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Úvod
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 sú prístupné na stránke www.cvtisr.sk
– informácie o školstve - zber údajov – výkazy typu Škol (MŠVVŠ SR).
. Na webovej stránke sú pre Vašu potrebu taktiež prístupné súbory, ktoré sa každoročne aktualizujú
v priebehu mája až júla pre nasledujúci školský rok.
1. Vykazujúce jednotky – jazykové školy - vyplnia výkazy podľa stavu k 15.9. a doručia ich v dvoch
vyhotoveniach odboru školstva Okresného úradu v sídle kraja (OŠ OÚ) v termíne uvedenom na
výkaze.

2. Údaje z výkazu slúžia na kontrolu práce jazykovej školy a sú podkladom na kontrolu vydaného
oprávnenia vykonávať štátne jazykové skúšky.
VÝKAZ ŠKOL (MŠVVŠ SR) 18 - 01
O JAZYKOVEJ ŠKOLE
Identifikačná časť výkazu - je popísaná vo Všeobecných pokynoch, vrátane číselníkov pre územie,
druh školy a prevádzkara školy.
Pre jazykové školy platí, že DRUHSK = 813.
Samostatnosť školy –x/
Číselník pre samostatnosť školy
l – samostatná
0 - súčasť iného typu školy
Ak je samostatnosť školy = 0, vyplníte v textovej časti aj údaje o škole, ktorej je JŠ súčasťou.
Oddiel I. Poslucháči podľa jazyka a stupňa náročnosti jazykového vzdelania
Počet kurzov, poslucháčov a z toho žiakov základných a stredných škôl vyplníte podľa predtlače
výkazu.
riadky 0106 až 0110 - menovite vyplníte iný cudzí jazyk, ktorý nie je uvedený vyššie.
Kontrola:
R0116 = R0101 + R 102 + ... +R0110 vo všetkých stĺpcoch
S2 ≤ S3
S8 ≤ S9
S11 ≤ S12
S3  S4
S5 ≤ S6
S6  S7
S9  S10
Oddiel II. Poslucháči v konverzačných a prípravných kurzoch podľa jazyka
Počet kurzov a poslucháčov je potrebné vyplniť podľa predtlače výkazu.
riadky 0206 až 0210 - menovite vyplníte vyučovanie iného cudzieho jazyka, ktorý nie je uvedený
vyššie.
Kontrola:
S2 ≤ S3
S6 ≤ S7

S4 ≤ S5
S8 ≤ S9

S10 ≤ S11
S12 ≤ S13

S14 ≤ S15

R0216 = R0201 + R0202 + ... + R0210 vo všetkých stĺpcoch
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Oddiel III. Poslucháči
riadky 0301 až 0304 - vypĺňajú len tie školy, ktoré majú oprávnenie Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu na vykonávanie štátnych jazykových skúšok.
riadok 0305 – uvediete počet vydaných osvedčení o ukončení kurzov.
Kontrola:
R0316 = R0301 až R0305
Oddiel IV. Evidenčný počet učiteľov (fyzické osoby)
riadok 0401 a 0402 - uvediete počty učiteľov, pričom v riadku 0401 uvediete počet učiteľov na
ustanovený pracovný čas (plný úväzok) a v riadku 0402 uvediete počet učiteľov na kratší pracovný
čas.
Do celkového počtu učiteľov sa zarátavajú aj učitelia pracujúci na dohodu.
Kontrola:
S3  S2
R0416 = R0401 + R0402
ZÁVER
V prípade nejasností pri vypĺňaní výkazov sa môžete obrátiť na zamestnancov CVTI SR
Bratislava, oddelenie štatistiky a služieb, telefón: 02/692 95 624, e-mail: jana.mracnova@cvtisr.sk,
telefón: 02/692 95 628, e-mail: eva.hladikova@cvtisr.sk .
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