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Úvod
Všeobecné zásady, spôsob predkladania, vyplňovanie identifikačnej časti výkazu a číselníky sú
uvedené vo Všeobecných pokynoch pre vyplňovanie štátnych štatistických výkazov rezortu
MŠVVaŠ SR. Všeobecné pokyny sú prístupné na stránke www.cvtisr.sk – informácie o školstve zber údajov – výkazy typu Škol (MŠVVŠ SR). Na stránke sú pre Vašu potrebu: formulár výkazu (vo
formáte EXCEL) a metodický pokyn (vo formáte WORD) a web aplikácia, ktoré sa každoročne
aktualizujú v priebehu mája až júla pre nasledujúci školský rok.
Údaje o špeciálnom výchovnom zariadení sa spracúvať cez web aplikáciu. Postup práce je popísaný
v Užívateľskej príručke, ktorá je k dispozícii vo web aplikácii. Vyplnený výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 14 – 01
podľa stavu k 15. 9. je potrebné odoslať 1x príslušnému OÚ v sídle kraja v termíne uvedenom na
výkaze.
Výkaz vypĺňajú:




Reedukačné centrá
Liečebno-výchovné sanatórium
Diagnostické centrá

druh zariadenia = 852
druh zariadenia = 855
druh zariadenia = 856

Identifikačná časť
Vypĺňanie identifikačnej časti je popísané vo Všeobecných smerniciach, vrátane číselníkov pre
okres, druh a prevádzkara školy.
Nadväznosti na identifikačnú časť výkazu
Ak typ zariadenia = 852 – Reedukačné centrum,
vypĺňajú sa odd.: II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX (I = 0)
Ak typ zariadenia = 855 - Liečebno-výchovné sanatórium,
vypĺňajú sa odd.: II, IV, V, VI, VII, VIII, IX (I, III = 0)
Ak typ zariadenia = 856 - Diagnostické centrum,
vypĺňajú sa odd.: I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX (III, = 0)

POZOR! Kontrolný súčet je to súčet všetkých položiek v danom stĺpci v jednotlivých oddieloch
a nemusí byť súčtom logickým.
Slúži na kontrolu správnosti vyplnených údajov pri automatizovanom spracovaní.
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ČASŤ A. Dodatok za predchádzajúci školský rok
Oddiel I. Rozmiestnenie detí 1/
Vyplnia len diagnostické centrá !
Údaje sa sledujú od 16. 9. predchádzajúceho roku do 15. 9. tohto roku.
I.r.

Spolu

z toho
dievčatá

1

2

3

a
Počet detí preradených do reedukačných centier
súdneho rozhodnutia
na
v tom
základe žiadosti zákonného zástupcu
Kontrolný súčet (0101 až 0103)

0101
0102
0103
0116

Kontroly:
R 0101 ≥ R 0102
R 0101 ≥ R 0103
R 0101 = R 0102 +R 0103
KS 0116 = R 0101 + R10102+ R 0103
S3≤S2 pre všetky riadky P0101 až P0116
v riadku 0101 sa uvádza počet všetkých detí, ktoré boli preradené z reedukačných centier
v riadku 0102 sa uvádza počet detí z riadku 0101 preradených na základe súdneho rozhodnutia
v riadku 0103 sa uvádza počet detí z riadku 0101 preradených na žiadosti zákonného zástupcu
Oddiel II. Novoprijatí do zariadenia

a
Novoprijatí spolu
zo základných škôl
zo špeciálnych škôl
v z gymnázií
tom z SOŠ a konzervatórií
z detských domovov
odinakiaľ
Kontrolný súčet (0201 až 0207)

I.r.

Spolu

1
0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0216

2

Kontroly:

z toho
dievčatá
3

R 0201 = R 0202 + ..... + R 0207
KS 0216 = R 0201 + ..... + R 0207
S3≤S2 pre všetky riadky P0201 až
P0216

v riadku 0201 sa uvádza počet novoprijatých detí v čase od 16. 9. predchádzajúceho roku do 15. 9.
sledovaného roka
v riadku 0202 až 0207 sa uvádza počet detí rozpísaný podľa toho, odkiaľ boli do zariadenia prijatí
Oddiel III. Deti v reedukačných centrách 2/
Vyplnia len reedukačné centrá !
Údaje sa sledujú za predchádzajúci školský rok.

a
výučný list 3/
zaškolenie 3/
zaučenie 3/
trvale
Deti,
ktoré boli
podmienečne
prepustené
do väzby
Kontrolný súčet (0301 až 0305)
Deti,
ktoré získali

I.r.

Spolu

1
0301
0302
0303
0304
0305
0306
0316

2

z toho
dievčatá
3

3

Kontroly:
KS 0316 = R 0301 + ..... + R 0307
S3≤S2 pre všetky riadky P0301 až
P0316
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v riadku 0301 sa uvedú deti, ktoré získali výučný list
v riadku 0302 sa uvedú deti, ktoré získali zaškolenie
v riadku 0303 sa uvedú deti, ktoré získali zaučenie
v riadku 0304 sa uvedú deti, ktoré získali pracovnú kvalifikáciu
v riadku 0305, 0306 a 0307 sa uvedú deti, ktoré boli prepustené natrvalo, podmienečne alebo boli
vzaté do väzby.
ČASŤ B. Údaje za sledovaný školský rok
Oddiel IV. Údaje o deťoch
Vyplnia všetky zariadenia!
I.r.
1
0401
0402
0403
0404

a
Počet detí v zariadení
z toho dievčatá
úplné siroty
ústavná
súdneho
starostlivosť
uznesenia/
z
deti
ochranná výchova
riadku umiest- rozsudku
0401 nené na predbežného opatrenia
základe výchovného opatrenia
žiadosti zákonného zástupcu
Počet výchovných skupín
Kontrolný súčet (0401 až 0409)

Spolu
2

Kontroly:
R 0402 R 0401
R 0403 R 0401
R 0401 = R 0404 + ....+ R 0408
KS 0416 = R 0401 + ....+ R 0409

0405
0406
0407
0408
0409
0416

medzioddielová kontrola:
R 0401 = R 0501+ R 0601 + R 0701
R 0402 ≥ R 0602 + R 0702

v riadku 0401 sa uvedie celkový počet detí, ktoré sú umiestnené v zariadení podľa stavu k 15. 9.
sledovaného roka.
v riadku 0402 sa uvedie počet dievčat z celkového počtu detí
v riadku 0403 sa uvedie počet úplných sirôt z celkového počtu detí. Sú to deti, ktoré nemajú ani
jedného z rodičov.
v riadku 0404 až 0408 sa rozpíše počet detí podľa spôsobu, akým boli do zariadenia umiestnené
v riadku 0409 sa uvedie počet výchovných skupín
Oddiel V. Deti predškolského veku

a
Počet detí
z toho zdravotne postihnuté
z riadku 0501 do 3 rokov
vo veku
od 3 do 6 rokov
Kontrolný súčet (0501 až 0504)

I.r.
1
0501
0502
0503
0504
0516

Spolu
2

Kontroly:
R 0502 R 0501
R 0501 = R 0503 + R 0504
KS 0516 = R 0501 + .....+ R 0504

v riadku 0501 sa uvedie počet všetkých detí v predškolskom veku
v riadku 0502 sa uvedie počet detí zo zdravotným znevýhodnením
v riadku 0503 a 0504 sa deti rozpíšu podľa veku

a
Počet detí
z toho dievčatá
Deti vo veku do 15 rokov
Deti vo veku 15 a viac rokov
z toho dievčatá
z
na základnej škole
riadku
na špeciálnej škole
0604
na strednej škole
z r 0601 deti zo zdravotným
postihnutím
Kontrolný súčet (0601 až 0609)

I.r.
1
0601
0602
0603
0604
0605
0606
0607
0608
0609
0616

Spolu
2

Oddiel VI. Deti vo veku povinnej školskej
dochádzky
Kontroly:
R 0602  R 0601
R 0601 = R 0603 + R 0604
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R 0605  R 0604
R 0604 =R 0606 + R 0607 + R 0608
R 0609  R 0601
KS 0616 = R 0601 + ..... + R 0609
Povinná školská dochádzka je 10 rokov.
Vyplňovanie oddielu sa týka iba detí, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku.
v riadku 0601 sa uvedie počet všetkých detí
v riadku 0602 sa uvedie počet všetkých dievčat
v riadku 0603 sa uvedie počet detí vo veku do 15 rokov
v riadku 0604 sa uvedie počet detí vo veku 15 a viac rokov
v riadku 0605 sa uvedie počet dievčat z detí vo veku 15 rokov a viac (z riadku 0604)
v riadku 0606 až 0608 sa uvedie počet detí podľa toho, na ktorej škole si plnia povinnú školskú
dochádzku (z riadku 0604)
v riadku 0609 sa uvedie počet znevýhodnených detí (z riadku 0601), vrátane detí s mentálnym
postihnutím (nezahŕňa deti s poruchami správania)
Oddiel VII. Deti po skončení povinnej školskej dochádzky

a
Počet detí
z toho dievčatá
na gymnáziu, SOŠ, konz.
v OU
spolu
z
domova
dievčatá
riadku0 v OU mimo domov
v záučnom pomere
701
v pracovnom pomere
nezaradení
spolu
dievčatá
Kontrolný súčet (0701 až 0710)

I.r.
1
0701
0702
0703
0704
0705
0706
0707
0708
0709
0710
0716

Spolu
2

Kontroly:
R 0702 R 0701
R 0705  R 0704
R 0710  R 0709
R 0701 = R 0703 + R 0704 +..... + R 0709
KS 0716 = R 0701 + ..... + R 0710

Vyplňovanie oddielu sa týka iba detí, ktoré ukončili povinnú školskú dochádzku.
v riadku 0701 sa uvedie počet všetkých detí
v riadku 0702 sa uvedie počet dievčat z celkového počtu detí
v riadku 0703 až v riadku 0710 sa uvedie počet detí z riadku 0701 podľa toho, na aký typ školy boli
umiestnení po skončení povinnej školskej dochádzky
v riadku 0704 a 0705 sa uvedie počet deti, ktoré navštevujú OU v zariadení
v riadku 0706 sa uvedie počet deti, ktoré navštevujú OU mimo zariadenia
v riadku 0707 sa uvedie počet detí, ktoré sú v záučnom pomere
v riadku 0708 sa uvedie počet detí, ktoré sú v pracovnom pomere
v riadku 0709 sa uvedie počet detí, ktoré sú nezaradené a ostávajú v zariadení
v riadku 0710 sa uvedie počet dievčat z nezaradených detí (z riadku 0709)
Oddiel VIII. Vybavenie zariadenia
a
Lôžková kapacita
Počet spální pre chovancov
1 až 3 lôžkové
v
tom 4 až 6 lôžkové
7 a viac lôžkové
Kontrolný súčet(0801 až 0805)

I.r.
1
0801
0802
0803
0804
0805
0816

Spolu
2

Kontroly:
R 0802 = R 0803 + R 0804 + R 0805
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R 0816 = R 0801 + .... + R 0805
v riadku 0801 sa uvedie posteľová kapacita t.j. najvyšší počet postelí projektovaných vo všetkých
spálňach, prípustný podľa hygienických predpisov
v riadku 0802 až 0805 sa uvedie členenie spální podľa veľkosti a to podľa posteľovej kapacity a nie
podľa skutočného počtu ubytovaných
Oddiel IX. Evidenčný počet zamestnancov (fyzické osoby)
V tomto oddiele sa sledujú všetci zamestnanci zariadenia, okrem zamestnancov jedálne a učiteľov
Zamestnanci školy sú uvedení vo výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 4 – 01.
Zamestnanci jedálne sú uvedení vo výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 17 – 01.

a
Riaditeľ
Vychovávatelia vr. vedúceho vych.
Pomocní vychovávatelia
Psychológovia
Liečební pedagógovia
Zdravotnícki a sociálni zamestnanci
Ostatní zamestnanci 4/, 5/
Kontrolný súčet (0901 až 0907)

I. r.
1
0901
0902
0903
0904
0905
0906
0907
0916

Spolu
2

ženy
3

Kontroly
pre všetky riadky: S3 S2
pre S2 aj S3
R 0916 = R 0901 +.. + R 0907

Tento oddiel musí byť vždy vyplnený. Ak má zariadenie viac častí, rozdelíte zamestnancov
proporcionálne podľa počtu detí. Súčet zamestnancov za jednotlivé zariadenia dáva počet
zamestnancov špeciálneho výchovného zariadenia bez školy.
Vysvetlivky:
Oddiel I., II. a III. vyplníte za obdobie od 16. 9. 2019 do 15. 9. 2020
1/ Vyplnia len diagnostické centrá
2/ Vyplnia len reedukačné centrá
3/ Uveďte len žiakov, ktorí získali výučný list, zaškolenie a zaučenie vo vlastnom zariadení
4/ Okrem zamestnancov jedálne a učiteľov
5/ okrem učiteľov RDD a LVS
ZÁVER
Ruší sa platnosť metodického pokynu pre vyplňovanie štátneho štatistického výkazu Škol
(MŠVVŠ SR) 14-01 vydaného v roku 2019.
V prípade nejasností pri vyplňovaní výkazov sa môžete obrátiť na zamestnancov CVTI SR,
oddelenie štatistiky a služieb, telefón: 02/6929 5601, e-mail: berta.petrikova@cvtisr.sk.
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