
CVTI SR, oddelenie štatistiky a služieb, aktualizované: máj 2022 

 

 

 

 

 

 

 

METODICKÝ POKYN 

pre vyplňovanie štatistického výkazu 

o materskej škole a základnej škole pre deti a žiakov 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 

 

 

 

 

 

 

(Pre spravodajské jednotky a regionálne úrady školskej správy v sídle kraja (ďalej len RÚŠS)) 

Účinnosť od 01.09.2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum vedecko-technických informácií SR 

 Bratislava 

Škol (MŠVVŠ SR) 4 - 01 



CVTI SR, oddelenie štatistiky a služieb, aktualizované: máj 2022 

 

 2 

 

ÚVOD 

 

Vyplnený výkaz musí byť najneskôr do 30.09.2022 na CRINFO v stave ODOSLANÝ. 

 

Všeobecné zásady, spôsob predkladania, vyplňovania a spracovania výkazu, vyplňovanie 

identifikačnej časti výkazu a číselníky sú uvedené vo Všeobecných pokynoch pre vyplňovanie 

štatistických výkazov rezortu MŠVVaŠ SR.  

Všeobecné pokyny, vzor výkazu (PDF) a metodický pokyn pre vyplnenie výkazu (DOC, 

PDF), ktoré sa každoročne aktualizujú v priebehu mája až júla pre nasledujúci školský rok, sú 

uvedené na stránke www.cvtisr.sk – v sekcii:  

Informácie o školstve – ZBER ÚDAJOV – Výkazy typu Škol (MŠVVŠ SR) 

 

Prehľad sledovaných ukazovateľov  je na  výkaze  Škol (MŠVVŠ SR) 4 - 01  o materskej 

škole a základnej škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

podľa stavu k 15. septembru 2022.  

 

Vykazujúce jednotky sú všetky typy špeciálnych škôl, a to materské, základné a špeciálne 

základné školy pri špeciálnych výchovných zariadeniach (reedukačných centrách a liečebno-

výchovných sanatóriách), ktoré riadi alebo prevádzkuje štát, cirkev alebo súkromná osoba na 

území Slovenskej republiky a  bežné materské a základné školy, ktoré majú pod správou  

špeciálne triedy. 

Vykazujúca jednotka (riaditeľstvo špeciálnej školy) odošle zo svojho školského 

informačného systému (ďalej len ŠIS) aktualizačnú dávku  v zmysle Metodického pokynu pre 

aktualizáciu údajov za september, ktorý bude k dispozícii na stránke -  

https://crinfo.iedu.sk/RISPortal/   

 

Štatistické údaje o materskej škole a základnej škole pre deti a žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami v školskom roku 2022/2023 budú spracované pomocou 

rezortného informačného systému (ďalej len RIS) prostredníctvom WEB aplikácie V4-01 na 

stránke - https://crinfo.iedu.sk/RISPortal/ - v sekcii:  

ŠaŠZ a zriaďovatelia    
 

Postup zberu údajov cez WEB aplikáciu je uvedený v Príručke, ktorá bude k dispozícii na 

stránke - https://crinfo.iedu.sk/vykazy/V4 

 

Pokyny pre vyplnenie jednotlivých údajov z výkazu v školskom informačnom 

systéme  aSc Agenda a  eŠkola sú prístupné na:  

 

pre V4–01 MŠ:  https://crinfo.iedu.sk/vykazy/V4/V4_01_MS 

pre V4–01 ZŠ:   https://crinfo.iedu.sk/vykazy/V4/V4_01_ZS 

zamestnanci:      https://crinfo.iedu.sk/vykazy/V_ZAM/V_ZAM  

 

   

 

 

 

http://www.cvtisr.sk/
https://crinfo.iedu.sk/RISPortal/
https://crinfo.iedu.sk/RISPortal/
https://crinfo.iedu.sk/vykazy/V4
https://crinfo.iedu.sk/vykazy/V4/V4_01_MS
https://crinfo.iedu.sk/vykazy/V4/V4_01_ZS
https://crinfo.iedu.sk/vykazy/V_ZAM/V_ZAM
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SLEDOVANÉ UKAZOVATELE VO  VÝKAZE  ŠKOL (MŠVVŠ SR) 4-01 

ČASŤ - A. Dodatok za školský rok 2021/2022 

 

Upozornenie! Údaje v časti A musia byť vyplnené aj za školy (špeciálne triedy), ktoré boli v 

predchádzajúcom školskom roku zrušené. Vyplnenie údajov za tieto školy zabezpečí príslušný 

RÚŠS. 

Riadok 0100 - Kapacita špeciálnej materskej školy (uvedie sa počet detí).  Vyplnia len špeciálne 

MŠ. Uvedie sa súčasná kapacita špeciálnej materskej školy na základe rozhodnutia príslušného 

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

pracoviskom (elokovanými pracoviskami) sa uvedie kapacita celej špeciálnej materskej školy vrátane 

kapacity každého elokovaného pracoviska. Bežná MŠ so špeciálnou triedou uvedie kapacitu vrátane  

špeciálnej triedy (špeciálnych tried) vo výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 1 - 01. 

 

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 v 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.“ 

 

 

I. oddiel - Počet žiakov, ktorí ukončili dochádzku a počet žiakov preradených do bežných 

ZŠ za predchádzajúci školský rok bez žiakov so vzdelávacím variantom B a C 

Údaje budú prevzaté z RIS 

Oddiel nevypĺňajú školy pri zdravotníckych zariadeniach  

 

V tomto oddiele sa uvedú počty žiakov, ktorí dokončili školskú dochádzku na základnej 

resp. špeciálnej základnej škole (tu len za vzdelávací variant A), ktorí majú viac ako 15 rokov. 

Títo žiaci môžu pokračovať v štúdiu na niektorej strednej špeciálnej škole alebo uzatvorili  

pracovný pomer, prípadne zostali doma ako nezamestnaní. 

 v riadkoch 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106 stĺpce 2 a 3 sa uvedú počty žiakov 

(dievčat)  podľa toho, v ktorom ročníku ukončili školskú dochádzku na ZŠ resp. ŠZŠ.  

Neuvádzajú sa tu žiaci, ktorí budú pokračovať na inej špeciálnej základnej škole, vtedy 

ide len o prestup na inú školu. 

 v stĺpcoch 4 a 5 sa uvedú počty žiakov (dievčat) podľa toho, v ktorom ročníku boli 

preradení do bežnej ZŠ (nie do  špeciálnej triedy pri bežnej ZŠ).  

 riadok 0102 stĺpec 2 a 3 vyplnia aj školy pre žiakov s intelektovým nadaním, uvedú sa tu 

počty žiakov piatakov, ktorí odchádzajú do osemročných gymnázií, a na základnej škole 

ukončili dochádzku a budú pokračovať na strednej škole.  

 v riadku 0107 je súčet všetkých žiakov (dievčat) spolu.  

 v riadku 0108 sa uvedie počet žiakov (dievčat), ktorí budú pokračovať v štúdiu v 

odbornom učilišti a praktickej škole. Tento riadok vypĺňajú prevažne špeciálne školy pre 

žiakov s mentálnym postihnutím a žiakov s kombinovaným postihnutím. 
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 v riadku 0109 sa uvedie počet žiakov, ktorí budú pokračovať v štúdiu na stredných 

odborných školách. Špeciálne školy pre žiakov s mentálnym postihnutím a žiakov 

s kombinovaným postihnutím vyplnia tento riadok len výnimočne. Prevažne by žiaci 

mali navštevovať odbory so zvlášť upravenými učebnými plánmi (ZUUP).  

 v riadku 0110 sa uvedie počet žiakov, ktorí budú pokračovať v štúdiu na gymnáziu. 

Špeciálne školy pre žiakov s mentálnym postihnutím a žiakov s kombinovaným 

postihnutím nevypĺňajú údaje v tomto riadku. 

 

 

KONTROLA 

S2 >= S3 a S4 >= S5 

R 0107 = R 0101 + ...až R 0106 v každom stĺpci  

R 0107 >= R 0108 + R 0109 + R 0110 v stĺpci 2 a 3  

 

 

 

 

 

II. oddiel - Školy v prírode (ŠvP) a evidované žiadosti za predchádzajúci školský rok 

Údaje budú prevzaté z RIS 

Oddiel nevypĺňajú školy pri zdravotníckych zariadeniach 

 

 v riadku 0201 sa uvedie počet žiakov, ktorí boli v škole v prírode, a to aj opakovane (ak 

boli niektorí žiaci aj viackrát). 

 v riadku 0202 sa uvedie počet  dní strávených v škole v prírode, vypočítaný ako násobok 

počtu žiakov a počtu dní strávených v škole v prírode. Výpočet počtu dní v ŠvP je súčet 

za  všetky turnusy. Neuvádzajú sa tu lyžiarske zájazdy a viacdenné výlety. 

 v riadku 0203 sa uvedie počet žiakov, ktorí boli v škole v prírode, zaradenej do siete škôl 

a školských zariadení v rezorte MŠVVaŠ SR.  

 v riadku 0204 sa uvedie počet žiakov, ktorí boli v inej škole v prírode. 

 v riadku 0205 vyplnia ŠMŠ počet nevybavených žiadostí o prijatie detí do ŠMŠ, ktorým 

sa doteraz nevyhovelo pre nedostatok miesta (žiadosť o prijatie dieťaťa v termíne do 

15.9. vrátane). 

 

KONTROLA 

R 0202 >= R 0201 

R 0201 >= R 0203 

R 0201 >= R 0204 

R 0203+R 0204=R 0201 

 

 

PRÍKLAD počet detí počet dní pobytu počet dní celkom 

I. turnus 10 detí 5 dní 50 dní 

II. turnus 30 detí 10 dní 300 dní 

celkom 40 detí  350 dní 
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ČASŤ - B. Školský rok 2022/2023 

 

III. oddiel – Triedy, žiaci, opakujúci, novozaradení podľa ročníkov 

Niektoré údaje budú prevzaté z RIS (žiaci spolu / dievčatá)    

  

Špeciálna základná škola nie je určená pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia  

s intelektom v norme. Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia sa v tomto výkaze 

nesledujú.  

Školy pri zdravotníckych zariadeniach vyplnia všetky sledované ukazovatele vo WEB 

aplikácii,  uvedú stav k 15.9. (ku dňu zisťovania, nie nejaké priemery) a nevypĺňajú počet 

novozaradených žiakov. Pre tieto školy neplatia základné kontroly pre novozaradených žiakov, 

ale platí, že opakujúcich žiakov nemôže byť viac ako žiakov spolu. Táto nadväznosť platí aj pre 

dievčatá. 

V III. oddiele sa uvedú, podľa jednotlivých ročníkov, počty tried, počty žiakov (dievčat), 

počty opakujúcich žiakov (dievčat) a manuálne sa doplnia  počty novozaradených žiakov 

(dievčat). 

Najvyšší počet detí (žiakov) v triedach sa ustanovuje podľa druhu zdravotného 

znevýhodnenia v zmysle Vyhlášky  MŠ SR č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách, § 5 

Podrobnosti o počte detí a žiakov v triedach.   

Novozaradení žiaci sú žiaci novozaradení z bežných základných škôl a žiaci, ktorí 

doteraz nenavštevovali žiadnu školu (z rodín). Základné a špeciálne základné školy pri  

špeciálnych výchovných zariadeniach t.j. pri reedukačných centrách a liečebno-výchovných 

sanatóriách uvedú ako novozaradených žiakov len žiakov z bežných základných škôl (resp. 

z rodín). Žiaci z iných špeciálnych škôl sa tu už nepočítajú ako novozaradení do špeciálnej školy 

(už boli raz do inej špeciálnej školy novozaradení).   

Pre prípravný ročník t.j. pre riadok R 0301 platí, že súčet opakujúcich a novozaradených 

žiakov sa rovná počtu žiakov v prípravnom ročníku. 

S3 = S5 + S7     a rovnako aj pre dievčatá     S4 = S6 + S8  

Ak škola nemá prípravný ročník platí táto väzba pre prvý ročník, t. j. pre  riadok R 0302.  

V prípade, že žiaci v prípravnom ročníku postúpia do prvého ročníka a ŠZŠ v tomto roku 

neotvorila prípravný ročník, potom táto nadväznosť pre prvý ročník neplatí. Žiaci v takomto 

prvom ročníku už nie sú novozaradení.  

Do prípravného ročníka možno prijímať len žiakov, ktorí k 1. septembru dosiahli fyzický 

vek šesť rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého 

ročníka základnej školy. Päťroční žiaci v prípravnom ročníku sú len v experimentálnom 

vzdelávaní nadaných žiakov. 

Pre ostatné riadky platí, že súčet opakujúcich a novozaradených žiakov(dievčat) je menej 

alebo rovné celkovému počtu žiakov v danom ročníku. 

 

KONTROLA 

S2 <= S3   tried je menej (rovné) ako žiakov spolu 

S3 >= S4,  S5 >= S6,  S7 >= S8   žiakov je viac alebo rovné počtu dievčat  

S3 >= S5+S7,  S4 >= S6+S8   opakujúcich žiakov/dievčat a novozaradených     

  žiakov/dievčat  je menej (rovné) ako žiakov/dievčat spolu 
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IV. oddiel - Veková štruktúra detí a žiakov 

Údaje budú prevzaté z RIS 

Oddiel nevypĺňajú školy pri zdravotníckych zariadeniach 

Počet detí (žiakov) podľa veku sa musí rovnať počtu detí (žiakov) na škole. 

 

 

V. oddiel - Špeciálna materská škola  

Údaje budú prevzaté z RIS 

 

V tomto oddiele, špeciálne materské školy a bežné materské školy, ktoré majú pod svojou 

správou špeciálne triedy, uvedú počet tried, počet zapísaných detí (dievčat) a počet detí 

s odloženou povinnou školskou dochádzkou. 

 v riadku 0100 – sa uvedie Kapacita špeciálnej materskej školy (vyplnia len ŠMŠ) na 

základe rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 

 v riadku 0205 v II. oddiele sa uvedie počet evidovaných žiadostí  o prijatie detí  do MŠ, 

ktorým sa doteraz nevyhovelo pre nedostatok miesta (žiadosť o prijatie dieťaťa v termíne 

od 16.9.2021 do 15. 9.2022 vrátane). 

 

KONTROLA 

R 0502 >= R 0501,  R 0502 >= R 0503,   R 0502 >= R 0504 

 

 

 

VI. oddiel - Školský klub detí  

Údaje budú prevzaté z RIS 

Tento oddiel nevypĺňajú materské školy 

 v riadku 0601 sa uvedie počet oddelení v školskom klube. 

 v riadku 0602 sa uvedie počet zapísaných žiakov, ktorí sú rozhodnutím riaditeľa zapísaní 

v školskom klube v oddeleniach klubu a pravidelne poukazujú príspevok na úhradu za 

pobyt žiaka v školskom klube.  

 

Žiaci navštevujúci záujmové krúžky pri školskom klube sa tu neuvádzajú 

KONTROLA   

R 0601 <= R 0602 

 

 

VII. oddiel - Národnosť žiakov so štátnou príslušnosťou SR 

Údaje budú prevzaté z RIS 

Oddiel nevypĺňajú školy pri zdravotníckych zariadeniach 

 

 

XI.  oddiel - Cudzinci podľa štátnej príslušnosti, druhu pobytu v SR, ročníka 

Údaje budú prevzaté z RIS 

Oddiel nevypĺňajú školy pri zdravotníckych zariadeniach 
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XII. oddiel - Žiaci oslobodení od povinnosti dochádzať do školy podľa ročníka a dôvodu 

oslobodenia 

Údaje budú prevzaté z RIS 

Oddiel nevypĺňajú školy pri zdravotníckych zariadeniach 

 

Žiaci sa uvedú podľa nasledovných kritérií. Povinná školská dochádzka a jej plnenie (§§ 

19-22) a Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky (§§ 23-26) v zmysle Zákona č. 245/2008 

Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). 

 

 

VIII. oddiel - Evidenčný počet zamestnancov (fyzické osoby) 

Údaje budú prevzaté z RIS a od 15.09.2021 sa uvádzajú v samostatnom výkaze za 

zamestnancov V-ZAM prostredníctvom WEB aplikácie na CRINFO. 

Pokyny pre vyplnenie jednotlivých údajov z výkazu v školskom informačnom 

systéme aSc Agenda a eŠkola sú prístupné na:  

 

https://crinfo.iedu.sk/vykazy/V_ZAM/V_ZAM  

 

 uvedú sa aj  zamestnanci prijatí na dohodu o vykonaní práce, ale ženy na materskej 

dovolenke sa do počtu zamestnancov neuvádzajú. 

 uvedú sa učitelia v hlavnom pracovnom pomere vrátane riaditeľa školy na plný úväzok 

alebo s minimálne zníženým úväzkom (znížený najviac o 1/3 hodín). Vo výkaze  za 

špeciálne  triedy  pri  ZŠ a MŠ  sa  neuvádza  riaditeľ školy, ktorý bude vykázaný prednostne 

vo výkaze za bežné ZŠ a MŠ (inak je to duplicita údajov).  

 uvedú sa  učitelia, ktorí učia v prípravnom až v 4. ročníku ZŠ a  v prípravnom až v 4. 

ročníku ŠZŠ vo vzdelávacom variante A, B a C. 

 uvedú sa učitelia, ktorí pracujú na kratší pracovný čas (úväzok menej ako 2/3 hodín).  

 uvedú sa vychovávatelia, pomocní vychovávatelia, školskí psychológovia, zdravotné sestry 

a asistenti učiteľa, ktorí pôsobia v špeciálnej škole, ale nie v internáte školy (špeciálne 

internátne školy neuvádzajú zamestnancov v oddiele VIII., ale vyplnia ich vo výkaze Škol 

(MŠVVŠ SR) 19 - 01 o školskom internáte).  

 uvedú sa zamestnanci s kvalifikáciou zo špeciálnej pedagogiky.  

 školy pri zdravotníckych zariadeniach tu nevypĺňajú počet zdravotných sestier. 

 školy pri špeciálnom výchovnom zariadení vyplnia len učiteľov. Ostatných zamestnancov 

t.j. vychovávateľov, pomocných vychovávateľov, školských psychológov a zdravotné 

sestry a riaditeľa zariadenia vyplnia tieto školy vo výkaze o špeciálnych výchovných 

zariadeniach Škol (MŠVVŠ SR) 14-01.  

 pri výchove a vzdelávaní žiakov 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).  
Je to pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva výchovno-vzdelávací proces 

v školách a  v predškolských zariadeniach a podieľa sa na utváraní podmienok 

nevyhnutných na prekonávanie najmä jazykových, zdravotných a sociálnych bariér žiaka 

pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu. Nie je to (neuvádza sa tu) osobný 

asistent žiaka s postihnutím.  

https://crinfo.iedu.sk/vykazy/V_ZAM/V_ZAM
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KONTROLA 

S2 >= S3,    S2 >= S4 

 

 

IX. oddiel - Žiaci učiaci sa cudzí jazyk 

Údaje budú prevzaté z RIS 

 

V tomto oddiele sa uvedú počty žiakov, ktorí sa učia cudzí jazyk ako povinný, či voliteľný 

predmet (neuvádzajú sa žiaci, ktorí navštevujú jazykovú školu alebo sa učia súkromne, v 

záujmovom krúžku alebo ak ide o výučbu jazykov ako nepovinný predmet a pod.). Ak sa na škole 

učí iný cudzí jazyk ako je uvedené, vyplní sa v R 0907 - v stĺpci "a" slovne príslušný jazyk a v 

stĺpci 2 až 7  sa uvedú počty žiakov. Ak sa žiak učí dva cudzie jazyky, bude zahrnutý do počtu 

žiakov učiacich sa prvý aj druhý cudzí jazyk a počet žiakov v súčtovom  riadku 0999 bude vyšší 

ako počet žiakov školy. 

 Žiaci, ktorí sa cudzie jazyky ako povinný či voliteľný predmet neučia, budú uvedení 

v riadku 0908, v príslušných stĺpcoch, t. j. bez mentálneho postihnutia alebo vo vzdelávacích 

variantoch A, alebo  B a C. 

V IX. oddiele sa uvedú všetci žiaci školy, učiaci sa a aj neučiaci sa cudzí jazyk. 

 

X. oddiel - Dopĺňajúce ukazovatele 

Údaje budú prevzaté z RIS 

 

 v riadku 1001 sa uvedie celkový počet učební používaných školou. Za učebňu sa 

považuje každá miestnosť v školskej budove alebo inde, v ktorej sa pravidelne vyučuje, 

aj keď len počas prechodného obdobia. Do celkového počtu učební sa nezapočítajú 

telocvične, laboratóriá, dielne, ale započítajú sa tu odborné učebne (kresliareň, odborná 

učebňa fyziky, chémie a pod.), kde je možné vyučovanie predmetov. Každá škola musí 

vyplniť počet učební, s výnimkou škôl pri ZZ. 

 v riadku 1002 sa uvedie z celkového počtu učební, počet nevyhovujúcich učební. Za 

nevyhovujúcu sa považuje učebňa, ktorá nevyhovuje zdravotným a hygienickým 

predpisom a tým nespĺňa podmienky na používanie.  

 v riadku 1003 sa uvedie počet žiakov prvého ročníka, ktorí absolvovali predškolskú 

prípravu v materskej škole alebo v špeciálnej materskej škole okrem žiakov opakujúcich 

prvý ročník a žiakov postupujúcich z prípravného ročníka. 

 v riadku 1004 sa uvedie počet dievčat prvého ročníka, ktoré absolvovali predškolskú 

prípravu v materskej škole alebo v špeciálnej materskej škole okrem dievčat opakujúcich 

prvý ročník a dievčat postupujúcich z prípravného ročníka. 

 

KONTROLA 

R 1001 = R 1002 

R 1003 = R 1004 

 

ZÁVER 

V prípade nejasností pri vyplňovaní výkazu sa môžete obrátiť na zamestnancov CVTI SR 

Bratislava, oddelenie štatistiky a služieb: 02/6929 5622,  jozef.petrik@cvtisr.sk 

mailto:jozef.petrik@cvtisr.sk
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