
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. 2022. 

(blíže viz Metodický pokyn k výkazu) 

Předávání údajů se řídí příslušným ustanovením vyhlášky č. 364/2005 Sb.,  

ve znění pozdějších předpisů. 

 

  

S 1-01 

VÝKAZ 

o mateřské škole 

podle stavu k 30. 9. 2022 

Škola 
 
Obec PSČ 
 
Ulice Čp. 

Výklad pojmů „speciální třídy“ a „běžné třídy“ je uveden 
v Metodickém pokynu k výkazu, Společné poznámky, písm. b). 

Resortní identifikátor školy 

(IZO) 
Číslo 

části 
1) 2) 3) Doba provozu4) 

a) b) c) 

                 
                 
1) Uvede se, zda je škola/pracoviště zřízena podle § 16 odst. 9 ŠZ  

(= Z) nebo ne (= B) – blíže viz Metodický pokyn k výkazu. 
2) Druh provozu školy/pracoviště: 1 = celodenní 

 2 = polodenní 

 3 = internátní 
3) Rozlišení školy/pracoviště:  

0 = mateřská škola bez rozlišení 

1 = „firemní“ mateřská škola – blíže viz Metodický pokyn k výkazu 

2 = lesní mateřská škola 

9 = škola při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy 
4) Průměrná doba provozu školy/pracoviště v hodinách/den: 

a) v celodenním provozu 

b) v polodenním provozu 

c) v internátním provozu 

III. Třídy a děti 

 
Číslo 

řádku 

Běžné třídy Speciální třídy 

Počet 

tříd 

Počet dětí 

Počet 

tříd 

Počet dětí 

celkem 
z toho 
dívky 
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 s

l.
 3
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ím
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ím

 

celkem 
z toho 
dívky 
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a b 2 3 4 5 6 7 8 9 

T
ří

d
y
 s

 p
ro

v
o
ze

m
 

internátním 0301         

celodenním 0302         

polodenním 0303         

celkem (ř. 0301 až 0303) 0304         

z toho zříz. pro děti se závaž. vadami řeči 0304b X X X X    X 

z ř. 0304 s polským vyučovacím jazykem 0307    X    X 

Navíc děti podle § 34 odst. 10 ŠZ  0310 X   X X   X 

Navíc s indiv. vzděl. podle § 34b ŠZ 0311 X   X X   X 

V ř. 0310 se uvedou další děti vzdělávané ve zbývající době podle § 34 odst. 10 školského zákona. Tyto děti se neuvádějí v žádném dalším řádku ani 

oddílu výkazu s výjimkou odd. XXVII, ř. 2703.  

V ř. 0311 se uvedou děti s individuálním vzděláváním podle § 34b školského zákona. Tyto děti se neuvádějí v žádném dalším řádku ani oddílu výkazu 

s výjimkou odd. XXVII, ř. 2703. 

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.  

XXVII. Žádosti o přijetí do MŠ 

 
Číslo 

řádku 
Počet 

z toho ze spádového obvodu 
(pouze běžné třídy) 

celkem 
narozené 
31.8.2019 

a dříve 
a b 2 3 4 

Žádosti, jimž nebylo vyhověno 2701    

Žádosti, jimž bylo vyhověno 2703    

z toho děti, které nastoupily 2704    

Ř. 2703: Uvede se počet všech dětí, jimž bylo vydáno rozhodnutí o přijetí pro školní rok 2022/2023 (včetně dětí 

vzdělávaných ve zbývající době podle § 34 odst. 10 a dětí s individuálním vzděláváním podle § 34b školského zákona). 

Ř. 2704: Uvede se počet dětí, které nově nastoupily do vykazující mateřské školy ve školním roce 2022/2023 (netýká se dětí 

vzdělávaných ve zbývající době podle § 34 odst. 10 a dětí s individuálním vzděláváním podle § 34b školského zákona). 

Sl. 3 a 4: Uvedou se děti, pro které je vykazující mateřská škola spádovou školou (podle § 34a odst. 2 školského zákona). 

Vyplňují pouze školy zřízené obcí nebo svazkem obcí, pro které je vymezen školský obvod. 



 

  VIII. Děti ve speciálních třídách podle druhu zdravotního postižení 

diagnostikovaného školským poradenským zařízením 

Děti 
Číslo 

řádku 

Počet 
dětí 

z toho 
dívky 

a b 3 7 

S mentálním postižením 0801   

z toho 

se středně těžkým 0801a   

s těžkým 0802   

s hlubokým 0803   

Se sluchovým postižením 0804   

z toho s těžkým 0805   

Se zrakovým postižením 0806   

z toho s těžkým 0807   

Se závažnými vadami řeči 0808   

z toho s těžkými 0808a   

S tělesným postižením 0809   

z toho s těžkým 0809a   

S více vadami 0810   

z toho hluchoslepé 0811   

Se závažnými vývojovými poruchami učení 0814b   

Se závažnými vývojovými poruchami chování 0814c   

S poruchami autistického spektra 0815   

Celkem 0818   

Uvádějí se děti uvedené v § 16 odst. 9, které se vzdělávají ve speciálních třídách. 

IX. Děti v běžných třídách podle druhu zdravotního postižení 

diagnostikovaného školským poradenským zařízením 

Děti 
Číslo 

řádku 

Počet 

dětí 

z toho 

dívky 

a b 2 3 

S mentálním postižením 0901   

z toho 
se středně těžkým 0901a   

s těžkým 0902   

Se sluchovým postižením 0904   

z toho s těžkým 0905   

Se zrakovým postižením 0906   

z toho s těžkým 0907   

Se závažnými vadami řeči 0908   

z toho s těžkými 0908a   

S tělesným postižením 0909   

z toho s těžkým 0909a   

S více vadami 0910   

z toho hluchoslepé 0911   

Se závažnými vývojovými poruchami učení 0914b   

Se závažnými vývojovými poruchami chování 0914c   

S poruchami autistického spektra 0915   

Celkem 0918   

Uvádějí se pouze děti se zdravotním znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 

školského zákona, u nichž byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny školským 

poradenským zařízením, vzdělávající se v běžných třídách. 



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

h
o
 

se zdrav. postižením (§ 16 odst. 9 ŠZ) 0202   

s jiným zdrav. znevýhodněním 0203   

ostatní 8)  0204   

v tom 

kategorie K 0205   

kategorie Z 0206   

kategorie V 0207   

Nadané děti 0211   

z toho mimořádně nadané 0212   

Děti s přiznaným PO s kódem NFN 0220   

8) Rozumí se děti se speciálními vzdělávacími potřebami z důvodu odlišného kulturního prostředí nebo jiných životních podmínek. 

Ř. 0204 až 0207: blíže viz Metodický pokyn k výkazu. 

Ř. 0212: Uvádějí se děti mimořádně nadané, jejichž nadání bylo potvrzeno na základě vyšetření  školským poradenským zařízením. 

Ř. 0220: Uvádí se počet dětí, kterým jsou ve vykazující škole poskytována podpůrná opatření s kódem NFN. 

XXI. Děti podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu 

Stát 

S
e 

zd
ra

v
. 

p
o

st
iž

en
ím

 

Číslo 

řádku 

Počet dětí 
celkem 

z toho 

kód  5) název dívky 
s trvalým 

pobytem  6) 
azylanti  7) 

v povinném 
předškolním 
vzdělávání 

a b c d 2 4 5 7 8 

203 Česká republika  2101   X X X 

   2101      

   2101      

   2101      

   2101      

X Celkem 2150      

5) Uvede se kód státu podle číselníku uvedeného v Metodickém pokynu k výkazu. 
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, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany (podle zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a osoby 

požívající dočasné ochrany (zákon č. 221/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 65/2022 Sb.) . 

Sl. c: Uvede se: ano = děti se zdravotním znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona, ne = ostatní děti (blíže viz Metodický pokyn k výkazu). 

Sl. 8: Uvede se počet dětí – cizinců (ze sl. 2), pro které je předškolní vzdělávání povinné (dle § 34 odst. 1 školského zákona), tj. narozených 31.8.2017 a dříve 

(v odd. XXIV jsou tyto děti uvedeny v řádcích 2404, 2405 a 2406). 

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 

1.9.2020 – 30.9.2020 2401a         

1.1.2020 - 31.8.2020 2401b         

1.9.2019 - 31.12.2019 2401c         

1.9.2018 - 31.8.2019 2402         

1.9.2017 - 31.8.2018 2403         

1.9.2016 - 31.8.2017 2404         

1.9.2015 - 31.8.2016 2405         

31.8.2015 a dříve 2406         

Sl. 2a, 4a: Uvedou se děti, které nově nastoupily do vykazující mateřské školy ve školním roce 2022/2023 (netýká se dětí vzdělávaných ve zbývající době podle 

§ 34 odst. 10 a dětí s individuálním vzděláváním podle § 34b školského zákona). 

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

    
Telefon (vč. linky): 
 

e-mail: 


