
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

Povinnost předávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění 
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M 9a 

VÝKAZ 

o konzervatoři 
podle stavu k 31. 3. 2017 

IV. Žáci podle stupně podpůrných opatření 

 
Číslo 
řádku 

Počet 

žáků 

z toho 

dívky 

a b 2 3 

1. stupeň 0401   

2. stupeň 0402   

3. stupeň 0403   

4. stupeň 0404   

5. stupeň 0405   

Celkem 0406   

Uvádí se počet žáků, kterým byla přiznána podpůrná opatření 
v souladu s § 16 školského zákona, podle převažujícího 

stupně podpory. 

II. Doplňující údaje 

 
Číslo 

řádku 
Celkem 

z toho 

dívky 

a b 2 3 

Žáci se SVP v denní formě vzdělávání 0201   

z toho 

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

s jiným zdrav. znevýhodněním 0203   

ostatní  2) 0204   

z ř. 0201 
s prodlouženou délkou vzdělávání 0208   

v 1. ročníku 0210   

Nadaní žáci v denní formě vzdělávání 0211   

z toho mimořádně nadaní 0212   

Žáci plnící povinnou školní docházku 0213   

z toho se SVP 0214   

z ř. 0214 s IVP 0215   

z ř. 0213 
mimořádně nadaní 0216   

cizinci 0217   

2
) 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. 

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 škola“ a „běžné škola“ je uveden v části Společné poznámky, písm. b). 

Počet žáků se v oddílech III a VII uvádí kromě fyzických osob i jako „počet studií“, kde studium je míněno vzdělávání žáka směřující 

k vyššímu odbornému vzdělání v konzervatoři. Jeden žák se může vzdělávat ve více studiích (oborech vzdělání podle nařízení vlády č. 211/2010 

Sb., formách vzdělávání). V ostatních oddílech je uveden vždy počet žáků – fyzických osob. 

Resortní identifikátor 

právnické osoby (RED_IZO) 

Resortní identifikátor školy 

(IZO) 

  

Území Zřizovatel 
Škola podle 

§ 16 odst. 9 

Škola mimo 

provoz 

    

III. Počet žáků podle ročníků 

 
Číslo 
řádku 

Celkem 

denní 

vzdělávání 

v tom  Celkem 

ostatní 

formy 8 leté 6 leté 

a b 2 3 4 5 

1. ročník 0301     

2. ročník 0302     

3. ročník 0303     

4. ročník 0304     

5. ročník 0305     

6. ročník 0306     

7. ročník 0307   X  

8. ročník 0308   X  

Celkem žáků - studií 0310     

Celkem žáků fyz. osob 1) 0310a     

1
) Počet žáků ve fyzických osobách. 

V. Žáci učící se cizí jazyk 

 
Číslo 
řádku 

Počet 
z toho 

dívky 

a b 2 5 

Celkem 0501   

z toho 

živé 

jazyky 

1 jazyk 0502   

2 jazyky 0503   

3 jazyky a více 0504   

z 
ř.

 0
5
0

1
 

anglický jazyk 0505   

francouzský jazyk 0506   

německý jazyk 0507   

ruský jazyk 0508   

španělský jazyk 0509   

italský jazyk 0510   

latinský jazyk 0511   

jiný evropský jazyk 0513   

jiný jazyk 0514   

Zahrnuty údaje jen za denní formu vzdělávání. 
V ř. 0501 - 0504 je uveden každý žák jen jednou. 

V ř. 0505 - 0514 je uveden každý žák tolikrát, kolika cizím 

jazykům se učí. 



 

  

VII. Žáci vzdělávající se v denní formě vzdělávání a v ostatních formách podle oborů vzdělání a ročníků  
3
) 

Obory vzdělání podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů 

D
él

k
a 

v
zd

ěl
áv

án
í 

D
ru

h
 

v
zd

ěl
áv

án
í 

V
y

u
č.

 j
az

y
k

  

o
b
o

ru

 
D

ru
h

 p
o

st
iž

en
í 

F
o

rm
a 

v
zd

ěl
áv

án
í 

Číslo 

řádku 

Počet žáků 

1. 2. 3. 4. 

kód název 
žáci 

celkem 

z toho 

dívky 

žáci 

celkem 

z toho 

dívky 

žáci 

celkem 

z toho 

dívky 

žáci 

celkem 

a b c d e f g h 2 3 4 5 6 7 8 

      10 0701        

      10 0701        

      10 0701        

      10 0701        

      10 0701        

      10 0701        

      10 0701        

      10 0701        

Celkem v denní formě vzdělávání – počet studií 10 0716        

z toho žáci převedení do vyššího ročníku 10 0717 X X      

z ř. 0716 žáci opakující daný ročník 10 0718        

    X X  0719        

    X X  0719        

    X X  0719        

    X X  0719        

    X X  0719        

Celkem v ostatních formách – počet studií 50 0732        

Celkem v denní formě vzdělávání – počet fyzických osob 10 0751        

Celkem v ostatních formách – počet fyzických osob 50 0752        

3
) Denní forma vzdělávání je uvedena v ř. 0701, 0716, 0717, 0718 a 0751, ostatní formy (večerní, dálková, distanční, kombinovaná) jsou uvedeny v ř. 0719, 0732 a 

0752. 

Sl. c, d, e, f, g jsou vyplněny kódem podle číselníků uvedených ve Vysvětlivkách k vyplnění výkazu. 

Ř. 0717: Uvádějí se pouze mimořádně nadaní žáci, kteří byli ve stejném oboru vzdělání (na základě vykonané zkoušky) přeřazeni do vyššího ročníku bez absolvování 
předchozího ročníku. 

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  5) název 

žáci v denní 

formě 

vzdělávání 

dívky 
s trvalým 

pobytem  6) 
azylanti  7) 

a b c d 2 3 4 5 7 

203 Česká republika  2101    X X 

   2101      

   2101      

   2101      

   2101      

   2101      

   2101      

   2101      

   2101      

   2101      

X Celkem 2150      

5
) Uveden kód státu podle číselníku RAST. 

6
) Cizinci s povolením k trvalému pobytu na území ČR (podle hlavy IV a IVa zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

7
) 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. 



 

  

VII. Žáci vzdělávající se v denní formě vzdělávání a v ostatních formách podle oborů vzdělání a ročníků  (pokračování) 

vzdělávajících se v ročníku Absolventi 

za šk. rok 

2016/17 

Nově přijatí 

do 1. ročníku  5. 6. 7. 8. celkem ze sl. 18  

žáci 

s IVP 4)  z toho 

dívky 

žáci 

celkem 

z toho 

dívky 

žáci 

celkem 

z toho 

dívky 

žáci 

celkem 

z toho 

dívky 

žáci 

celkem 

z toho 

dívky 

žáci 

celkem 

z toho 

dívky 

žáci 

celkem 

z toho 

dívky 

žáci 

celkem 

z toho 

dívky 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19a 20 21 22 23 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

           X X X X X 

            X X X X 

           X     

           X     

           X     

           X     

           X     

           X     

                

           X     

4
) Žáci s IVP, kteří jsou zároveň uvedeni v odd. XV ve sl. 4 – Ostatní. 

XXXI. Žáci nově přijatí do 1. ročníku 

denní formy vzdělávání podle věku 

Rok narození 
Číslo 

řádku 

Délka vzdělávání 

8leté 6leté 

a b 2 3 

 3101   

 3101   

 3101   

 3101   

 3101   

 3101   

 3101   

 3101   

 3101   

Celkem 3115   

 

XXXII. Žáci nově přijatí do 1. ročníku denní formy vzdělávání 

podle předchozího působiště 

Přicházející 
Číslo 

řádku 

Délka vzdělávání 

8leté 6leté 

a b 2 3 

z 5. roč. ZŠ  8) 3201  X 

z 6. roč. ZŠ  8) 3202  X 

ze 7. roč. ZŠ  8) 3203  X 

z 8. roč. ZŠ  8) 3204 X  

z 9. roč. ZŠ  8)  9) 3205 X  

s neukončeným středoškolským vzděláním  10) 3206 X  

ihned po ukončení středního vzděl. s výuč.listem 3207 X  

ihned po ukončení středního vzdělání 3208 X  

ihned po ukončení stř. vzděl. s maturitní zkouškou 3209 X  

odjinud  11) 3210   

Celkem 3211   

Nejsou uvedeni žáci opakující, žáci, kteří přešli z jiné konzervatoře ani žáci, kteří nastoupili po 

přerušení studia. 

8
) Včetně základních škol zřízených podle § 16 odst. 9 a ZŠ speciální. 

9
) Včetně žáků přicházejících ze 4. ročníků 8letého vzděl. programu, 4. ročníku 8letých a 

2. ročníků 6letých gymnázií. 
10

) Žáci, kteří odešli ze střední školy nebo konzervatoře, aniž by získali středoškolské vzdělání. 
11

) Zahrnuti žáci, kteří v minulém školním roce nenavštěvovali žádnou výše uvedenou školu.  



 

 

 

  

XXIV. Věkové složení žáků - denní forma vzdělávání, ostatní formy vzdělávání 

Rok narození 

S
e 

zd
ra

v
. 

p
o

st
iž

en
ím

 

F
o

rm
a 

v
zd

ěl
áv

án
í 

Číslo 
řádku 

Nižší ročníky 12) 
Střední vzdělávání 

s maturitní zk.  13) 
Vyšší vzdělávání 14) 

celkem 
z toho 

dívky 
celkem 

z toho 

dívky 
celkem 

z toho 

dívky 

a b c d 2 3 6 7 8 9 

  10 2401       

  10 2401       

  10 2401       

  10 2401       

  10 2401       

  10 2401       

  10 2401       

  10 2401       

  10 2401       

Denní forma 10 2420       

 50 2421       

 50 2421       

 50 2421       

 50 2421       

 50 2421       

 50 2421       

 50 2421       

 50 2421       

 50 2421       

Ostatní formy 50 2450       

Členění vzdělávání podle mezinárodní klasifikace ISCED: 
12

) Uvedeni žáci 1. až 4. ročníku 8letého vzdělávacího programu (plnící povinnou školní docházku). 
13

) Uvedeni žáci 1. až 4. ročníku 6letého vzdělávacího programu a žáci 5. a 6. ročníku 8letého 

vzdělávacího programu. 
14

) Uvedeni žáci posledních dvou ročníků studia. 

Sl. b: Uvádí se jen za denní formu vzdělávání: ano = žáci se zdravotním znevýhodněním uvedeným v § 16 

odst. 9 školského zákona, ne = ostatní žáci. 

XXXIII. Další absolventi a ukončivší vzdělávání ve školním roce 2016/17 

Obory vzdělání podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů Číslo 

řádku 

Další 

absolventi 
z toho 

absolventky 

Ukončivší 

bez zkoušky 

ze sl. 4 

dívky 
kód  název 

a b c 2 3 4 5 

  3301     

  3301     

  3301     

  3301     

  3301     

Celkem – počet fyzických osob 3314     

Sl. 2 a 3: Absolventi, kteří vykonali absolutorium později než 30. září roku, v němž přestali být žáky školy. Nejsou zahrnuti v odd. VII. 

Sl. 4 a 5: Osoby, které ukončily vzdělávání bez předepsané zkoušky (ukončily úspěšně poslední ročník, ale zkoušku do 30. září nevykonaly). 

XV. Individuální vzdělávací plány - denní forma vzdělávání  

 
Číslo 
řádku 

Nadaní 

žáci 

z toho 

dívky 

Žáci 

se SVP 

z toho 

dívky 
Ostatní 

z toho 

dívky 

a b 2 2a 3 3a 4 4a 

Celkem 1501       

8leté vzdělávání 1502       

z toho 5. - 8. ročník 1503       

6leté vzdělávání 1504       

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. 



 

 

 

 

Odesláno dne: Razítko Podpis ředitele školy: 

 

Výkaz vyplnil (jméno): 

    

Telefon (vč. linky): 

 

 

e-mail: 

VIII. Žáci ve speciální škole podle druhu postižení - 

denní forma vzdělávání 

 
Číslo 

řádku 
Celkem ze sl. 2 15) 

z toho 

dívky 

a b 2 2a 3 

Mentálně postižení 0801    

Sluchově postižení 0804    

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    

Se závažnými vývoj. poruchami učení 0812a    

Autisté 0815    

Celkem 0818    

Uvedeni žáci se zdravotním znevýhodněním podle § 16 odst. 9 vzdělávající se ve speciální 

škole. 
15) Je uveden počet žáků diagnostikovaných/rediagnostikovaných po 1. 9. 2016, kterým již 

byla přiznána podpůrná opatření 2. – 5. stupně podle § 16 školského zákona. 

XIII. Žáci plnící povinnou školní docházku 

podle § 38 školského zákona podle ročníků 

 
Číslo 
řádku 

§ 38 

a b 2 

Celkem 1301  

v tom 

1. ročník 1302  

2. ročník 1303  

3. ročník 1304  

4. ročník 1305  

Zde jsou uvedeni žáci, kteří jsou kmenovými žáky 

vykazující školy a plní povinnou školní docházku 

v zahraničí nebo na zahraniční škole v ČR 
(§ 38 školského zákona). 

Tito žáci nejsou zahrnuti do počtu žáků v žádném dalším 

oddílu. 

IX. Žáci se zdravotním postižením podle druhu postižení vzdělávající se v běžné škole - 

denní forma vzdělávání  
2
) 

 
Číslo 
řádku 

Počet 

celkem 

z toho 

dívky 
ze sl. 2 15) 

ze sl. 2 

vyžadující 

zvýš. výd. 
a b 2 3 3a 4 

Mentálně postižení 0901     

Sluchově postižení 0904     

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     

Se závažnými vývoj. poruchami učení 0912a     

Autisté 0915     

Celkem 0918     

2
) Uvedeni 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, vzdělávající se v běžné škole. 
15) Jsou zahrnuti žáci diagnostikovaní/rediagnostikovaní po 1. 9. 2016, kterým již byla přiznána podpůrná 

opatření 2. – 5. stupně podle § 16 školského zákona. 

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


