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Z 15-01 

Výkaz 

o činnosti střediska volného času 
k 31. 10. 2022 

Metodický pokyn

Liší-li se text či vysvětlivky uvedené na formuláři výkazu od 

tohoto „Metodického pokynu“, platí verze uvedená 

v „Metodickém pokynu“.  

Kdo výkaz vyplňuje 

Výkaz vyplňují všechny domy dětí a mládeže a všechny 

samostatné stanice zájmových činností, zapsané do rejstříku škol 

a školských zařízení (dále jen „rejstřík“). Stanice zřízené při některém 

domu dětí a mládeže a nezapsané do rejstříku samostatný výkaz 

nevyplňují. Výkaz dále nevyplňují zařízení, která jsou déle než jeden 

rok mimo provoz, ani zařízení nově zřízená, která k 31. 10. 2022 

dosud nezahájila činnost. 

Zařízení odešle výkaz do 11. 11. 2022 v elektronické podobě 

podle pokynů MŠMT a následně zašle na vědomí zpracovatelskému 

místu i výpis dat potvrzený ředitelem zařízení. Zpracovatelským 

místem je pro zařízení zřizovaná krajem, registrovanými církvemi 

a náboženskými společnostmi nebo jinou právnickou nebo fyzickou 

osobou odbor školství krajského úřadu, v Praze odbor školství, 

mládeže a sportu Magistrátu hl. m. Prahy, pro zařízení zřizovaná obcí 

nebo svazkem obcí odbor školství úřadu obce s rozšířenou působností, 

v Praze odbor školství, mládeže a sportu Magistrátu hl. m. Prahy 

(podle § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, dále jen „školský zákon“). Příslušné zpracovatelské místo 

poskytne v případě potřeby zařízení metodickou a technickou pomoc. 

Bližší informace jsou k dispozici na internetové stránce 

www.msmt.cz odkaz Statistika školství a dále pak Sběry statistických 

dat, Regionální školství, Výkonové výkazy řady S, Z, R nebo na 

http://sberdat.uiv.cz/login odkaz Informace. 

Společné poznámky k vyplňování výkazu 

a) Hodnoty ve výkaze se udávají v celých číslech. Výjimka 

v oddíle XIV je uvedena v popisu tohoto oddílu. 

b) Zařízení může zpracovat k výkazu komentář, který bude 

obsahovat IZO a označení zařízení a bude potvrzen ředitelem 

zařízení. Zpracovatelská místa si mohou od zařízení vyžádat 

zdůvodnění i dodatečně. Při výskytu závažných chyb v datech 

výkazu nebo údajů vyžadujících zdůvodnění je vypracování 

komentáře podmínkou a je vyžadováno pořizovacím programem. 

c) Opravit výkaz lze jen po dohodě se zpracovatelským místem 

tak, že se celý (vč. nového výpisu s vyznačenou opravou) předá 

znovu. 

Vysvětlivky k údajům výkazu 

Jednotné záhlaví se skládá z řádku, určeného pro kódové vyznačení 

identifikací a klasifikací, a z textové části. Kódy a texty v záhlaví se 

v pořizovacím programu doplňují z rejstříku. 

V kódovém řádku záhlaví se uvádí resortní identifikátor zařízení 

(IZO) uvedený v rejstříku. 

Do údaje označeného 1) se kódově vyznačí, je-li zařízení mimo 

provoz (dočasně uzavřeno, zrušeno apod.) (=A) či nikoli (=N). Ve 

výkaze za zařízení mimo provoz bude vyplněno pouze záhlaví 

a oddíly II, IV, VI a VII. Oddíly I, V a XIV zůstanou nevyplněné. 

V textové části se uvádějí označení typu zařízení a adresa podle 

rejstříku. 

Oddíl I. 

Ř. 0108: Zahrnuje se pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová 

činnost (podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve 

znění pozdějších předpisů, dále jen „vyhlášky“). Uvádějí se počty 

zájmových útvarů. Zájmovými útvary se rozumí např. kroužky, 

kurzy, soubory, kluby zaměřené na konkrétní aktivity apod.  

Ř. 0109: Uvede se počet účastníků - dětí, žáků a studentů (fyzických 

osob) přijatých k 1 nebo více zájmovým, výchovným, rekreačním 

nebo vzdělávacím činnostem s pravidelnou docházkou (podle 

vyhlášky). Uvedou se účastníci přijatí k pravidelné docházce na 

základě písemné přihlášky (§ 5 vyhlášky), kteří se dále rozvedou 

v ř. 0113 až 0115. Každý účastník se vykáže pouze jednou, bez 

ohledu na počet zájmových útvarů, do nichž je přihlášen. 

Nezahrnují se sem ostatní účastníci akcí pořádaných zájmovými 

útvary. 

Pravidelnou docházkou se rozumí přihlášení k zájmovému 

vzdělávání, které není pravidelnou denní docházkou a které se koná 

po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců v období školního 

vyučování pravidelně s výjimkou období školních prázdnin alespoň 

jednou za 

1. týden v rozsahu alespoň 1 hodiny, nebo 

2. 2 týdny v rozsahu alespoň 2 hodin 

Ř. 0109a: Uvede se počet účastníků - dětí, žáků a studentů (fyzických 

osob) z ř. 0109 přijatých k 1 nebo více zájmovým, výchovným, 

rekreačním nebo vzdělávacím činnostem s pravidelnou docházkou 

(podle vyhlášky), které se konají v rozsahu více než 3 hodiny týdně 

v průměru po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců v období 

školního vyučování s výjimkou období školních prázdnin. 

Ř. 0113: Uvedou se všechny děti, které ještě nezahájily povinnou 

školní docházku. 

Ř. 0114: Uvádějí se žáci základních a středních škol. 

Ř. 0115: Uvádějí se pouze studenti VOŠ, studenti VŠ budou uvedeni 

v ř. 0116 Ostatní účastníci. 

Ř. 0116: Ostatními účastníky mohou být např. studenti VŠ, 

pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, 

popřípadě další fyzické osoby (§ 1 vyhlášky), přijatí k pravidelné 

činnosti na základě písemné přihlášky. Tito účastníci se 

nezahrnují do počtu uvedeného v ř. 0109. 

Oddíl II. 

Sl. 2: Uvedou se počty akcí příležitostné činnosti, jako jsou besedy, 

exkurze, přednášky, kulturní, sportovní, rekreační a zábavné akce 

(s výjimkou akcí uvedených v oddíle VI), poznávací vycházky, 

výlety, jednorázová školení, semináře, soutěže neuvedené v oddíle 

VII, přehlídky, koncerty apod. Údaje za tyto akce se již neuvedou 

v žádné další části výkazu. 

Sl. 3: Do počtu účastníků se zahrnují pouze aktivní účastníci podle 

dokladů o průběhu vzdělávání (podle § 2 vyhlášky). Nepatří sem 

např. diváci na sportovních či kulturních akcích ap., pokud se 

nezapojí do probíhající činnosti. Každý účastník bude započten 

tolikrát, kolikrát se akcí zúčastní. Nezahrnují se pracovníci 

střediska. 

Oddíl IV. 

Rozvádějí se účastníci dalších činností střediska zájmového 

a vzdělávacího charakteru (podle § 2 písm. d), e) a f) vyhlášky) za 

období od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022. Údaje za tyto činnosti se již 

neuvedou v žádné další části výkazu. 

Sl. 3: Vykáže se počet účastníků, kterých se dané aktivity týkaly. 

Pokud se jeden účastník zapojil do více aktivit spadajících do jedné 

oblasti, bude započten tolikrát, kolikrát se aktivit zúčastnil. 

Pokud se jeden účastník zapojil do aktivit vykazovaných ve více 

řádcích, bude vykázán ve všech oblastech, v nichž se aktivit 

zúčastnil.  

Ř. 0401: Patří sem např. poradenská a informační činnost, dětské 

parlamenty apod. Účastníkem se rozumí každý, kdo se zapojí do 

dané činnosti a je evidován v příslušné evidenci. 

Ř. 0402: Patří sem např. individuální práce s talenty, speciální 

činnosti pro účastníky zájmového vzdělávání s vyhraněnými zájmy, 

které nelze zahrnout mezi pravidelné činnosti, individuální příprava 
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na různé druhy zkoušek, která nemá charakter pravidelné činnosti 

v zájmovém útvaru, doučování, vedení diplomových prací, 

konzultační profesní poradenství, praxe studentů, práce SOČ, 

seminární práce apod. Účastníkem se rozumí každý, kdo se zapojí 

do dané činnosti a je evidován v příslušné evidenci. 

Ř. 0404: Patří sem např. otevřené kluby, herny, klubovny, studovny, 

dílny, hřiště, apod. Účastníkem se rozumí každý, kdo se zapojí do 

dané činnosti a je evidován v příslušné evidenci. Do počtu 

účastníků se uvede tolikrát, kolikrát se aktivit zúčastnil. 

Ř. 0405: Patří sem činnosti jinde nezapočtené, např. brigády, 

záchranářské práce, akce v krizových situacích, apod. Účastníkem 

se rozumí každý, kdo se dané činnosti zúčastnil a je evidován 

v příslušné evidenci. Do počtu účastníků se uvede tolikrát, kolikrát 

se aktivit zúčastnil. 

Oddíl V. 

Uvádějí se účastníci (pouze děti, žáci, studenti) z ř. 0109 odd. I se 

speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována 

podpůrná opatření, a nadaní účastníci (pouze děti, žáci, studenti) 

zájmového vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., 

o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných, ve znění pozdějších předpisů. Není rozhodující, zda byl 

účastník vyšetřen školským poradenským zařízením nebo zda mu 

podpůrná opatření v 1. stupni podpory poskytuje samo školské 

zařízení. 

Ř. 0502 až 0504: Účastník se uvede v tolika řádcích, kolik je druhů 

příčin jeho speciálních vzdělávacích potřeb, v řádku 0501 bude 

uveden pouze jednou. Nelze-li účastníka zařadit do žádného 

z ř. 0502 až 0504, a přesto se jedná o účastníka se speciálními 

vzdělávacími potřebami (např. dosud nebyl diagnostikován 

školským poradenským zařízením a je zařazen zařízením do 1. 

stupně podpory), bude uveden pouze v ř. 0501. 

Ř. 0502: Uvedou se účastníci se zdravotním znevýhodněním 

uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona, u nichž byly speciální 

vzdělávací potřeby zjištěny na základě vyšetření školským 

poradenským zařízením. 

Ř. 0503: Uvedou se účastníci, jejichž speciální vzdělávací potřeby 

vyplývají ze zdravotního znevýhodnění neuvedeného v § 16 odst. 9 

školského zákona, a kteří potřebují poskytování podpůrných 

opatření.  

Ř. 0504: Uvedou se účastníci se speciálními vzdělávacími potřebami 

z důvodu odlišeného kulturního prostředí nebo jiných životních 

podmínek. Tito účastníci se dále rozvedou do ř. 0505 až 0507. 

Ř. 0505: Uvedou se účastníci, jejichž speciální vzdělávací potřeby 

vyplývají zejména z odlišného kulturního prostředí v rodině, malé 

znalosti kultury české společnosti, omezené znalosti vyučovacího 

jazyka vč. užívání jiného než vyučovacího jazyka v rodině. 

Ř. 0506: Uvedou se účastníci, jejichž speciální vzdělávací potřeby 

vyplývají zejména z jiných životních podmínek v rodině, obvykle se 

jedná o dlouhodobě se vyskytující životní okolnosti, např. sociální 

vyloučení, výraznou chudobu nebo jiné. 

Ř. 0507: Uvedou se účastníci, jejichž speciální vzdělávací potřeby 

vyplývají z kombinace více faktorů (např. příslušníci etnických 

menšin, pokud se v rodině nehovoří vyučovacím jazykem, platí 

odlišná kulturní pravidla a rodina je sociálně vyloučená). 

Ř. 0509: Uvádějí se mimořádně nadaní účastníci, jejichž nadání bylo 

potvrzeno na základě vyšetření školským poradenským zařízením. 

Ř. 0510: Uvede se počet účastníků, kterým jsou ve vykazujícím 

středisku volného času poskytována podpůrná opatření s kódem 

NFN (na 7. pozici kódu je písmeno B) dle doporučení školského 

poradenského zařízení, bez ohledu na to, zda jsou na tato podpůrná 

opatření požadovány finanční prostředky či nikoliv. 

Oddíl VI. 

Sl. 2: Uvede se táborová a další činnost spojená s pobytem, 

organizovaná vykazujícím zařízením (podle § 2 písm. c) vyhlášky) 

a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.  

Sl. 3b: Uvádějí se veškeré typy pobytových akcí, které trvaly 

i s ubytováním 5 a více dní (vč. táborů – zimních i letních), 

s výjimkou táborů uvedených ve sloupci 4. 

Sl. 3c: Uvádějí se veškeré pobytové akce, které trvaly alespoň dva dny 

a nejvýše 4 dny i s ubytováním, včetně soustředění zájmových 

útvarů, víkendových akcí, výukových programů spojených 

s pobytem apod. 

Sl. 4: Uvádějí se městské tábory či příměstské tábory. Každý tábor se 

vykáže jako jedna akce. Tyto tábory nemusí být spojeny s pobytem 

mimo místo, kde organizace sídlí. 

Ř. 0602: Uvádějí se počty účastníků akcí uvedených v ř. 0601, bez 

ohledu na to, zda se jednalo o členy střediska, kteří byli přijati 

k pravidelné docházce či nikoli. Každý účastník se uvede tolikrát, 

kolika pobytových akcí se zúčastnil. Do počtu účastníků 

se nezapočítávají pracovníci zaměstnaní na pobytových akcích. 

Ř. 0602a: Uvede se počet dětí, žáků a studentů (fyzických osob) 

přijatých k 1 nebo více táborům, a to na dobu alespoň 5 po sobě 

jdoucích dnů. Každý účastník je započten pouze jednou. 

Ř. 0603: Počet osobodní se pro jeden pobyt stanoví jako součin počtu 

účastníků z ř. 0602 a počtu pobytových dnů (vč. sobot a nedělí), při 

více pobytech se tento údaj získá jako součet takovýchto součinů za 

jednotlivé pobyty.  

Ř. 0604: Vykazují se všichni pracovníci, kteří v rámci táborové a další 

činnosti spojené s pobytem vykonávají pedagogickou činnost, bez 

ohledu na druh jejich pracovně právního vztahu k vykazujícímu 

subjektu (pracovní poměr, dohoda apod.) a na zdroj financování. 

Každý pracovník se uvede tolikrát, kolika pobytových akcí 

se zúčastnil. Nezahrnují se pracovníci technicko-hospodářští ani 

provozní. 

Oddíl VII. 

Ř. 0701: Uvede se pouze počet soutěží vyhlašovaných nebo 

spoluvyhlašovaných MŠMT a počet účastníků. Každý účastník 

se uvede tolikrát, kolika soutěží a kol se zúčastnil.  

Oddíl XIV. 

Zahrnují se všichni pracovníci, kteří ve vykazujícím zařízení 

vykonávají pedagogickou činnost, bez ohledu na druh jejich pracovně 

právního vztahu k vykazujícímu subjektu (pracovní poměr, dohoda 

apod.), na zdroje financování a na to, zda splňují požadovanou 

kvalifikaci. Jako interní (ř. 1402) se posuzují pracovníci, kteří jsou 

v zařízení v pracovním poměru, ostatní pracovníci pracující na 

základě dohod apod. se posuzují jako externí (ř. 1403). Údaje 

o pracovnících přepočtených na plně zaměstnané se uvádějí 

s přesností na 1 desetinné místo. 

Sl. 4: U interních pedagogických pracovníků (ř. 1402) se při 

přepočtu na plně zaměstnané porovnává úvazek pracovníka se 

základním úvazkem v dané kategorii.  

Příklad: 3 pracovníci na plné úvazky, 1 pracovnice na 3/4 úvazku, 

1 pracovník na 1/3 úvazku dává úhrnem 3 + 0,75 + 0,3333 = 

4,0833; zapíše se 4,1 přepočteného pracovníka. 

U externích pedagogických pracovníků (ř. 1403) se při přepočtu 

na plně zaměstnané součet odpracovaných hodin všech externích 

pracovníků za měsíc říjen vydělí celkovým počtem pracovních hodin 

připadajících na měsíc říjen (při 8hodinové pracovní době/1 

pracovní den). 

Příklad: 6 externích pedagogických pracovníků v měsíci říjnu – 

první odpracoval 10 hodin, druhý 15 hodin, třetí 30 hodin, čtvrtý 

45 hodin, pátý 63 hodin a šestý 50 hodin, odpracované hodiny se 

sečtou a vydělí počtem pracovních hodin v měsíci říjnu (pro říjen 

2022 se jedná o 160 hodin, např. dle plánovacího kalendáře) 

(10 + 15 + 30 + 45 + 63 + 50)/160 = 213/160 = 1,33125, 

zaokrouhlí se na 1 desetinné místo; zapíše se 1,3 přepočteného 

pracovníka. 

Základní kontrolní vazby 

oddíl I: 

- počet zájmových útvarů (ř. 0108) nesmí být větší než počet 

účastníků (ř. 0109 + 0116) 

- součet počtů účastníků podle kategorií (ř. 0113 až 0115) se musí 

rovnat počtu účastníků celkem (ř. 0109), totéž platí i pro počet 

dívek 

pro všechny řádky: 

- počet dívek ve sl. 2a nesmí být větší než počet účastníků ve sl. 2 

oddíl II: 

- počet akcí/účastníků o víkendu (ř. 0203) nesmí být větší než počet 

akcí/účastníků v ř. 0202 
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pro všechny řádky: 

- počet účastníků (sl. 3) nesmí být menší než počet akcí (sl. 2) 

- je-li uveden počet účastníků (sl. 3), musí být uveden i počet akcí 

(sl. 2) 

oddíl V: 

pro oba sloupce: 

- údaj na každém z ř. 0502 až 0504 nesmí být větší než v ř. 0501 

- součet ř. 0505 až 0507 musí odpovídat počtu účastníků v ř. 0504 

- počet mimořádně nadaných (ř. 0509) nesmí být větší než počet 

účastníků nadaných (ř. 0508) 

- údaj v ř. 0510 nesmí být větší než součet údajů v ř. 0501 a 0508 

pro každý řádek: 

- počet dívek ve sl. 3 nesmí být větší než počet účastníků ve sl. 2 

oddíl VI: 

pro všechny řádky: 

- údaj ve sl. 2 musí odpovídat součtu údajů ve sl. 3b, 3c a 4 

pro všechny sloupce: 

- počet akcí (ř. 0601) nesmí být větší než počet účastníků (ř. 0602) 

- počet pracovníků na pobytových akcích (ř. 0604) nesmí být větší 

než počet účastníků (ř. 0602) 

- počet osobodní (ř. 0603) nesmí být menší než počet účastníků 

(ř. 0602) a neměl by být menší než jeho dvojnásobek, ve sl. 3b než 

jeho pětinásobek 

oddíl VII: 

- počet účastníků ve sl. 3 nesmí být menší než počet soutěží ve sl. 2 

- je-li uveden počet účastníků (sl. 3), musí být uveden i počet soutěží 

(sl. 2) 

oddíl XIV: 

pro všechny řádky: 

- počet pracovníků ve sl. 2 nesmí být menší než počet žen ve sl. 3 

- přepočtený počet (sl. 4) nesmí být větší než počet fyzických osob 

(sl. 2) 

pro všechny sloupce: 

- součet počtů interních a externích pracovníků (ř. 1402 a 1403) musí 

odpovídat počtu pracovníků celkem (ř. 1401) 

Zde jsou uvedeny pouze základní kontrolní vazby. Podrobnější, úplné 

kontrolní vazby jsou součástí pořizovacího programu. 

 


