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Úvod 

Všeobecné zásady, spôsob predkladania, vypĺňanie a spracovanie výkazu a číselníky sú uvedené vo 

Všeobecných pokynoch pre vyplňovanie výkazov rezortu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR (MŠVVŠ SR). Všeobecné pokyny sú prístupné na webovom sídle CVTI SR – Informácie o školstve - 

Zber údajov – Výkazy typu Škol (MŠVVŠ SR). 

Údaje o materskej škole (ďalej MŠ) predkladá vykazujúca jednotka (riaditeľka MŠ) na výkaze 

o materskej škole Škol (MŠVVŠ SR) 1 - 01 podľa stavu k 15. septembru kalendárneho roka. Metodický 

pokyn je záväzný pre všetky MŠ, ktoré sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení, bez ohľadu na ich 

zriaďovateľa. Výkaz MŠ vyplní prostredníctvom aplikácie http://crinfo.iedu.sk/RISPortal v termíne  od 

15. 09. do 30. 09. 2022. Vyplnený výkaz musí byť najneskôr do 30. 09. 2022 na CRINFO v stave 

odoslaný.  

Pokyny na vyplnenie jednotlivých údajov z výkazu v školskom informačnom systéme aSc 

Agenda a eŠkola sú prístupné na 

 https://crinfo.iedu.sk/vykazy/V1/V1_01 a https://crinfo.iedu.sk/vykazy/V_ZAM/V_ZAM 

 

 

VYPĹŇANIE ŠTATISTICKÉHO VÝKAZU ŠKOL (MŠVVŠ SR) 1 - 01  
 

V systéme automatizovaného spracovania údajov o MŠ je výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 1 - 01 nosičom 

vstupných údajov. Výkaz je rozdelený na identifikačnú časť, v ktorej sa vypĺňajú základné identifikačné 

údaje o škole a na 9 oddielov, v ktorých sa sledujú jednotlivé skupiny ukazovateľov. 

Vypĺňanie údajov je zabezpečené prostredníctvom WEB aplikácie na CRINFO prevzatím údajov zo 

školských informačných systémov. 

 

Kapacita materskej školy na základe rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva
1
 

 Uvádza sa súčasná kapacita materskej školy (počet detí) na základe rozhodnutia príslušného 

regionálneho úradu verejného zdravotníctva. V prípade materskej školy s elokovaným pracoviskom 

(elokovanými pracoviskami) sa uvádza kapacita celej materskej školy vrátane kapacity každého 

elokovaného pracoviska. V prípade materskej školy, ktorej súčasťou je aj špeciálna trieda (špeciálne 

triedy), sa uvádza kapacita vrátane kapacity špeciálnej triedy (špeciálnych tried). 
 

KONTROLA 

R0100 ˃ 0 

 

Oddiel I.  Triedy a deti 

Vypĺňajú sa počty tried a detí podľa formy výchovy a vzdelávania (§ 28 ods. 2 školského 

zákona)  a aj podľa vyučovacieho jazyka. Súčet tried a detí (R0103) podľa formy výchovy a vzdelávania 

sa rovná súčtu tried a detí podľa vyučovacieho jazyka. Pri MŠ len s jedným vyučovacím jazykom musí 

byť R0103S2 vždy celé číslo a to bez ohľadu na to, či ide o triedu s/triedy s celodennou alebo poldennou 

výchovou a vzdelávaním.  

  

 

KONTROLA 

S2  S3  

R0103 =  R0101 + R0102 pre S2 a S3 

R0104S3 ≤ R0103S3 

R0103 = R0105 + ....až + R0111 pre S2 a S3 

                                                           
1
 Podľa § 3 ods. 2 vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti 

a mládež: „V predškolskom zariadení a prevádzkarni pre starostlivosť o deti predškolského veku musí byť na jedno 

dieťa najmenej 4 m
2 

plochy dennej miestnosti, ktorá plní funkciu herne a spálne, a ak je  spálňa stavebne oddelená, 

najmenej 3 m
2 

plochy herne. Na jedno ležadlo na spanie musí by najmenej 1,7 m
2
. Priestor na odkladanie ležadiel 

a lôžkovín musí umožňovať ich riadne prevetrávanie. Na jednu stoličku v jedálni musí byť  najmenej 1,4 m
2 

 plochy 

jedálne.“ 

http://crinfo.iedu.sk/RISPortal
https://crinfo.iedu.sk/vykazy/V1/V1_01
https://crinfo.iedu.sk/vykazy/V_ZAM/V_ZAM
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Oddiel II. Národnosť detí so štátnou príslušnosťou SR 

Do oddielu sa zahrnú deti MŠ so štátnou príslušnosťou SR podľa národnosti. Údaje sa zisťujú 

z RIS.  

 

Cudzinci podľa štátnej príslušnosti, druhu pobytu v SR 

 

Údaje sa zisťujú z RIS podľa inej štátnej príslušnosti ako v SR (občianstva), druhu pobytu (trvalého 

pobytu, prihláseného na pobyt a pod. podľa číselníka). 

 

 

Oddiel III.  Evidenčný počet zamestnancov (fyzické osoby) – oddiel sa vypĺňa samostatne v rámci 

aplikácie na CRINFO vo výkaze Zamestnanci 

 

Uvádza sa počet pedagogických a odborných zamestnancov vo fyzických osobách podľa stavu k 

15. 9. kalendárneho roka. V MŠ môžu pôsobiť aj odborní zamestnanci alebo iní zamestnanci (napr. 

zdravotná sestra, pomocný vychovávateľ zamestnaný v rámci Plánu obnovy a odolnosti), ak sú v triedach 

integrované deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Pri výchove a vzdelávaní detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže pôsobiť aj 

pedagogický asistent. Sem sa uvádzajú  zamestnanci v pracovnoprávnom vzťahu, t. j. v pracovnom 

pomere (na základe pracovnej zmluvy), ktorý je typickým pracovným vzťahom, a dohody o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, 

dohoda o brigádnickej práci študentov). . 

Položka „Iní odborní zamestnanci“ sa vypĺňa, ak v MŠ pracuje nejaký odborný zamestnanec. Podľa § 23 

zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa odborní zamestnanci členia na tieto 

kategórie: 

a) psychológ a školský psychológ,  

b) špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg, 

c) kariérový poradca,  

d) logopéd a školský logopéd,  

e) liečebný pedagóg 

f) sociálny pedagóg. 

 

 

Oddiel IV. Povinné predprimárne vzdelávanie (PPV) 

 

Do riadku 0402 sa uvedie počet detí, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie v aktuálnom 

školskom roku.  

Do riadku 0403 sa uvedie z celkového počtu detí (R0402) počet detí, ktoré pokračujú v plnení 

povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ (§ 28a, ods. 3 školského zákona). 

Do riadku 0404 sa uvedie z celkového počtu detí (R0402) počet detí, ktoré nedovŕšili piaty rok 

veku do 31. augusta (§ 28a ods. 5 školského zákona) a ich rodičia do 31. 08. kalendárneho roku požiadali 

o to, aby ich dieťa plnilo povinné predprimárne vzdelávanie. 

Do riadku 0405 sa uvedie z celkového počtu detí (R0402) počet detí, ktorým riaditeľ povolil 

individuálne vzdelávanie zo zdravotných dôvodov (§ 28b ods. 2, písm. a) školského zákona). 

Do riadku 0406 sa uvedie z celkového počtu detí (R0402) počet detí, ktorým riaditeľ povolil 

individuálne vzdelávanie na základe žiadosti ich zákonných zástupcov (§ 28b ods. 2, písm. b) školského 

zákona). 

Do riadku 0407 sa uvedie z celkového počtu detí (R0402) počet detí so zdravotným 

znevýhodnením, ktoré sú oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy (§ 28a ods. 6 

školského zákona). 

 Do riadku 0408 sa uvedie z celkového počtu detí (R0402) počet detí, ktoré povinné 

predprimárne vzdelávanie plnia osobitnou formou podľa par. 23 školského zákona:  

individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v škole, 

 vzdelávanie v školách mimo územia SR, 
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 vzdelávanie v školách zriadených iným štátom na území SR so súhlasom zastupiteľského 

úradu iného štátu, ak zastupiteľský úrad iného štátu oznámil ministerstvu školstva, že vydal 

súhlas na zriadenie školy, ktorá sa neuvedie v sieti škôl a školských zariadení podľa 

osobitného predpisu, 

 vzdelávanie v školách, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie podľa 

medzinárodných programov na základe súhlasu ministerstva školstva, 

 individuálne vzdelávanie v zahraničí, 

 vzdelávanie v Európskych školách.  

 

KONTROLA 

R0401  R0402  

R0402 ≤ R0103S3 

R0403 ≤ R0402  

R0404 ≤ R0402 

R0405 ≤ R0402 

R0406 ≤ R0405 

R0407 ≤ R0402 

R0408 ≤ R0402 

 

Oddiel V. Školy v prírode  

 

Uvádza sa počet detí vyslaných do škôl v prírode v minulom školskom roku. V riadku 0501 sa 

uvedie počet detí, ktoré boli v škole v prírode. Ak niektoré deti boli viackrát, uvedú sa toľkokrát, 

koľkokrát v škole v prírode boli. V riadku 0502 sa uvedie celkový počet dní strávených v škole v prírode, 

vypočítaný ako násobok počtu detí a počtu dní. Môže vzniknúť prípad, že sa koná škola v prírode vo 

viacerých turnusoch. Pre tento prípad uvádzame nižšie uvedený príklad pre výpočet. 

 

PRÍKLAD 

30 detí bolo v škole v prírode. 10 detí bolo 8 dní v prvom turnuse a 20 detí bolo 10 dní v druhom turnuse. 

Spolu je počet dní strávených v ŠvP 280 – príklad pre výpočet je  tabuľke. 

 

 

 Počet detí Počet kalendárnych dní strávených v ŠvP Spolu 

I. turnus 10 detí 8 dní 80 dní 

II. turnus 20 detí 10 dní 200 dní 

Celkom 30 detí X 280 dní 

 

Oddiel VI. Veková štruktúra detí  

 

Údaje sa zisťujú z RIS – počet detí podľa roku narodenia, narodených v januári až v decembri 

uvedeného roka.  
 

 

Oddiel VII. Deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami a deti so SZP 
 

Údaje sa zisťujú z RIS.  

Dieťa so ŠVVP je dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie 

diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, okrem detí umiestnených do špeciálnych 

výchovných zariadení (diagnostické centrum, reedukačné centrum, liečebno-výchovné sanatórium) 

na základe rozhodnutia súdu (§ 2 písm. j) školského zákona).  

Špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba – je požiadavka na úpravu podmienok, obsahu, 

foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní pre dieťa, ktoré vyplývajú z jeho zdravotného 

znevýhodnenia alebo jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí, uplatnenie ktorých je 
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nevyhnutné na rozvoj schopností alebo osobnosti žiaka a dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania 

a primeraného začlenenia do spoločnosti (§ 2 písm. i) školského zákona).  

 

Do kategórie detí so ŠVVP patria deti so zdravotným znevýhodnením (deti 

so zdravotným postihnutím, deti choré alebo zdravotne oslabené, deti s vývinovými poruchami 

a deti s poruchou správania), deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a deti s nadaním. 
 

  
Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP). „Za dieťa zo sociálne znevýhodneného 

prostredia sa považuje iba to dieťa, ktorému bol tento štatút priznaný Centrom pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie na základe výchovno-poradenskej starostlivosti, vrátane 

diagnostiky.“  
 

Vo výkazoch platí zásada, že každé dieťa, ktoré je CPPPaP diagnostikované ako dieťa so ŠVVP môže 

byť vo výkazoch uvedené iba v jednej z kategórií, ktoré sú spoločne zahrnuté pod pojmom ŠVVP. 

počet detí so ŠVVP = počet detí so zdravotným znevýhodnením + počet nadaných detí + počet detí 

zo SZP     

 

Oddiel VIII. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt v MŠ 

 

 

R0801 - uvádza sa výška stanoveného mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt v 

MŠ v EUR na dve desatinné miesta. Vypĺňa sa výška stanoveného mesačného príspevku na jedno dieťa, 

ktorá sa týka najvyššieho počtu detí v MŠ (z detí, na ktoré sa vzťahuje nenulový mesačný 

príspevok). Nevypĺňa sa priemerná výška mesačného príspevku, ani celková  výška príspevkov na 

všetky deti v MŠ. Nevypĺňajú sa režijné náklady ani náklady na stravu. V prípade MŠ zriadených 

obcou, sa vypĺňa na základe platného všeobecne záväzného nariadenia obce (VZN). Neštátne MŠ 

uvádzajú výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ určenú zriaďovateľom. 

 

V prípade, že zriaďovateľ neurčil mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ, vyplní sa 

v riadku 0801 „0,00“ a v riadku 0802 „1“. Ostatné riadky v oddiely VIII. ostávajú prázdne. 

 

R0802- uvádza sa, či je výška stanoveného príspevku pre všetky deti rovnaká. Na výber je - 

áno - „1 - áno“ alebo nie - „0 – nie“. Dôvody diferencovania sú: forma výchovy a vzdelávania, vek, 

druh pobytu, časť školského roka alebo súrodenci (bližšie informácie o jednotlivých položkách nižšie). 

Riadok = „1“ sa uvedie iba v prípade, že výška príspevku je rovnaká pre všetky deti alebo ak 

jediná forma diferenciácie príspevku je z dôvodu, že príspevok sa neuhrádza na základe zákonom 

stanovených podmienok, teda ak ide o deti: 

- pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (týka sa len štátnych MŠ),  

- ktorých zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa 

poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu alebo  

- umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu (§ 28 ods. 6 školského zákona). 

 

Ak R0802 – Ak riadok =„0“ (NIE) – vyplní sa niektorý z riadkov 0803 – 0810 písmenom „1“ 

(ÁNO),  

R0803 Dôvod diferencovania príspevku podľa formy výchovy a vzdelávania znamená, že 

príspevok je iný pre deti v poldennej a celodennej forme výchovy a vzdelávania. 

R0805 Dôvod diferencovania podľa miesta trvalého alebo iného obdobného pobytu dieťaťa 

znamená, že príspevok je iný pre deti s trvalým pobytom v obci MŠ a trvalým pobytom mimo obce danej 

MŠ, príp. je iný pre deti s trvalým pobytom v obci MŠ a prechodným pobytom v obci danej MŠ. 

R0806 Dôvod diferencovania podľa časti školského roka znamená, že vo VZN je explicitne 

stanovené, za akých okolností sa príspevok sa upravuje (znižuje/zvyšuje). 

R0807 Dôvod diferencovania podľa počtu súrodencov znamená, že príspevok sa upravuje 

v prípade, že jednu MŠ navštevuje viacero detí z jednej rodiny (súrodenci). 

R0808 ŤZP –ťažko zdravotne postihnutý  
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R0810 – ďalšie dôvody diferenciácie. 

 

 

Príklad 1 

Platné VZN ustanovuje výšku mesačného príspevku na 10 EUR mesačne a ďalej nešpecifikuje 

charakteristiky detí, na ktoré sa tento príspevok vzťahuje. MŠ navštevuje 15 detí, ktoré majú rok pred 

plnením povinnej školskej dochádzky a 8 mladších detí.  Napriek tomu, že na väčšinu detí v MŠ sa 

príspevok nevzťahuje, údaj v riadku 0801 je v tomto prípade „10,00“ a v riadku 0802 je „1“. R0803 až 

R0810 zostávajú prázdne. 

 

Príklad 2 

Platné VZN ustanovuje výšku mesačného príspevku na jedno dieťa na 15 EUR mesačne. Avšak pre deti 

s poldennou výchovou a vzdelávaním je výška príspevku stanovená na 10 EUR mesačne. Danú MŠ 

navštevuje 15 detí s celodennou výchovou a vzdelávaním a 5 detí s poldennou výchovou a vzdelávaním. 

Riadok 0801 je  „15,00“ (keďže väčšina detí uhradila  príspevok vo výške 15 EUR) a riadok 0802 je „0“.  

V riadkoch 0803 až 0810 sa vyberie  možnosť „forma výchovy a vzdelávania“ = „1“. Ostatné riadky 

ostávajú prázdne. 

Príklad 3 

Platné VZN ustanovuje výšku mesačného príspevku na 20 EUR mesačne pre 4-ročné deti a 25 EUR 

mesačne pre 3-ročné deti. Materskú školu navštevujú 2 deti poberateľov dávky v hmotnej núdzi, 15 detí 

plniacich PPV, 4 deti vo veku 4 rokov  a 2 deti vo veku 3 rokov (spolu 23 detí). Napriek tomu, že na 

väčšinu detí v MŠ sa príspevok nevzťahuje, v riadku 0801 sa uvedie „20,00“ (väčšina z detí, ktoré 

uhrádzajú poplatok, uhrádzajú 20 EUR), v riadku 0802 „0“ a v riadku 0804 „1“. Ostatné bunky ostávajú 

prázdne.  

 

Kedy je povolená hodnota „0,00“ v riadku 0801? 

 V prípade, že zriaďovateľ neurčil mesačný príspevok na čiastočnú úhradu za pobyt v 

MŠ, resp. obec nemá schválené VZN. 

 V prípade, že zriaďovateľ určil mesačný príspevok na úhradu za pobyt v MŠ vo výške 

0 eur. 

 V prípade, že obec síce má VZN, ale MŠ nenavštevujú deti, na ktoré by sa poplatky dali 

uplatniť. Napr. na základe VZN síce mladšie deti, ako deti plniace povinné predprimárne 

vzdelávanie majú platiť príspevok, ale všetky deti, ktoré MŠ v danom školskom roku 

navštevujú, sú deťmi plniacimi povinné predprimárne vzdelávanie. 
 

KONTROLA 

R0801 ≥ 0 

R0802 – musí byť vyplnený (1 - A/0 - N) 

R0803 – R0810  musí byť vyplnené, ak  v riadku 0802 je „nie“ – „0“ 

 

Oddiel IX. Počet žiadostí o prijatie za minulý rok  

 

Zisťujú sa údaje z RIS. Uvedie sa počet žiadostí o prijatie do materskej školy. Z toho žiadosti, ktorým sa 

doteraz nevyhovelo pre nedostatok miesta (v termíne od 16. 09. 2021 do 15. 09. 2022 vrátane, okrem 

žiadostí, ktorým sa nevyhovelo, ale riaditeľka má informácie, že deti boli prijaté do inej materskej školy). 

 

Do riadku 0902 sa uvedie celkový počet evidovaných žiadostí o prijatie detí do MŠ, ktorým sa doteraz 

(do 15. 9. vrátane) nevyhovelo pre nedostatok miesta. 

Do riadku 0903 sa z riadku 0902 uvedie počet žiadostí detí, ktoré mali viac ako dva roky pred plnením 

povinného predprimárneho vzdelávania (t. j. detí, ktoré nedosiahli tri roky veku do 31. augusta). 

Do riadku 0904 sa z riadku 0902 uvedie počet žiadostí detí, ktoré mali dva roky pred plnením povinného 

predprimárneho vzdelávania (t. j. detí, ktoré dosiahli tri roky veku do 31. augusta). 

Do riadku 0905 sa z riadku 0902 uvedie počet žiadostí detí, ktoré mali rok pred plnením povinného 

predprimárneho vzdelávania (t. j. detí, ktoré dosiahli štyri roky veku do 31. augusta). 
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Do riadku 0906 sa z riadku 0902 uvedie počet žiadostí detí vo veku plnenia povinného 

predprimárneho vzdelávania (t. j. detí, ktoré dosiahli päť a viac rokov veku do 31. augusta, teda 

vrátane detí, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. 

 

 

KONTROLA 

R0901 ≥ R0902 

R0902 ≥ R0903 

R0902 ≥ R0904 

R0902 ≥ R0905 

R0902 ≥ R0906 

R0902 = R0903 až R0906 

. 

                 

UPOZORNENIE 

V prípade nejasností pri vyplňovaní výkazov kontaktujte zamestnancov CVTI SR, oddelenie 

štatistiky a služieb, tel. č. 02/692 95 625,  e-mail: helena.brevenikova@cvtisr.sk.  
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