
S 24-01 

Výkaz o základní umělecké škole 
podle stavu k 30. 9. 2018 

Pokyny a vysvětlivky k vyplnění 

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

těchto „Pokynů a vysvětlivek k vyplnění“, platí verze uvedená 

v „Pokynech a vysvětlivkách“. 

Kdo výkaz vyplňuje 

Výkaz vyplňují všechny základní umělecké školy (dále jen 

„škola“), zapsané do rejstříku škol a školských zařízení (dále jen 

„rejstřík“). Škola vyplňuje jeden výkaz bez ohledu na počet 

odloučených pracovišť. Odloučená pracoviště výkaz nevyplňují. Výkaz 

nevyplňují školy, které jsou déle než jeden rok mimo provoz, ani školy 

nově zřízené, které k 30. 9. 2018 dosud nezahájily činnost. 

K výkazu S 24-01 se nevyplňuje výkaz R 13-01 o ředitelství 

škol. 

Škola odešle výkaz do 10. 10. 2018 v elektronické podobě podle 

pokynů MŠMT a následně zašle na vědomí zpracovatelskému místu 

i výpis dat potvrzený ředitelem školy. Zpracovatelským místem je pro 

školy zřizované krajem, registrovanými církvemi a náboženskými 

společnostmi nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou odbor 

školství krajského úřadu (v Praze odbor školství a mládeže Magistrátu 

hl. m.), pro školy zřizované obcí nebo svazkem obcí odbor školství 

úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze odbor školství a mládeže 

Magistrátu hl. m.), pro školy zřizované MŠMT je zpracovatelským 

místem přímo MŠMT (podle § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, dále jen „školský zákon“, ve znění pozdějších předpisů). 

Příslušné zpracovatelské místo poskytne v případě potřeby škole 

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 odd. VIII je uvedena v popisu tohoto oddílu. 

b) Škola může zpracovat k výkazu komentář, který bude obsahovat 

IZO a označení školy a bude potvrzen ředitelem školy. 

Zpracovatelská místa si mohou od školy 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 školy (IZO) 

uvedený v rejstříku. 

Do údaje označeného 1) se uvede počet odloučených pracovišť 

zapsaných do rejstříku. Započtou se jen odloučená pracoviště, která 

mají žáky, popř. která vykazují absolventy za minulý školní rok. 
Pokud škola nemá žádné odloučené pracoviště, uvede se nula. 

Do údaje označeného 2) se vyplní, je-li škola mimo provoz (dočasně, 

ale dlouhodobě uzavřena, zrušena apod.) (=A) či nikoli (=N). Ve 

výkaze za školu mimo provoz bude vyplněno pouze záhlaví a řádky 

týkající se absolventů za minulý školní rok v oddílech I, II, III, IV, V 

a VI. Výkaz za školu mimo provoz se vyplňuje pouze v případě, že 

škola fungovala v uplynulém školním roce. 

V textové části se uvádějí označení druhu školy a adresa podle 

rejstříku. 

Oddíl I - V. 

Žák se vykáže tolikrát, kolikrát platí úplatu za vzdělávání. Hudební 

obor je rozdělen na výuku individuální nebo skupinovou (sl. 7) a na 

výuku kolektivní (sl. 8) v souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 71/2005 

Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

V oddíle III a V se uvádí studium s rozšířeným počtem vyučovacích 

hodin (dále jen „rozšířené studium“). 

Sl. 7: Uvedou se všichni žáci hudebního oboru ve studiu přípravném, 

základním a rozšířeném (I. a II. stupeň), kteří navštěvují individuální 

výuku nebo individuální výuku ve skupině (jedná se o sólovou hru 

na nástroj nebo sólový zpěv) podle dosud platných učebních plánů 

nebo podle školních vzdělávacích programů. Neuvádějí se žáci 

uvedení ve sl. 8, kteří se účastní pouze kolektivní výuky (tj. pokud 

neplatí 2x úplatu za vzdělávání). 

Sl. 8: Zde se uvedou pouze ti žáci, kteří se účastní hry v souboru, 

orchestru nebo komorní hry a nenavštěvují individuální nebo 

skupinovou výuku; dále se uvedou ti žáci, kteří navštěvují výuku 

sborového zpěvu jako hlavní obor a rovněž se neúčastní individuální 

nebo skupinové výuky.  

Oddíl I. 

Uvedou se žáci a absolventi základního studia, rozšířeného studia 

a žáci v přípravném studiu. Nezahrnují se sem žáci studia pro dospělé 

(viz oddíl VI). 

Ř. 0102a: Uvedou se všichni žáci s cizím státním občanstvím. 

Ř. 0102b: Uvedou se žáci z ř. 0102a, kteří jsou občany jiného 

členského státu EU. Rozhodující je státní občanství žáka. 

Oddíl VI. 

Studující a absolventi studia pro dospělé se uvedou jen v tomto oddíle, 

v oddíle I až V se neuvádějí. 

Ř. 0602: Uvádějí se dospělí, kteří se současně vzdělávají v denní formě 

vzdělávání ve středních školách, konzervatořích a vyšších odborných 

školách. 

Ř. 0602b: Uvedou se dospělí z ř. 0602a, kteří jsou občany jiného 

členského státu EU.  

Ř. 0603: Uvedou se pouze absolventi studia pro dospělé v uplynulém 

školním roce. 

Oddíl VII. 

Zahrnují se všichni učitelé bez ohledu na druh jejich pracovně 

právního vztahu k vykazující škole (pracovní poměr, dohoda apod.) 

a na zdroje financování. Dlouhodobě nepřítomný učitel se nevykazuje, 

vykáže se učitel přijatý jako náhrada. 

Jako interní (ř. 0701) se vykazují ti učitelé, kteří ve škole vyučují 

v pracovním poměru. Učitelé vyučující na základě dohod apod. se 

uvádějí jako externí (ř. 0702). 
Ř. 0701a: Uvádí se počet začínajících učitelů v 1. roce praxe učitele od 

vstupu do této pedagogické profese. 

Ř. 0704: Uvádí se počet učitelů, kteří jsou pověřeni podporovat profesní 

rozvoj začínajících učitelů v 1. roce učitelské praxe, uvedených 

v ř. 0701a. 

Oddíl VIII. 

Ř. 0801, 0801a a 0802: Při přepočtu na plně zaměstnaného se 

porovnává úvazek učitele se základním úvazkem v dané kategorii. 

Při přepočtu na plně zaměstnané se neberou v úvahu hodiny nad 

stanovený týdenní rozsah hodin přímé vyučovací činnosti. Výjimkou 

jsou učitelé na zkrácený úvazek, kterým se tyto hodiny započítávají 

až do výše plného úvazku. Údaje o učitelích přepočtených na plně 

zaměstnané se uvádějí s přesností na 1 desetinné místo. 

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. 

Oddíl X. 

Uvádějí se pouze žáci hudebního oboru podle číselníku uvedeného 

v těchto pokynech. Číselník je i součástí pořizovacího programu. 

Údaje za taneční, výtvarný a literárně dramatický obor se zde 

nevykazují. Žák bude v oddíle X vykázán tolikrát, na kolik hudebních 

nástrojů (vč. zpěvu) se učí hrát. Neuvádějí se žáci hudebního oboru, 

kteří se neučí hrát na žádný uvedený nástroj ani nenavštěvují sólový či 

sborový zpěv. Účastní-li se žák hry pouze na jeden nástroj jak 
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v individuální tak v kolektivní výuce v jednom stupni studia, bude 

vykázán pouze jednou. 

Sl. 2 až 5: Uvádějí se žáci vykázaní v oddíle I, ř. 0101, sl. 7 a 8. 

Sl. 7: Uvádějí se studující dospělí uvedení v oddíle VI, ř. 0601, sl. 7 

a 8. 

Sl. a: Číselný kód „hudebního nástroje“ (vč. zpěvu) se uvede podle 

číselníku uvedeného v těchto pokynech. 

Sl. b: Název „hudebního nástroje“ (vč. zpěvu) se doplní automaticky 

pořizovacím programem podle číselníku uvedeného v těchto 

pokynech. 

Sl. 2: Uvedou se žáci hudebního oboru všech přípravných ročníků 

základního studia, pouze pokud již zahájili hru na některý nástroj 

(vč. zpěvu). 

Sl. 5: Uvedou se žáci hudebního oboru obou stupňů rozšířeného 

studia. 

Oddíl XIV. 

Uvádí se počet žáků, kterým jsou poskytována ve vykazující základní 

umělecké škole podpůrná opatření v souladu s § 16 školského zákona, 

podle převažujícího stupně podpory. O zařazení žáka do 1. stupně podpory 

může rozhodnout ředitel školy, o zařazení do 2. až 5. stupně podpory 

rozhoduje výhradně školské poradenské zařízení. 

Základní kontrolní vazby 

oddíl I, II, III, IV, V, VI: 

pro každý řádek: 

- počet žáků celkem (sl. 2) nesmí být menší než počet dívek/žen (sl. 3) 

- počet žáků celkem (sl. 2) se musí rovnat součtu počtů žáků podle 

oborů (sl. 4 až 8) 

oddíl I: 

pro každý sloupec: 

- počet žáků celkem (ř. 0101) nesmí být menší než počet dívek 

(ř. 0102) 

- počet cizinců (ř. 0102a) nesmí být větší než počet žáků celkem 

(ř. 0101) a menší než počet žáků, kteří jsou občany jiného členského 

státu EU (ř. 0102b)  

pro sl. 2, 3: 

počet dívek – cizinek (ř. 0102a, sl. 3) nesmí být větší než počet 

dívek celkem (ř. 0102, sl. 2)  

oddíl II: 

pro každý sloupec: 

- počet žáků základního studia I. stupně (ř. 0210) se musí rovnat 

součtu počtů těchto žáků podle ročníků (ř. 0201 až 0209) 

oddíl III: 

pro každý sloupec: 

- počet žáků rozšířeného studia I. stupně (ř. 0308) se musí rovnat 

součtu počtů těchto žáků podle ročníků (ř. 0302 až 0307) 

oddíl IV: 

pro každý sloupec: 

- počet žáků základního studia II. stupně (ř. 0406) se musí rovnat 

součtu počtů těchto žáků podle ročníků (ř. 0401 až 0405) 

oddíl V: 

pro každý sloupec: 

- počet žáků rozšířeného studia II. stupně (ř. 0505) se musí rovnat 

součtu počtů těchto žáků podle ročníků (ř. 0501 až 0504) 

oddíl VI: 

pro každý sloupec: 

- počet žáků SŠ, konzervatoří a studentů VOŠ studujících v denní 

formě vzdělávání (ř. 0602) nesmí být větší než počet studujících 

celkem (ř. 0601) 

- počet cizinců (ř. 0602a) nesmí být větší než počet žáků SŠ, 

konzervatoří a studentů VOŠ v denní formě vzdělávání (ř. 0602) 

a menší než počet cizinců, kteří jsou občany jiného členského státu 

EU (ř. 0602b)  

oddíl VII a VIII:  

pro všechny řádky: 

- počet učitelů celkem (sl. 2) se musí rovnat součtu počtů učitelů 

podle oborů (sl. 4 až 7) 

- počet žen (sl. 3) nesmí být větší než počet učitelů celkem (sl. 2) 

pro ř. 0701a a 0801a:  

- údaje nesmí být větší než údaje v ř. 0701 a ř. 0801 v odpovídajících 

sloupcích 

oddíl X: 

pro každý sloupec: 

- údaje v řádku 1032 se musí rovnat součtu údajů v ř. 1001 

oddíl XIV: 

pro všechny sloupce: 

- součet údajů v ř. 1401 až 1405 se musí rovnat údaji v ř. 1406  

pro každý řádek: 

- počet žáků celkem ve sl. 2 nesmí být menší než počet dívek ve sl. 3 

Mezioddílové vazby: 

- počet žáků celkem (ř. 0101, sl. 2) se musí rovnat součtu počtů žáků 

podle typu studia (ř. 0210 + 0308 + 0406 + 0505, sl. 2), totéž platí 

i pro sl. 4 až 8 

- počet dívek celkem (ř. 0102, sl. 2) se musí rovnat součtu počtů dívek 

podle typu studia (ř. 0210 + 0308 + 0406 + 0505, sl. 3) 

- počet absolventů celkem (ř. 0103, sl. 2) se musí rovnat součtu počtů 

absolventů podle typu studia (ř. 0211 + 0309 + 0407 + 0506, sl. 2), 

totéž platí i pro sl. 3 až 8 

- přepočtený počet v odd. VIII, ř. 0801, 0801a a 0802, sl. 2, nesmí být 

větší než počet fyzických osob ve shodném řádku v odd. VII, sl. 2, 

totéž platí i pro sl. 3 až 7 

- údaj v odd. X, ř. 1032, sl. 3 by měl odpovídat součtu údajů z odd. II, 

ř. 0203 až 0209, sl. 7 a 8 

- údaj v odd. X, ř. 1032, sl. 4 by měl odpovídat součtu údajů z odd. 

IV, ř. 0402 až 0405, sl. 7 a 8 

- údaj v odd. X, ř. 1032, sl. 5 by měl odpovídat součtu údajů z odd. 

III, ř. 0308, sl. 7 a 8 a z odd. V, ř. 0505, sl. 7 a 8 

- údaj v odd. X, ř. 1032, sl. 7 by měl odpovídat součtu údajů z odd. 

VI, ř. 0601, sl. 7 a 8 

Zde jsou uvedeny pouze základní kontrolní vazby, které mají 

informovat zpracovatele při vyplňování výkazu. Podrobnější - úplné 

kontrolní vazby jsou součástí pořizovacího programu. 

P o u ž í v a n é  č í s e l n í k y  

Hudební nástroje  

1101 Klavír 

1102 El. klávesové nástroje 

(vč. el. varhan) 

1103 Akordeon 

1104 Varhany (chrámové) 

1199 Ostatní klávesové nástroje 

1201 Housle 

1202 Viola 

1203 Violoncello 

1204 Kontrabas 

1205 Cimbál 

1206 Kytara 

1207 Harfa 

1208 El. kytara 

1209 Banjo 

1210 Basová kytara 

1299 Ostatní strunné nástroje 

1301 Zobcová flétna 

1302 Flétna (kromě zobcové) 

1303 Hoboj 

1304 Fagot 

1305 Klarinet 

1306 Saxofon 

1307 Trubka 

1308 Lesní roh 

1309 Pozoun 

1310 Tenor 

1311 Baryton 

1312 Tuba 

1313 Helikón 

1399 Ostatní dechové nástroje 

1401 Bicí nástroje 

1501 Dudy 

1599 Ostatní nástroje 

1602 Sborový zpěv 

1603 Sólový zpěv 

 
 


