S 5-01
Výkaz o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku
denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích
podle stavu k 31. 5. 2013
Pokyny a vysvětlivky k vyplnění
Liší-li se vysvětlivky uvedené na formuláři výkazu od těchto
„Pokynů a vysvětlivek k vyplnění“, platí verze uvedená
v „Pokynech a vysvětlivkách“.

Kdo výkaz vyplňuje
Výkaz vyplňují střední školy a konzervatoře včetně škol zřízených
pro žáky se zdravotním postižením, zapsané do rejstříku škol a
školských zařízení (dále jen „rejstřík“), v nichž bude ve školním roce
2013/14 organizována denní forma vzdělávání a do nichž jsou
přijímáni žáci do 1. ročníku. Do výkazu se nově zahrnují i uchazeči a
přijatí do nástavbového studia a do zkráceného studia pro získání
středního vzdělání s výučním listem nebo zkráceného studia pro získání
středního vzdělání s maturitní zkouškou v denní formě vzdělávání.
Všechny údaje se vyplňují pouze za 1. kolo přijímacího řízení a to
podle stavu k 31. 5. 2013.
Střední školy při školských zařízeních zajišťujících ústavní a
ochrannou výchovu výkaz nevyplňují.
Škola vyplňuje jen jeden výkaz bez ohledu na počet
odloučených pracovišť (míst poskytovaného vzdělávání).
Škola odešle výkaz do 10. 6. 2013 v elektronické podobě podle
pokynů MŠMT a následně zašle na vědomí zpracovatelskému místu i
výpis dat potvrzený ředitelem školy.
Zpracovatelským místem je pro školy zřizované krajem,
registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi nebo jinou
právnickou nebo fyzickou osobou odbor školství krajského úřadu
(v Praze odbor školství Magistrátu hl. m.), pro školy zřizované obcí
nebo svazkem obcí odbor školství úřadu obce s rozšířenou působností
(v Praze odbor školství Magistrátu hl. m.), pro školy zřizované MŠMT
je zpracovatelským místem přímo MŠMT (podle § 28, odst. 5, zákona
č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále „školský zákon“).
Příslušné zpracovatelské místo poskytne v případě potřeby škole
metodickou a technickou pomoc.
Bližší informace jsou k dispozici na internetové stránce
www.msmt.cz odkaz Statistika školství a dále pak Sběry statistických
dat, Regionální školství, Výkonové výkazy řady S, Z, R nebo
http://sberdat.uiv.cz/login odkaz Informace.

Společné poznámky k vyplňování výkazu
a) Údaje se do výkazu zadávají prostřednictvím internetového
pořizovacího programu MŠMT.
b) Hodnoty ve výkaze se udávají výhradně v celých číslech.
c) Škola může zpracovat k výkazu komentář, který bude obsahovat
IZO a označení školy a bude potvrzen ředitelem školy.
Zpracovatelská místa si mohou od školy vyžádat zdůvodnění i
dodatečně. Při výskytu závažných chyb nebo údajů vyžadujících
zdůvodnění je vypracování komentáře podmínkou a je vyžadováno
pořizovacím programem.
d) Opravit výkaz lze jen po dohodě se zpracovatelským místem tak,
že se celý (vč. nového výpisu s vyznačenou opravou) předá znovu.

Vysvětlivky k údajům výkazu
Jednotné záhlaví se skládá z řádku určeného pro kódové vyznačení
identifikace školy a z textové části. Kódy a texty v záhlaví se
v pořizovacím programu doplňují z rejstříku.
Oddíl I.
Uvádějí se počty všech přihlášených a přijatých pouze v 1. kole
přijímacího řízení v denní formě vzdělávání.
Uvádějí se i uchazeči přihlášení a přijatí do 1. ročníku 6-8letých
vzdělávacích programů v gymnáziu a do 1. ročníku 8letých
vzdělávacích programů konzervatoře v oboru tanec. Nově se uvádějí
i uchazeči přihlášení a přijatí do nástavbového studia a do

zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem
nebo zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní
zkouškou.
Sl. a: Kód oboru vzdělání se v pořizovacím programu vybírá z nabídky
platných oborů vzdělání, které má škola zapsány v rejstříku.
Sedmimístný kód se uvede pro obor vzdělání, pro který byl vydán
rámcový vzdělávací program, podle něhož škola vytvořila školní
vzdělávací program, ve kterém se budou žáci 1. ročníku vzdělávat.
Sl. b: Uvádí se zkrácený název oboru vzdělání.
Použitý kód a název oboru musí být v souladu s posledním
rozhodnutím o zápisu do rejstříku či jeho změnou.
Sl. c: Kód délky vzdělávání se vybere z číselníku:
10 jeden rok
50 pět let
15 jeden a půl roku
60 šest let
20 dva roky
70 sedm let
30 tři roky
80 osm let
40 čtyři roky
Sl. d: Kód druhu vzdělávání se vybere z číselníku:
10 střední vzdělávání
21 střední vzdělávání s výučním listem
22 zkrácené studium k získání středního vzdělání s výučním listem
41 střední vzdělávání s maturitní zkouškou
42 zkrácené studium k získání středního vzdělání s maturitní
zkouškou
43 nástavbové studium (pro absolventy středního vzdělání
s výučním listem v příbuzném oboru vzdělání)
31 vyšší odborné vzdělávání v konzervatoři (pro absolventy ZŠ)
32 vyšší odborné vzdělávání v konzervatoři – obor tanec
(pro žáky, kteří ukončili 5. roč. ZŠ)
Sl. 2: Uvede se počet všech přihlášek podaných pro 1. kolo
přijímacího řízení.
Sl. 5, 10 a 18: Zahrnou se i uchazeči z 10. ročníků ZŠ zřízených pro
žáky se zdravotním postižením a dále věkově odpovídající uchazeči
přicházející z víceletých gymnázií nebo konzervatoří.
Sl. 6, 11 a 19: Uvedou se uchazeči věkově nezařaditelní do
předchozích sloupců.
Sl. 6a: Pokud byla pro 1. kolo přijímacího řízení vyhlášena přijímací
zkouška, uvede se počet uchazečů, kteří ji konali. Pokud se přijímací
zkoušky nekonaly, uvede se 0 (nula).
Sl. 7: Uvede se počet všech přijatých uchazečů z 1. kola přijímacího
řízení (včetně těch, kteří byli přijati až po odvolání a v rámci
autoremedury).
Sl. 15 - 19: Nevyplňuje se v případě, že se jedná o nástavbové studium,
zkrácené studium k získání středního vzdělání s výučním listem a
zkrácené studium k získání středního vzdělání s maturitní zkouškou
(§ 60a, odst. 1 školského zákona).
Sl. 15: Uvede se počet přijatých uchazečů, kteří v 1. kole přijímacího
řízení odevzdali škole zápisový lístek a do 31. 5. nepožádali o jeho
zpětné vydání z důvodu přijetí na jinou školu po úspěšném odvolání.
Ř. 0101 až 0112: Do každého řádku se uvedou přihlášení a přijatí do
jednoho oboru, identifikovaného ve sl. a a sl. b; jsou-li uchazeči
přijímáni do jednoho oboru do různých délek vzdělávání (viz sl. c)
nebo druhů vzdělávání (viz sl. d), budou jejich počty rozvedeny do
více řádků podle délky a druhu vzdělávání.
Oddíl II.
Ř. 0201: Uvede se údaj z odd. I, ř. 0121, sl. 2.
Ř. 0201a: Uvede se údaj z odd. I, ř. 0121, sl. 6a.
Ř. 0202: Uvede se údaj z odd. I, ř. 0121, sl. 7.
Ř. 0202a: Uvede se součet údajů z odd. I, sl. 15 za střední vzdělávání,
střední vzdělávání s výučním listem, střední vzdělávání s maturitní
zkouškou a vyšší odborné vzdělávání v konzervatoři. Tento údaj se
musí rovnat údaji z odd. I, ř. 0121, sl. 15.

Ř. 0203: Uvede se počet přijatých uchazečů, kteří již zápisový lístek
uplatnili na jiné škole, ale na vykazující školu byli přijati po
úspěšném odvolání a odevzdali ho následně vykazující škole.
Ř. 0204: Uvede se počet uchazečů, kteří byli přijati až po odvolání.

- údaj ve sl. 15 až 19 u nástavbového studia, zkráceného studia
k získání středního vzdělání s výučním listem a zkráceného studia
k získání středního vzdělání s maturitní zkouškou musí být roven 0
pro všechny sloupce:
- údaj v ř. 0121 se musí rovnat součtu všech údajů v ř. 0101 až 0112

Základní kontrolní vazby

oddíl II:
- počet přijatých (ř. 0202) nesmí být větší než počet přihlášených
(ř. 0201)
- počet uchazečů, kteří konali přijímací zkoušku (ř. 0201a) nesmí být
větší než počet přihlášených celkem (ř. 0201)
- počet přijatých, kteří odevzdali zápisový lístek (ř. 0202a) nesmí být
větší než počet přijatých celkem (ř. 0202)
- počet přijatých, kteří opětovně uplatnili zápisový lístek (ř. 0203),
nesmí být větší než počet přijatých, kteří odevzdali zápisový lístek
celkem (ř. 0202a)
- počet přijatých na základě odvolání (ř. 0204) nesmí být větší než
počet přijatých (ř. 0202)

oddíl I:
pro všechny řádky:
- počet přijatých (sl. 7) nesmí být větší než počet přihlášených (sl. 2);
totéž platí i pro ostatní dvojice (sl. 8 a sl. 3, sl. 9 a sl. 4, sl. 10 a sl. 5,
sl. 11 a sl. 6)
- počet přijatých, kteří odevzdali zápisový lístek (sl. 15), nesmí být
větší než počet přijatých (sl. 7); totéž platí i pro ostatní dvojice
(sl. 16 a sl. 8, sl. 17 a sl. 9, sl. 18 a sl. 10, sl. 19 a sl. 11)
- počet přihlášených dívek (sl. 3) nesmí být větší než počet
přihlášených celkem (sl. 2); totéž platí i pro dvojice údajů ve sl. 8 a
sl. 7 a pro dvojice údajů ve sl. 16 a 15.
- součet počtů přihlášených ve sl. 4 až 6 se musí rovnat počtu
přihlášených celkem (sl. 2)
- počet uchazečů, kteří konali přijímací zkoušku (sl. 6a) nesmí být
větší než počet přihlášených celkem (sl. 2)
- součet počtů přijatých ve sl. 9 až 11 se musí rovnat počtu přijatých
celkem (sl. 7)
- součet počtů přijatých, kteří odevzdali zápisový lístek, ve sl. 17 až 19
se musí rovnat počtu přijatých, kteří odevzdali zápisový lístek,
celkem (sl. 15)

Mezioddílové vazby:
- údaj v odd. II, ř. 0201, sl. 2 se musí rovnat údaji v odd. I, ř. 0121,
sl. 2; totéž platí i pro další dvojice údajů z oddílu II, sl. 2 a oddílu I
(ř. 0201a a ř. 0121, sl. 6a; ř. 0202 a ř. 0121, sl. 7; ř. 0202a a ř. 0121,
sl. 15)
Zde jsou uvedeny pouze základní kontrolní vazby, které mají
informovat zpracovatele při vyplňování výkazu. Podrobnější - úplné
kontrolní vazby jsou součástí pořizovacího programu.

