
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 

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

pozdějších předpisů. 

Právnická osoba odešle výkaz za školu elektronicky do 12. 10. 2020. 

(blíţe viz Metodický pokyn k výkazu) 

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

ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

S 18-01 
VÝKAZ 

o jazykové škole 

podle stavu k 30. 9. 2020 

Název 

 

Obec PSČ 

 

Ulice Čp. 

Resortní identifikátor školy 

(IZO) 
1
) 

2
) 

           

           
1
)
 

Samostatnost školy 

1 = samostatná škola 

2 = škola zřízená při jiné škole  
2
) Uvede se, zda je škola mimo provoz (= A) 

nebo zda je v provozu (= N) 

I. Ţáci podle vyučovaných jazyků a kurzů 

Vyučovaný jazyk  3) 

Číslo 
řádku 

Základní kurzy Střední kurzy 
Přípravné kurzy ke státním 

jazykovým zkouškám 
Konverzační kurzy Speciální kurzy Ţáci, 

kteří sloţili 

SJZ  4) 

v min. škol. 

roce 

Počet 

kurzů 

Počet ţáků 

Počet 

kurzů 

Počet ţáků 

Počet 

kurzů 

Počet ţáků 

Počet 

kurzů 

Počet ţáků 

Počet 

kurzů 

Počet ţáků 

kód název celkem 

z toho 

ţáci zákl. 

a stř. škol 

celkem 

z toho 

ţáci zákl. 

a stř. škol 

celkem 

z toho 

ţáci zákl. 

a stř. škol 

celkem 

z toho 

ţáci zákl. 

a stř. škol 

celkem 

z toho 

ţáci zákl. 

a stř. škol 

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

02 Anglický 0101                 

08 Francouzský 0101                 

16 Německý 0101                 

21 Ruský 0101                 

25 Španělský 0101                 

11 Italský 0101                 

30 Český 0101                 

  0101                 

  0101                 

  0101                 

  0101                 

  0101                 

Celkem 0116                 

3
) Pokud je na škole vyučován jiný neţ uvedený jazyk, vypíše se slovně do volného řádku podle číselníku uvedeného v Metodickém pokynu k výkazu. Uvádějí se i kurzy českého jazyka určené pro cizince. 

4
) SJZ = státní jazyková zkouška - údaje jsou dále rozváděny v odd. III podle druhu zkoušky. 

Sl. 2 aţ 21 vyplňují pouze jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. 



 

I. Ţáci podle vyučovaných jazyků a kurzů (pokračování)  

Vyučovaný jazyk  3) 

Číslo 

řádku 

Dálkové studium Jiné kurzy  5) Ţáci v jednoletých kurzech  6) 

kód název 
Počet 

kurzů 
Počet ţáků 

Počet 

kurzů 
Počet ţáků základních středních ostatních 7) 

a  b 18 19 20 21 22 23 24 

02 Anglický 0101        

08 Francouzský 0101        

16 Německý 0101        

21 Ruský 0101        

25 Španělský 0101        

11 Italský 0101        

30 Český 0101        

  0101        

  0101        

  0101        

  0101        

  0101        

Celkem 0116        

3
) Viz vysvětlivka na 1. straně výkazu. 

5
) Kurzy organizované jinou organizací neţ jazykovou školou, ale zabezpečované jejími učiteli na základě smlouvy mezi těmito subjekty. 

6
) Ţáci jednoletých pomaturitních jazykových kurzů. 

7
) Přípravné kurzy ke státním jazykovým zkouškám, konverzační kurzy, speciální kurzy.  

IV. Evidenční počet pedagogických pracovníků 

 
Číslo 

řádku 

Fyzické osoby Přepočtení 

na plně 

zaměstnané celkem z toho ţeny 

a b 2 3 4 

Interní učitelé 0401    

z toho začínající 0401a    

Externí učitelé 0402    

Uvádějící učitelé 0404   X 

Vyplňují pouze jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. 
Ř. 0401a: Uvede se počet učitelů v 1. roce praxe učitele od vstupu do této pedagogické profese. 

Ř. 0404: Uvádí se počet učitelů, kteří jsou pověřeni podporovat profesní rozvoj začínajících učitelů uvedených v ř. 0401a. 

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího zpravodajské 

jednotky (ředitele školy): 
Výkaz vyplnil (jméno): 

   

Telefon (vč. linky): 

 

 

e-mail: 

III. Absolventi za školní rok 2019/20 

 
Číslo 
řádku 

Počet 

celkem 

z toho 

vlastní ţáci 

a b 2 3 

Ţáci, kteří sloţili státní jazyk. zkoušku 0301   

v tom 

základní 0302   

všeobecnou 0303   

speciální 0304   

v tom 
překladatelský obor 0305   

tlumočnický obor 0306   

Cizinci, kteří konali zkoušku z českého jazyka  8) 0307   

z toho 
konali zkoušku úspěšně 0308   

konali zkoušku bezúplatně  9) 0309   

8
) Za účelem získání dokladu o znalosti českého jazyka podle zákona č. 326/1999 Sb., 

o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
9
) Na základě poukazu (voucheru) ministerstva vnitra. 

Vyplňují pouze jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. 


