
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. 10. 2021. 

(blíže viz Metodický pokyn k výkazu) 

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

ve znění pozdějších předpisů. 

  

S 4c-01 

VÝKAZ 

o přípravné třídě základní školy 

a o přípravném stupni 

základní školy speciální 

podle stavu k 30. 9. 2021 

III. Třídy a děti 

 
Číslo 

řádku 
Počet tříd 

Počet dětí z celku nově zařazené  

celkem dívky celkem dívky 

a b 2 3 4 5 6 

Přípravný stupeň 0301      

Přípravná třída 0305    X X 
 

VIII. Děti ve třídách přípravného stupně podle druhu zdravotního postižení 

 
Číslo 

řádku 
Počet dětí 

z toho 
dívky 

a b 3 4 

Se středně těžkým mentálním postižením 0801a   

S těžkým mentálním postižením 0802   

S hlubokým mentálním postižením 0803   

S více vadami 0810   

z toho hluchoslepé 0811   

S poruchami autistického spektra 0815   

Celkem 0818   

Nezahrnují se děti z přípravných tříd. 

XXIV. Věkové složení dětí 

Narození 
Číslo 

řádku 

Přípravný stupeň Přípravné třídy 

Počet dětí 
z toho 

dívky 
Počet dětí 

z toho 

dívky 

a b 2 3 4 5 

1.9.2016 a později 2401a   X X 

1.9.2015 - 31.8.2016 2401b     

1.9.2014 - 31.8.2015 2402     

1.9.2013 - 31.8.2014 2403     

1.9.2012 - 31.8.2013 2404     

31.8.2012 a dříve 2405     
 

Resortní identifikátor školy 

(IZO) 
Číslo 

části 

           
           

 

Škola 
 

Obec PSČ 
 

Ulice Čp. 



 

 

 

 

 

 

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

    
Telefon (vč. linky): 
 
 

e-mail: 

XXI. Děti podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu 

Stát 
Číslo 

řádku 

Počet dětí 

celkem 

z toho 

kód 
1) 

název dívky 
s trvalým 

pobytem 2) 
azylanti 3) 

a b c 2 4 5 7 

203 Česká republika 2101   X X 

  2101     

  2101     

  2101     

  2101     

X Celkem 2150     

1) Uvede se kód státu podle číselníku uvedeného v Metodickém pokynu k výkazu. 
2) Cizinci s povolením k trvalému pobytu na území ČR (podle hlavy IV a IVa zákona č. 326/1999 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů). 
3) Azylanti, osoby požívající doplňkové ochrany a žadatelé o udělení mezinárodní ochrany (podle zákona 

č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

II. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

 
Číslo 

řádku 

Přípravný stupeň Přípravné třídy 

Počet 
dětí 

z toho 
dívky 

Počet 
dětí 

z toho 
dívky 

a b 2 3 4 5 

Děti se SVP celkem 0201     

z 
to

h
o
 

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

s jiným zdrav. znevýhodněním 0203     

ostatní 4)  0204     

v tom 

kategorie K 0205     

kategorie Z 0206     

kategorie V 0207     

Děti s přiznaným PO s kódem NFN 0220     

4) Rozumí se děti se speciálními vzdělávacími potřebami z důvodu odlišného kulturního prostředí nebo jiných 

životních podmínek. 

V ř. 0202 se uvádějí děti se zdravotním znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona.  

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

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


