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ZDROJE INFORMACÍ, ODKAZY, KONTAKTNÍ E-MAILOVÉ ADRESY
•

Webové stránky MŠMT (www.msmt.cz) – informace pro respondenty (kontakty na zpracovatelky), termíny
sběrů dat, formuláře výkazů, metodické pokyny k jednotlivým výkazům
(https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/vykonove-vykazy-rady-s-z-r-1)

•

Přihlašovací stránka aplikace pro sběr dat výkonových výkazů - https://sberdat.uiv.cz/login/ - odkaz Informace http://toiler.uiv.cz/help/rgs.asp (kontakty, termíny, formuláře, metodické pokyny, návody ...), odkaz Rozcestník
- https://sberdat.uiv.cz/rozcestnik/ (Rejstřík škol a školských zařízení, Číselníky, Statistické ročenky školství, ...)

•

Problémy s přihlášením – hesla@msmt.cz – vždy uvádět resortní identifikátor právnické osoby (RED_IZO) nebo
kód správního úřadu a pro jaký sběr dat je problém s přihlášením

•

Technické dotazy související s aplikací pro sběr dat – statistika@msmt.cz

•

Kontaktní e-mailová adresa pro dotazy k údajům v pracovních souborech rejstříku - rejstrik@msmt.cz

•

S dotazy k jednotlivým výkazům kontaktujte přednostně zpracovatelku příslušného výkazu

•

S dotazy k reformě financování regionálního školství se obracejte na adresu – reforma@msmt.cz
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TERMÍNY PŘEDÁVÁNÍ VÝKAZŮ ŘADY S, Z, R V ROCE 2020
Výkaz

Název výkazu

Podle stavu k

Škola/zařízení

Správní úřad

S 1-01

o mateřské škole

30.9.2020

12.10.2020

22.10.2020

Z 2-01

o školní družině - školním klubu

31.10.2020

11.11.2020

20.11.2020

S 4-01

o mateřské-základní škole při zdravotnickém zařízení

30.9.2020

12.10.2020

22.10.2020

S 4c-01

o přípravné třídě základní školy a přípravném stupni základní školy speciální

30.9.2020

12.10.2020

22.10.2020

R 13-01

o ředitelství škol

30.9.2020

12.10.2020

22.10.2020

Z 14-01

o zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy

31.10.2020

11.11.2020

20.11.2020

Z 15-01

o činnosti střediska volného času

31.10.2020

11.11.2020

20.11.2020

Z 17-01

o činnosti zařízení školního stravování

31.10.2020

11.11.2020

20.11.2020

S 18-01

o jazykové škole

30.9.2020

12.10.2020

22.10.2020

Z 19-01

o školském ubytovacím zařízení

31.10.2020

11.11.2020

20.11.2020

Z 23-01

o pedagogicko-psychologické poradně

30.9.2020

12.10.2020

22.10.2020

S 24-01

o základní umělecké škole

30.9.2020

12.10.2020

22.10.2020

Z 27-01

o středisku praktického vyučování

30.9.2020

12.10.2020

22.10.2020

Z 33-01

o speciálně pedagogickém centru

30.9.2020

12.10.2020

22.10.2020

Z 34-01

o středisku výchovné péče

30.9.2020

12.10.2020

22.10.2020
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OBECNÁ DOPORUČENÍ pro sběr dat na SÚ
•

Včasná a důkladná kontrola vykázaných dat – SÚ blíže znají situaci na školách, soustředit se na údaje rozhodné
pro financování, podstatné skutečnosti případně zkontrolovat i mezivýkazově

•

Průběžné přeposílání došlých a zkontrolovaných výkazů na MŠMT

•

Dodržování termínů pro školy i pro SÚ, včasná urgence nedodaných výkazů u škol/ŠZ

•

Včasné informování zpracovatelky příslušného výkazu o případných problémech (dovolená nebo dlouhodobá
nemoc zpracovatelky výkazu na SÚ v průběhu sběru dat, problémy s předáním dat na straně školy, apod.)

•

Dotazy – nejasnosti řešit se zpracovatelkou výkazu z pozice SÚ a poté předávat informaci školám ve správě
(nikoliv odkazovat jednotlivé školy se stejným dotazem na MŠMT)

•

Opravy požadované MŠMT jsou často zasílány SÚ hromadně za školy/ŠZ ve správě – prosba o individuální
řešení oprav se školami (nepřeposílat e-mail všem dotčeným školám, neodkazovat rovnou na zpracovatelky na
MŠMT) a aktivní vyhledávání chyb stejného typu u dalších dodaných výkazů
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OBECNÁ DOPORUČENÍ pro sběr dat na SÚ
•

Komentáře – důsledná kontrola
• SÚ ověřuje, zda je komentář v souladu s metodickým pokynem k výkazu
• pokud je chybně vykázáno, je třeba opravit data, nikoliv komentář

• neopisovat komentář školy, pokud není dostačující – dovysvětlit po konzultaci se školou v komentáři SÚ
• komentář školy a SÚ si nemohou protiřečit
• nepřeposílat MŠMT nesmyslné komentáře, komentující jiné skutečnosti, apod.
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OBECNÁ DOPORUČENÍ pro sběr dat na SÚ
•

SÚ v průběhu sběru dat kontroluje, zda nemá některé výkazy z důvodu požadované opravy ve stavu Vrácen
škole a urguje jejich předání u škol/ŠZ, tato kontrola je obzvláště důležitá před ukončením sběru dat, stejně
jako kontrola a přeposlání výkazů, které byly opětovně odeslány ze škol/ŠZ bez upozornění SÚ

•

Pokud byl MŠMT předán výkaz, který neměl být vyplněn (byl vyplněn omylem), SÚ tento výkaz vrátí a požádá
MŠMT e-mailem o výmaz omylem zaslaných dat z databáze

•

Elektronický protokol

•
•
•
•
•

nezasílá se na MŠMT
nutno okomentovat nedodané výkazy (ideálně průběžně již během sběru dat)
před ukončením sběru vyplnit kontakty na zpracovatele výkazu na SÚ (poté tlačítko Ukončit zápis)
protokol k výkazu S 4c-01 předávají všechny správní úřady
pouze příloha R 43-01 elektronický protokol nemá, až po skončení sběru k 31. 10. se zasílá souhrnný
protokol za oba sběry (k 30. 9. a k 31. 10.) – prostřednictvím datové schránky!

DĚKUJEME VŠEM SPRÁVNÍM ÚŘADŮM, KTERÉ TATO PRAVIDLA DODRŽUJÍ.
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Upozornění na pomůcku – Převodník identifikátoru znevýhodnění
•

K určení druhu speciálních vzdělávacích potřeb dítěte na základě identifikátoru znevýhodnění uvedeného na
doporučení ŠPZ lze využít Převodník identifikátoru znevýhodnění, který je umístěný na stránce pro pořízení
příslušného výkazu (S 1-01, Z 2-01, S 4c-01, Z 14-01, Z 15-01, Z 19-01) pod tlačítkem Převodník identifikátoru.
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ZMĚNY VE FORMULÁŘÍCH VÝKONOVÝCH VÝKAZŮ
ŘADY S, Z, R (PRO ROK 2020)
UPOZORNĚNÍ NA NEJČASTĚJŠÍ CHYBY
PŘI VYKAZOVÁNÍ
METODICKÁ DOPORUČENÍ
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S 1-01 – VÝKAZ O MATEŘSKÉ ŠKOLE
http://stistko.uiv.cz/kestazeni/for0120.pdf
http://stistko.uiv.cz/kestazeni/mv0120.pdf

Formulář výkazu pro rok 2020 – změny
•

V oddíle XXVII - Žádosti o přijetí do MŠ - doplněny sloupce 3 a 4, v nichž se nově budou sledovat žádosti
o přijetí dětí ze spádového obvodu školy a z toho dětí tříletých a starších pro školní rok 2020/21

•

Údaje ve sl. 3 a 4 vyplňují pouze školy zřízené obcí nebo svazkem obcí, pro které je vymezen školský obvod

•

Upozornění: do žádostí, jimž bylo vyhověno
(v ř. 2703), se uvádí i žádosti o individuální
vzdělávání a o vzdělávání ve zbývající době.
Naopak v řádku 2704 – z toho děti, které
nastoupily - již tyto děti uvedeny nebudou
(počet dětí v řádku 2704 musí souhlasit se
součtem dětí nově nastoupivších ve
sloupcích 2a, 4a v odd. XXIV)
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S 1-01 – VÝKAZ O MATEŘSKÉ ŠKOLE
PŘEHLED NEJČASTĚJŠÍCH CHYB PŘI VYKAZOVÁNÍ:
•

Záhlaví – průměrná doba provozu
•

•
•

stále přetrvává (v menší míře než dříve) chybné vykazování průměrné doby provozu jako desetinného
čísla - chybný převod z časového údaje - např. při době provozu 8 hod. 30 minut chybně uvedeno 8,3
místo 8,5 (totéž u 15 a 45 minut) – chyba může mít zásadní vliv na stanovení PHmax školy – v některých
případech pro chybnou a správnou hodnotu vychází různé hodnoty PHmax
chybně vypočtena/vykázána průměrná doba provozu – chybu škola často zjistí až po sběru dat nebo až
po obdržení rozpisu finančních prostředků, kdy už nelze výkaz opravit

Oddíl III – Třídy a děti
•
•
•

chybně uveden druh provozu některé třídy
děti v celodenní třídě vykázány omylem s polodenním vzděláváním (všechny ve sloupci 5 nebo 9)
nevykázána třída pro děti s vadami řeči (ř. 0304b), přestože ji škola má
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Z 2-01 – VÝKAZ O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ – ŠKOLNÍM KLUBU
•

http://stistko.uiv.cz/kestazeni/for0220.pdf
http://stistko.uiv.cz/kestazeni/mv0220.pdf

Formulář výkazu pro rok 2020 – beze změn

PŘEHLED NEJČASTĚJŠÍCH CHYB PŘI VYKAZOVÁNÍ:
•

Oddíl I – Pravidelná denní docházka do školní družiny k 31. 10. 2020 – vykázán chybný počet oddělení - chybu
často zjistí zařízení až po sběru dat nebo po obdržení rozpisu finančních prostředků, kdy už nelze výkaz opravit

•

Oddíl V – Účastníci se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaní - řádek 0510 – účastníci s přiznaným PO
s kódem NFN - lze vykázat pouze účastníky, kterým ŠPZ přidělilo NFN kód pro školské zařízení, tedy kód
s písmenem B na sedmé pozici – vyplněním řádku se zařízení zpřístupní k vyplnění příloha R 43-01 (pokud se
nejedná o personální podpůrná opatření, odešle zařízení přílohu prázdnou, pouze s vyplněnými kontakty)
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Z 2-01 – VÝKAZ O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ – ŠKOLNÍM KLUBU
METODICKÁ DOPORUČENÍ:
•

Oddíl VI – Pravidelná činnost školního klubu k 31. 10. 2020 - pravidelná denní docházka není podmnožinou
pravidelné docházky

•

Oddíl IX – Zapsaní účastníci se zdravotním postižením podle druhu zdravotního postižení
•
•

•

sloupec 2 - počet celkem – vykazují se všichni účastnící, kteří mají ŠPZ diagnostikováno uvedené
zdravotní postižení (bez ohledu na to, zda je identifikátor znevýhodnění uveden na doporučení pro školu
nebo na doporučení pro školské zařízení)
sloupec 2b - oddělení pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona vykazují ve sloupci 2b všechny
účastníky, ostatní oddělení pouze účastníky, kterým jsou ve vykazujícím zařízení poskytována podpůrná
opatření 2. – 5. stupně podle § 16 školského zákona

Vykazování asistenta pedagoga doporučeného pro školu (na sedmé pozici NFN kódu písmeno A), který má část
úvazku určenu i pro působení v ŠD - AP nebude vykazován v příloze R 43-01 k výkazu Z 2-01 (byl již vykázán
v příloze R 43-01 k výkazu M 3 o základní škole), ve výkaze Z 2-01 bude uveden v odd. XIV s částí úvazku
odpovídající jeho působení v ŠD a účastník, jemuž byl tento AP doporučen, bude uveden v odd. IX i ve sl. 2b
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S 4-01 – VÝKAZ O MATEŘSKÉ-ZÁKLADNÍ ŠKOLE PŘI ZDRAVOTNICKÉM
http://stistko.uiv.cz/kestazeni/for0420.pdf
ZAŘÍZENÍ
http://stistko.uiv.cz/kestazeni/mv0420.pdf
•

Formulář výkazu pro rok 2020 – beze změn

PŘEHLED NEJČASTĚJŠÍCH CHYB PŘI VYKAZOVÁNÍ:
•

Oddíl I – Průměrné počty dětí a žáků za minulý školní rok - chybný výpočet průměrného počtu dětí/žáků
za minulý školní rok - často opsaný oddíl III
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S 4C-01 – VÝKAZ O PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A O PŘÍPRAVNÉM
http://stistko.uiv.cz/kestazeni/for4c20.pdf
STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ
http://stistko.uiv.cz/kestazeni/mv4c20.pdf
•

Formulář výkazu pro rok 2020 – beze změn

PŘEHLED NEJČASTĚJŠÍCH CHYB PŘI VYKAZOVÁNÍ:
•

Oddíl XXIV - Věkové složení dětí - děti v přípravných třídách jsou vykázány ve špatném řádku (nejčastěji by se
měly objevovat v ř. 2402)

•

Pokud je vyplněna příloha R 43-01 k výkazu S 4c-01, je třeba vždy zkontrolovat, zda jsou zahrnuta pouze
personální podpůrná opatření poskytovaná dětem v přípravných třídách nebo přípravném stupni (nikoliv
personální podpůrná opatření doporučená žákům základní školy)

UPOZORNĚNÍ PRO SÚ: vždy je třeba vyplnit protokol o zápisu vstupních údajů z výkazu S 4c-01, i v případě, že
správní úřad aktuálně nemá žádné vykazující jednotky s povinností předávat výkaz S 4c-01. Potvrzuje tím MŠMT,
že v roce 2020 žádná ze základních škol v jeho správě nezřídila přípravné třídy ZŠ ani třídy přípravného stupně ZŠ
speciální.
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R 13-01 – VÝKAZ O ŘEDITELSTVÍ ŠKOL
http://stistko.uiv.cz/kestazeni/for1320.pdf
http://stistko.uiv.cz/kestazeni/mv1320.pdf

Formulář výkazu pro rok 2020 – změny
•

V oddíle XIV – Ostatní pedagogičtí pracovníci škol – doplněn řádek 1405a - logopedové

•

V oddíle VI – Pedagogičtí pracovníci vykonávající specializované, metodické nebo metodologické činnosti –
odstraněn řádek 0609 – výchovný poradce (jako specializovaná činnost se specializačním příplatkem) – řádek
se nevyplňoval, nedošlo ke změně legislativy, pro kterou byl připraven, nadále se výchovný poradce vykazuje
v řádku 0601

•

V oddíle XVI – Vybavení školy ostatními ICT – odstraněn řádek 1603 - multimediální učebny

METODICKÁ DOPORUČENÍ:
• Záhlaví - SÚ kontrolují údaj, zda se jedná o jedinou MŠ v obci

• Oddíl X – Učitelé celkem - časté dotazy na úvazek ředitele – řediteli školy je v souladu s NV č. 75/2005 Sb.
snížen rozsah PPČ - např. na 8 hodin týdně a těchto 8 hodin vykonává činnost učitele – pak se vykazuje
s úvazkem 1,0 (8 / 8 = 1,0), při 4 hodinách výuky by byl vykázán s úvazkem 0,5 (4 / 8 = 0,5) – obdobně ostatní
učitelé se sníženým rozsahem PPČ
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R 13-01 – VÝKAZ O ŘEDITELSTVÍ ŠKOL
PŘEHLED NEJČASTĚJŠÍCH CHYB PŘI VYKAZOVÁNÍ:
•

Oddíl II – Doplňující ukazatele za školní rok 2019/20 - jako absolventi kurzů pro získání základního vzdělání jsou
chybně vykázáni všichni absolventi ZŠ za uplynulý školní rok

•

Oddíl III – Počet samostaných pracovišť - počty pracovišť nejsou vykazovány v souladu s definicí dalšího
pracoviště (případně nejsou za vykázaná pracoviště předány odpovídající výkazy o škole)
Definice – aby se jednalo o další pracoviště školy (§ 161 odst. 1 písm. a) bod 3 školského zákona) musí být
naplněny současně všechny tyto podmínky:
1. pracoviště s jiným pracovištěm prostorově nesouvisí, není s ním spojeno stavebně nebo technicky,
2. pracoviště není umístěno na tomtéž nebo sousedním pozemku,
3. pracoviště by při jiném organizačním uspořádání mohlo být zapsáno ve školském rejstříku jako
samostatná právnická osoba.
Blíže viz Výklad definice další pracoviště (https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomikaskolstvi/dulezite-dokumenty )
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R 13-01 – VÝKAZ O ŘEDITELSTVÍ ŠKOL
PŘEHLED NEJČASTĚJŠÍCH CHYB PŘI VYKAZOVÁNÍ:
•

Začínající (odd. X)/uvádějící učitelé (odd. VI) – jako začínající se uvádí jen učitelé v prvním roce od vstupu do
této pedagogické profese. Jako začínající se nevykazují učitelé působící v této profesi např. druhým rokem,
přestože je škola ještě podporuje jako začínající (tedy ani jejich případní uvádějící učitelé), ani učitelé, kteří na
vykazující školu nově nastoupili, ale pedagogickou profesi vykonávají již déle než rok (tedy ani jejich případní
uvádějící učitelé). Jako uvádějící se vykazují pouze učitelé, kteří podporují profesní rozvoj začínajících učitelů
vykázaných v odd. X (sl. 9 až 11).
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R 13-01 – VÝKAZ O ŘEDITELSTVÍ ŠKOL
PŘEHLED NEJČASTĚJŠÍCH CHYB PŘI VYKAZOVÁNÍ:
•

Oddíl XIV – Ostatní pedagogičtí pracovníci škol

•

Vychovatelé – ř. 1402b - nevykazují se vychovatelé působící ve školní družině, klubu ani v jiných školských
zařízeních (např. v domově mládeže, internátě), pouze vychovatelé působcí jako další pedagogický pracovník
při výuce (v loňském roce pouze 25 takových pracovníků v celé ČR) – chyba je většinou patrná již z komentáře

•

Speciální pedagogové – ř. 1405 - chybně vykázáni učitelé se speciálně pedagogickou kvalifikací – chyba je
většinou patrná již z komentáře školy
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R 13-01 – VÝKAZ O ŘEDITELSTVÍ ŠKOL
PŘEHLED NEJČASTĚJŠÍCH CHYB PŘI VYKAZOVÁNÍ:
•

Oddíl XIV – asistenti pedagoga
• omylem vykázány chůvy, školní asistenti nebo osobní asistent dítěte (nejde o pedagogické pracovníky),
dokonce se objevují i případy, kdy jsou vykázáni všichni učitelé školy
• asistenti pedagoga ve speciální škole neuvedeni ve sloupci 6 (ve speciální třídě)
• asistent pedagoga přidělený žákovi jako PO zároveň pro školu i školní družinu bude uveden ve sl. 4 pouze
s částí úvazku příslušející jeho působení ve škole

•

Oddíl XVIII – Další vzdělávání ve školním roce 2019/20 - chybně jsou vykazovány kurzy uskutečňované jinými
subjekty, na které ředitelství vyslalo své zaměstnance, správně se vykazují pouze kurzy dalšího vzdělávání
uskutečněné vykazujícím ředitelstvím, oddíl vyplňují pouze střední školy, konzervatoře a VOŠ
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Z 14-01 – VÝKAZ O ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ-OCHRANNÉ VÝCHOVY
http://stistko.uiv.cz/kestazeni/for1420.pdf
http://stistko.uiv.cz/kestazeni/mv1420.pdf

Formulář výkazu pro rok 2020 – změny
•

Ve všech oddílech - doplněno sledování počtu dívek pro všechny řádky (nový sloupec 3) a odstraněno
sledování počtu dívek pouze z řádku celkem

•

V oddíle IV – Příchody a odchody ze zařízení - doplněn řádek 0409d – nově přijatí z pěstounské péče

•

V oddíle III – Příchody a rozmisťování z diagnostických ústavů – odstraněn řádek 0305 – děti přijaté na základě
žádosti rodičů či zákonných zástupců – dle platné legislativy nepřipadá v úvahu

•

V oddíle V – Děti ve školním roce 2019/20 – pro všechny typy vykazujících zařízení uvolněno vykazování dětí,
které během pobytu v zařízení získaly stupeň vzdělání nebo prošly rekvalifikačním kurzem

•

V oddíle VI – Údaje o dětech celkem podle stavu k 31. 10. 2020 – odstraněn řádek 0608 – umístění na základě
žádosti rodičů - dle platné legislativy již tento způsob nepřipadá v úvahu; změna stuktury předávaných údajů
o skupinách

•

V oddíle X – Odborní pracovníci podle stavu k 31. 10. 2020 – doplněn řádek 1000 – pedagogičtí pracovníci
celkem
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Z 14-01 – VÝKAZ O ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ-OCHRANNÉ VÝCHOVY
PŘEHLED NEJČASTĚJŠÍCH CHYB PŘI VYKAZOVÁNÍ:
•

Oddíl II – Děti se speciálními vzdělávacími potřebami - řádek 0220 – děti s přiznaným PO s kódem NFN - lze
vykázat pouze děti, kterým ŠPZ přidělilo NFN kód pro vykazující školské zařízení pro výkon ústavní-ochranné
výchovy, tedy kód s písmenem B na sedmé pozici (orientačně lze zkontrolovat oproti výkazu R 44-99) –
vyplněním řádku se zařízení zpřístupní k vyplnění příloha R 43-01 (pokud se nejedná o personální podpůrná
opatření, odešle zařízení přílohu prázdnou, pouze s vyplněnými kontakty)

•

Oddíl X – Odborní pracovníci podle stavu k 31. 10. 2020 - jako ostatní odborní pracovníci v ř. 1007 jsou
vykazováni pracovníci, kteří do výkazu nepatří, nebo jsou již vykázáni v řádcích výše (např. administrativní
a provozní pracovníci), případně ředitel, který nevykonává v zařízení žádnou odbornou profesi - chyba je
většinou patrná již z komentáře
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Z 15-01 – VÝKAZ O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU
•

http://stistko.uiv.cz/kestazeni/for1520.pdf
http://stistko.uiv.cz/kestazeni/mv1520.pdf

Formulář výkazu pro rok 2020 – beze změn

PŘEHLED NEJČASTĚJŠÍCH CHYB PŘI VYKAZOVÁNÍ:
•

Oddíl V – Účastníci se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaní - řádek 0510 – účastníci s přiznaným PO
s kódem NFN - lze vykázat pouze účastníky, kterým ŠPZ přidělilo NFN kód pro školské zařízení, tedy kód
s písmenem B na sedmé pozici (orientačně lze zkontrolovat oproti výkazu R 44-99) – vyplněním řádku se
zařízení zpřístupní k vyplnění příloha R 43-01 (pokud se nejedná o personální podpůrná opatření, odešle
zařízení přílohu prázdnou, pouze s vyplněnými kontakty)

•

Oddíl XIV – Evidenční počet pedagogických pracovníků k 31. 10. 2020 - chybný výpočet přepočtených na plně
zaměstnané u externích pracovníků, zařízení nepostupuje podle metodického pokynu k výkazu
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Z 17-01 – VÝKAZ O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ
http://stistko.uiv.cz/kestazeni/for1720.pdf
http://stistko.uiv.cz/kestazeni/mv1720.pdf

Formulář výkazu pro rok 2020 – změny
•

V oddíle II – Počet stravovaných, pro něž jsou připravená jídla odvážena do výdejen – původní řádek 0204,
v němž se vykazovali strávníci ze základních škol a z nižšího stupně gymnázií a 8letých konzervatoří, byl
rozdělen na dva řádky - 0204a (strávníci ze základních škol) a 0204b (strávníci z nižšího stupně gymnázií a
8letých konzervatoří)

PŘEHLED NEJČASTĚJŠÍCH CHYB PŘI VYKAZOVÁNÍ:
•

Vzájemně mezi zařízeními nesedí dovozy a odvozy (odd. VII), školní jídelna stravuje více žáků (odd. V) než jich
příslušná škola vykázala – kontrolováno MŠMT hromadně před koncem sběru dat

•

Vykazování doplňkových jídel nad rámec vyhlášky č. 107/2005 Sb. – např. přesnídávky v ZŠ (vykazují se v ř.
0113)
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Z 17-01 – VÝKAZ O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ
METODICKÁ DOPORUČENÍ:
• Oddíly V a VII – školní jídelny mají problém s volbou správného IZO při vkládání dalšího záznamu do oddílu,
v oddíle V se vkládá IZO školy, kterou navštěvují strávníci školní jídelny, v oddíle VII se vkládá IZO jídelny, ze
které dováží/do které odváží vykazující školní jídelna stravu – v obou případech bývá často zaměňováno za IZO
vykazující školní jídelny
• Stravu dietních strávníků donesenou z domova a ve školní jídelně/výdejně pouze ohřátou nelze vykazovat jako
školní stravování - takováto jídla nebudou uvedena v odd. III jako uvařená ani vydaná a strávník nebude uveden
v odd. I, pokud neodebírá ještě jiná jídla připravená/vydaná školní jídelnou (např. z domova si donáší obědy, ve
školní jídelně odebírá doplňková jídla, v odd. I bude vykázán jako strávník odebírající pouze doplňková jídla)
Upozornění: v souvislosti s uzavřením škol v době pandemie koronaviru budou školním jídelnám pravděpodobně
hlášeny v programové aplikaci Z chyby na nízké počty jídel uvařených/vydaných za minulý školní rok v odd. III –
školní jídelna skutečnost okomentuje
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S 18-01 – VÝKAZ O JAZYKOVÉ ŠKOLE
•

http://stistko.uiv.cz/kestazeni/for1820.pdf
http://stistko.uiv.cz/kestazeni/mv1820.pdf

Formulář výkazu pro rok 2020 – beze změn

METODICKÁ DOPORUČENÍ:
•

Oddíl IV – Evidenční počet pedagogických pracovníků - při vykazování začínajících/uvádějících učitelů platí
obdobná pravidla jako u výkazu R 13-01

Upozornění: v souvislosti s pandemií koronaviru byly přesunuty jarní termíny konání státních jazykových zkoušek
v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky z 15. 5 (základní) a 22. 5. (všeobecná) na 16. 10. (základní) a
23. 10. (všeobecná) – sběr dat výkazu S 18-01 podle stavu k 30. 9. 2020 bude probíhat od října, jak je běžné, ale
bude posunut termín ukončení sběru dat tak, aby jazykové školy s právem SJZ stihly zahrnout i zkoušky, které
místo řádného květnového termínu proběhly v náhradním termínu říjnovém (v odd. I, sl. 17 a v odd. III) – bude
upřesněno (pravděpodobně: 11. 11. - termín pro školy, 20. 11. - termín pro SÚ)
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Z 19-01 – VÝKAZ O ŠKOLSKÉM UBYTOVACÍM ZAŘÍZENÍ
•

http://stistko.uiv.cz/kestazeni/for1920.pdf
http://stistko.uiv.cz/kestazeni/mv1920.pdf

Formulář výkazu pro rok 2020 – beze změn

PŘEHLED NEJČASTĚJŠÍCH CHYB PŘI VYKAZOVÁNÍ:
•

Oddíl VI – Ubytovaní se speciálními vzdělávacími potřebami - řádek 0608 – ubytovaní s přiznaným PO s kódem
NFN - lze vykázat pouze ubytované, kterým ŠPZ přidělilo NFN kód pro školské zařízení, tedy kód s písmenem B
na sedmé pozici (orientačně lze zkontrolovat oproti výkazu R 44-99) – vyplněním řádku se zařízení zpřístupní
k vyplnění příloha R 43-01 (pokud se nejedná o personální podpůrná opatření, odešle zařízení přílohu
prázdnou, pouze s vyplněnými kontakty)
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Z 23-01 – VÝKAZ O PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNĚ
http://stistko.uiv.cz/kestazeni/for2320.pdf
http://stistko.uiv.cz/kestazeni/mv2320.pdf

Formulář výkazu pro rok 2020 – změny
•

V oddíle III – Činnost pedagogicko-psychologické poradny ve šk. roce 2019/20 – doplněny řádky 0316f a 0316g počet doporučení pedagogické intervence a předmětu speciálně pedagogické péče (PO)

PŘEHLED NEJČASTĚJŠÍCH CHYB PŘI VYKAZOVÁNÍ:
• Oddíl I – Odborní pracovníci podle stavu k 30. 9. 2020 - chybné vyplnění řádků 0105 a 0106 – zařízení zahrne
i pracovníky, kteří do výkazu nepatří, nebo jsou již vykázáni v řádcích výše nebo níže (např. administrativní
a provozní pracovníci), případně ředitele, který nevykonává v zařízení žádnou odbornou profesi - chyba je
většinou patrná již z komentáře
• Oddíl VIII – Klienti, jimž byla poskytnuta péče ve školním roce 2019/20, podle převažujícího závěru vyšetřeníchybné vyplnění řádku 0816 – ostatní z rodin, školsky nezařazení - jsou zde uváděni klienti, kteří patří do jiných
řádků - chyba je většinou patrná již z komentáře
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S 24-01 – VÝKAZ O ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE
http://stistko.uiv.cz/kestazeni/for2420.pdf
http://stistko.uiv.cz/kestazeni/mv2420.pdf

Formulář výkazu pro rok 2020 – změny
•

V oddíle VI – Studium dospělých v základních uměleckých školách celkem – odstraněn řádek 0602 z toho ze SŠ,
konzervatoří, VOŠ v DFV, který již není potřebný pro financování

PŘEHLED NEJČASTĚJŠÍCH CHYB PŘI VYKAZOVÁNÍ:
•

Oddíl VII – Evidenční počet učitelů - při vykazování začínajících/uvádějících učitelů platí obdobná pravidla jako
u výkazu R 13-01

•

Oddíl I – Žáci na základních uměleckých školách celkem - řádek 0102c – jsou vykázáni žáci s přiznaným PO
s kódem NFN a není předána příloha výkazu R 43-01
• pokud jde pouze o materiální PO doporučená pro ZUŠ, je výkaz S 24-01 v pořádku, příloha R 43-01 by
měla být předána prázdná
• pokud se jedná o personální PO doporučená pro ZUŠ, musí ZUŠ předat i přílohu R 43-01
• v některých případech ZUŠ omylem vykazují v řádku 0102c PO doporučená žákům ZŠ nikoliv ZUŠ (lze
ověřit porovnáním s výkazem R 44-99), v takovém případě je třeba opravit výkaz S 24-01

29

Z 27-01 – VÝKAZ O STŘEDISKU PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ
•

http://stistko.uiv.cz/kestazeni/for2720.pdf
http://stistko.uiv.cz/kestazeni/mv2720.pdf

Formulář výkazu pro rok 2020 – beze změn

PŘEHLED NEJČASTĚJŠÍCH CHYB PŘI VYKAZOVÁNÍ:
•

Oddíl V – Počet žáků celkem - řádek 0510 – žáci s přiznaným PO s kódem NFN - lze vykázat pouze žáky, kterým
ŠPZ přidělilo NFN kód pro školské zařízení, tedy kód s písmenem B na sedmé pozici (orientačně lze
zkontrolovat oproti výkazu R 44-99) – vyplněním řádku se zařízení zpřístupní k vyplnění příloha R 43-01
(pokud se nejedná o personální podpůrná opatření, odešle zařízení přílohu prázdnou, pouze s vyplněnými
kontakty)
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Z 33-01 – VÝKAZ O SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉM CENTRU
http://stistko.uiv.cz/kestazeni/for3320.pdf
http://stistko.uiv.cz/kestazeni/mv3320.pdf

Formulář výkazu pro rok 2020 – změny
•

V oddíle III – Činnost speciálně pedagogického centra ve školním roce 2019/20 – doplněny řádky 0317f a 0317g
- počet doporučení pedagogické intervence a předmětu speciálně pedagogické péče (PO)

PŘEHLED NEJČASTĚJŠÍCH CHYB PŘI VYKAZOVÁNÍ:
• Oddíl I – Odborní pracovníci podle stavu k 30. 9. 2020 - chybné vyplnění řádku 0105 – zařízení zahrne
i pracovníky, kteří do výkazu nepatří, nebo jsou již vykázáni v řádcích výše nebo níže (např. administrativní
a provozní pracovníci), případně ředitele, který nevykonává v zařízení žádnou odbornou profesi - chyba je
většinou patrná již z komentáře
•

Oddíl II – Klienti, jimž byla poskytnuta péče ve školním roce 2019/20 - chybné vyplnění řádku 0216 – ostatní
z rodin, školsky nezařazení - jsou zde uváděni klienti, kteří patří do jiných řádků - chyba je většinou patrná již
z komentáře
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Z 34-01 – VÝKAZ O STŘEDISKU VÝCHOVNÉ PÉČE
http://stistko.uiv.cz/kestazeni/for3420.pdf
http://stistko.uiv.cz/kestazeni/mv3420.pdf

Formulář výkazu pro rok 2020 – změny
•

V oddíle XXII – Aktivity střediska ve školním roce 2019/20 – bylo uvolněno vykazování služeb zákonným
zástupcům a pedagogům (řádky 2208, 2209 a 2210) i ve sloupci 3 (v internátním oddělení), ve sloupci 4
(v celodenním oddělení) a ve sloupci 5 (v rámci terénních služeb)

•

Tyto aktivity budou vykazovány v případě, že byly poskytnuty zákonným zástupcům nebo pedagogům klientů
umístěných v internátním nebo celodenním oddělení nebo byly poskytnuty v rámci terénních služeb

PŘEHLED NEJČASTĚJŠÍCH CHYB PŘI VYKAZOVÁNÍ:
• Oddíl XIV – Odborní pracovníci podle stavu k 30. 9. 2020 - chybné vyplnění řádku 1408 – zahrnuti pracovníci,
kteří do výkazu nepatří, nebo jsou již vykázáni v řádcích výše (např. administrativní a provozní pracovníci),
případně ředitel, který nevykonává v SVP žádnou odbornou profesi – chyba je většinou patrná již z komentáře
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R 43-01 – PŘÍLOHA VÝKAZU O ŠKOLE/ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ O POSKYTOVANÝCH
PODPŮRNÝCH OPATŘENÍCH PERSONÁLNÍHO CHARAKTERU A JEJICH FINANČNÍ
NÁROČNOSTI PRO ROZPOČTOVÉ ÚČELY ROKU 2021
•

http://stistko.uiv.cz/kestazeni/for4320.pdf
http://stistko.uiv.cz/kestazeni/mv4320.pdf

Formulář výkazu pro rok 2020 – beze změn

PŘEHLED NEJČASTĚJŠÍCH CHYB PŘI VYKAZOVÁNÍ přílohy k výkazům řady S a Z:
•

V příloze R 43-01 k výkazu S 4c-01 lze vykázat pouze údaje za přípravnou třídu ZŠ nebo přípravný stupeň ZŠ
speciální !!! – prosíme o důkladné ověření (data za základní školu jsou součástí přílohy R 43-01 výkazu M 3 a
předávají se jako součást individuálních údajů ze školních matrik)

METODICKÁ DOPORUČENÍ:
•

Vykazují se i podpůrná opatření, která byla k 30. 9. (resp. k 31. 10.) ukončena prostřednictvím výkazu R 44-99,
neboť ještě 30. 9. (resp. 31. 10.) byla poskytována

•

V závěru sběru dat přílohy R 43-01 podle stavu k 30. 9. 2020 je SÚ zobrazena sestava porovnávající data
přílohy R 43-01 a výkazu R 44-99 jako podklad pro kontrolu dat předaných do přílohy R 43-01

