Struktura předávaných statistických údajů o účastnících a absolventech programů
celoživotního vzdělávání nebo vzdělávání v mezinárodně uznávaných kursech
Předávají se data o každém účastníku programu celoživotního vzdělávání orientovaného na výkon
povolání nebo uznatelného pro další studium v akreditovaných studijních programech, jehož celková
hodinová dotace činí nejméně 50 hodin, a o každém účastníku vzdělávání v mezinárodně uznávaném
kursu v této struktuře:
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položka
rezortní identifikátor
rodné číslo
státní občanství
trvalý pobyt - stát
trvalý pobyt - obec
nejvyšší
dosažené
vzdělání
vzdělávací program
typ
vzdělávacího
programu
obsah vzdělávacího
programu
délka programu
hodinová dotace
požadované vzdělání
místo výuky
financování
účel
způsob ukončení
datum zahájení
datum ukončení

typ
C(5)
C(10)
C(3)
C(3)
C(6)

kontrola
číselník Vysoká škola / fakulta - SIMS
věcná kontrola
číselník Stát - SIMS
číselník Stát - SIMS
číselník Obec - SIMS

C(1)
C(6)

číselník Stupeň předchozího vzdělání - SIMS
věcná kontrola

C(1)

číselník „typ programu“ (PCTP)
číselník ISCED-F 2013 (https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikaceoboru-vzdelani-cz-isced-f-2013)
přirozené číslo
přirozené číslo
číselník Stupeň předchozího vzdělání - SIMS
číselník Obec - SIMS
číselník „financování“ (PCTF)
číselník „účel“ (PCUC)
číselník „způsob ukončení“ (PCTU)
datum
datum

C(4)
I
I
C(1)
C(6)
C(1)
C(1)
C(1)
D
D

Typ proměnné:
I (integer) – celočíselná
C (character) – řetězec znaků s pevnou délkou
D (date) – datum

POLOŽKY:
Rezortní identifikátor – RID vysoké školy nebo její součásti, která daný vzdělávací program provozuje.
Pětimístná znaková položka.
Rodné číslo – rodné číslo účastníka ve tvaru RRNNDDXXXX, kde NN=MM u mužů nebo NN=MM+50 u
žen (RR-poslední dvojčíslí roku narození, MM-měsíc narození, DD-den narození, XXXX-doplňující
čtyřčíslí).

Kontrola platnosti rodného čísla stejná jako v SIMS.
U cizinců, pokud nemají přidělené rodné číslo, se vyplní pouze šestimístná část podle data narození a
pohlaví. Toto šestičíslí se doplní čtyřmi rozlišovacími znaky, z nichž jeden musí být písmeno. Toto
rozlišení musí být v rámci vykazovací jednotky unikátní. Desetimístná znaková položka.
Státní občanství – státní občanství účastníka kurzu. Třímístná znaková položka.
Trvalý pobyt - stát – stát trvalého pobytu účastníka kurzu. Třímístná znaková položka.
Trvalý pobyt - obec – obec trvalého pobytu účastníka kurzu. Uvádí se pouze, pokud je stát trvalého
pobytu Česká republika (kód 203). Šestimístná znaková položka.
Nejvyšší dosažené vzdělání – nejvyšší dosažené vzdělání účastníka kurzu. Jednomístná znaková
položka.
Vzdělávací program – kód vzdělávacího programu je šestimístný alfanumerický, přičemž na prvním
místě je písmeno. Rozlišení si vytváří každá vykazovací jednotka sama, aby v případě sjednocení
kódování bylo možno tyto individuální kódy převést na jednotné. Šestimístná znaková položka.
Typ vzdělávacího programu – rozlišuje, zda se jedná o program celoživotního vzdělávání nebo o
mezinárodně uznávaný kurz. Jednomístná znaková položka.
Obsah vzdělávacího programu – obsah studia podle aktuální statistické klasifikace oborů vzdělání
ISCED-F 2013. Použije se detailní kódování – čtyřmístná znaková položka.
Délka programu – předpokládaná délka studia v tomto vzdělávacím programu v měsících. Kladná
celočíselná položka.
Hodinová dotace – celková hodinová dotace vzdělávacího programu. U programů celoživotního
vzdělávání musí být 50 hodin a více. Kladná celočíselná položka.
Požadované vzdělání – nejnižší vzdělání požadované pro účast v kurzu. Jednomístná znaková položka.
Místo výuky – obec, kde probíhá výuka kurzu. Šestimístná znaková položka.
Financování – udává, z jakých zdrojů je kurz financován. Jednomístná znaková položka.
Účel – účel vydělávání v kurzu, se specifickým zaměřením na přípravu pedagogů, profesně orientované
kurzy a kurzy s vazbou na akreditované studijní programy VŠ. Jednomístná znaková položka.
Způsob ukončení – úspěšné/neúspěšné ukončení kurzu. Jednomístná znaková položka.
Datum zahájení – datum zahájení kurzu ve formátu stejném jako v databázi SIMS.
Datum ukončení – datum ukončení kurzu ve formátu stejném jako v databázi SIMS.

Nově zavedené číselníky:
Typ programu (číselník PCTP):
kód text
C
program celoživotního vzdělávání
M
mezinárodně uznávaný kurz
Financování (číselník PCTF):
kód
O
S
U
V

text
z prostředků VŠ získaných v rámci operačních programů
se spoluúčastí účastníka
z prostředků účastníka
z vlastních prostředků VŠ

Účel (číselník PCUC):
kód
A
B
N
P
U
X

text
získání pedagogické kvalifikace
rozšíření pedagogické kvalifikace
nepovinné profesní vzdělávání
povinné profesní vzdělávání
vzdělávání uznatelné pro další studium v akreditovaných studijních programech
jiný

Způsob ukončení (číselník PCTU):
kód
U
C
N

text
úspěšné ukončení bez získání certifikátu
úspěšné ukončení s certifikátem
neúspěšné ukončení

Ostatní použité číselníky:
Číselník oborové klasifikace ISCED-F 2013 je dostupný na stránkách Českého statistického úřadu
(https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace-oboru-vzdelani-cz-isced-f-2013, kde je i metodika a
vysvětlivky pomáhající zařazení jednotlivých vzdělávacích programů podle jejich obsahu do klasifikace
ISCED-F 2013).
Ostatní číselníky jsou zavedené číselníky používané v SIMSu (https://sims.msmt.cz/).

