
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 10. 10. 2019. 

(blíže viz Pokyny a vysvětlivky) 

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

jazykové zkoušky. 

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

ve znění pozdějších předpisů. 

  

 

R 13-01 

VÝKAZ 

o ředitelství škol 
podle stavu k 30. 9. 2019 

Resortní identifikátor 
práv. osoby (RED_IZO) 

1
) 

2) 

           
           
1) Uvede se, zda je ředitelství mimo provoz (= A) 

nebo zda je v provozu (= N). 
2) Vyplňují pouze organizace zřízené obcí, 

svazkem obcí nebo krajem vykonávající 

činnost mateřské školy. Jedná-li se o jedinou 

MŠ v obci = A nebo nikoli = B – blíže viz 

Pokyny a vysvětlivky.
 

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. 

III. Počet samostatných pracovišť 

 
Číslo 

řádku 
Počet 

a b 2 

Samostatná pracoviště celkem 0301  

z toho 
pracoviště konzervatoří 0302  

pracoviště VOŠ 0303  

Samostatným pracovištěm se rozumí místo zapsané 
ve školském rejstříku (samostatný objekt) bez ohledu na 

druh školy, která by při jiném organizačním uspořádání 

mohla být zapsána ve školském rejstříku jako samostatná 
škola (blíže viz Pokyny a vysvětlivky). 

X. Učitelé celkem 

 
Číslo 

řádku 

Počet učitelů Přepočtení na plně zaměstnané Počet začínajících učitelů  3) 

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

kvalifikace 
5) 

ze sl. 2 

fyz. osob 

z toho 

ženy 

ze sl. 4 

přep. 

počet 

a b 2 3 4 5 6 9 10 11 

Celkem 1001         

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  4)  1006         

v konzervatoři 1009         

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

ve vyšší odborné škole 1011         
3
) Uvede se počet učitelů v 1. roce praxe učitele od vstupu do této pedagogické profese.

 

4
) Uvedou se učitelé vyučující v ročnících gymnázií a konzervatoří, v nichž je plněna povinná školní docházka. 

5) 
Uvedou se učitelé nesplňující 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. 4 a 5, § 32 odst. 1, § 8 odst. 4, § 9 odst. 9, § 10 odst. 2, § 11 odst. 5 a 6)
 

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. 



  

VI. Pedagogičtí pracovníci vykonávající specializované, metodické nebo metodologické činnosti 

 
Číslo 

řádku 

Fyzické osoby 

celkem ženy 

a b 2 3 

Výchovný poradce 0601   

Metodik informačních a komunikačních technologií 0602   

Metodik prevence sociálně patologických jevů 0602a   

Uvádějící učitel 0602b   

D
ru

h
 

sp
ec

ia
li

zo
v

an
é 

či
n
n

o
st

i Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií 0603   

Tvorba a následná koordinace ŠVP a vzdělávacích programů VOŠ 0604   

Prevence sociálně patologických jevů 0605   

Činnost v oblasti environmentální výchovy 0606   

Činnost speciálního pedagoga v oblasti školské logopedie 0607   

Činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených 0608   

Činnost výchovného poradce 0609   

Ř. 0601 a 0602: Uvádějí se pedagogičtí pracovníci se sníženým rozsahem přímé pedagogické činnosti podle § 3 NV č. 75/2005 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, kteří vykonávají danou činnost.  

Ř. 0602a: Uvádí se počet pedagogických pracovníků, kteří ve školách zabezpečují poskytování poradenské služby školního metodika 
prevence v souladu s § 7 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 

zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. 

Ř. 0602b: Uvádí se počet učitelů, kteří jsou pověřeni podporovat profesní rozvoj začínajících učitelů uvedených v oddíle X, sl. 9.  
Ř. 0603 až 0609: Uvádí se počet pedagogických pracovníků vykonávajících specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné 

další kvalifikační předpoklady (zákon č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů), kteří působí v MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoři a VOŠ, jejichž činnost vykonává vykazující právnická osoba, a kteří 

pobírají specializační příplatek za tyto činnosti. 

XIV. Ostatní pedagogičtí pracovníci škol 

 
Číslo 

řádku 

Fyzické osoby Přepočtení na plně zam. 

celkem ženy celkem ženy 
ze sl. 4 ve 

spec. třídě 

a b 2 3 4 5 6 

Asistenti 

pedagogů 

celkem  1400      

z ř. 1400 

působící 

v mateřské škole 1401b      

ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální 1401a      

v přípravné třídě základní školy 1401c      

v základní škole 1401d      

ve střední škole 1401e      

v konzervatoři 1401f      

ve vyšší odborné škole 1401g      

Vychovatelé 1402b      

Psychologové 1403     X 

Trenéři 1404     X 

Speciální pedagogové 1405     X 

Sl. 4 až 6: Uvádějí se údaje s přesností na dvě desetinná místa. 
Ř. 1401b, 1401a až 1401g: Ve sl. 2 až 3 se každý asistent pedagoga vykáže tolikrát, na kolika druzích škol působí, v ř. 1400, resp. 1401 bude vykázán pouze 

jednou.  

Ř. 1402b: Uvádí se jen vychovatelé působící při výuce v ZŠ, neuvádějí se vychovatelé ve školní družině, klubu ani v jiných školských zařízeních. 
Ř. 1405: Neuvádějí se učitelé se speciálně pedagogickou kvalifikací. 



 

 

 

 

XV. Vybavení školy počítači 

 
Číslo 
řádku 

Stolní počítače Přenosná zařízení typu notebook, tablet, apod.6) 

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 

a b 2 3 4 5 6 7 14 15 16 17 18 19 

Celkem 1501  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             

z ř. 1502 ve stáří max. 2 roky 1504             

6
) 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. V ř. 1502 až 1504 ve sl. 2 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. 14 až 19.) 

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      

Učebny, v nichž je dostupná Wi-Fi 1602 X       

Multimediální učebny 1603 X       

Mobilní učebny  7) 1603a X       

Školní informační systém (školní intranet  8)) 1604  X      

z toho dostupný on-line žákům/rodičům 1604a  X      

Podpora BYOD 1605  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, 1604a 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, dílny, herny MŠ apod. 

Ř. 1603: Započítávají se učebny, ve kterých může probíhat elektronická interaktivní výuka. 

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.). 
7
) Uvede se počet mobilních přenosných sad (notebook, tablet), které mají učitelé k dispozici a mohou si je přinést do výuky. Sadu tvoří 

minimálně 12 zařízení.  
8
) Jedná se o uzavřený web dostupný pouze žákům nebo pracovníkům školy. 

XVII. Kurzy pro získání základního vzdělání 

 
Číslo 

řádku 
V základní 

škole 
Ve střední 

škole 

a b  3 4 

Kurzy 1701   

z toho v denní formě 1702   

Žáci 1703   

z toho dívky 1703a   

v tom 

v denní formě 1704   

ve večerní a kombinované 1705   

v dálkové formě 1706   

v distanční formě 1707   

Sl. 3 vyplňují jen právnické osoby vykonávající činnost základních škol. 

Sl. 4 vyplňují jen právnické osoby vykonávající činnost středních škol. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatky za školní rok 2018/19 

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

    

Telefon (vč. linky): 

 

e-mail: 

II. Doplňující ukazatele za školní rok 2018/19 

 
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 

Ukončení kurzu pro získání základního vzdělání 0205 X   X 

Třídy pro výuku 

českého jazyka 

žáci v roce 2018/19 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. 0205: Uvádí se počet žáků, kteří úspěšně absolvovali kurz pro získání základního vzdělání.  

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

XVIII. Další vzdělávání ve školním roce 2018/19 

 
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 2018/19. 


