
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 za školu elektronicky do 10. 10. 2018. 

(blíže viz Pokyny a vysvětlivky) 

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

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

  

Z 33-01 

VÝKAZ 

o speciálně pedagogickém centru 
podle stavu k 30. 9. 2018 

Školské zařízení 

 

Obec PSČ 

 

Ulice Čp. 

Resortní identifikátor 

zařízení (IZO) 
1
) 2

) 3
) 4

) 5
)
 

               
               1
) Samostatnost centra podle číselníku: 

1 samostatné centrum (není zřízeno při škole) 

2 centrum při MŠ  
3 centrum při ZŠ  

4 centrum při SŠ  

6 centrum při více druzích škol  
2
) Druh zdravotního postižení, pro něž je centrum určeno, podle číselníku 

1 mentální postižení 2 sluchové postižení 
3 zrakové postižení 4 vady řeči 

5 tělesné postižení 6 souběžné postižení více vadami 

8 autismus 0 různé druhy postižení 
3
) Počet pracovišť, kde je poskytováno poradenství 

4
) Uvede se, zda je zařízení mimo provoz (= A) nebo zda je v provozu (= N). 

5
) Centrum zřízené při škole podle § 16 odst. 9 ŠZ (ano = A, ne = N) 

Výklad pojmů „speciální třídy“, „speciální školy“, „běžné 

třídy“ a „běžné školy“ je uveden v Pokynech a vysvětlivkách 

k vyplnění, Společné poznámky, písm. b). 

II. Klienti, jimž byla poskytnuta péče ve školním roce 2017/18 

  
Číslo 
řádku 

Klienti 

celkem 

z toho 

dívky 

ze sl. 2 

mentál. 

postiž. 

sluchově 

postiž. 

zrakově 

postiž. 

vady 

řeči 

tělesně 

postiž. 

s více 

vadami 
s PAS 

jiný 

zdrav. 

stav 

ostatní 

a b 2 2b 4 5 6 7 8 9 10 10a 11 

Běžné 

třídy 

mateřské školy 0201            

přípravné třídy ZŠ 0201a            

základní školy  6) 0202            

střední školy  7) 0203            

konzervatoře  7) 0204            

vyšší odborné školy 0205            

Speciální 

třídy 

a školy  

mateřské školy 0206            

přípravné stupně ZŠ spec. 0206a            

základní školy  6) 0207            

střední školy  7) 0208            

konzervatoře  7) 0210            

vyšší odborné školy 0211            

Rodiny, školsky nezařazení 0212            

v tom 

intervence do 2 let 0213a            

v předškolním věku 0214a            

vzdělávaní podle § 42 ŠZ 0215            

ostatní 0216            

Celkem 0217            

6
) Včetně žáků nižšího stupně 6-8letých gymnázií a 1. – 4. roč. 8letého studia na konzervatoři. 

7
) Bez žáků nižšího stupně 6-8letých gymnázií a 1. – 4. roč. 8letého studia na konzervatoři. 

Klientem se rozumí dítě, žák či student, kterému speciálně 

pedagogické centrum poskytlo péči ve sledovaném školním roce 

a o kterém vede dokumentaci včetně informovaného souhlasu 

s poskytováním poradenských služeb. 

I. Odborní pracovníci podle stavu k 30. 9. 2018 

 
Číslo 

řádku 

Fyzické osoby Přepočtení 

na plně 

zaměstnané celkem z toho ženy 

a b 2 2a 8 

Speciální pedagogové 0101    

Psychologové 0102    

Sociální pracovníci 0103    

Ostatní odborní pracovníci 0105    

Administrativní pracovníci 0106    

Vedoucí pracovník/pracovnice bude vykázán/a podle svého profesního zaměření. 
Ř. 0106: Uvedou se pouze administrativní pracovníci, kteří se přímo podílejí na činnosti související s péčí o klienty. 

 



 

 

 

 

  

III. Činnost speciálně pedagogického centra ve školním roce 2017/18 

 
Číslo 

řádku 
Počet 

celkem 

v tom 

ambulantně v terénu 

a b 2 3 4 

Individuální činnosti s klienty celkem 0300    

z 
ř.

 0
3
0

0
 

psychologická diagnostika 0300a    

psychologická intervence 0300b    

speciálně pedagogická diagnostika 0300c    

speciálně pedagogická intervence 0300d    

péče sociálního pracovníka 0300e    

kontroly IVP 0300g    

kontroly PO bez IVP 0300h    

jiná individuální péče 0300i    

Komplexní diagnostika 0301  X X 

Skupinové činnosti s klienty 0308    

z ř. 0308 

depistáže 0308a    

reedukační skupiny 0308b    

ostatní 0308c    

Služby pedagogickým 

pracovníkům 

metodická podpora ŠPZ (PO) 0309a    

jiné metodické konzultace a služby 0309b    

Poradenské činnosti 

se zákonnými zástupci 

individuální 0310a    

skupinové 0310b    

Ostatní odborné 

činnosti 

publikační činnost, metod. materiály 0311  X X 

stáže studentů (hodin) 0314a  X X 

Pobytové akce (s dětmi, žáky, rodiči ap.) 0315  X X 

Počet osobodní pracovníků na pobytových akcích 0316  X X 

Zprávy a doporučení pro vzdělávací/výchovná opatření 0317  X X 

z toho 

doporučení k zařazení do speciální třídy/školy  0317a  X X 

doporučení funkce asistenta pedagoga 0317b  X X 

doporučení vzdělávání podle IVP 0317c  X X 

doporučení k odkladu školní docházky 0317d  X X 

Odborné podklady pro orgány veřejné moci 0318  X X 

Ř. 0317a: Rozumí se doporučení pro zařazení klienta do třídy nebo školy zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ.  

VII. Klienti, kterým byla vydána doporučení pro vzdělávání žáků se SVP ve školním roce 2017/18 

 
Číslo 
řádku 

Počet klientů 

s přiznaným stup. PO 
Přiznaný převažující stupeň podpůrných opatření 

celkem 
z toho 

dívky 
1. stupeň  9) 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň 5. stupeň 

a b 2 3 4 5 6 7 8 

Pro  

běžné 

třídy 

mateřské školy 0701        

přípravné třídy ZŠ 0702        

základní školy  6) 0703        

střední školy  7) 0704        

konzervatoře  7) 0705        

VOŠ 0706        

Pro 

speciální 

třídy 

a školy 

mateřské školy 0707   X     

příprav. st. ZŠ spec. 0708   X     

základní školy  6) 0709   X     

střední školy  7) 0710   X     

konzervatoře  7) 0711   X     

VOŠ 0712   X     

Pro školská zařízení  8) 0713        

Celkem 0714        

6
) Včetně žáků nižšího stupně 6-8letých gymnázií a 1. – 4. roč. 8letého studia na konzervatoři. 

7
) Bez žáků nižšího stupně 6-8letých gymnázií a 1. – 4. roč. 8letého studia na konzervatoři. 

8
) Uvedou se klienti, kterým bylo samostatně vydáno doporučení pro vzdělávání žáků se SVP ve školském zařízení.  

9
) Uvedou se ti klienti, kteří měli na doporučení pro vzdělávání vydaném SPC uveden převažující stupeň podpory 1. 



 

 

 

 

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

    

Telefon (vč. linky): 

 

 

e-mail: 

VI. Klienti, kterým bylo ve školním roce 2017/18 vydáno doporučení k úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování 

vzdělávání pro žáky se SVP  

 
Číslo 

řádku 

Klienti, kterým bylo vydáno doporučení 

celkem 

ze sl. 2 

mentálně 

postižení 

sluchově 

postižení 

zrakově 

postižení 

s vadami 

řeči 

tělesně 

postižení 

s více 

vadami 
s PAS ostatní 

a b 2 2a 3 4 5 6 6a 7 8 

Doporučení 

k maturitní 

zkoušce 

z běžných tříd 
střední školy 0601          

konzervatoře 0602          

ze speciálních 

tříd a škol 

střední školy 0603          

konzervatoře 0604          

Doporučení 

k závěrečné zkoušce 

z běžných tříd SŠ 0605          

ze spec. tříd a škol SŠ 0606          

Doporučení 

k absolutoriu 

z běžných tříd 
VOŠ 0607          

konzervatoře 0608          

ze speciálních 

tříd a škol 

VOŠ 0609          

konzervatoře 0610          

Doporučení 

k přijímacímu 

řízení 

do běžných tříd 

střední školy 0611          

konzervatoře 0612          

VOŠ 0613          

do speciálních 

tříd a škol 

střední školy 0614          

konzervatoře 0615          

VOŠ 0616          

Celkem 0617          

 


