
Změny ve výkonovém výkaznictví pro rok 2020 v souvislosti s pandemií 

COVID-19 

 

Výkaz S 4-01 o mateřské-základní škole při zdravotnickém zařízení podle stavu k 30. 9. 

2020 

Ve výkaze byla v souvislosti s pandemií COVID-19 a souvisejícím omezením provozu škol upravena 

pouze pro předávání údajů v roce 2020 metodika vykazování údajů o průměrných počtech dětí a žáků 

za minulý školní rok v odd. I. V roce 2020 budou průměrné počty uváděné do oddílu I vypočteny pouze 

z údajů za první pololetí školního roku 2019/20. Podrobné informace naleznete v metodickém pokynu 

k výkazu S 4-01. 

 

Výkaz S 18-01 o jazykové škole podle stavu k 30. 9. 2020 

Vykazování žáků/absolventů, kteří složili ve školním roce 2019/20 státní jazykovou zkoušku (odd. I, 

sl. 17 a odd. III): v souvislosti s pandemií COVID-19 byly přesunuty jarní termíny konání státních 

jazykových zkoušek v jazykových školách s právem SJZ z 15. 5. 2020 (základní) a 22. 5. 2020 (všeobecná) 

na 16. 10. 2020 (základní) a 23. 10. 2020 (všeobecná) – sběr dat výkazu S 18-01 podle stavu k 30. 9. 

2020 bude zahájen ve standardním termínu od 30. 9. 2020, ale bude posunut termín ukončení sběru 

dat tak, aby jazykové školy s právem SJZ mohly do výkazu zahrnout i státní jazykové zkoušky, které 

místo řádného květnového termínu proběhly až v náhradním termínu říjnovém – termín konečného 

předání výkazu školami je 11. 11. 2020 a termín pro předání výkazů z SÚ na MŠMT je 20. 11. 2020. 

Vzhledem ke zrušení také náhradních říjnových termínů státních jazykových zkoušek (16. 10 a 23. 10. 

2020) zůstanou u jazykových škol s právem SJZ ve výkaze S 18-01 NEVYPLNĚNY údaje o počtech žáků, 

kteří složili státní jazykovou zkoušku základní nebo všeobecnou. Může být vyplněn pouze údaj o státní 

jazykové zkoušce speciální (odd. I, sl. 17 a odd. III, ř. 0304 až 0306), pokud byla jazykovou školou ve 

školním roce 2019/2020 organizována. 

 

Vzhledem k častým dotazům informujeme, že metodika vykazování údajů ve výkazech: 

Z 15-01 o činnosti střediska volného času podle stavu k 31. 10. 2020 
Z 17-01 o činnosti zařízení školního stravování podle stavu k 31. 10. 2020 

se v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 a souvisejícími krizovými opatřeními vlády NEMĚNÍ 

(podrobnější informace naleznete v Dodatcích k příslušnému výkazu). 


