
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) 

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

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

  

Z 23-01 

VÝKAZ 

o pedagogicko-psychologické poradně 
podle stavu k 30. 9. 2015 

Školské zařízení 

 

Obec PSČ 

 

Ulice Čp. 

Jako klient se rozumí dítě, žák či student, který je v péči 

pedagogicko-psychologické poradny. 

I. Odborní pracovníci podle stavu k 30. 9. 2015 

 
Číslo 
řádku 

Fyzické osoby Přepočtení 

na plně 

zaměstnané celkem z toho ženy 

a b 2 2a 8 

Psychologové 0101    

Pedagogičtí pracovníci 0102    

z toho speciální pedagogové 0103    

Sociální pracovníci 0104    

Ostatní  0105    

Ředitel poradny bude vykázán podle svého profesního zaměření. 

II. Klienti, kterým byla poskytnuta péče ve školním roce 2014/15 

 Číslo 

řádku 

Klienti, kterým byla poskytnuta péče 

celkem  5) 

z toho 

individuální 

skupinová 
celkem 

z toho 

jednorázová 

a b 2 3 4a 5 

Z mateřské školy 0201     

z toho se zdravotním postižením 0202     

Ze základní školy - 1. stupeň 0203     

Ze základní školy - 2. stupeň  3) 0204     

z ř. 0203+0204 se zdravotním postižením  3) 0205     

Ze střední školy  4) 0206     

z toho se zdravotním postižením  4) 0208     

Z konzervatoře  4) 0211     

z toho se zdravotním postižením  4) 0212     

Z vyšší odborné školy 0213     

z toho se zdravotním postižením 0214     

Z rodin, školsky nezařazení 0215     

z toho 
v předškolním věku 0216     

po ukončení SŠ, VOŠ 0217     

Celkem 0218     

3
) Včetně žáků nižšího stupně 6-8letých gymnázií a 8letého studia na konzervatoři. 

4
) Bez žáků nižšího stupně 6-8letých gymnázií a 8letého studia na konzervatoři. 

5
) Celkový počet dětí a žáků, kterým byla poskytnuta jakákoli diagnostická nebo intervenční péče poradny. 

Resortní identifikátor 
zařízení (IZO) 

1
) 2

) 

            
            

1
) Počet odloučených pracovišť 

2
) Uvede se, zda je zařízení mimo provoz (= A) 

nebo zda je v provozu (= N). 



III. Činnost pedagogicko-psychologické poradny 

ve školním roce 2014/15 

 
Číslo 

řádku 
Počet 

celkem 

a b 2 

Individuální 

činnosti 

s klientem 

komplexní vyšetření  6) 0301  

ostatní individuální péče  6) 0302  

z ř. 0302 

péče psychologa 0303  

péče speciálního pedagoga 0304  

sociálně právní poradenství 0305  

konzultace ke zpracování IVP 0306  

Poradenské činnosti 

se zákonnými zástupci 

individuální 0306a  

skupinové 0306b  

Služby 

pedagogům 

metodické konzultace 0307  

vedení kurzů, seminářů, přednášek ap. 0308  

Ostatní 

odborné 

činnosti 

publikační a osvět. činnosti, metod. materiály 0309  

stáže studentů 0310  

propagační, dotazníkové a informační akce 0311  

projekty pro školy 0312  

Počet pobytových akcí (pobyty s dětmi, žáky, rodiči ap.) 0313  

Počet osobodní pracovníků poradny  7) 0314  

Odborné podklady pro vzdělávací opatření 0315  

z toho doporučení k integraci 0316  

6
) Uvádí se počet setkání s klientem, viz Pokyny a vysvětlivky k výkazu. 

7
) Viz Pokyny a vysvětlivky k výkazu. 

VI. Klienti, kterým bylo ve školním roce 2014/15 vydáno 

doporučení k maturitní zkoušce pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami 

 
Číslo 

řádku 

Klienti, kterým bylo 

vydáno doporučení 

Celkem 
z toho 

SPUCH  8) 

a b 2 3 

Ze střední školy 0601   

Z konzervatoře 0602   

8) Uvádějí se klienti se specifickými poruchami učení a chování. 

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

    

Telefon (vč. linky): 

 

 

e-mail: 

V. Skupinové činnosti ve školním roce 2014/15 

 
Číslo 

řádku 
Skupin Setkání 

a b 2 3 

Skupinová vyšetření 0501   

Depistáže 0502   

Terapeut., reedukač. ap. skupiny 0503   

Výcvikové skupiny 0504   

Vedení přednášek, besed ap. 0505   

 

IV. Klienti podle důvodu příchodu a školského zařazení, jimž byla poskytnuta péče ve školním roce 2014/15 

 
Číslo 

řádku 

Školní 

zralost 

Výukové 

problémy 

Výchovné 

problémy 

Profesní 

orientace 
Ostatní 

a b 2 3 4 5 6 

Z mateřské školy 0401      

z toho se zdravotním postižením 0402      

Ze základní školy - 1. stupeň 0403      

Ze základní školy - 2. stupeň  3) 0404      

z ř. 0403+0404 se zdravotním postižením  3) 0405      

Ze střední školy  4) 0406      

z toho se zdravotním postižením  4) 0408      

Z konzervatoře  4) 0411      

z toho se zdravotním postižením  4) 0412      

Z vyšší odborné školy 0413      

z toho se zdravotním postižením 0414      

Z rodin, školsky nezařazení 0415      

z toho 
v předškolním věku 0416      

po skončení SŠ, VOŠ 0417      

Celkem 0418      
3
) Včetně žáků nižšího stupně 6-8letých gymnázií a 8letého studia na konzervatoři. 

4) Bez žáků nižšího stupně 6-8letých gymnázií a 8letého studia na konzervatoři. 


