
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 elektronicky do 11. 11. 2022. 

(blíže viz Metodický pokyn k výkazu) 

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

ve znění pozdějších předpisů. 

 

  

Z 19-01 

VÝKAZ 

o školském ubytovacím zařízení 
podle stavu k 31. 10. 2022 

Resortní identifikátor 

zařízení (IZO) 

Číslo 

části 
1) 

            
            
1) Samostatnost domova mládeže: 

 samostatný domov 1 

 domov je zřízen při škole 9 

 (internáty nevyplňují) 

Školské zařízení 
 
Obec PSČ 
 
Ulice Čp.  

 

I. Vybavení domova, internátu 

 
Číslo 

řádku 

Počet 
celkem 

a b 2 

Lůžková kapacita 0101  

Počet nevybavených žádostí o umístění 0102  

Počet pokojů celkem 0103  

 1 lůžkových 0104  

v tom 2 až 3 lůžkových 0105  

 4 a vícelůžkových 0106  

Ř. 0102: Rozumí se žádosti o ubytování, kterým nebylo možno vyhovět. 

II. Počty ubytovaných 

 
Číslo 

řádku 
Počet 

celkem 

z toho se 

zdravotním 
znevýh. 

podle § 16 
odst. 9 ŠZ 

ze sl. 2 

ze škol 
zřízených 
podle § 16 
odst. 9 ŠZ 

z toho 

ze škol 
pro žáky 
s těžkým 

postižením 

ze sl. 2 
dívky 

a b 2 3 4 5 8 

Ubytovaní žáci a studenti úhrnem 0201      

z 
ř.

 0
2
0
1
 

děti z mateřských škol 0202      

děti z přípravného stupně 0203      

žáci základních škol 0204      

žáci středních škol 0205      

žáci konzervatoří 0207      

studenti VOŠ 0208      

z ř. 0201 dívky 0209     X 

Jiné osoby 0210  X X X X 

z toho studenti VŠ  3) 0211  X X X X 

z ř. 0201 vlastní žáci  2) 0212     X 

Žáci s celodenní péčí (neubytovaní)  2) 0215     X 

Ř. 0201: Zahrnují se i studenti VOŠ, nezahrnují se studenti VŠ, vykazovaní v ř. 0210 a 0211. 

Sl. 3: Uvádějí se ubytovaní se zdravotním postižením bez ohledu na to, zda se vzdělávají v běžné škole nebo škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona. 

Sl. 5: Včetně ZŠ speciální a přípravného stupně. 
2) Vyplňují jen internáty škol. 
3) Vyplňují jen domovy mládeže. 

III. Počet odborných pracovníků 

 
Číslo 

řádku 

Fyzické osoby Přepočtení 
na plně 
zaměst. celkem z toho ženy 

a b 2 3 4 

Vychovatelé 0301    

Pracovníci sociální péče 0302    

Asistenti pedagogů 0303    

Ostatní odborní pracovníci 0304    

Vedoucí pracovník/ce bude vykázán/a podle svého profesního zaměření. 

IV. Výchovné skupiny 

 
Číslo 

řádku 

Počet 

skupin 

Počet žáků 

či studentů 

a b 2 3 

Celkem 0401   

z toho  
tvořené jen 

studenty VOŠ 0402   

žáky uvedenými v § 16 odst. 9 0403   

Ř. 0403: Uvádějí se ubytovaní se zdravotním znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona. 



 

IX. Ubytovaní žáci/studenti se zdravotním postižením podle druhu postižení  4) 

Ubytovaní 
Číslo 

řádku 

Počet 

celkem 

z toho 

dívky 
ze sl. 2 5) 

ze sl. 2 ze škol 

mateřských základních středních konzervat. 
vyšších 

odborných 

a b 2 3 3a 4 5 6 7 8 

S mentálním postižením 0901         

z toho 

se středně těžkým 0901a         

s těžkým 0902         

s hlubokým 0903         

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 hluchoslepí 0911         

Se závažnými vývoj. poruchami učení 0912a         

Se závažnými vývoj. poruchami chov. 0914a         

S poruchami autistického spektra 0915         

Celkem 0918         

4) Uvádějí se pouze ubytovaní se zdravotním znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona, u nichž byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na 

základě vyšetření školským poradenským zařízením, bez ohledu na to, zda se vzdělávají v běžné škole nebo škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.  
5) Uvede se počet ubytovaných, kterým jsou ve vykazujícím zařízení poskytována podpůrná opatření 2. – 5. stupně podle § 16 školského zákona. 

Sl. 4: Zahrnují se i děti z přípravného stupně. 

VI. Ubytovaní se speciálními vzdělávacími potřebami 

 
Číslo 

řádku 

Počet 
ubytovaných 

z toho 
dívky 

a b 2 3 

Ubytovaní se SVP celkem 0601   

z 
to

h
o
 

se zdrav. postižením (§ 16 odst. 9 ŠZ) 0602   

s jiným zdrav. znevýhodněním 0603   

ostatní  6)  0604   

v tom 

kategorie K 0605   

kategorie Z 0606   

kategorie V 0607   

Ubytovaní s přiznaným PO s kódem NFN 0608   

6) Rozumí se ubytovaní se speciálními vzdělávacími potřebami z důvodu odlišného 

kulturního prostředí nebo jiných životních podmínek. 

Ř. 0602: Uvádějí se ubytovaní se zdravotním znevýhodněním uvedeným v §  16 odst. 9 

školského zákona, bez ohledu na to, zda se vzdělávají v běžné škole nebo škole 

zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona. 

Ř. 0604 až 0607: blíže viz Metodický pokyn k výkazu. 

Ř. 0608: Uvádí se počet ubytovaných, kterým jsou ve vykazujícím školském zařízení 

poskytována podpůrná opatření s kódem NFN. 

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

    
Telefon (vč. linky): 
 
 

e-mail: 


