číslo 
řádku 

Počet 
ubytovaných 

z	toho 
dívky 

a b 2 3 
Ubytovaní se	SVP celkem 0601   

z	
to
ho

 

zdrav.	postižení (§ 16	odst. 9 ŠZ) 0602   
s jiným zdrav. znevýhodněním 0603   
ostatní  6)	 0604   

v	tom 
kategorie	K 0605   
kategorie	Z 0606   
kategorie	V 0607   

6) Rozumí se ubytovaní se znevýhodněním souvisejícím s kulturním prostředím nebo 
jinými životními podmínkami ubytovaného, které brání v naplnění jeho 
vzdělávacích možností na rovnoprávném základě s ostatními. 

Ř. 0604 až 0607:	blíže viz Pokyny a vysvětlivky. 

Odesláno dne: Razítko: Podpis ředitele zařízení: Výkaz vyplnil (jméno): 

    
Telefon (vč. linky): 
 
 
e-mail: 

V . Ubytovaní podle stupně podpůrných opatření 

 Číslo 
řádku 

Počet 
celkem 

z	toho	
dívky 

a b 2 3 
1. stupeň 0501   
2. stupeň 0502   
3. stupeň 0503   
4. stupeň 0504   
5. stupeň 0505   
Celkem 0506   
Uvádí se počet ubytovaných, kterým jsou ve vykazujícím 

školském zařízení poskytována podpůrná opatření 
v souladu	s § 16 školského zákona, podle převažujícího 
stupně podpory. 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 
Povinnost předávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
Právnická osoba odešle výkaz elektronicky	do	10. 10. 2016. 
(blíže viz Pokyny a vysvětlivky) 
Předkládací cesta je určena metodickým návodem, který pro správní úřady vydalo	
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy . 
 

  

Z 23-01 

VÝKAZ 
o pedagogicko-psychologické poradně 

podle	stavu	k	30.	9.	2016 

Školské zařízení 
 
Obec PSČ 
 
Ulice Čp. 

I . Odborní pracovníci podle stavu k 30.	9.	2016 

 Číslo 
řádku 

Fyzické osoby Přepočtení 
na plně 

zaměstnané celkem z toho ženy 
a b 2 2a 8 

Pedagogičtí pracovníci 0102    

v	tom 

psychologové 0101    
speciální pedagogové 0103    
metodik	prevence 0103a    
ostatní 0103b    

Sociální pracovníci 0104    
Ostatní odborní pracovníci 0105    

Ředitel/ka poradny bude vykázán/a podle svého profesního zaměření. 

II. Klienti, kterým byla poskytnuta péče ve školním roce 2015/16 

 Číslo 
řádku 

Klienti, kterým byla poskytnuta péče 

celkem		5) z	toho 
noví klienti 

ze	sl.	2 
individuální skupinová 

celkem z	toho	
jednorázová celkem 

z	toho	
výlučně 

skupinová 
a b 2 2a 3 4a 5 6 

Z mateřské školy 0201       
z toho se zdravotním postižením   0202       

Z přípravné třídy/přípravného stupně 0202a       

Ze základní školy - 1. stupeň 0203       

Ze základní školy - 2. stupeň  3) 0204       

z ř. 0203+0204 se zdravotním postižením  3)   0205       

Ze střední školy  4) 0206       

z toho se zdravotním postižením  4)  0208       

Z konzervatoře  4) 0211       

z toho se zdravotním postižením  4)  0212       

Z vyšší odborné školy 0213       

z toho se zdravotním postižením 0214       

Z rodin, školsky nezařazení 0215       

z	toho 
v předškolním věku 0216       

po ukončení ZŠ, SŠ, VOŠ 0217       

Celkem 0218       
3) Včetně žáků nižšího stupně 6-8letých gymnázií a 8letého studia na konzervatoři. 
4) Bez žáků nižšího stupně 6-8letých gymnázií a 8letého studia na konzervatoři. 
5) Celkový počet dětí a žáků, kterým byla poskytnuta jakákoli diagnostická nebo intervenční péče poradny. 
Sl. 2a: Jako nový klient se uvádí klient, kterému poradna poskytla péči poprvé v období 1. 9. 2015 až 31. 8. 2016. 
Sl. 4a: Uvede se počet klientů, kteří byli vyšetřeni jednorázově, např. z důvodu školní zralosti, profesní orientace, apod. 
Sl. 6: Uvedou se ti klienti, kde poradenská péče měla výhradně skupinovou podobu (případné související administrativní činnosti nejsou individuální péčí). 

Resortní identifikátor 
zařízení (IZO) 

1) 2) 
            
            1) Počet pracovišť, kde je poskytováno poradenství 
2) Uvede se, zda je zařízení mimo provoz (= A)	nebo	
zda	je	v provozu	(=	N). 

Jako klient se rozumí dítě, žák či student, který je 
v péči pedagogicko-psychologické poradny. 
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 III . Činnost pedagogicko-psychologické poradny 
ve školním roce 2015/16 

 Číslo 
řádku 

Počet 
celkem 

a b 2 

Individuální 
činnosti 
s klientem 

komplexní vyšetření  6) 0301  
ostatní individuální péče  6) 0302  

z ř. 0302 

péče psychologa 0303  
péče speciálního pedagoga 0304  
péče sociálního pracovníka 0305a  
péče metodika prevence 0305b  

Poradenské činnosti 
se zákonnými zástupci 

individuální 0306a  
skupinové 0306b  

Služby 
pedagogům 

metodické konzultace 0307  
vedení kurzů, seminářů, přednášek ap. 0308  

Ostatní 
odborné 
činnosti 

publikační a osvět. činnosti, metod. materiály 0309  
stáže studentů v osobodnech  7) 0310  
propagační, dotazníkové a informační akce 0311  
projekty pro školy 0312  

Počet pobytových akcí (pobyty s dětmi, žáky, rodiči ap.) 0313  
Počet osobodní pracovníků na pobytových akcích  7) 0314  
Odborné podklady pro vzdělávací opatření 0315  

z	toho 
doporučení k zařazení do speciální třídy/školy  0316a  
doporučení funkce asistenta 0316b  
doporučení vzdělávání podle IVP 0316c  

Odborné podklady pro OSPOD, soudy aj. 0317  
6) Uvádí se počet setkání s klientem, viz Pokyny a vysvětlivky k výkazu. 
7) Viz Pokyny a vysvětlivky k výkazu. 

Odesláno dne: Razítko: Podpis ředitele zařízení: Výkaz vyplnil (jméno): 

    
Telefon (vč. linky): 
 
e-mail: 

VI. Klienti, kterým bylo ve školním roce 2015/16 vydáno 
doporučení k maturitní zkoušce pro žáky se	SVP 

 Číslo 
řádku 

Klienti, kterým bylo 
vydáno doporučení 

Celkem z	toho	
SPUCH  8) 

a b 2 3 
Ze střední školy 0601   
Z konzervatoře 0602   
8) Uvádějí se klienti se specifickými poruchami učení a chování. 

V. Skupinové činnosti ve školním roce 2015/16 

 Číslo 
řádku Skupin Setkání 

a b 2 3 
Skupinová vyšetření 0501   
Depistáže 0502   
Terapeut., reedukač. ap. skupiny 0503   
Výcvikové skupiny 0504   
Práce se třídami (jiná) 0504a   
Vedení přednášek, besed ap. 0505   
 

IV. Klienti podle důvodu příchodu a školského zařazení, jimž byla poskytnuta péče ve školním roce 2015/16 

 Číslo 
řádku 

Školní 
zralost 

Výukové 
problémy 

Výchovné 
problémy Nadání 

Profesní/ 
studijní 
orientace 

Ostatní 

a b 2 3 4 4a 5 6 
Z mateřské školy 0401  X   X  

z toho se zdravotním postižením   0402  X   X  
Z přípravné třídy/přípravného stupně 0402a  X   X  
Ze základní školy - 1. stupeň 0403       
Ze základní školy - 2. stupeň  3) 0404 X      

z ř. 0403+0404	se	zdrav . postižením  3) 0405       
Ze střední školy  4) 0406 X      

z toho se zdravotním postižením  4)   0408 X      
Z konzervatoře  4) 0411 X      

z toho se zdravotním postižením  4)   0412 X      
Z vyšší odborné školy 0413 X      

z toho se zdravotním postižením   0414 X      
Z rodin, školsky nezařazení 0415       

z	toho 
v předškolním věku 0416     X  
po skončení ZŠ, SŠ, VOŠ 0417 X      

Celkem 0418       
3),	 4)  Viz vysvětlivka k oddílu II . 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 
Povinnost předávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
Právnická osoba odešle výkaz za školu elektronicky do 10. 10. 2016. 
(blíže viz Pokyny a vysvětlivky) 
Předkládací cesta je určena metodickým návodem, který pro správní úřady vydalo	
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 
 
 

  

S 24-01 

Škola 
 
Obec PSČ 
 
Ulice Čp. 

VÝKAZ 
o základní umělecké škole 

podle	stavu	k	30.	9.	2016 

Resortní identifikátor školy 
(IZO) 

1) 2) 

            
            1) Počet odloučených pracovišť 
2) Uvede se, zda je škola mimo provoz (= A) 
nebo	zda	je	v provozu	(=	N) 

I. Žáci na základních uměleckých školách celkem 

 Číslo 
řádku Počet celkem z toho dívky 

ze	sl.	2	v	oboru 

tanečním výtvarném literárně 
dramat. 

hudebním s výukou 
individuální 
skupinovou kolektivní 

a b 2 3 4 5 6 7 8 
Žáci celkem 0101  X      

z toho dívky 0102  X      

z ř. 0101 
cizinci 0102a        

z toho ze zemí EU 0102b        
Absolventi za minulý školní rok 0103        
Údaje o studiu dospělých se zahrnují pouze do odd. VI a odd. X, v odd.	I	- V se neuvádějí. 

III. Žáci rozšířeného studia - I. stupeň 

 Číslo 
řádku Počet celkem z toho dívky 

ze	sl.	2	v	oboru 

tanečním výtvarném literárně 
dramat. 

hudebním s výukou 
individuální 
skupinovou kolektivní 

a b 2 3 4 5 6 7 8 
1. ročník 0301 X X X X X X X 
2. ročník 0302        
3. ročník 0303        
4. ročník 0304        
5. ročník 0305        
6. ročník 0306        
7. ročník 0307        
Celkem	(ř. 0301 až 0307) 0308        
Absolventi za minulý školní rok 0309        

II. Žáci přípravného a základního studia - I. stupeň 

 Číslo 
řádku Počet celkem z toho dívky 

ze	sl.	2	v	oboru 

tanečním výtvarném literárně 
dramat. 

hudebním s výukou 
individuální 
skupinovou kolektivní 

a b 2 3 4 5 6 7 8 
Přípravné studium ke vzdělávání - ročník 1. 0201        
Přípravné studium ke vzdělávání - ročník 2. 0202        
1. ročník 0203        
2. ročník 0204        
3. ročník 0205        
4. ročník 0206        
5. ročník 0207        
6. ročník 0208        
7. ročník 0209        
Celkem (ř. 0201 až 0209) 0210        
Absolventi za minulý školní rok 0211        
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IV. Žáci přípravného a základního studia - II. stupeň 

 Číslo 
řádku Počet celkem z toho dívky 

ze	sl.	2	v	oboru 

tanečním výtvarném literárně 
dramat. 

hudebním s výukou 
individuální 
skupinovou kolektivní 

a b 2 3 4 5 6 7 8 
Přípravné studium ke vzdělávání 0401        
1. ročník 0402        
2. ročník 0403        
3. ročník 0404        
4.	ročník 0405        
Celkem (ř. 0401 až 0405) 0406        
Absolventi za minulý školní rok 0407        

 

VI. Studium dospělých v základních uměleckých školách celkem 

 Číslo 
řádku Počet celkem z toho ženy 

ze	sl.	2	v oboru 

tanečním výtvarném literárně 
dramat. 

hudebním s výukou 
individuální 
skupinovou kolektivní 

a b 2 3 4 5 6 7 8 
Studující celkem 0601        

z toho ze SŠ, konzervatoří, VOŠ v DFV 0602        

z ř. 0602 
cizinci 0602a        

z toho ze zemí EU 0602b        
Absolventi za minulý školní rok 0603        
Ř. 0602: Uvádějí se žáci středních škol, konzervatoří a studenti vyšších odborných škol starší 18 let v denní formě vzdělávání . 
Údaje z tohoto oddílu se dále nerozepisují do oddílů I - V. 

V. Žáci rozšířeného studia - II. stupeň 

 Číslo 
řádku Počet celkem z toho dívky 

ze	sl.	2	v	oboru 

tanečním výtvarném literárně 
dramat. 

hudebním s výukou 
individuální 
skupinovou kolektivní 

a b 2 3 4 5 6 7 8 
1. ročník 0501        
2. ročník 0502        
3. ročník 0503        
4. ročník 0504        
Celkem (ř. 0501 až 0504) 0505        
Absolventi za minulý školní rok 0506        

 

VII. Evidenční počet učitelů (fyzické osoby) 

 Číslo 
řádku Počet celkem z toho ženy 

ze	sl.	2	v	oboru 
tanečním výtvarném liter. dram. hudebním 

a b 2 3 4 5 6 7 
Interní učitelé 0701       
Externí učitelé 0702       
Nadúvazky  3) 0703   X X X X 
3) Uvede se pravidelná výuka nad stanovený týdenní rozsah hodin přímé vyučovací činnosti - viz Pokyny a vysvětlivky k výkazu . 

VIII. Evidenční počet učitelů (přepočtení na plně zaměstnané) 

 Číslo 
řádku Počet celkem  

ze	sl.	2	v	oboru 
tanečním výtvarném liter. dram. hudebním 

a b 2 3 4 5 6 7 
Interní učitelé 0801  X     
Externí učitelé 0802  X     
Nadúvazky – počet hodin  4)	 0803  X X X X X 
4) Uvede se	počet hodin pravidelné výuky nad stanovený týdenní rozsah hodin přímé vyučovací činnosti – viz Pokyny a vysvětlivky k výkazu.  
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Odesláno dne: Razítko: Podpis ředitele školy: Výkaz vyplnil (jméno): 

    
Telefon (vč. linky): 
 
 
e-mail 

X. Žáci hudebního oboru podle hudebních nástrojů  

Hudební nástroj Číslo 
řádku 

Počet žáků ve studiu Počet 
studujících 
dospělých přípravném 

základním 
rozšířeném 

kód název I. stupeň II. stupeň 
a b c 2 3 4 5 7 
  1001      
  1001      
  1001      
  1001      
  1001      
  1001      
  1001      
  1001      
  1001      
  1001      
  1001      
  1001      
  1001      
  1001      
  1001      
  1001      
  1001      
  1001      
  1001      
  1001      
  1001      

Celkem 1032      

Uvádějí se jen žáci hudebního oboru podle toho, na jaký hudební nástroj hrají nebo studují zpěv. Číselník je uveden v Pokynech a vysvětlivkách 
pro sestavení výkazu . 

XIV . Žáci podle stupně podpůrných opatření 

 Číslo 
řádku 

Počet 
celkem 

z	toho	
dívky 

a b 2 3 
1. stupeň 1401   
2. stupeň 1402   
3. stupeň 1403   
4. stupeň 1404   
5. stupeň 1405   
Celkem 1406   
Uvádí se počet žáků ZUŠ, kterým jsou poskytována 

podpůrná opatření v souladu	s § 16 školského 
zákona, podle převažujícího stupně podpory. 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 
Povinnost předávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
Právnická osoba odešle výkaz elektronicky do 10. 10. 2016. 
(blíže viz Pokyny a vysvětlivky) 
Předkládací cesta je určena metodickým návodem, který pro správní úřady 
vydalo	Ministerstvo	školství, mládeže a tělovýchovy. 
 
 
  

Z 27-01 

VÝKAZ 
o středisku praktického vyučování 

podle	stavu	k	30.	9.	2016 

Resortní identifikátor 
zařízení (IZO) 

         
         

Školské zařízení 
 
Obec PSČ 
 
Ulice Čp. 
 

I. Evidenční počet pracovníků – vybrané kategorie 

 Číslo 
řádku 

Fyzické osoby Přepočtení 
na plně 

zaměstnané celkem z toho ženy 
ze	sl.	2	
s pedag.	
vzděl.  

a b 2 3 3a 12 
Učitelé odborného výcviku 0102     
Učitelé praktického vyučování 0103     

Vedoucí SPV bude vykázán/a podle svého profesního zaměření. 

Odesláno dne: Razítko: Podpis ředitele zařízení: Výkaz vyplnil (jméno): 

    
Telefon (vč. linky): 
 
 
e-mail: 

XIV . Žáci podle	převažujícího stupně podpůrných opatření 

 Číslo 
řádku Počet žáků z	toho 

dívky 
a b 2 3 

1. stupeň 1401   
2. stupeň 1402   
3. stupeň 1403   
4. stupeň 1404   
5. stupeň 1405   
Celkem 1406   
Uvádí se počet žáků, kterým jsou ve vykazujícím školském zařízení 

poskytována podpůrná opatření v souladu	s § 16	školského zákona 
podle převažujícího stupně podpory. 

V. Počet žáků celkem 

 Číslo 
řádku Počet žáků 

a b 2 
1. ročník 0501  
2. ročník 0502  
3. ročník 0503  
4. ročník 0504  
5. ročník 0505  
Žáci celkem 0506  
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III. Žáci podle oborů vzdělání a ročníků  

Obory vzdělání podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů 

D
ru
h	

vz
dě

lá
vá

ní
 

D
él

ka
 

vz
dě

lá
vá

ní
 

Fo
rm
a	

vz
dě

lá
vá

ní
 

D
ru
h	

 
po

st
iž

en
í 

Zp
ůs

ob
 

in
te
gr
ac
e 

Číslo 
řádku 

Počet žáků v ročníku Žáci 
celkem 

z	toho 
dívky 

kód název 1. 2. 3 . 4. 5 . 
a b c d e f g h 2 3 4 5 6 7 8 

       0301        
       0301        
       0301        
       0301        
       0301        
       0301        
       0301        
       0301        
       0301        
       0301        
       0301        
       0301        
Celkem	 0317        
Údaje ve sl. c, d, e, f a g se vyplní kódem podle číselníku uvedeného v Pokynech	a	vysvětlivkách. 

IV. Školy zajišťující žákům teoretické vyučování 

Kód oboru 

D
ru

h 
vz

dě
lá

vá
ní

 

D
él

ka
 v

zd
ěl

áv
án

í 

Fo
rm

a 
vz

dě
lá

vá
ní

 

Číslo 
řádku IZO školy Název a adresa školy Počet 

žáků 

a b c d e 2 4 5 
    0401    
    0401    
    0401    
    0401    
    0401    
    0401    
    0401    
    0401    
    0401    
    0401    
    0401    
    0401    
    0401    
    0401    
    0401    
Údaje ve sl. b, c, d se vyplní kódem podle číselníku uvedeného v Pokynech	a	vysvětlivkách. 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 
Povinnost předávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
Právnická osoba odešle výkaz za školu elektronicky do 10. 10. 2016. 
(blíže viz Pokyny a vysvětlivky) 
Předkládací cesta je určena metodickým návodem, který pro správní úřady vydalo 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 
 
  

Z 33-01 

VÝKAZ 
o speciálně pedagogickém centru 

podle	stavu	k	30.	9.	2016 

Školské zařízení 
 
Obec PSČ 
 
Ulice Čp. 

Resortní identifikátor 
zařízení (IZO) 

1) 2) 3) 4) 
              
              1) Samostatnost centra podle číselníku: 
1 samostatné centrum 
2 centrum při MŠ zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ 
3 centrum při ZŠ zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ (vč. ZŠ speciální) 
4 centrum při SŠ zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ 
6 centrum při více druzích škol zřízených podle § 16 odst. 9 ŠZ 

2)	Druh	zdravotního postižení, pro něž je centrum určeno, podle číselníku 
1 mentální postižení 2 sluchové postižení 
3 zrakové postižení 4 vady řeči 
5 tělesné postižení 6 souběžné postižení více vadami 
8 autismus 0 různé druhy postižení 

3) Počet pracovišť, kde je poskytováno poradenství 
4) Uvede se, zda je zařízení mimo provoz (= A)	nebo	zda	je	v provozu	(=	N). 

Výklad pojmů „speciální třídy“, „speciální školy“, „běžné třídy“ 
a „běžné školy“ je	uveden	v Pokynech a vysvětlivkách k vyplnění, 
Společné poznámky, písm. b). 

II. Klienti, jimž byla poskytnuta péče ve školním roce 2015/16 

  Číslo 
řádku 

Klienti	
celkem 

z	toho	
noví 
klienti 

ze	sl.	2 
jednoráz. 
ošetřeni 

ze	sl.	2 
mentál. 
postiž. 

sluchově 
postiž. 

zrakově 
postiž. 

vady 
řeči 

tělesně 
postiž. 

s více 
vadami autisté ostatní 

a b 2 2a 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Z běžných 
tříd  5) 

mateřské školy 0201            
základní školy 0202            
střední školy 0203            
konzervatoře 0204            
vyšší odborné školy 0205            

Ze	
speciálních 
tříd a škol 

mateřské 0206            
základní 0207            
střední 0208            
konzervatoře 0210            
vyšší odborné 0211            

Rodiny, školsky nezařazení 0212            

v	tom 

včasná intervence (do 3 let) 0213            
v předškolním věku 0214            
vzdělávaní podle § 42 šk. zák. 0215            
ostatní 0216            

Celkem 0217            
5) Uvádějí se	klienti z běžných tříd, kterým SPC poskytlo diagnostickou, konzultační či intervenční službu. Viz Pokyny a vysvětlivky k výkazu. 
Sl. 2a: Jako nový klient se uvádí klient, kterému SPC poskytlo péči poprvé v období 1. 9. 2015 až 31. 8. 2016. 

Jako	klient se rozumí dítě, žák či student, který je v péči 
speciálně pedagogického centra. 

I. Odborní pracovníci podle stavu k 30. 9. 2016 

 Číslo 
řádku 

Fyzické osoby Přepočtení 
na plně 

zaměstnané celkem z toho ženy 
a b 2 2a 8 

Speciální pedagogové 0101    
Psychologové 0102    
Sociální pracovníci 0103    
Zdravotničtí pracovníci 0104    
Ostatní odborní pracovníci 0105    

Vedoucí pracovník/pracovnice bude vykázán/a podle svého profesního zaměření. 
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III. Činnost speciálně pedagogického centra ve školním roce 2015/16 

 Číslo 
řádku 

Počet 
celkem 

v	tom 
ambulantně v terénu 

a b 2 3 4 
Individuální činnost s klienty 0301    

v	tom 
komplexní vyšetření 0302    
jiná individuální péče 0303    

z ř. 0303 

psychologická vyšetření 0304    
psychologická intervence 0304a    
speciálně pedagogická vyšetření 0305    
speciálně pedagogická intervence 0305a    
péče sociálního pracovníka 0306    
individuální činnosti výše neuvedené 0307a    

Skupinové činnosti s klienty		6) 0308    
Depistáže 0309    

Služby pedagogům 
metodické konzultace 0309a    
ostatní 0309b    

Poradenské činnosti 
se zákonnými zástupci 

individuální 0310a    
skupinové 0310b    

Ostatní 
odborné 
činnosti 

publikační a osvětová činnost, metodické materiály 0311  X X 
propagační, dotazníkové a informační akce 0312  X X 
projekty pro školy 0313  X X 
stáže studentů v osobodnech		7) 0314  X X 

Počet pobytových akcí 0315  X X 
Počet osobodní pracovníků centra  7) 0316  X X 
Odborné podklady pro vzdělávací opatření 0317  X X 

z	toho	 
doporučení pro zařazení do speciální třídy/školy 0317a  X X 
doporučení funkce asistenta 0317b  X X 
doporučení vzdělávání podle IVP 0319  X X 

Odborné podklady pro OSPOD, soudy aj. 0320  X X 
6) Nezahrnují se depistáže uvedené v ř. 0309. 
7) Viz Pokyny a vysvětlivky k výkazu. 

Odesláno dne: Razítko: Podpis ředitele zařízení: Výkaz vyplnil (jméno): 

    
Telefon (vč. linky): 
 
 
e-mail: 

VI. Klienti, kterým bylo ve školním roce 2015/16 vydáno doporučení k maturitní zkoušce 
pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 Číslo 
řádku 

Klienti, kterým bylo vydáno doporučení 

celkem 
ze	sl.	2 

sluchově 
postižení 

zrakově 
postižení 

s	vadami	
řeči 

tělesně 
postižení autisté ostatní 

a b 2 3 4 5 6 7 8 

Z běžných tříd 
střední školy 0601        
konzervatoře 0602        

Ze speciálních tříd a 
škol  

střední školy 0603        
konzervatoře 0604        

Celkem 0605        
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 
Povinnost předávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
Právnická osoba odešle výkaz za školu elektronicky do 10. 10. 2016. 
(blíže viz Pokyny a vysvětlivky) 
Předkládací cesta je určena metodickým návodem, který pro správní úřady vydalo 
Ministerstvo	školství, mládeže a tělovýchovy . 
 

  

Z 34-01 

VÝKAZ 
o středisku výchovné péče 

podle	stavu	k	30.	9.	2016 

Resortní identifikátor 
zařízení (IZO) 

1) 2) 
           
           1) Uvede	se,	je-li středisko zřízeno samostatně (= 0)	

nebo při zařízení pro výkon ústavní - ochranné 
výchovy (= 1). 

2) Uvede se, zda je zařízení mimo provoz (= A)	 
nebo	zda	je	v provozu	(=	N). 

Školské zařízení 
 
Obec PSČ 
 
Ulice Čp. 

XVIII. Klienti střediska výchovné péče ve školním roce 2015/16 

 Číslo 
řádku 

Počet klientů v péči z celkového 
počtu dívky ambulantní internátní celodenní 

a b 2 3 4 5 
Evidovaní klienti 1801    X 

v	
to
m

 

z mateřských škol 1802     
ze základních škol – 1. stupeň 1804     
ze základních škol – 2. stupeň 1805     
ze středních škol 1807     
z konzervatoří 1811     
z VOŠ, VŠ 1812     
z rodin, školsky nezařazení 1815     

z	toho 
v předškolním věku 1816     
po ukončení školní docházky 1817     

osoby odpovědné za výchovu a pedag. pracovníci 1820  X X X 

z ř. 1801 
cizinci 1817a     

z toho ze zemí EU 1817b     
Klienti, jimž byla doporučena institucionální výchova 1818     
Klienti po ukončení institucionální výchovy 1819     
Ř. 1820: Rozumí se klienti	uvedení v § 16, odst. 1 b) zák. č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
Klienti zahrnutí v ř. 1818 a 1819 - rozumí se klienti z ř. 1802 až 1817. 

XIV.	Odborní pracovníci podle	stavu	k	30. 9. 2016 

 Číslo 
řádku 

Fyzické osoby 
Přepočtení 
na plně 

zaměstnané celkem z toho ženy 

a b 2 3 9 
Pedagogičtí pracovníci celkem 1401    

z	
to
ho

 

speciální pedagogové 1402    
psychologové 1404    
vychovatelé  1405    
asistenti	pedagoga 1406    

Sociální pracovníci 1407    
Ostatní odborní pracovníci 1408    
Ředitel/ka střediska bude vykázán/a podle svého profesního zaměření . 

Odesláno dne: Razítko: Podpis ředitele zařízení: Výkaz vyplnil (jméno): 

    
Telefon (vč. linky): 
 
e-mail: 

 

Klienti střediska výchovné péče jsou: 
a) děti, případně zletilé osoby do 
ukončení přípravy na budoucí 
povolání, nejdéle však do věku 26 let 3) 
b) osoby odpovědné za výchovu a 
pedagogičtí pracovníci 4) 
3) § 16,	odst.	1 a),	c) zák. č. 109/2002 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů 
4) § 16,	odst.	1	b) zák. č. 109/2002 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů 
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XXVI. Prostorové podmínky střediska 
k 30. 9. 2016 

 Číslo 
řádku Počet 

a b 2 
Lůžková kapacita 2601  
Ložnice pro děti  3) 2602  

v	tom 
1 lůžkové 2603  
2-3 lůžkové 2604  
4 a více lůžkové 2605  

3) § 16, odst. 1 a), c) zák. č. 109/2002 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

XX. Hlavní důvod příchodu klienta do střediska ve školním roce 2015/16 

 Číslo 
řádku 

Počet klientů v péči 
ambulantní internátní celodenní 

a b 2 3 4 
Rodinné problémy 2001    

z toho týrání a sexuální zneužívání 2002    
Školní problémy 2003    

z ř. 2003 
mentální postižení 2003a    
závažné poruchy učení/chování 2003b    

Zneužívání návykových látek 2004    
Osobnostní problémy 2005    
Prekriminální a kriminální problémy 2006    
Jiný důvod 2007    

Rozepíší se celkové počty klientů z ř. 1801.  
Každý klient bude uveden v ř. 2001,	2003	a	2004-2007	pouze	jednou. 

XIX. Iniciátor příchodu klienta do střediska ve školním roce 2015/16 

 Číslo 
řádku 

Počet klientů v péči 
ambulantní internátní celodenní 

a b 2 3 4 
Klient sám 1901    
Rodina 1902    
Školské poradenské zařízení 1903    
OSPOD 1904    
Škola 1905    
Zdravotnické zařízení 1905a    
Soudy, PMS ČR 1905b    
Jiný iniciátor 1906    
Rozepíší se celkové počty klientů z ř. 1801. Každý klient bude uveden jen jednou. 

XXIII. Formy poskytované péče k 30. 9. 2016 

 Číslo 
řádku 

Výchovné 
skupiny Klienti z	toho	

dívky 
a b 2 3 4 

Ambulantní oddělení 2301 X   
Celodenní oddělení 2302    
Internátní oddělení 2303    

XXII.	Aktivity	střediska ve školním roce 2015/16 

 Číslo 
řádku 

Aktivity v oddělení Terénní 
služby ambulantním internátním celodenním 

a b 2 3 4 5 

Individuální činnost 
s dítětem  3) 

komplexní vyšetření 2201     
indikovaná vyšetření 2202     
vypracování individ. vých. plánu 2203  X X X 
terapie,	konzultace,	reedukace 2204     
jiné individuální činnosti 2205     

Skupinová činnost 
s	klientem 

terapie,	reedukace 2206     
jiné činnosti 2207     

Služby zákonným 
zástupcům 

individuální činnost 2208  X X  
rodičovská skupina 2209  X X X 

Služby pedagogům 
metodická konzultace 2210  X X  
vedení kurzů, semináře, přednášky 2211     

Programy pro třídní kolektivy 2212     
Pobytové akce (výchovné, terapeutické) 2213     
Zpracování závěrečné zprávy 2214    X 
Zprávy pro OSPOD 2215    X 
Zprávy pro soudy a PMS ČR 2216    X 
Zprávy pro policii, zdrav. zařízení apod. 2217    X 
Zprávy pro školy a školská zařízení 2218    X 
3) § 16, odst. 1 a), c) zák. č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Přímá pedagogická práce s klientem se vykazuje kvantitativně numerickým výčtem realizovaných aktivit (počet úkonů).  
Ř. 2202:	Uvedou	se	jednotlivá odborná vyšetření, která nejsou součástí komplexního vyšetření (viz Pokyny a vysvětlivky) 
Ř. 2210,	2211,	2212, 2214 až 2217: Uvede se numerický výčet realizovaných aktivit. 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Povinnost předávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů . 

Ředitelství školy odešle data do 15. 11. 2016
v	elektronické podobě na server podle pokynů MŠMT.

Ochrana	osobních dat je zaručena zákonem č. 101/2000	Sb.,	o	ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Údaje se zjišťují pro potřebu MŠMT, za ochranu osobních údajů odpovídá 
MŠMT.

Čís. Jméno	 Obsah	ukazatele	 Typ	 Délka

Identifikační údaje:

1. RDAT Rozhodné datum sběru ve tvaru RRRR.MM.DD datová
2. IZO Identifikační číslo VOŠ, na kterou se uchazeč hlásí (IZO) znaková	 9	

Hodnotové údaje: 
3. IZOS Identifikační číslo střední školy, kterou uchazeč absolvoval (IZO) znaková	 9	
4. ODHL Odkud se uchazeč hlásí znaková	 2	
5 . OBORS Obor absolvovaného studia na střední škole znaková	 8	
6. STPR Státní příslušnost uchazeče znaková 3 
7. RODC Jednoznačný identifikační kód uchazeče znaková	 10	
8. POHLAVI Pohlaví uchazeče znaková	 1	
9. OBECB Obec trvalého bydliště uchazeče znaková	 6	
10. OKRESB Okres trvalého bydliště uchazeče znaková	 6	
11 . OBOR1 Obor vzdělání ve VOŠ, na který se uchazeč hlásí znaková	 8	
12 . OBOR Obor vzdělání ve	VOŠ, na který byl uchazeč přijat znaková	 8	
13. DELST1 Délka vzdělávání v oboru,	na	který se uchazeč hlásí znaková	 2	
14. DELST Délka vzdělávání v oboru,	na	který byl uchazeč přijat znaková	 2	
15. FST1 Forma vzdělávání ve VOŠ,	na	kterou	se uchazeč hlásí znaková	 2	
16 . FST Forma vzdělávání ve VOŠ, na kterou	byl uchazeč přijat znaková	 2	
17. VYPR Výsledek přijímacího řízení ve VOŠ znaková	 2	
18. RMAT Rok, ve kterém uchazeč složil maturitní zkoušku znaková	 4	
19. ZAPIS Zápis studenta ke vzdělávání znaková	 1

Vysvětlivky:	
Údaje č. 2	-	6,	8	– 17	a	19	se uvádějí podle platných resortních číselníků a registrů.

U 41 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
ke vzdělávání ve vyšší odborné škole

podle	stavu	k	31 . 10.	2016
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 
Povinnost předávat údaje stanoví § 28 odst. 5 
zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Předávání údajů se řídí příslušným ustanovením  
vyhlášky č. 364/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
 
 

R 43 - 01 

Název 
 
Obec PSČ 
 
Ulice Čp. 

PŘÍLOHA  
výkazu o škole/školském zařízení 

o podpůrných opatřeních  
a jejich finanční náročnosti 

Odesláno dne: Razítko: Podpis ředitele školy: Výkaz vyplnil (jméno): 

    
Telefon (vč. linky): 
 
 
e-mail: 

I . Podpůrná opatření 2. – 5. stupně se stanovenou finanční náročností 
IZO školy/ 
školského 
zařízení  1) 

Číslo 
části Adresa  2) Druh/ 

typ 2) 
Číslo 
řádku 

Skup.	
PO 

Kód 
NFN 

3) 
4) 
A/N Počet 

a b c d e 2 3 4 5 6 
    0101      
    0101      
    0101      
    0101      
    0101      
    0101      
    0101      

    0101      
    0101      
    0101      
    0101      
    0101      
1) Uvede	se	IZO školy/školského zařízení (včetně čísla části), ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, 

jemuž jsou poskytována vykazovaná podpůrná opatření 2. - 5. stupně .  
2) Je vyplněna	adresa a	kód druhu školy/typu školského zařízení podle rejstříku škol a školských zařízení. 
3) Uvede se forma pořízení pomůcky:	a	– výpůjčka, b – nákup, c – jiné (vyplní se, pokud je uvedena hodnota B ve sl. 2) 
4) Uvede	se, zda jsou požadovány finanční prostředky . 
Sl. 2: Uvede se skupina podpůrných opatření v souladu	s částí přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.: A – personální zajištění PO, B – učební a 

kompenzační pomůcky. 

Resortní identifikátor  
práv. osoby (RED_IZO) 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 
Povinnost předávat údaje stanoví § 28 odst. 5 
zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Předávání údajů se řídí příslušným ustanovením  
vyhlášky č. 364/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
 
  

R 44 - 99 

Výkaz 
o změnách v poskytovaných 

podpůrných opatřeních  
a jejich finanční náročnosti 

Název 
 
Obec PSČ 
 
Ulice Čp. 

II . Údaje o rediagnostikovaných dětech, žácích, studentech (vyplní se pouze za MŠ, ZŠ, SŠ, konz., VOŠ, ŠD a DM)  3) 
IZO školy/ 
školského 
zařízení  4) 

Číslo 
části Adresa  5) Druh/	

typ	5) 
Typ	
třídy Specifikace Obor vzdělání Druh postižení Těžké 

postižení Počet 

a b c d 2 3 4 5 6 7 
          
          
          
          
          

          
          
          
3) Uvádějí se pouze údaje o dětech, žácích a studentech,	kteří byli uvedeni na	některém z výkazů S1-01,	M3,	M8,	M9,	M10,	Z2-01,	Z19-01 ve školním roce 
2016/2017 jako	děti, žáci,	studenti	se zdravotním postižením vzdělávající se ve speciální třídě nebo v běžné třídě a vyžadující zvýšené finanční výdaje a poté 
byli nově vyšetřeni ve školském poradenském zařízení a bylo jim vydané doporučení s přiznanými podpůrnými opatřeními se stanovenou normovanou 
finanční náročností. 

4) Uvede	se	IZO školy/školského zařízení, vč . čísla části (MŠ, ZŠ, SŠ, konz, VOŠ, školní družiny a domovy mládeže), ve které se vzdělává žák uvedený v §16 
odst.  9, jemuž jsou (budou) nově poskytována podpůrná opatření 2. - 5. stupně na základě doporučení ŠPZ a byl vykázán k 30.	9.,	resp.	k 31.	10 . jako žák se 
zdravotním postižením vyžadující zvýšené finanční výdaje. 

5) Adresa a	kód druhu školy/typu školského zařízení se doplní automaticky podle rejstříku škol a školských zařízení. 
Sl. 2: Uvede	se:	B	– běžná třída, Z – třída zřízená podle § 16, odst. 9 ŠZ (vyplní pouze MŠ, ZŠ, SŠ) 
Sl. 3: Uvede se specifikace podle dále uvedených pokynů. 
Sl. 4: Uvede se obor vzdělání výběrem z číselníku (vyplní pouze ZŠ, SŠ, konzervatoř a VOŠ). 
Sl. 6: Zaškrtne se pouze v případě, že žák byl na zahajovacím výkaze uveden jako žák s těžkým zdravotním postižením. 

Resortní identifikátor  
práv. osoby (RED_IZO) 
         

          

I . Podpůrná opatření 2. – 5. stupně 
se	stanovenou	normovanou	finanční náročností 

Datum Skup.	
PO 

Kód 
NFN 

1) Finanční 
nároky  2) Počet 

 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Sl. 2: Uvede se skupina podpůrných opatření v souladu	s částí přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.: A – personální zajištění PO, B – učební a kompenzační pomůcky. 
Sl.	3:	Uvede	se kód normované finanční náročnosti uvedený v doporučení ŠPZ. 
1) Uvede se forma pořízení pomůcky:	a	– výpůjčka, b – nákup, c – jiné (vyplní se, pokud je uvedena hodnota B ve sl. 2) 
2) Uvede	se:	0	– nepožadujeme finanční prostředky, 1 – požadujeme finanční prostředky, 2 – PO již neposkytujeme (vyplní se, pouze pokud se jedná o personální 

zajištění) . 
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Pokyny pro vyplnění formuláře 
Vyplňují se pouze údaje za školy nebo školská zařízení, kde se vzdělává dítě, žák, student, kterému jsou (budou) nově poskytována podpůrná 
opatření vyplývající z doporučení ŠPZ.  
Oddíl II se vyplňuje pouze za MŠ, ZŠ, SŠ, konz., VOŠ, školní družiny a domovy mládeže, pokud bylo dítě, žák nebo student, kterého se nově týkají 
přiznaná podpůrná opatření již uveden na zahajovacím výkaze jako dítě, žák nebo student se zdravotním postižením vyžadující zvýšené finanční 
výdaje (tj. zařazený ve speciální třídě nebo individuálně integrovaný) a je nově rediagnostikovaný po 30. 9. 2016 (resp. v případě studenta VOŠ nebo 
účastníka zájmového vzdělávání zapsaného ve školní družině nebo ubytovaného v domově mládeže po 31. 10. 2016) .  
Sl.	 c a	d se doplňují automaticky podle rejstříku škol a školských zařízení po výběru příslušného IZO školy nebo školského zařízení. Za každou 
školu/školské zařízení se příslušné údaje ve sl. a až d vyplňují jen jednou, program umožní jejich kopírování. 
O každém rediagnostikovaném dítěti, žákovi nebo	studentovi	se	vyplní požadované údaje v příslušném období ve	sl.	2 až 6	pouze jednou  
Jedná-li se o údaje za dítě mateřské školy, žáka základní nebo střední školy, vyplní se sl. 2, tj. uvede se výběrem z číselníku, zda navštěvuje běžnou 
třídu – B	nebo	speciální třídu – Z. Písmeno Z se použije i v případě třídy speciální školy. 
Jedná-li se o údaje za dítě mateřské školy, vyplní se sl. 3 Specifikace údajem o druhu provozu třídy, ve které je dítě umístěno výběrem z číselníku: 
1	– celodenní 
2	– polodenní 
3 – internátní 
Jedná-li se o údaje za žáka základní školy nebo dítě v přípravném stupni ZŠ speciální, vyplní se sl. 3 Specifikace údajem o stupni základní školy, ve 
které se žák vzdělává, nebo informací, že se jedná o žáka v oboru	základní škola speciální výběrem z číselníku: 
4 – 1. stupeň 
5 – 2. stupeň 
6 – žák v oboru	ZŠ speciální  
7 – přípravný stupeň 
Jedná-li se o údaje za účastníka činnosti školní družiny, vyplní se sl. 3 Specifikace údajem výběrem z číselníku: 
10 – standardní oddělení (nejedná se přitom o žáka v oboru ZŠ speciální nebo dítě v přípravném stupni) 
11 – účastník v oddělení pro zdravotně postižené (nejedná se přitom o žáka v oboru ZŠ speciální nebo dítě v přípravném stupni) 
12 – žák v oboru ZŠ speciální 
13 – dítě v přípravném stupni ZŠ speciální. 
Jedná-li se o údaje za ubytovaného v domově mládeže, vyplní se sl. 3 Specifikace údajem výběrem z číselníku: 
14 – standardní výchovná skupina 
15 – skupina tvořená ubytovanými se zdravotním postižením. 
V ostatních případech se sl. 3 Specifikace nevyplňuje. 
Sl.	 4	Obor	vzdělání se vyplní výběrem z nabídky podle rejstříku škol a školských zařízení pouze v případě žáků základních škol, středních škol 
konzervatoří a studentů vyšších odborných škol. 
Ve sl. 5 se uvede výběrem z číselníku druh postižení v souladu	s tím, jaké postižení bylo uvedeno v zahajovacím výkaze u dítěte, žáka nebo studenta, 
jehož se vykazování týká:  
1 - mentální postižení 
2 - sluchové postižení 
3 - zrakové postižení 
4 - vady	řeči 
5 - tělesné postižení 
6 - vývojové poruchy 
7 - souběžné postižení více vadami 
8 - autismus 

Sl.	6 se zaškrtne v případě, že dítě, žák nebo student byl uveden jako dítě, žák nebo student s těžkým zdravotním postižením. 
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a 
učebních textů následující tituly:

pro základní vzdělávání:

Mach, J., Plucková, I.,	Šibor, J.: Chemie pro 8. ročník 
základní školy a odpovídající ročníky	víceletých	gymnázií
(učebnice, pracovní sešit)
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 29472/2009-22)∗

Č.j.: MSMT-36421/2015,	cena:	učebnice 129 Kč, prac. sešit 
69 Kč

18.	12.	
2021

Nová	škola,	
s.r.o.

Součást 
ucelené	

řady

Fesslová,	R.,	Horník,	J.: Základy němčiny, 1. díl 
(učebnice, pracovní	sešit, pro 2. stupeň ZŠ praktické)
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 25702/2009-61)∗

Č.j.: MSMT-1589/2016-1,	cena:	učebnice 86 Kč, prac. sešit 
68 Kč

30.	8.	2020 PARTA
Součást 
ucelené	

řady

Jaglová, J.: Hudební výchova pro	1.	– 5. ročník základní 
školy
(učebnice, metodický průvodce)
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 20814/2009-22)∗

Č.j.: MSMT-42922/2015,	cena:	učebnice pro 1. ročník 30
Kč, pro 2. až 5. ročník každý díl 69 Kč, metodický 
průvodce pro	2.	– 5 . ročník 55 Kč

8.	1.	2022 Nová	škola,	
s.r.o.

Součást 
ucelené	

řady

Jenkins-Krumm,	E-M.	a	kol.:	Wir	neu	2
(učebnice, pracovní	sešit,	pro	výuku	NJ	na	2.	st.	ZŠ)
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 15046/2010-22)∗

Č.j.: MSMT-32713/2015,	cena:	učebnice 199 Kč, prac. sešit 
169 Kč, metod. příručka + CD 399 Kč

12.	1.	2022
Klett	

nakladatelstv
í

Součást 
ucelené	

řady

Müller,	O.: Výchova k občanství, 3. díl 
(učebnice, prac. sešit, pro 2. stupeň ZŠ praktické)
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 15850/2009-61)∗

Č.j.:	MSMT-1586/2016-1,	cena:	učebnice 83 Kč, prac. sešit 
61 Kč

30.	8.	2020 PARTA
Součást 
ucelené	

řady

Valenta,	M.,	Müller,	O.,	Grofková,	I .: Výchova k občanství, 
4.	díl	
(učebnice, prac. sešit, pro 2. stupeň ZŠ praktické)
(prodloužení schvalovací doložky č.j.:18841/2009-61)∗

Č.j.: MSMT-1588/2016-1,	cena:	učebnice 89 Kč, prac. sešit 
64 Kč

30.	8.	2020 PARTA
Součást 
ucelené	

řady

Valenta,	M.: Základy angličtiny, 1.	díl	
(učebnice, prac. sešit, pro 2. stupeň ZŠ praktické)
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 20239/2008-61)∗

Č.j.: MSMT-1973/2016-1,	cena:	učebnice 82 Kč, prac. sešit 
64 Kč

30.	8.	2020 PARTA
Součást 
ucelené	

řady

Valenta,	M.: Základy angličtiny, 2. díl 
(učebnice, prac. sešit, pro 2. stupeň ZŠ praktické)
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 19926/2009-61)∗

Č.j.: MSMT-1971/2016-1,	cena:	učebnice 82 Kč, prac. sešit 

30.	8.	2020 PARTA
Součást 
ucelené	

řady
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64 Kč

Müller,	O.: Výchova k občanství, 2.	díl	
(učebnice, prac. sešit, pro 2. stupeň ZŠ praktické)
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 8621/2009-61)∗

Č.j.: MSMT-1584/2016-1,	cena:	učebnice 83 Kč, prac. sešit 
61 Kč

30.	8.	2020 PARTA
Součást 
ucelené	

řady

Müller,	O., Müllerová,	J.: Dějepis, 1. díl
(učebnice, prac. sešit, pro 2. stupeň ZŠ praktické)
(prodloužení schvalovací doložky č.j.:MSMT-30495/2014)∗

Č.j.: MSMT-1962/2016-1,	cena:	učebnice 123 Kč, prac. 
sešit 82 Kč

30.	8.	2020 PARTA
Součást 
ucelené	

řady

Škoda, E., Toušková, J.: Dějepis, 2.	díl
(učebnice, prac. sešit, pro 2. stupeň ZŠ praktické)
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 17259/2008-61)∗

Č.j.: MSMT-1964/2016-1,	cena:	učebnice 123 Kč, prac. 
sešit 82 Kč

30.	8.	2020 PARTA
Součást 
ucelené	

řady

Valenta,	M.,	Müller,	O.: Dějepis, 3.	díl
(učebnice, prac. sešit, pro 2. stupeň ZŠ praktické)
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 8619/2009-61)∗

Č.j.:	MSMT-1966/2016-1,	cena:	učebnice 118 Kč, prac. 
sešit 81 Kč

30.	8.	2020 PARTA
Součást 
ucelené	

řady

Müller,	O.,	Valenta,	M.,	Müllerová,	J.:	Dějepis, 4.	díl
(učebnice, prac. sešit, pro 2. stupeň ZŠ praktické)
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 11926/2009-61)∗

Č.j.: MSMT-1969/2016-1,	cena:	učebnice 124 Kč, prac. 
sešit 83 Kč

30.	8.	2020 PARTA
Součást 
ucelené	

řady

Gebhartová, V.,	Gregor,	M.: Čítanka pro 2. stupeň ZŠ 
praktické
(učebnice, pro 7. ročník)   
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 8619/2008-61)∗

Č.j.: MSMT-1580/2016-1,	cena:	učebnice 115 Kč

30.	8.	2020 PARTA
Součást 
ucelené	

řady

Žofková,	H.;	Erbenová,	K.;	Liptáková,	Z.;	Šaroch,	J:	
Pojechali 2,3,6 (učebnice, pracovní sešity, pro výuku RJ na 
ZŠ a nižších ročnících víceletých gymnáziích)
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 219/2010-22,	
3883/2010-22)∗

Č.j.: MSMT-4352/2016, cena: učebnice 299 Kč, prac. sešit 
189 Kč, metod. příručka 299 Kč, CD 451 Kč, audiokazeta 
99 Kč

7.3.2022 SPL - Práce
Součást 
ucelené	

řady

Elsworth,	S.;	Rose,	J.;	Todd, D.;	Parsons,	J.:	Look!	1- 3
(učebnice a pracovní sešity, pro výuku AJ na 2. st. ZŠ)
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 27540/2009-22)∗

Č.j.: MSMT-34571/2015, cena: učebnice každý díl 336 Kč, 

7.3.2022 Bohemian	
Ventures

Součást	
ucelené	

řady



strana	98 SEŠIT	03-04/2016
�

prac. sešit každý díl 174 Kč

Janáčková, Z.; Ondrášková, K.: Čítanka 7
(učebnice, edice Čtení s porozuměním, pro 7 roč. ZŠ)
Č.j.: MSMT-46299/2015, cena: učebnice 159 Kč

18.2.2022
Nakladatelství	
Nová	škola	
Brno,	s.r.o.

Součást 
ucelené	

řady

Bičanová, L.; Dymáčková, L.: Čítanka 6
(učebnice, pro ZŠ a víceletá gymnázia)
Č.j.: MSMT-44587/2015, cena: učebnice 146 Kč

23.2.2022
Nakladatelství	
Nová	škola	
Brno,	s.r.o.

Součást 
ucelené	

řady

Pastorová, L.: Dopravní výchova pro 2. stupeň ZŠ
(elektronická učebnice ve formátu FlexiBooks	a	FlexiLearn	
a	kopírovatelné	pracovní	sešity)
Č.j.: MSMT-43402/2015, cena: žákovská licence 109 Kč, 
učitelská licence 149 Kč, školní multilicence 2 490 Kč

26.2.2022 Fraus

Olžbutová, J.; Kudličková, A.; Linhartová, M. a kol.: Hravá 
abeceda pro 1. ročník ZŠ, Hravý slabikář pro 1. ročník ZŠ, 
Hravá písanka pro 1. ročník ZŠ (I., II., III., IV. díl), Hravá 
čítanka pro 1. ročník ZŠ, Hravá čeština učebnice pro 2. 
ročník ZŠ, Hravá čeština pracovní sešit pro 2. ročník ZŠ
(učebnice a pracovní sešity pro 1. a 2. roč. ZŠ)
Č.j.: MSMT-44590/2015, cena: Hravá abeceda pro 1. ročník 
ZŠ 65 Kč, Hravý slabikář pro 1. ročník ZŠ 99 Kč, Hravá 
písanka pro 1. ročník ZŠ (I., II., III., IV. díl) 75 Kč za 
všechny 4 díly, Hravá čítanka pro 1. ročník ZŠ 69 Kč, 
Hravá čeština učebnice pro 2. ročník ZŠ 99 Kč, Hravá 
čeština pracovní sešit pro 2. ročník ZŠ 99 Kč

16.2.2022 TAKTIK	
International

Součást 
ucelené	

řady

Berbalk, I., Czader, R. a kol.: Elementarz (Slabikář) pro 
žáky 1. roč. ZŠ s polským jazykem vyučovacím, Nauka 
pisania	1.- 2. část	(Písanky)	ve	verzi	písmo	vázané	a	
Comenia Script, Ćwiczenia do Elementarza 1. - 3. část 
(Pracovní	listy)
(pro	výuku	polského	jazyka	na	ZŠ)
Č.j.: MSMT-43801/2015, cena: slabikář 96 Kč, písanky 
sada za 48 Kč, pracovní sešity sada za 72 Kč

7.3.2022

Pedagogické	
centrum	
pro	polské	
národnostní	

školství Český 
Těšín

Součást 
ucelené	

řady

Hošpesová, A.; Divíšek, J.; Kuřina, F.: Matematika pro 3. 
ročník ZŠ
(učebnice, pracovní sešit)
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 2486/2010-22)∗

Č.j.: MSMT-6350/2016,	cena: učebnice 92 Kč, prac. sešit 
94 Kč

11.3.2022 PROMETHE
US

Součást 
ucelené	

řady

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Matematika pro 6. ročník ZŠ, 1. 
- 3.	díl
(učebnice, pracovní sešit)
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 2870/2009-22)∗

Č.j.: MSMT-6350/2016,	cena:	učebnice 1.díl - 104 Kč, 
2.díl,	3.díl	- 109 Kč; prac. sešit 154 Kč

11.3.2022 PROMETHE
US

Součást 
ucelené	

řady
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Šarounová,A. a kol.: Matematika pro 8. ročník ZŠ, 1. - 2.	díl
(učebnice, pracovní sešit)
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 2486/2010-22)∗

Č.j.:	MSMT-6350/2016, cena: učebnice 97 Kč, prac. sešit 
97 Kč

11.3.2022 PROMETHE
US

Součást 
ucelené	

řady

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: 
Matematika	- Geometrické	konstrukce
(učebnice)
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 2486/2010-22)∗

Č.j.: MSMT-6350/2016, cena: učebnice 96 Kč

11.3.2022 PROMETHE
US

Součást 
ucelené	

řady

Rauner,	K.	a	kol.:	Fyzika	6
(učebnice a pracovní sešit)
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 9282/2010-22)∗

Č.j.: MSMT-6602/2016, cena: učebnice 159 Kč, prac. sešit 
79 Kč

7.3.2022 Fraus
Součást 
ucelené	

řady

Marada, M. a kol.: Zeměpis pro 8. ročník základní školy a 
víceletá	gymnázia
(učebnice a pracovní sešit)
Č.j.: MSMT-4292/2016, cena: učebnice 155 Kč, prac. sešit 
77 Kč

7.3.2022 Fraus
Součást 
ucelené	

řady

Mikulenková, H. a kol.: Český jazyk a pracovní sešit 3, 
Procvičujeme češtinu 3 – pracovní sešit (1,2), Český jazyk 4 
(1. a 2. díl), Český jazyk 6, Čítanka a pracovní sešit 6
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 1593/2010-22,
1422/2008-22,	11487/2010-22)∗

Č.j.: MSMT-47249/2015, cena: Český jazyk 3 - 95 Kč, 
pracovní	sešit	-55 Kč; Procvičujeme češtinu 3 – prac.	sešit	
(1,2)	– 22 Kč; Český jazyk 4 – cena 2 dílů učebnice 100 Kč; 
Český jazyk 6 – 82 Kč

15.3.2022 Prodos
Součást 
ucelené	

řady

Hegerová,	K.	a		kol.:	Školní	pravidla českého pravopisu
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 16536/2009-22)∗

Č.j.: MSMT-4741/2016, cena: 189 Kč
15.3.2022 Lingea

Burianová, H. a kol.: Český jazyk pro 3. ročník ZŠ, Čítanka 
3
(učebnice, pracovní sešit, písanka 1, 2)
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 8261/2010-22)∗

Č.j.: MSMT-8025/2016, cena: učebnice 99 Kč, prac. sešit 
54 Kč, čítanka 119 Kč, písanka 1, 2 – 29 Kč

10.3.2022 Didaktis
Součást 
ucelené	

řady

Harna, J. a kol.: Obrazy ze starších českých dějin
Čapka, F. a kol.: Obrazy z novějších českých dějin
(učebnice a prac. sešit, obrazová příloha)
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 1597/2010-22)∗

Č.j.: MSMT-5885/2016, cena: učebnice 53 Kč, každý prac. 
sešit 33 Kč

17.3.2022 Alter
Součást 
ucelené	

řady

Augusta, P.: Dějiny středověku a raného novověku (1. – 3 .
díl)
(učebnice a prac. sešit)
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 3980/2010-22)∗

17.3.2022 SPL - Práce
Součást 
ucelené	

řady
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Č.j.: MSMT-7163/2016, cena: učebnice 99 Kč, každý prac. 
sešit 59 Kč

Hobbs,	M.;	Keddle	,J.S.	a	kol.:	Your	Space	4	
(učebnice a pracovní sešit)
Č.j.: MSMT-45895/2015, cena: učebnice 249 Kč, prac. sešit 
149 Kč včetně CD a DVD

21.3.2022 Fraus
Součást 
ucelené	

řady

Písanky pro 2. ročník
(1.	– 3.	nevázaného	písma	Sassoon	Infant	a	1.- 3.	vázaného	
písma	ke	genetické metodě výuky čtení)
Č.j.: MSMT-1142/2016, cena: každý díl písanky 29 Kč

21.3.2022 Fraus
Součást 
ucelené	

řady

Čeňková, J. a kol.: Čítanka pro 2., 3., 4. a 5. ročník ZŠ
(učebnice)
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 1857/2010-22)∗

Č.j.: MSMT-11102/2016, cena: čítanka pro 2., 3., 4. roč. 
každá 109 Kč, pro 5. roč. 133 Kč

18.3.2022
SPN –

pedagogické	
nakladatelství

Součást 
ucelené	

řady

Hejný, M. a kol.: Matematika pro 4. ročník ZŠ
(učebnice, pracovní sešit 1, 2)
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 4709/2010-22)∗

Č.j.: MSMT-9232/2016, cena: učebnice 119 Kč, každý díl 
prac. sešitu 49 Kč

23.3.2022 Fraus
Součást 
ucelené	

řady

Klímová, E. a kol.: Vlastivědné mapy pro 1. stupeň 
základních	škol
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 486/2009-22)∗

Č.j.: MSMT-72/2016, cena: za soubor 99 Kč

6.4.2022 Kartografie	
Praha

pro střední vzdělávání:

Peters,	S.,	Gráf,	T.:	Time	to	Talk	2.	díl
(učebnice, kniha pro učitele, CD, pro výuku AJ) 
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 20681/2009-23)∗

Č.j.: MSMT-33497/2015-1, cena:	učebnice 288 Kč, kniha	
pro učitele 358 Kč

23.9.2021 Polyglot

Sander,	I.	a	kol.:	DaF	im	Unternehmen
(učebnice, pro výuku NJ v 1. roč. SŠ)
Č.j.: MSMT-26549/2015-6, cena: 549 Kč

27.10.202
1

Klett	
nakladatelství	

s.r.o.
Andree,	L.	a	kol.	:	Literatura	pro 3. ročník středních škol 
(učebnice, pracovní sešit)
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 20801/2009-23)∗

Č.j.: MSMT-42651/2015-1, cena: učebnice 229 Kč, prac. 
sešit 179 Kč 

3.11.2021 Didaktis

Aufderstrasse,	H.;	Müller,	J.;	Storz,	T.:	Delfin
(učebnice	- 1 kniha pro 4 roky pro úroveň B1, pracovní sešit 
– 4	díly,	pro	výuku	NJ)
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 18043/2009-23)∗

Č.j.: MSMT-42702/2015-1, cena: učebnice 375 Kč, prac. 
sešit 260 Kč, metod. příručka  490 Kč, CD 4 kusy 680 Kč

3.11.2021 Huber	Verlag
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Jančík, J.; Menoušková, B.; Trtíková, R.; Václavíková, K.; 
Bosquet,	M.,;	Salles,	M.,	Rennes,	Y.:	Nouveau	Quartier	
Libre	1	– doplněné nové vydání
(učebnice, pro výuku FJ)
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 961/2010-23)∗

Č.j.: MSMT-42811/2015-9, cena: 499 Kč

16.12.202
1

Klett	
nakladatelství	

s.r.o.

Funk, F a kol.; česká verze Trojánková, G.: „studio 21 A2“
(učebnice, pro výuku NJ)
Č.j.: MSMT-26084/2015-8, cena: 379 Kč

10.11.202
1 Fraus,	s.	r.	o.

Součást 
ucelené	

řady
Dusilová,	D.;	Kolocová,	V.;	Haupenthalt,	T.;	Krüger,	J.:	
Passt	schon!	– 2.	díl	
(učebnice, pro výuku NJ na 2. roč. SŠ)
Č.j.: MSMT-32799/2015-5, cena: 348 Kč

23.11.202
1 Polyglot

Součást 
ucelené	

řady

Sander,	I.;		Grosser,	R.;	Hanke,	C.;	Ilse,	V.;	Mautsch,	K.;	
Schmeiser,	D.: DaF	im	Unternehmen	A2
(učebnice, pro výuku NJ na SOŠ)
Č.j.: MSMT-47188/2015-6, cena: 549 Kč

2.3.2022
Klett	

nakladatelství	
s.r.o.

Součást 
ucelené	

řady

Oudová,	A.:	Logistika	(základy	logistiky)
(učebnice, pro obor vzdělávání Ekonomika a podnikání)
Č.j.: MSMT-23941/2015-19, cena: 220 Kč

22.3.2022
Computer	

Media	spol.	s	
r.	o.

Köhlerová	T.;	Závodský	Pospíšil,	J.;	Závodská,	L.S.:	
Občanský a společenskovědní základ - Sociologie/Média
(učebnice, vzdělávací oblast Člověk a společnost)
Č.j.: MSMT-23941/2015-17,	cena:	220	Kč

7.3.2022
Computer	

Media	spol.	s	
r.	o.

Evans,	V.,	Dooley,	J.	a	kol.:	Upstream	
(učebnice, pro výuku AJ na SŠ a víceletých gymnáziích pro 
úroveň A1+, A2, B1,B1+, B2)
Č.j.: MSMT-29884/2015-15, cena: učebnice 400 až 445 Kč, 
pracovní sešit 260 Kč

17.3.2022
INFOA	

International	
s.r.o.

Součást 
ucelené	

řady

Evans,	V.;	Dooley,	J.:	Prime	Time	1	– 5
(učebnice, pro výuku AJ na SŠ a víceletých gymnáziích)
Č.j.: MSMT-29885/2015-13, cena: učebnice 395 Kč, 
pracovní sešit 295 Kč

31.3.2022
INFOA	

International	
s.r.o.

Součást 
ucelené	

řady

∗ 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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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.	–	Brno,	Česká	14,	tel./fax:	542	233	962	–	České	
Budějovice,	Česká	3,	tel./fax:	387	319	045	a	ve	vybraných	knihkupectvích.	Distribuč-
ní podmínky předplatného:	jednotlivé	částky	jsou	expedovány	předplatitelům	ne-
prodleně	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	počtu	odebíraných	výtisků	
jsou	prováděny	do	15	dnů.	Lhůta	pro	uplatnění	reklamací	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 zási-
lek	povoleno	ŘPP	Praha	č.	j.	1172/93	ze	dne	9.	dubna	1993.	Podávanie	novinových	
zásilek	v	Slovenskej	republike	povolené	RPP	Bratislava,	pošta	12,	č.	j.	445/94	zo	dňa	
27.	12.	1994.

Vydává:	 Ministerstvo	 školství,	 mládeže	 a	 tělovýchovy	 ČR	 –	 Redakce:	 Karmelitská	 7,	 118	 12	 Praha	 1,	 telefon	 234	 811	 403	 –	 Administrace:	 pí- 
semné	 objednávky	 předplatného,	 změny	 adres	 a	 počtu	 odebíraných	 výtisků	 –	 SEVT,	 a.	 s.,	 Pekařova	 4,	 181	 06	 Praha	 8-Bohnice,	 telefon:	 283	 090	 354,	 
fax:	 233	 553	 422,	 www.sevt.cz,	 e-mail:	 predplatne@sevt.cz.	 Objednávky	 ve	 Slovenské	 republice	 přijímá	 a	 distribuuje	 Magnet	 Press	 Slovakia,	 s.	 r.	
o.,	 P.O.	 Box	 169,	 830	 00	 Bratislava,	 tel./fax:	 (004212)	 44	 45	 45	 59,	 tel./fax:	 (004212)	 44	 45	 46	 28	 –	 Předpokládané roční předplatné	 se	 stano-
vuje	za	dodávku	kompletního	 ročníku	a	 je	od	předplatitelů	vybíráno	 formou	záloh	ve	výši	oznámené	ve	Věstníku	a	pro	 tento	 rok	1.	záloha	činí	500	Kč	–	 
Vychází	měsíčně	–	Tiskne:	Sprint	Servis,	Lovosická	31,	Praha	9.
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