
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. 6. 2021. 

(blíže viz Metodický pokyn k výkazu) 

Vyplňují všechny mateřské školy (vč. mateřských škol zřízených podle § 16 odst. 9 

školského zákona), zapsané do rejstříku škol a školských zařízení. Netýká se škol 

při zdravotnických zařízeních ani škol při zařízeních pro výkon ústavní výchovy 

nebo ochranné výchovy. 

S 51-01 
Výkaz o zápisu k předškolnímu 

vzdělávání v mateřské škole 
podle stavu k 31. 5. 2021 

 
Škola 
 

Obec PSČ 
 
Ulice Čp. 

Resortní identifikátor práv. 

osoby (RED_IZO) 

Resortní identifikátor školy 

(IZO) 

Číslo 

části 
1) 2) 

                      

                      
1) Rozlišení školy/pracoviště:  

 0 = mateřská škola bez rozlišení 
 1 = „firemní“ mateřská škola  

 2 = lesní mateřská škola 

2) Uvede se, zda je škola/pracoviště školy samostatně zřízena podle 

§ 16 odst. 9 ŠZ (= Z) nebo ne (= B) 

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

   

Telefon (vč. linky): 
 

 

E-mail: 

 
 
 
 

I. Počty zapisovaných podle výsledku zápisu a podle věku 

 

Číslo 

řádku 

Zapisovaní Zapsaní 
ze sl. 4 a 5 

děti ze spádového 
obvodu 

Zamítnuté žádosti 
o zápis ke vzdělávání 

ze sl. 10 a 11 
děti ze spádového 

obvodu 
Neuzavřený zápis 

Zastavené  
správní řízení 

celkem 
z toho 
dívky 

celkem 
z toho 
dívky 

celkem 
z toho 
dívky 

celkem 
z toho 
dívky 

celkem 
z toho 
dívky 

celkem 
z toho 
dívky 

celkem 
z toho 
dívky 

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

Počet dětí 0101               

v
 t

o
m

 n
ar

o
ze

n
í 

1.9.2019 a později 0102               

1.1.2019 - 31.8.2019 0103               

1.9.2018 - 31.12.2018 0104               

1.9.2017 - 31.8.2018 0105               

1.9.2016 - 31.8.2017 0106               

1.9.2015 - 31.8.2016 0107               

1.9.2014 – 31.8.2015 0108               

31.8.2014 a dříve 0109               

z ř. 0101 individuální vzděl. 0110 X X     X X X X X X X X 

Do sl. 2 a 3 se zahrnují všechny děti, které se dostavily k zápisu v termínu vypsaném ředitelem školy.  

Do sl. 4 a 5 se uvedou děti, které byly zapsány ve vykazující škole, bylo jim vydáno rozhodnutí o přijetí.  

Ve sl. 6 a 7 se uvedou děti, které byly zapsány ve vykazující škole a tato škola je pro ně spádovou školou (podle § 34a odst. 2 školského zákona). Vyplňují pouze školy zřízené obcí nebo svazkem obcí, pro které je vymezen školský obvod. 

Ve sl. 10 a 11 se uvádějí děti, kterým bylo vydáno rozhodnutí o nepřijetí dítěte ke vzdělávání. Tyto děti se již neuvádějí ve sl. 4 až 7, ani ve sl. 14 až 17. 

Ve sl. 14 a 15 se uvádějí výhradně děti, u nichž ředitel školy dosud nevydal rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte k  předškolnímu vzdělávání. Tyto děti se již neuvádějí ve sl. 4 až 13 ani 16 a 17. 

Ve sl. 16 a 17 se uvedou děti, u nichž bylo zastaveno správní řízení (např. zákonní zástupci vzali zpět žádost o přijetí ke vzdělávání bez ohledu na to, zda již bylo vydáno rozhodnutí o přijetí, či nikoli). Tyto děti se již neuvádějí ve sl. 4 až 15.  

V ř. 0110 se uvedou děti zapsané na vykazující škole, jejichž zákonní zástupci již při zápise oznámili, že se dítě bude vzdělávat individuálně (podle § 34b školského zákona). 

Pro všechny řádky: sl. 2 = sl. 4 + sl. 10 + sl. 14 + 16, sl. 3 = sl. 5 + sl. 11 + sl. 15 + 17. 


