
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

Povinnost předávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 

Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 18. 4. 2017  

na server podle pokynů MŠMT. Z předaných údajů se vytváří tento výkaz. 

 

 

  

M 3a 

VÝKAZ  

o základní škole 

podle stavu k 31. 3. 2017 

Resortní identifikátor 

právnické osoby (RED_IZO) 

Resortní identifikátor školy 

(IZO) 

  

Území Zřizovatel 
Škola podle 

§ 16 odst. 9 

Organizace 

školy 

Škola mimo 

provoz 

     

Škola 

 

Obec PSČ 

 

Ulice Čp. 

 

Správní úřad 

Součástí výkazu jsou Vysvětlivky k vyplnění, kde jsou podrobně vyloženy pojmy používané 

v tomto formuláři a popsáno, co je zahrnuto v řádcích a sloupcích jednotlivých oddílů. 

Výklad pojmů „speciální třídy“ a „běžné třídy“ je uveden v části Společné poznámky, písm. b). 

B. Školní rok 2016/17 

III. Třídy a žáci podle ročníků – běžné třídy 

 
Číslo 

řádku 

Počet 

tříd 

Počet žáků 
z toho 

se zdrav. postiž.  1) 

z celku 

žáci opakující 

z celku převedení 

do vyššího ročníku 

z celku 

vzdělávající se 

podle § 50 odst. 3 

celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky 

a b  2 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 10b 

Celkem 0301            

z toho 1. stupeň 0302            

v
 t

o
m

 

1. ročník 0303        X X   

2. ročník 0304            

3. ročník 0305            

4. ročník 0306            

5. ročník 0307            

6. ročník 0308            

z toho 10letý VP 0309 X           

7. ročník 0310            

8. ročník 0311            

9. ročník 0312            

z toho 10letý VP 0313 X           

10. ročník 0314 X           

1
) Uvedeni žáci se zdravotním znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona, u nichž byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně 

pedagogického popř. psychologického vyšetření školským poradenským zařízením, vzdělávající se v běžných třídách (viz též odd. IX). 
U 6. a 9. ročníku jsou v ř. 0309 a 0313 vyčleněni žáci, kteří se vzdělávají v 10letém vzdělávacím programu. 

Sl. 9 - 10: Uvedeni pouze žáci mimořádně nadaní, kteří byli v rámci téhož vzdělávacího programu (na základě vykonané zkoušky) převedeni do vyššího ročníku bez 

absolvování ročníku předchozího. 



  

V. Žáci učící se cizí jazyk 

 
Číslo 

řádku 

Běžné třídy Speciální třídy 

celkem 

z toho 

první cizí 

jazyk 

navíc: 

nepovinné 

předměty 

celkem 

z toho 

první cizí 

jazyk 

navíc: 

nepovinné 

předměty 
a b  2 3 3a 4 5 6 

Celkem 0501       

z 
ř.

 0
5
0

1
 

anglický jazyk 0505       

francouzský jazyk 0506       

německý jazyk 0507       

ruský jazyk 0508       

španělský jazyk 0509       

italský jazyk 0510       

jiný evropský jazyk 0513       

jiný jazyk 0514       

Sl. 2 a 4: Zahrnuti pouze žáci, kteří se učí prvnímu nebo dalšímu cizímu jazyku, není zahrnuta nepovinná výuka, 

která je uvedena pouze ve sl. 3a a 6. 

V ř. 0501 je uveden každý žák jen jednou, v ř. 0505-0514 je každý žák tolikrát, kolika cizím jazykům se učí. 

XXI. Žáci podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu 

Stát 

S
e 

zd
ra

v
. 

p
o

st
iž

en
ím

 

Číslo 

řádku 

Počet žáků 

celkem 

z toho 

kód  3) název dívky 
s trvalým 

pobytem 4) 
azylanti 5) 

a b c d 2 4 5 7 

203 Česká republika  2101   X X 

   2101     

   2101     

   2101     

   2101     

   2101     

X Celkem 2150     

3
) Uveden kód státu podle číselníku RAST. 

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). 

Sl. c: ano = žáci se zdravotním znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona, ne = ostatní žáci (blíže viz Vysvětlivky). 

IIIA. Třídy a žáci podle ročníků - speciální třídy 

 
Číslo 

řádku 

Počet 

tříd 

Počet žáků 
z celku 

žáci opakující 

z celku převedení do 

vyššího ročníku 

z celku vzdělávající 

se podle § 50 odst. 3 

celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky 

a b  11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Celkem 3A01          

z toho 1. stupeň  2) 3A02          

v
 t

o
m

 

1. ročník 3A03      X X   

2. ročník 3A04          

3. ročník 3A05          

4. ročník 3A06          

5. ročník 3A07          

6. ročník celkem 3A08          

z toho v 10letém vzděl. programu 3A09          

7. ročník 3A10          

8. ročník 3A11          

9. ročník celkem 3A12          

z toho v 10letém vzděl. programu 3A13          

10. ročník 3A14          

2
) Žáci v 1. - 5. ročníku 9letého vzdělávacího programu a žáci v 1. - 6. ročníku 10letého vzdělávacího programu. 

U 6. a 9. ročníku se do ř. 3A09 a 3A13 vyčleňují žáci v 10letém vzdělávacím programu. 

Sl. 16 - 17: Uvedeni pouze žáci mimořádně nadaní, kteří byli v rámci téhož vzdělávacího programu (na základě vykonané zkoušky) převedeni do vyššího ročníku 

bez absolvování ročníku předchozího. 



 

  

VIII. Žáci ve speciálních třídách podle druhu zdravotního postižení 

 
Číslo 

řádku 

Počet žáků na 1. stupni Počet žáků na 2. stupni 

celkem ze sl. 3 10) 
ze sl. 3 

dívky  
79-01/B01 celkem ze sl. 5 10) 

ze sl. 5 

dívky 
79-01/B01 

a b  3 3a 4 4a 5 5a 6 7 

Mentálně postižení 0801         

z toho 

středně těžce postižení 0801a         

těžce postižení 0802         

s hlubokým postižením 0803         

Sluchově postižení 0804         

z toho těžce postižení 0805         

Zrakově postižení 0806         

z toho těžce postižení 0807         

Se závažnými vadami řeči 0808         

z toho těžce postižení 0808a         

Tělesně postižení 0809         

z toho těžce postižení 0809a         

S více vadami 0810         

z toho hluchoslepí 0811         

Se závažnými vývoj. poruchami učení 0812a         

Se závažnými vývoj. poruchami chování 0814a         

Autisté 0815         

Celkem 0818         

Uvedeni žáci se zdravotním znevýhodněním podle § 16 odst. 9 školského zákona vzdělávající se ve speciálních třídách. 

Ř. 0801 - 0815: Jsou zahrnuti i žáci vzdělávající se ve třídě zřízené pro jiný druh zdravotního znevýhodnění uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona. Tito 
žáci nejsou započteni v odd. IX.  

Sl. 4a, sl. 7: Uvedeni žáci ze sl. 3 a 5 vzdělávající se v oboru 79-01-B/01 ZŠ speciální. 
10) Jsou zahrnuti žáci diagnostikovaní/rediagnostikovaní po 1. 9. 2016, kterým již byla přiznána podpůrná opatření 2. - 5. stupně podle § 16 školského zákona. 

IX. Žáci se zdravotním postižením vzdělávající se v běžných třídách podle druhu zdravotního postižení  
1
) 

 
Číslo 

řádku 

Počet 

celkem 

z toho 

dívky 
ze sl. 2 10) 

ze sl. 2 žáci vyžadující zvýšené výdaje 

1. stupeň 2. stupeň 

celkem 
z toho 

dívky 
79-01/B01 celkem 

z toho 

dívky 
79-01/B01 

a b  2 3 3a 4 5 5a 6 7 8 

Mentálně postižení 0901          

z toho 
středně těžce postižení 0901a          

těžce postižení 0902          

Sluchově postižení 0904          

z toho těžce postižení 0905          

Zrakově postižení 0906          

z toho těžce postižení 0907          

Se závažnými vadami řeči 0908          

z toho těžce postižení 0908a          

Tělesně postižení 0909          

z toho těžce postižení 0909a          

S více vadami 0910          

z toho hluchoslepí 0911          

Se závažnými vývoj. poruchami učení 0912a          

Se závažnými vývoj. poruchami chování 0914a          

Autisté 0915          

Celkem 0918          

1) Uvedeni jsou pouze žáci se zdravotním znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona, u nichž byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě 

speciálně pedagogického popř. psychologického vyšetření školským poradenským zařízením, a jsou vzděláváni v běžných třídách. 
10) Jsou zahrnuti žáci diagnostikovaní/rediagnostikovaní po 1. 9. 2016, kterým již byla přiznána podpůrná opatření 2. - 5. stupně podle § 16 školského 

zákona. 

Sl. 5a, sl. 8: Uvedeni žáci ze sl. 4 a 6 vzdělávající se v oboru 79-01-B/01 ZŠ speciální. 

Sl. 4 až 8: Nejsou zahrnuti žáci uvedení ve sl. 3a. 



 

  

XV. Individuální vzdělávací plány 

 
Číslo 

řádku 

Nadaní 

žáci 

z toho 

dívky 

Žáci se 

SVP 

z toho 

dívky 

a b 2 2a 3 3a 

Celkem 1501     

v
 t

o
m

 

1. ročník 1502     

2. ročník 1503     

3. ročník 1504     

4. ročník 1505     

5. ročník 1506     

6. ročník 1507     

7. ročník 1508     

8. ročník 1509     

9. ročník 1510     

10. ročník 1511     

Rozumí se individuální vzdělávací plány podle § 18 školského zákona. 

Sl. 2: IVP pro mimořádně nadané žáky. 
Sl. 3: IVP pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

XIII. Žáci plnící školní docházku podle § 38, § 41 a § 42 

školského zákona podle ročníků 

 
Číslo 

řádku 

Individuální 

vzdělávání 

(§ 41) 

Vzdělávání 

v zahraničí 

nebo 

v zahr. škole 

(§ 38) 

Vzdělávání 

žáků 

s hlubokým 

ment. postiž. 

(§ 42) 
a b 2 3 4 

Celkem 1301    

v
 t

o
m

 

1. ročník 1302    

2. ročník 1303    

3. ročník 1304    

4. ročník 1305    

5. ročník 1306    

6. ročník 1307    

z toho z 1. stupně 1307a    

7. ročník 1308    

8. ročník 1309    

9. ročník 1310    

10. ročník 1311    

nezařazení do ročníku 1312 X  X 

Uvedeni jsou žáci, kteří jsou kmenovými žáky vykazující školy a plní povinnou 
školní docházku některým z uvedených způsobů. Tito žáci nejsou zahrnuti 

do počtu žáků v žádném dalším oddílu. 

Sl. 2: Individuální vzdělávání, tj. dřívější „domácí vzdělávání“ (§ 41) 

Sl. 3: Vzdělávání v zahraničí nebo v zahraniční škole v ČR (§ 38) 
Sl. 4: Vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením (§ 42) 

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

    

Telefon (vč. linky): 

 

 

e-mail: 

XXIV. Věkové složení žáků 

Narození 
Číslo 

řádku 

Běžné třídy Speciální třídy 

Počet 

celkem 

z toho 

dívky 

z celku nově přijatí 

do 1. ročníku Počet 

celkem 

z toho 

dívky 

z celku nově přijatí 

do 1. ročníku 

celkem 
z toho 

dívky 
celkem 

z toho 

dívky 

a b  2 3 4 5 6 7 8 9 

1.9.2010 a později 2401         

1.9.2009 – 31.8.2010 2402         

1.9.2008 – 31.8.2009 2403         

1.9.2007 – 31.8.2008 2404         

1.9.2006 – 31.8.2007 2405         

1.9.2005 – 31.8.2006 2406         

1.9.2004 – 31.8.2005 2407         

1.9.2003 – 31.8.2004 2408         

1.9.2002 – 31.8.2003 2409         

1.9.2001 – 31.8.2002 2410         

1.9.2000 – 31.8.2001 2411         

1.9.1999 – 31.8.2000 2412         

1.9.1998 – 31.8.1999 2413         

31.8.1998 a dříve 2414         

 



 

XXVIII. Výuka některých předmětů v cizím jazyce  9) 

Jazyk 
Číslo 
řádku 

1. stupeň  6) 6. ročník  7) 7. ročník 8. ročník 9. ročník 10. ročník 

Počet Počet Počet Počet Počet Počet 

žáků 
z toho 

dívek 
žáků 

z toho 

dívek 
žáků 

z toho 

dívek 
žáků 

z toho 

dívek 
žáků 

z toho 

dívek 
žáků 

z toho 

dívek 

a b 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

 2801             

 2801             

 2801             

 2801             

6
) Žáci v 1. -5. ročníku 9letého vzdělávacího programu a žáci v 1. - 6. ročníku 10letého vzdělávacího programu. 

7
) Nejsou zahrnuti žáci 6. ročníku 10letého vzdělávacího programu (vykázáni ve sl. 22 - 23). 

9) Dle Výnosu č. 9/2013 ze dne 18. prosince 2013. 

XXXVII. Žáci podle oboru vzdělání a ročníků 

 
Číslo 
řádku 

Ročník 
Celkem 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

79-01-C/01 

Základní škola 

celkem 3701            

dívky 3702            

z ř. 3701 a 3702 

podle RVP ZV - LMP 

celkem 3701a X X X X X       

dívky 3702a X X X X X       

z ř. 3701 a 3702  

s uprav. vzděláváním 

celkem 3701b            

dívky 3702b            

79-01-B/01 

ZŠ speciální 

celkem 3703            

dívky 3704            

z ř. 3703 a 3704 

v běžné třídě  8) 

celkem 3707            

dívky 3708            

V ř. 3701a a 3702a jsou uvedeni žáci vzdělávající se podle ŠVP vytvořeného podle přílohy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující 
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. 

V ř. 3701b a 3702b jsou uvedeni žáci s mentálním postižením, vzdělávající se podle RVP ZV a IVP s upraveným obsahem a výstupy vzdělávání. 
8
) Uvedeni žáci vzdělávající se v oboru 79-01-B/01 ZŠ speciální, kteří se vzdělávají v běžných třídách (z oddílu III). 

IV. Žáci podle převažujícího stupně podpůrných opatření 

 
Číslo 
řádku 

Běžné třídy Speciální třídy 

Počet 

žáků 

z toho 

dívky 

Počet 

žáků 

z toho 

dívky 

a b 2 3 4 5 

1. stupeň 0401   X X 

2. stupeň 0402     

3. stupeň 0403     

4. stupeň 0404     

5. stupeň 0405     

Celkem 0406     

Je uveden počet žáků, kterým již byla přiznána podpůrná opatření 

v souladu s § 16 školského zákona, podle převažujícího stupně podpory. 

II. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaní žáci 

 
Číslo 
řádku 

Počet 

žáků 

z toho 

dívky 

a b 2 3 

Žáci se SVP celkem  0201   

z 
to

h
o
 

zdrav. postižení (§ 16 odst. 9 ŠZ) 0202   

s jiným zdrav. znevýhodněním 0203   

ostatní 11)  0204   

v tom 

kategorie K 0205   

kategorie Z 0206   

kategorie V 0207   

s prodlouženou délkou vzdělávání 0208   

s upravenými výstupy 0209   

Nadaní žáci 0211   

z toho mimořádně nadaní 0212   

11
) Rozumí se žáci se znevýhodněním souvisejícím s kulturním prostředím 

nebo jinými životními podmínkami žáka, které brání v naplnění jeho 

vzdělávacích možností na rovnoprávném základě s ostatními. 
Ř. 0204 až 0207: blíže viz Pokyny a vysvětlivky. 

Ř. 0212: Uvádějí se žáci mimořádně nadaní, jejichž nadání bylo potvrzeno 

na základě vyšetření školským poradenským zařízením. 


