
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE 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. 2020. 

(blíže viz Metodický pokyn k výkazu) 

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

ve znění pozdějších předpisů. 

 

  

Z 2-01 

VÝKAZ 

o školní druţině - školním klubu 
podle stavu k 31. 10. 2020 

Resortní identifikátor 
zařízení (IZO) 

Číslo 
části 

           
           
 

Vykonává-li vykazující právnická osoba činnost školní družiny 

i školního klubu, sestavují se dva samostatné výkazy – zvlášť 

za školní družinu, zvlášť za školní klub. 

I. Pravidelná denní docházka do školní družiny k 31. 10. 2020 

 
Číslo 
řádku 

Pravidelná 

denní 

docházka 

z toho 

dívky 

a b 4 5 

Oddělení 0101  X 

z toho pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 ŠZ 0101a  X 

Týdenní rozsah provozu školní družiny 0101b  X 

Zapsaní účastníci 0102   

v tom 

z 1. stupně 0103   

z 2. stupně  1) 0105   

z přípravné třídy ZŠ 0105a   

z přípravného stupně ZŠ speciální 0105b   

z ř. 0102 
ze ZŠ speciální 0106   

ze ZŠ zřízených podle § 16 odst. 9 ŠZ 0107   

z ř. 0102 v odd. pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 ŠZ 0107a   

z ř. 0107a z 1. stupně 0107c   

1
) Vč. žáků nižšího stupně 6-8 letých gymnázií a 1. - 4. ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře. 

Ř. 0101a: Uvádějí se oddělení ŠD, která jsou tvořena pouze účastníky se zdravotním postižením.  
Ř. 0101b: Uvádí se součet počtu hodin provozu jednotlivých oddělení ŠD za týden. 

Ř. 0106: Uvedení žáci ze ZŠ speciální se již nezahrnují do ř. 0107 (blíže viz Metodický pokyn k výkazu). 

Sl. 4 a 5: Uvádějí se účastníci zapsaní k pravidelné denní docházce do školní družiny podle odst. 3 a) § 2 vyhl. 
č. 74/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Školské zařízení 

 

Obec PSČ 

 

Ulice Čp.  

VI. Pravidelná činnost školního klubu k 31. 10. 2020 

 
Číslo 

řádku 

Pravidelná 

docházka 

z toho 

dívky 

Pravidelná 

denní 

docházka 

z toho 

dívky 

a b 2 3 4 5 

Zapsaní účastníci 0601     

v tom 

z 1. stupně ZŠ 0602     

z 2. stupně ZŠ 0603     

z nižšího stupně gymnázia  2) 0604     

z ř. 0601 ze škol zřízených podle § 16 odst. 9 ŠZ  3) 0605     

2
) Vč. žáků 1. - 4. ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře. 

3
) Vč. žáků ZŠ speciální.

 



 

  

V. Účastníci se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaní 

 
Číslo 
řádku 

Počet 

účastníků 

z toho 

dívky 

a b 2 3 

Zapsaní účastníci se SVP celkem 0501   

z 
to

h
o
 

se zdrav. postižením (§ 16 odst. 9 ŠZ) 0502   

s jiným zdrav. znevýhodněním 0503   

ostatní  0504   

v tom 

kategorie K 0505   

kategorie Z 0506   

kategorie V 0507   

Zapsaní nadaní účastníci 0508   

z toho mimořádně nadaní 0509   

Účastníci s přiznaným PO s kódem NFN 0510   

Ř. 0504 až 0507: Uvádějí se účastníci se speciálními vzdělávacími potřebami z důvodu 

odlišného kulturního prostředí nebo jiných životních podmínek – blíže viz 
Metodický pokyn k výkazu. 

Ř. 0510: Uvádí se počet účastníků, kterým jsou ve vykazujícím školském zařízení 

poskytována podpůrná opatření s kódem NFN (na 7. pozici kódu je písmeno B). 

IX. Zapsaní účastníci se zdravotním postižením podle druhu zdravotního postižení  
4
) 

Zapsaní účastníci 
Číslo 

řádku 

Počet 

celkem 

z toho 

dívky 
ze sl. 2 5) 

a b 2 2a 2b 

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 chování 0914a    

S poruchami autistického spektra 0915    

Celkem 0918    

z toho v oddělení pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 ŠZ 0919    

4
) Uvádějí se pouze účastníci se zdravotním znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona, 

u nichž byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě vyšetření školským poradenským zařízením. 
5
) Uvede se počet všech účastníků zařazených v oddělení pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, 

z ostatních oddělení budou zahrnuti pouze účastníci, kterým jsou ve vykazujícím zařízení (školní 

družině/školním klubu) poskytována podpůrná opatření 2. – 5. stupně podle § 16 školského zákona. 



 

 

 

VII. Zájmové útvary školního klubu k 31. 10. 2020 

 
Číslo 

řádku 

Počet 

celkem 

z toho 

dívky 

a b 2 3 

Zájmové útvary 0701  X 

Účastníci činnosti zájmových útvarů 0702   

z toho plnící povinnou školní docházku 0703   

Uvádí se počet účastníků, kteří se účastní činnosti zájmových útvarů organizovaných 
vykazujícím školním klubem, bez ohledu na to, zda jsou zapsáni k pravidelné nebo 

pravidelné denní docházce podle odst. 3 § 2 vyhl. č. 74/2005 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

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

    

Telefon (vč. linky): 

 

e-mail: 

XXI. Zapsaní účastníci podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu 

Stát 

S
e 

zd
ra

v
. 

p
o

st
iž

en
ím

 

Číslo 

řádku 

Počet 

účastníků 

celkem 

z toho 

kód  6) název dívky 
s trvalým 

pobytem  7) 
azylanti  8) 

a b c d 2 4 5 7 

203 Česká republika  2101   X X 

   2101     

   2101     

   2101     

   2101     

   2101     

   2101     

   2101     

   2101     

   2101     

X  Celkem 2150     

Uvedou se účastníci zapsaní k pravidelné denní docházce do školní družiny (uvedení v odd. I) nebo účastníci zapsaní k pravidelné docházce i k pravidelné 
denní docházce do školního klubu (uvedení v odd. VI). 

6
) Uvede se kód státu podle číselníku uvedeného v Metodickém pokynu k výkazu. 

7
) Cizinci s povolením k trvalému pobytu na území ČR (podle hlavy IV a IVa zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

8
) Azylanti, osoby požívající doplňkové ochrany a žadatelé o udělení mezinárodní ochrany (podle zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

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

XIV. Evidenční počet pedagogických pracovníků 

 
Číslo 
řádku 

Fyzické osoby Přepoč. na 

plně zam. celkem z toho ženy 

a b 2 3 4 

Vychovatelé 1401    

v tom 
interní 1402    

externí 1403    

Ostatní pedag. pracovníci 1404    

z toho asistenti pedagoga  1404a    

z ř.  

1404 

interní 1405    

externí 1406    

Interní pracovníci - v pracovním poměru 

Externí pracovníci - na základě dohod. 

Ř. 1404a: Uvedou se asistenti pedagoga působící ve vykazujícím školském 

zařízení (školní družině/školním klubu) – viz Metodický pokyn k výkazu 


