
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 11. 10. 2021. 

(blíže viz Metodický pokyn k výkazu) 

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

ve znění pozdějších předpisů. 

 

VÝKAZ 

o mateřské-základní škole 

při zdravotnickém zařízení 

podle stavu k 30. 9. 2021 

S 4-01 

Škola 

 
Obec PSČ 
 

Ulice Čp. 

III. Třídy, děti a žáci k 30. 9. 2021 

 
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    

2. stupeň 0304    

 

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 (kromě psychiatrické) 

 3 = škola při dětské ozdravovně 

 4 = škola při dětské psychiatrické nemocnici 

XXI. Děti/žáci podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu k 30. 9. 2021 

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 Metodickém pokynu k výkazu. 
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. 


