
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. 2017. 

(blíže viz Pokyny a vysvětlivky) 

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

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 
 

  

Z 34-01 

VÝKAZ 

o středisku výchovné péče 
podle stavu k 30. 9. 2017 

Resortní identifikátor 

zařízení (IZO) 
1
) 2

) 

           
           

1
) Uvede se, je-li středisko zřízeno samostatně (= 0) 

nebo při zařízení pro výkon ústavní - ochranné 
výchovy (= 1). 

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

nebo zda je v provozu (= N). 

Školské zařízení 

 

Obec PSČ 

 

Ulice Čp. 

XVIII. Klienti střediska výchovné péče ve školním roce 2016/17 

 
Číslo 
řádku 

Počet klientů v péči z celkového 

počtu dívky ambulantní internátní celodenní 

a b 2 3 4 5 

Evidovaní klienti 1801    X 

v
 t

o
m

 

z mateřských škol 1802     

ze základních škol – 1. stupeň 1804     

ze základních škol – 2. stupeň 1805     

ze středních škol 1807     

z konzervatoří 1811     

z VOŠ, VŠ 1812     

z rodin, školsky nezařazení 1815     

z toho 
v předškolním věku 1816     

po ukončení školní docházky 1817     

osoby odpovědné za výchovu a pedag. pracovníci 1820  X X X 

z ř. 1801 
cizinci 1817a     

z toho ze zemí EU 1817b     

Klienti, jimž byla doporučena institucionální výchova 1818     

Klienti po ukončení institucionální výchovy 1819     

Ř. 1820: Rozumí se klienti uvedení v § 16, odst. 1 b) zák. č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
Klienti zahrnutí v ř. 1818 a 1819 - rozumí se klienti z ř. 1802 až 1817. 

XIV. Odborní pracovníci podle stavu k 30. 9. 2017 

 
Číslo 

řádku 

Fyzické osoby 
Přepočtení 

na plně 

zaměstnané celkem z toho ženy 

a b 2 3 9 

Pedagogičtí pracovníci celkem 1401    

z 
to

h
o
 

speciální pedagogové 1402    

psychologové 1404    

vychovatelé  1405    

asistenti pedagoga 1406    

Sociální pracovníci 1407    

Ostatní odborní pracovníci 1408    

Ředitel/ka střediska bude vykázán/a podle svého profesního zaměření. 

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

    

Telefon (vč. linky): 

 

e-mail: 

 

Klienti střediska výchovné péče jsou: 

a) děti, případně zletilé osoby do 

ukončení přípravy na budoucí 

povolání, nejdéle však do věku 26 let 3) 

b) osoby odpovědné za výchovu a 

pedagogičtí pracovníci 4) 
3) § 16, odst. 1 a), c) zák. č. 109/2002 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů 
4) § 16, odst. 1 b) zák. č. 109/2002 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů 



 

XXVI. Prostorové podmínky střediska 

k 30. 9. 2017 

 
Číslo 

řádku 
Počet 

a b 2 

Lůžková kapacita 2601  

Ložnice pro děti  3) 2602  

v tom 

1 lůžkové 2603  

2-3 lůžkové 2604  

4 a více lůžkové 2605  

3) § 16, odst. 1 a), c) zák. č. 109/2002 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 

XX. Hlavní důvod příchodu klienta do střediska ve školním roce 2016/17 

 
Číslo 

řádku 

Počet klientů v péči 

ambulantní internátní celodenní 

a b 2 3 4 

Rodinné problémy 2001    

z toho týrání a sexuální zneužívání 2002    

Školní problémy 2003    

z ř. 2003 
mentální postižení 2003a    

závažné poruchy učení/chování 2003b    

Zneužívání návykových látek 2004    

Osobnostní problémy 2005    

Prekriminální a kriminální problémy 2006    

Jiný důvod 2007    

Rozepíší se celkové počty klientů z ř. 1801.  

Každý klient bude uveden v ř. 2001, 2003 a 2004-2007 pouze jednou. 

XIX. Iniciátor příchodu klienta do střediska ve školním roce 2016/17 

 
Číslo 

řádku 

Počet klientů v péči 

ambulantní internátní celodenní 

a b 2 3 4 

Klient sám 1901    

Rodina 1902    

Školské poradenské zařízení 1903    

OSPOD 1904    

Škola 1905    

Zdravotnické zařízení 1905a    

Soudy, PMS ČR 1905b    

Jiný iniciátor 1906    

Rozepíší se celkové počty klientů z ř. 1801. Každý klient bude uveden jen jednou. 

XXIII. Formy poskytované péče k 30. 9. 2017 

 
Číslo 
řádku 

Výchovné 

skupiny 
Klienti 

z toho 

dívky 

a b 2 3 4 

Ambulantní oddělení 2301 X   

Celodenní oddělení 2302    

Internátní oddělení 2303    

XXII. Aktivity střediska ve školním roce 2016/17 

 
Číslo 
řádku 

Aktivity v oddělení Terénní 

služby ambulantním internátním celodenním 

a b 2 3 4 5 

Individuální činnost 

s dítětem  3) 

komplexní vyšetření 2201     

indikovaná vyšetření 2202     

vypracování individ. vých. plánu 2203  X X X 

terapie, konzultace, reedukace 2204     

jiné individuální činnosti 2205     

Skupinová činnost 

s klientem 

terapie, reedukace 2206     

jiné činnosti 2207     

Služby zákonným 

zástupcům 

individuální činnost 2208  X X  

rodičovská skupina 2209  X X X 

Služby pedagogům 
metodická konzultace 2210  X X  

vedení kurzů, semináře, přednášky 2211     

Programy pro třídní kolektivy 2212     

Pobytové akce (výchovné, terapeutické) 2213     

Zpracování závěrečné zprávy 2214    X 

Zprávy pro OSPOD 2215    X 

Zprávy pro soudy a PMS ČR 2216    X 

Zprávy pro policii, zdrav. zařízení apod. 2217    X 

Zprávy pro školy a školská zařízení 2218    X 

3
) § 16, odst. 1 a), c) zák. č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Přímá pedagogická práce s klientem se vykazuje kvantitativně numerickým výčtem realizovaných aktivit (počet úkonů).  

Ř. 2202: Uvedou se jednotlivá odborná vyšetření, která nejsou součástí komplexního vyšetření (viz Pokyny a vysvětlivky) 
Ř. 2210, 2211, 2212, 2214 až 2218: Uvede se numerický výčet realizovaných aktivit. 


