
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 12. 10. 2015. 

(blíže viz Pokyny a vysvětlivky) 

Do výkazu se nezahrnují údaje za základní umělecké školy a za jazykové školy s právem státní 

jazykové zkoušky. 

Předkládací cesta je určena metodickým návodem, který pro správní úřady vydalo Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy. 

  

R 13-01 

VÝKAZ 

o ředitelství škol 
podle stavu k 30. 9. 2015 

Resortní identifikátor 
práv. osoby (RED_IZO) 

1
) 

          
          
1
) Uvede se, zda je ředitelství 

mimo provoz (= A) nebo 

zda je v provozu (= N). 

XI. Učitelé podle předmětů (přepočtení na plně zaměstnané) 

 
Číslo 

řádku 
Celkem 

z toho 

ženy 

bez kvalif. 
11)  

a b 2 3 4 

Interní 1101    

pro všeob. vzděl. předměty 1102    

pro odborné předměty 1103    

pro praktické vyučování 1104    

Externí 1105    

pro všeob. vzděl. předměty 1106    

pro odborné předměty 1107    

pro praktické vyučování 1108    

Vyplňují jen právnické osoby, které vykonávají činnost středních škol, 
konzervatoří a vyšších odborných škol. 

Jako interní se posuzují učitelé v pracovním poměru, jako externí se posuzují 

ostatní učitelé (blíže viz Pokyny a vysvětlivky). 
11) Viz poznámka u oddílu X. 

XII. Učitelé ve třídách/skupinách pro děti/žáky/studenty 

se spec. vzdělávacími potřebami (přepočtené počty) 

 
Číslo 

řádku 
Celkem 

ze sl. 2 

ženy 
se spec. 

ped. kval. 

a b 2 3 4 

Celkem 1201    

v
 t

o
m

 v
y
u

ču
jí

cí
 

v mateřské škole 1202    

v přípravném stupni 1202a    

v přípravné třídě ZŠ 1202b    

na 1. st. ZŠ 1203    

na 2. st. ZŠ 1204    

ve střední škole 1205    

v konzervatoři 1209    

ve vyšší odborné škole 1211    

Učitelé vykázaní v tomto oddíle se zahrnují i do oddílu X. 
Ř. 1202a: Rozumí se učitelé v přípravném stupni ZŠ speciální. 

Ř. 1209: Blíže viz Pokyny a vysvětlivky. 

X. Učitelé celkem 

 
Číslo 

řádku 

Počet učitelů Přepočtení na plně zaměstnané Nadúvazky  2) 

celkem z toho ženy celkem z toho ženy 
ze sl. 4 bez 

kvalifikace 
11) 

fyzické 

osoby 

týdenní 

počet hodin 

a b 2 3 4 5 6 7 8 

Celkem 1001      X X 

z 
ř.

 1
0
0

1
 v

y
u

ču
jí

cí
 

v mateřské škole 1002        

v přípravném stupni ZŠ speciální 1002a        

v přípravné třídě ZŠ 1002b        

na 1. st. základní školy 1003        

na 2. st. základní školy 1004        

ve střední škole 1005        

z toho na nižším stupni gymnázia  3)  1006        

v konzervatoři 1009        

z toho v 1. - 4. roč. 8letého vzděl.  3) 1010        

ve vyšší odborné škole 1011        

2
) Rozumí se pravidelná výuka nad stanovený týdenní rozsah hodin přímé vyučovací činnosti. 

3
) Uvedou se učitelé vyučující v ročnících gymnázií a konzervatoří, v nichž je plněna povinná školní docházka. 

11) 
Uvedou se učitelé, kteří nesplňují požadované vzdělání podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, ani se na ně 

nevztahuje některá z výjimek (§ 22 odst. 5 a 6, § 32 odst. 1, § 8, odst. 3, § 9, odst. 8, § 10, odst. 2, § 11, odst. 4 a 5)
 

Sl. 2 a 3: Každý učitel se v ř. 1002 až 1011 vykáže tolikrát, na kolika druzích (stupních) škol působí, v ř. 1001 bude vykázán pouze jednou. 

Název  

 

Obec PSČ 

 

Ulice Čp. 



  

XVII. Kurzy pro získání vzdělání 

 
Číslo 
řádku 

Základů 

vzdělání 

Základního vzdělání 

v základní 

škole 

ve střední 

škole 

a b  2 3 4 

Kurzy 1701    

z toho v denní formě 1702    

Žáci 1703    

v tom 

v denní formě 1704    

ve večerní a kombinované 1705    

v dálkové formě 1706    

v distanční formě 1707    

Sl. 2 a 3 vyplňují jen právnické osoby vykonávající činnost základních škol. 
Sl. 4 vyplňují jen právnické osoby vykonávající činnost středních škol. 

XIII. Vedoucí pracovníci ve fyzických osobách 

 
Číslo 

řádku 

Ředitelé Zástupci ředitelů 

celkem 
z toho 

ženy 
celkem 

z toho 

ženy 

a b 2 3 4 5 

Celkem 1301     

z 
to

h
o

 

u
st

an
o
v

en
í 

v mateřské škole 1302 X X   

v základní škole 1303 X X   

ve střední škole 1304 X X   

v konzervatoři 1305 X X   

ve vyšší odborné škole 1306 X X   

Je-li zástupce ustanoven pro více škol, bude uveden v ř. 1301 jednou a v ř. 1302 – 1306 tolikrát, pro kolik škol je ustanoven jako zástupce. 

XIV. Ostatní pedagogičtí pracovníci škol 

 
Číslo 

řádku 

Fyzické osoby Přepočtení na plně zam. 

celkem ženy celkem ženy 

a b 2 3 4 5 

Asistenti 

pedagogů 

pro děti/žáky se zdravotním postižením 1401     

z ř. 1401 v přípravném stupni ZŠ speciální 1401a     

pro děti/žáky se sociálním znevýhodněním 1402     

z ř. 1402 v přípravných třídách 1402a     

Vychovatelé 1402b     

Psychologové 1403     

Trenéři 1404     

Speciální pedagogové 1405     

Výchovní poradci 1406   X X 

Metodici informačních a komunikačních technologií 1407   X X 

Ř. 1401: Zahrnují se i asistenti pedagoga pro děti/žáky se zdravotním znevýhodněním. 

Ř. 1402b: Uvádí se jen při výuce v ZŠ podle § 8, odst. 6 vyhlášky č. 73/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
neuvádějí se vychovatelé ve školní družině, klubu ani v jiných školských zařízeních. 

Ř. 1405: Neuvádějí se učitelé se speciálně pedagogickou kvalifikací. 

XXXIX. Třídy s asistenty pedagoga 

 Číslo 

řádku 

Třídy ZŠ s asistentem Třídy SŠ s asistentem 

počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků 

a b 2 3 4 5 

Běžné třídy 3901     

z toho na prvním stupni ZŠ/nižším stupni SŠ 3902     

Speciální třídy 3903     

z toho na prvním stupni ZŠ/nižším stupni SŠ 3904     

Vyplňují jen právnické osoby, které vykonávají činnost základních škol nebo středních škol (za denní formu vzdělávání). 



 

 

 

 

XV. Vybavení školy počítači 

 
Číslo 
řádku 

Počítač 

Stolní Přenosný  4) Ostatní  5) 

Počet 

celkem 

z toho využívané 
Počet 

celkem 

z toho využívané 
Počet 

celkem 

z toho využívané 

MŠ 
1. st. 

ZŠ 

2. st. 

ZŠ 
SŠ 

Konz., 

VOŠ 
MŠ 

1. st. 

ZŠ 

2. st. 

ZŠ 
SŠ 

Konz., 

VOŠ 
MŠ 

1. st. 

ZŠ 

2. st. 

ZŠ 
SŠ 

Konz., 

VOŠ 

a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Celkem 1501  X X X X X  X X X X X  X X X X X 

z toho přístupné dětem/žákům/stud. 1502                   

z ř. 1502 s připojením na internet 1503                   

v tom 

z ř 1502 

ve stáří 

max. 2 roky 1504                   

3 – 9 let 1505                   

10 a více let 1506                   

4
) Uvedou se pouze zařízení typu notebook a netbook. (Neuvádějí se přenosné počítače, které jsou v osobním vlastnictví.) 

5
) Uvedou se pouze zařízení typu tablet a phablet. (Neuvádějí se zařízení, která jsou v osobním vlastnictví.) 

Ř. 1501: Uvádějí se všechny počítače bez ohledu na to, zda jsou k dispozici zaměstnancům školy nebo dětem, žákům a studentům. 
Ř. 1502 – 1506: Ve sl. 2, 8 a 14 bude každý počítač uveden pouze jednou, v ostatních sloupcích bude uveden tolikrát, na kolika druzích škol (v případě ZŠ zvlášť na 1. a na 2. stupni) je k dispozici. (Součet údajů ve sl. 3 až 7 může být tedy 

vyšší než údaj ve sl. 2, nesmí však být nižší. To obdobně platí i pro sl. 8 až 13 a 14 až 19.) 

XVIII. Další vzdělávání ve školním roce 2014/15 

 
Číslo 
řádku 

Počet 

kurzů 

Počet 

účastníků 

z toho 

žen 

Počet 

absolventů 

z toho 

žen 
a b 2 3 4 5 6 

Odborné kurzy 1801      

Kurzy jednotlivých předmětů 1802      

Kurzy ucelených částí učiva 1803      

Pomaturitní specializační kurzy 1804      

Rekv. kurzy mimo soustavu oborů 1805      

Týká se jen právnických osob, které vykonávají činnost středních škol, konzervatoří nebo vyšších 

odborných škol a uskutečňují tyto kurzy v souladu s § 114 školského zákona. 

Ř. 1805: Uvedou se pouze údaje o krátkodobých rekvalifikačních kurzech v oborech mimo soustavu 
oborů vzdělání uskutečněných a ukončených v průběhu školního roku 2014/15. 

XVI. Vybavení školy ostatními ICT 

 
Číslo 

řádku 
A/N 

Počet 

celkem 

k dispozici 

MŠ 
1. st. 

ZŠ 

2. st. 

ZŠ 
SŠ 

Konz., 

VOŠ 

a b 2 3 4 5 6 7 8 

Školní bezdrátová síť (Wi-Fi) 1601  X      

Počet učeben, v nichž je dostupná Wi-Fi 1602 X       

Počet multimediálních učeben  6) 1603 X       

Školní intranet  7) 1604  X X     

Podpora BYOD 1605  X X     

Využívání cloudových služeb školou  8) 1606  X X X X X X 

Ve sl. 2 se uvede Ano/Ne podle toho, zda je uvedené technické vybavení ve vykazujícím ředitelství k dispozici. 

V ř. 1601, 1604 a 1605, sl. 4 až 8 se uvede Ano/Ne podle toho, zda děti, žáci a studenti daného druhu školy, příp. stupně ZŠ, mají 

k dispozici dané technické vybavení. 

Ř. 1602: Zahrnují se všechny prostory, v nichž probíhá vzdělávání: učebny, odborné pracovny, laboratoře, počítačové učebny, 
jazykové učebny, dílny, herny MŠ apod. 

Ř. 1605: BYOD - z anglického "Bring Your Own Device“ – uvede se Ano/Ne, podle toho, zda je žákům a studentům umožněno 

při výuce používat jejich vlastní technická zařízení typu ICT (např. nootebook, netbook, tablet, chytrý telefon apod.). 
6
) Započítávají se učebny, ve kterých může probíhat elektronická interaktivní výuka. 

7
) Jedná se o uzavřený web dostupný pouze žákům a pracovníkům školy. 

8
) Cloudové služby jsou založené na principu, kdy konkrétní služba, program či aplikace nepracuje lokálně na počítači uživatele 

(resp. v jeho síti), ale využívá za úplatu kapacity a funkčnosti vzdálených serverů umístěných v síti Internet. 

Dodatky za školní rok 2014/15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Školní knihovna ve školním roce 2014/15 

 
Číslo 

řádku 
Celkem 

a b 2 

Počet knihovních jednotek celkem  9) 0101  

v tom 

knihy  0102  

audiovizuální dokumenty  9) 0103  

ostatní dokumenty  9) 0104  

Počet titulů odebíraných periodik 0106  

Počet uživatelů knihovny 0109  

v tom 
žáci a pedagogové 0110  

evidovaní externí uživatelé 0111  

Počet výpůjček ve školním roce 0112  

Pracovníci knihovny 0113  

v tom 

profesionální 

knihovníci  10) 

fyzické osoby 0114  

přepočtený počet 0115  

ostatní pracovníci 0116  

Týká se jen právnických osob, které vykonávají činnost základních škol, středních škol, konzervatoří nebo vyšších odborných škol.
 

9
) Blíže viz Pokyny a vysvětlivky.  

10) Pracovníci, kteří pracují v knihovně na základě pracovní smlouvy. 

Ř. 0116: Pracovníci, kteří práci v knihovně nevykonávají na základě pracovní smlouvy (např. z řad pedagogických pracovníků). 
Sl. 2: V ř. 0101 – 0104, 0106, 0113 - 0116 se uvádí stav k 31. 8. 2015, 

údaje v ostatních řádcích se týkají školního roku 2014/15. 

II. Doplňující ukazatele za školní rok 2014/15 

 
Číslo 

řádku 

Počet 

v mateřské 

škole 

v základní 

škole 

ve střední 

škole 
v konzervatoři 

a b  2 3 4 5 

Zotavovací 

pobyty 

vyslané děti/žáci 0201     

strávené kalendářní dny 0202     

Lyžařské 

kurzy 

vyslaní žáci 0203 X    

strávené kalendářní dny 0204 X    

Děti/žáci v plaveckých kurzech 0204a   X X 

Vykonané zkoušky 

v kurzu pro získání 

základního vzdělání 0205 X   X 

základů vzdělání 0206 X  X X 

Třídy pro výuku 

českého jazyka 

žáci v roce 2014/15 0208 X  X X 

vydaná osvědčení 0209 X  X X 

Ř. 0201 - 0202: Týká se dětí/žáků v běžných třídách i ve speciálních třídách MŠ, ZŠ, v nižších stupních gymnázií a v odpovídajících ročnících 8leté konzervatoře. 

Ř. 0203 - 0204: Týká se žáků všech ročníků základních škol, středních škol a konzervatoří vyslaných na lyžařské kurzy organizované školou. 
Ř. 0204a: Týká se pouze dětí z MŠ a žáků 1. stupně ZŠ. 

Ř. 0208 a 0209: Týká se výhradně jazykové přípravy žáků cizinců podle § 10 vyhlášky č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

IV. Odměny za produktivní činnost za školní rok 2014/15 

 
Číslo 

řádku 
Střední škola 

Vyšší 

odborná škola 

a b 2 4 

Odměny za 

produktivní činnost 

průměrný měsíční počet žáků/studentů  11) 0403   

vyplacená částka za rok v Kč 0404   

11) Průměrný počet žáků/studentů se vypočítá tak, že součet počtů žáků/studentů za jednotlivé měsíce školního 

roku se vydělí 10. 

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

    
Telefon (vč. linky): 

 

 

e-mail: 


