
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 13. 11. 2017. 

(blíže viz Pokyny a vysvětlivky) 

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

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

 
  

Z 15-01 

VÝKAZ 

o činnosti střediska volného času 
podle stavu k 31. 10. 2017 

Resortní identifikátor 
zařízení (IZO) 

1
) 

          
          1

) Uvede se, zda je zařízení mimo provoz (= A) 

nebo zda je v provozu (= N). 

Školské zařízení 

 

Obec PSČ 

 

Ulice Čp.  

I. Pravidelná činnost podle počtu přijatých účastníků  

 
Číslo 

řádku 
Počet 

z toho 

dívky 

ze sl. 2 

cizinci 

ze zemí 

EU 

a b 2 2a 3 4 

Zájmové útvary 0108  X X X 

Účastníci 0109     

v
 t

o
m

 

děti 0113     

žáci 0114     

studenti 0115     

ostatní 0116     

 

XIV. Evidenční počet pedagogických pracovníků k 31. 10. 2017 

 
Číslo 

řádku 

Fyzické osoby Přepoč. na 

plně zam. celkem z toho ženy 

a b 2 3 4 

Pedagogičtí pracovníci 1401   X 

v tom 
interní 1402    

externí 1403   X 

Interní pracovníci - pedagogičtí pracovníci v pracovním poměru 
Externí pracovníci - pedagogičtí pracovníci na základě dohod. 

III. Zapsaní účastníci podle stupně podpůrných opatření 

 
Číslo 

řádku 
Počet celkem z toho dívky 

a b 2 3 

1. stupeň 0301   

2. stupeň 0302   

3. stupeň 0303   

4. stupeň 0304   

5. stupeň 0305   

Celkem 0306   

Uvádí se počet zapsaných účastníků, kterým jsou ve vykazujícím 
školském zařízení poskytována podpůrná opatření v souladu s § 16 

školského zákona, podle převažujícího stupně podpory. 

V. Účastníci se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaní 

 
Číslo 

řádku 
Počet  

z toho 

dívky 

a b 2 3 

Zapsaní účastníci se SVP celkem  0501   

z 
to

h
o
 

zdrav. postižení (§ 16 odst. 9 ŠZ) 0502   

s jiným zdrav. znevýhodněním 0503   

ostatní 0504   

v tom 

kategorie K 0505   

kategorie Z 0506   

kategorie V 0507   

Zapsaní nadaní účastníci 0508   

z toho mimořádně nadaní 0509   

Ř. 0504 až 0507: Uvádějí se účastníci se speciálními vzdělávacími potřebami 

z důvodu odlišeného kulturního prostředí nebo jiných životních podmínek. 

Ř. 0509: Uvádějí se účastníci mimořádně nadaní, jejichž nadání bylo 

potvrzeno na základě vyšetření školským poradenským zařízením. 

Dodatek za školní rok 2016/17 

VII. Soutěže MŠMT od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 

 
Číslo 

řádku 
Počet 

Počet 

účastníků 

a b 2 3 

Soutěže celkem 0701   

 

IV. Další činnosti zájmového vzdělávání 

od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 podle zaměření 

 
Číslo 

řádku 

Počet 

účastníků 

a b 3 

Osvětová a informační 0401  

Individuální  0402  

Spontánní 0404  

Ostatní 0405  

Uvádějí se počty účastníků jednotlivých činností podle dokladů 

o průběhu vzdělávání (podle § 2 písm. d), e) a f) vyhlášky 

č. 74/2005 Sb.). 

II. Příležitostné činnosti zájmového vzdělávání 

od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 

 
Číslo 
řádku Počet 

Počet 

účastníků 

a b 2 3 

Akce celkem 0202   

z toho o sobotách či nedělích 0203   

Uvádějí se počty akcí a účastníků (podle § 2 písm. a) vyhl. č. 74/2005 Sb.). 
Do počtu účastníků se nezahrnují pracovníci střediska. 

Školní rok 2017/18 



 
VI. Táborová a další činnost spojená s pobytem 

od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 

 
Číslo 

řádku 
Celkem 

v tom 

pobytové 

akce  

nad 5 dní 

pobytové 

akce 

do 5 dní  

městské a 

příměstské 

tábory 

a b 2 3 3a 4 

Počet akcí 0601     

Počet účastníků 0602     

Počet osobodní 0603     

Počet pracovníků 0604     

Do počtu účastníků se nezahrnují pracovníci střediska. 
Počet osobodní se stanoví jako součin počtu účastníků a počtu pobytových dnů. 

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

    

Telefon (vč. linky): 

 

 

e-mail: 


