
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

Povinnost předávat údaje stanoví § 28 odst. 5 

zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Předávání údajů se řídí příslušným ustanovením  

vyhlášky č. 364/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Údaje předávají pouze školy a školská zařízení, u nichž 

došlo ve sledovaném období ke změně v poskytování 

podpůrných opatření. 

 

 

 

  

R 44 - 99 

Výkaz 

o změnách v poskytovaných 

podpůrných opatřeních  

a jejich finanční náročnosti 

za měsíc …………. 

Název 

 

Obec PSČ 

 

Ulice Čp. 

II. Údaje o rediagnostikovaných dětech, žácích, studentech (vyplní se pouze za MŠ, ZŠ, SŠ, konz., VOŠ, ŠD a DM)  
3) 

IZO školy/ 

školského 

zařízení  4) 

Číslo 

části 
Adresa  5) 

Druh/ 

typ 5) 

Typ 

třídy 
Specifikace Obor vzdělání Druh postižení 

Těžké 

postižení 
Počet 

a b c d 2 3 4 5 6 7 

          

          

          

          

          

          

          

3
) Uvádějí se pouze údaje o dětech, žácích a studentech vzdělávajících se v běžných třídách i třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, kteří byli 

uvedeni na výkaze S1-01, S4c-01, M3, M8, M9, M10, Z2-01 nebo Z19-01 jako děti, žáci, studenti se zdravotním postižením vyžadující zvýšené finanční výdaje 

a škola/školské zařízení na ně pobírá zvýšený normativ a poté byli nově vyšetřeni ve školském poradenském zařízení a bylo jim vydané doporučení 

s přiznanými podpůrnými opatřeními se stanovenou normovanou finanční náročností.  
4
) Uvede se IZO školy/školského zařízení, vč. čísla části (MŠ, ZŠ, SŠ, konz, VOŠ, školní družiny a domovy mládeže), ve které se vzdělává žák se zdravotním 

postižením, jemuž jsou (budou) nově poskytována podpůrná opatření 2. - 5. stupně na základě doporučení ŠPZ a byl vykázán jako žák se zdravotním postižením 

vyžadující zvýšené finanční výdaje. 
5
) Adresa a kód druhu školy/typu školského zařízení se doplní automaticky podle rejstříku škol a školských zařízení. 

Sl. 2: Uvede se: B – běžná třída, Z – třída zřízená podle § 16, odst. 9 ŠZ (vyplní pouze MŠ, ZŠ, SŠ) 
Sl. 3: Uvede se specifikace podle dále uvedených pokynů. 

Sl. 4: Uvede se obor vzdělání výběrem z číselníku (vyplní pouze ZŠ, SŠ, konzervatoř a VOŠ). 

Sl. 6: Zaškrtne se pouze v případě, že žák byl na zahajovacím výkaze uveden jako žák s těžkým zdravotním postižením (vždy v případě autismu a více vad). 

Resortní identifikátor 

práv. osoby (RED_IZO) 

         

         
 

I. Podpůrná opatření 2. – 5. stupně se stanovenou normovanou finanční náročností 

IZO školy/ 

školského 

zařízení  1) 

Číslo 

části 
Adresa  2) 

Druh/ 

typ 2) 

Skup. 

PO 

Kód 

NFN 
Název PO 

Forma 

pořízení 

Finanční 

nároky 
Počet 

a b c d 2 3 3a 4 5 6 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

1)  Uvede se IZO školy/školského zařízení (včetně čísla části), ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, jemuž jsou nově 

poskytována/přestala být poskytována vykazovaná podpůrná opatření.  
2
) Adresa a kód druhu školy/typu školského zařízení se doplní automaticky podle rejstříku škol a školských zařízení. 

Sl. 2: Uvede se skupina podpůrných opatření v souladu s částí přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.: A – personální zajištění PO, B – učební a kompenzační pomůcky. 

Sl. 3: Uvede se kód normované finanční náročnosti uvedený v doporučení ŠPZ. 
Sl. 4: Pokud je uvedena hodnota B ve sl. 2, uvede se forma pořízení pomůcky: a – výpůjčka, b – nákup, c – jiné (např. dar, škola pomůcku má, investiční výdaje, apod.) 

Sl. 5: 0 – finanční prostředky nepožadovány 

 1 – finanční prostředky požadovány 
 3 – Ukončení poskytování PO, na nějž byly dříve v rámci R44 požadovány finanční prostředky (vyplní se, pouze pokud se jedná o personální zajištění) 

 4 – Ukončení poskytování PO, na nějž nebyly dříve v rámci R44 požadovány finanční prostředky (vyplní se, pouze pokud se jedná o personální zajištění) 



Pokyny pro vyplnění formuláře 

Vyplňují se pouze údaje za školy nebo školská zařízení, kde se vzdělává dítě, žák, student, kterému jsou (budou) nově poskytována podpůrná 

opatření vyplývající z doporučení ŠPZ.  

Oddíl II se vyplňuje pouze za MŠ, ZŠ, SŠ, konz., VOŠ, školní družiny a domovy mládeže, pokud bylo dítě, žák nebo student, kterého se nově týkají 

přiznaná podpůrná opatření již uveden na zahajovacím výkaze jako dítě, žák nebo student se zdravotním postižením vyžadující zvýšené finanční 

výdaje (tj. zařazený ve speciální třídě nebo individuálně integrovaný s nárokem na příplatek k normativu) a je poprvé nově rediagnostikovaný.  

Sl. c a d se doplňují automaticky podle rejstříku škol a školských zařízení po výběru příslušného IZO školy nebo školského zařízení. Za každou 

školu/školské zařízení se příslušné údaje ve sl. a až d vyplňují jen jednou, program umožní jejich kopírování. 

O každém rediagnostikovaném dítěti, žákovi nebo studentovi se vyplní požadované údaje ve sl. 2 až 6 pouze jednou při zahájení poskytování 

prvního PO s kódem NFN. 

Jedná-li se o údaje za dítě mateřské školy, žáka základní nebo střední školy, vyplní se sl. 2, tj. uvede se výběrem z číselníku, zda navštěvuje běžnou 

třídu – B nebo speciální třídu – Z. Písmeno Z se použije i v případě třídy speciální školy. 

Jedná-li se o údaje za dítě mateřské školy, vyplní se sl. 3 Specifikace údajem o druhu provozu třídy, ve které je dítě umístěno výběrem z číselníku: 

1 – celodenní 

2 – polodenní 

3 – internátní 

Jedná-li se o údaje za žáka základní školy nebo dítě v přípravném stupni ZŠ speciální, vyplní se sl. 3 Specifikace údajem o stupni základní školy, ve 

které se žák vzdělává, nebo informací, že se jedná o žáka v oboru základní škola speciální výběrem z číselníku: 

4 – 1. stupeň 

5 – 2. stupeň 

6 – žák v oboru ZŠ speciální  

7 – přípravný stupeň 

Jedná-li se o údaje za účastníka činnosti školní družiny, vyplní se sl. 3 Specifikace údajem výběrem z číselníku: 

10 – standardní oddělení (nejedná se přitom o žáka v oboru ZŠ speciální nebo dítě v přípravném stupni) 

11 – účastník v oddělení pro zdravotně postižené (nejedná se přitom o žáka v oboru ZŠ speciální nebo dítě v přípravném stupni) 

12 – žák v oboru ZŠ speciální 

13 – dítě v přípravném stupni ZŠ speciální. 

Jedná-li se o údaje za ubytovaného v domově mládeže, vyplní se sl. 3 Specifikace údajem výběrem z číselníku: 

14 – standardní výchovná skupina 

15 – skupina tvořená ubytovanými se zdravotním postižením. 

V ostatních případech se sl. 3 Specifikace nevyplňuje. 

Sl. 4 Obor vzdělání se vyplní výběrem z nabídky podle rejstříku škol a školských zařízení pouze v případě žáků základních škol, středních škol 

konzervatoří a studentů vyšších odborných škol. 

Ve sl. 5 se uvede výběrem z číselníku druh postižení v souladu s tím, jaké postižení bylo uvedeno v zahajovacím výkaze u dítěte, žáka nebo studenta, 

jehož se vykazování týká:  

1 - mentální postižení 

2 - sluchové postižení 

3 - zrakové postižení 

4 - vady řeči 

5 - tělesné postižení 

6 - vývojové poruchy 

7 - souběžné postižení více vadami 

8 - autismus 

Sl. 6 se zaškrtne v případě, že dítě, žák nebo student byl uveden jako dítě, žák nebo student s těžkým zdravotním postižením. Tato volba se zaškrtne 

vždy v případě souběžného postižení více vadami nebo autismu. 


