
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 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 14-01 

VÝKAZ 

o zařízení pro výkon 

ústavní-ochranné výchovy 
podle stavu k 31. 10. 2020 

IV. Příchody a odchody ze zařízení od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 (netýká se diag. ústavů) 

 
Číslo 

řádku 
Počet z toho dívky 

a b 2 3 

Nově přijatí 0401   

z ř. 0401 

z mateřských škol 0402a   

ze základních škol 0403   

ze ZŠ zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ 0404   

ze SŠ, konzervatoří 0405   

ze SŠ, konz. zřízené podle §16 odst.9 ŠZ 0407   

ostatní 0409   

z ř. 0401 

z původní rodiny 0409a   

z náhradní rodinné péče 0409b   

z toho z pěstounské péče 0409d   

z jiného zařízení úst.-ochr. výchovy  0409c   

Odchody ze zařízení 0410   

z toho 
uskutečněné adopce 0411   

odchody do pěstounské péče  0412   

z ř. 0410 
děti propuštěné trvale 0413   

děti ubytované mimo zařízení  1) 0414   

Dny strávené dětmi v zařízení  0415  X 

z ř. 0415 dny strávené na útěku 0416  X 
1) Jedná se o děti podmíněně umístěné nebo přechodně ubytované mimo zařízení (§ 23 odst. 1 písm. b, c zákona č. 109/2002 Sb.)  

Ř. 0415: Uvádí se součet počtů dnů, které jednotlivé děti strávily v zařízení mezi 1. 9. 2019 a 31. 8. 2020. 

Resortní identifikátor 

zařízení (IZO) 
1) 2) 3) 4) 

             
             
1) až 3) Vyplní se podle Metodického pokynu k výkazu. 
4) Uvede se, zda je zařízení mimo provoz (= A) nebo zda 

je v provozu (= N). 

V. Děti ve školním roce 2019/20 

 
Číslo 

řádku 
Počet 

z toho 
dívky 

a b 2 3 

Děti, 
které získaly 
stupeň vzdělání 

střední  0501a   

střední s výučním listem 0501   

střední s mat. zkouškou 0501b   

Děti, které prošly rekvalifikačním kurzem 0502   

Školské zařízení 
 

Obec PSČ 

 
Ulice Čp. 

A. Dodatek za školní rok 2019/20 

III. Příchody a rozmisťování z diagnostických ústavů 

od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 

 
Číslo 

řádku 
Počet 

z toho 
dívky 

a b 2 3 

Děti přijaté do diagnostického ústavu 0301   

z ř. 
0301 

na 
zákl. 

soudního rozhodnutí 
s výchovou 

ústavní 0302   

ochrannou 0303   

předběžného opatření 0304   

zadržení na útěku  0305a   

Děti rozmístěné z diagnostických ústavů 0306   

z ř. 
0306 

do výchovných ústavů 0309   

do dětských domovů 0310   

do dětských domovů se školou 0311   

do rodinné péče 0312   

Dny strávené dětmi v diagnostickém ústavu 0313  X 

z toho dočasně umíst. zadrženými na útěku 0314  X 

 

Ř. 0313: Uvádí se součet počtů dnů, které jednotlivé děti strávily v zařízení 

mezi 1. 9. 2019 a 31. 8. 2020. 

Ř. 0305a: Uvedou se děti přijaté po zadržení na útěku z jiných zařízení 

v souladu s § 6 zákona č. 109/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 



  

VI. Údaje o dětech celkem podle stavu k 31. 10. 2020 

 
Číslo 

řádku Počet 
z toho 
dívky 

a b 2 3 

Počet dětí celkem 0601   

z ř. 0601 

nezletilé matky 0602a   

úplní sirotci 0603   

děti nezletilých matek 0604   

Umístění 
na zákl. 

soudního rozhodnutí 
s výchovou 

ústavní 0605   

ochrannou 0606   

předběžného opatření 0607   

dobrovolně prodlouženého pobytu 0608a   

Skupiny 

výchovné  0609a  X 

z ř. 0609a 
výchovně – léčebné 0610a  X 

pracovně výchovné 0611a  X 

rodinné 0612a  X 

 z toho výchovně – léčebné 0612b  X 

z ř. 0601 

cizinci 0614   

z toho ze zemí EU 0614a   

děti na útěku 0615   

z ř. 0601 
proběhla diagnostika v diag. úst. 0616   

diagnostika v diag. úst. neproběhla 0617   

Ř. 0616: Nevyplňují diagnostické ústavy. Uvede se počet dětí uvedených 

v ř. 0601, u nichž před přijetím do vykazujícího zařízení proběhla 

diagnostika v diagnostickém ústavu. 

Ř. 0617: Nevyplňují diagnostické ústavy. Uvede se počet dětí uvedených 

v ř. 0601, u nichž před přijetím do vykazujícího zařízení neproběhla 

diagnostika v diagnostickém ústavu. 

B. Školní rok 2020/21 

X. Odborní pracovníci podle stavu k 31. 10. 2020 

 
Číslo 

řádku 

Fyzické osoby Přepočtení 
na plně 

zaměstnané celkem z toho ženy 
ze sl. 2 

spec. ped. 

a b 2 3 4 8 

Pedagogičtí pracovníci celkem 1000     

z 
to

h
o
 

speciální pedagogové 1001     

vychovatelé 1002     

asistenti pedagogů 1003     

psychologové 1004     

Zdravotničtí pracovníci 1005     

Sociální pracovníci 1006     

Ostatní odborní pracovníci 1007     

Ředitel/ka zařízení bude uveden/a podle svého profesního zaměření. 

XI. Prostorové podmínky zařízení 

podle stavu k 31. 10. 2020 

 
Číslo 

řádku 
Počet 

a b 2 

Lůžková kapacita celkem 1101  

Ložnice pro děti 1102  

v tom 

1 lůžkové 1103  

2 - 3 lůžkové 1104  

4 a vícelůžkové 1105  

Lůžek v ložnicích 1106  

Cvičné byty 1107  

Lůžek pro děti v bytech 1108  

VIII. Děti plnící povinnou školní docházku 

 
Číslo 

řádku 
Počet 

z toho 
dívky 

a b 2 3 

Děti celkem 0801   

z ř. 0801 
ve věku 

do 15 let 0803   

15 let a více 0804   

z ř. 0803 

v běžné ZŠ mimo zařízení 0805   

v ZŠ zříz. podle § 16 odst. 9 ŠZ 0806   

v ZŠ v zařízení 0806a   

z ř. 0804 

v běžné ZŠ mimo zařízení 0807   

v ZŠ zříz. podle § 16 odst. 9 ŠZ 0808   

v ZŠ v zařízení 0808a   

Ř. 0806a a 0808a: neuvádějí se děti uvedené v ř. 0806 a 0808.  

VII. Děti před zahájením povinné školní docházky 

 
Číslo 

řádku 
Počet 

z toho 
dívky 

a b 2 3 

Děti celkem 0701   

z ř. 0701 
ve věku 

do 3 let 0703   

3 a více let 0704   

IX. Děti po ukončení povinné školní docházky 

 
Číslo 

řádku 
Počet 

z toho 
dívky 

a b 2 3 

Děti celkem 0901   

z ř. 0901 

ve věku 

od 15 do 18 let 0903   

18 let a starší 0904   

z ř. 0904 s dobrovolně prodlouž. pobytem 0905   

 ve střední škole v zařízení 0906   

 ve střední škole mimo zařízení 0907   

z ř. 0901 

v diagnostické třídě zařízení 0908   

v rekvalifikačním kurzu 0909   

v pracovním poměru 0910   

 nezařazení 0911   

 na vysoké škole, VOŠ 0912   

Ř. 0908 vyplní jen diagnostický ústav. 

XIII. Délka pobytu dětí v diagnostickém ústavu k 31. 10. 2020 

 
Číslo 

řádku 
Počet 

z toho 
dívky 

a b 2 3 

P
o
b
y
t 

d
el

ší
 n

ež
 

8
 t

ý
d
n
ů
 soudní řízení proběhlo 1301   

soudní řízení aktuálně probíhá 1302   

návrh k ukončení pobytu nepodán 1303   

Pobyt v zařízení 8 týdnů a méně 1304   

Vyplňují pouze diagnostické ústavy. Uvede se délka pobytu dětí 

v diagnostickém ústavu. V případě pobytů delších, než stanovuje platná 

legislativa (tj. 8 týdnů), bude uveden důvod. 

Ř. 1301: Soudní řízení k ukončení pobytu již proběhlo, čeká se na nabytí 
právní moci. 



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

    
Telefon (vč. linky): 

 
 
e-mail: 

XII. Počty dětí podle druhu zdravotního postižení 

Děti 
Číslo 

řádku Celkem 

v tom ve věku 

ze sl. 2 
dívky 

před zač. 
pov. škol. 

docházky 

povinné 
školní 

docházky 

po ukonč. 
pov. škol. 

docházky 

a b 2 3 4 5 6 

S mentálním postižením 1201      

Se sluchovým postižením 1202      

Se zrakovým postižením 1203      

Se závažnými vadami řeči 1204a      

S tělesným postižením 1205      

S více vadami 1206      

z toho hluchoslepé 1207      

Se závažnými vývoj. poruchami učení 1208a      

Se závažnými vývoj. poruchami chování 1208b      

S poruchami autistického spektra 1209      

Celkem 1210      

Se závažnými poruchami chování 1209a      

S extrémními poruchami chování 1209b      

V ř. 1201 až 1209 se uvádějí děti se zdravotním znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona. 

V ř. 1209a a 1209b se uvádějí děti podle § 10 a 11 vyhlášky č. 438/2006 Sb. 

II. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

 
Číslo 

řádku 
Počet 

z toho 
dívky 

a b 2 3 

Děti se SVP celkem  0201   

z 
to

h
o
 

se zdrav. postižením (§ 16 odst. 9 ŠZ) 0202   

s jiným zdrav. znevýhodněním 0203   

ostatní  2)  0204   

v tom 

kategorie K 0205   

kategorie Z 0206   

kategorie V 0207   

Děti s přiznaným PO s kódem NFN 0220   
2) Rozumí se děti se speciálními vzdělávacími potřebami z důvodu odlišného 

kulturního prostředí nebo jiných životních podmínek.  

V ř. 0202 se uvádějí děti se zdravotním znevýhodněním uvedeným v § 16 

odst. 9 školského zákona. 

Ř. 0204 až 0207: blíže viz Metodický pokyn k výkazu. 

Ř. 0220: Uvádí se počet dětí, kterým jsou ve vykazujícím školském zařízení 

poskytována podpůrná opatření s kódem NFN. 


