
 

 

Přehled výkazů 2020/2021 
 

 

Rychlé hlášení o změně PH školy, PHA školy, počtu tříd a počtu žáků na školní rok 

2020/2021 

Tabulku rychlého hlášení pro školní rok 2020/21 – vyplnit cca do 9. 9. 2020 – způsob 

a termín zasílání formuláře bude ještě upřesněn 

referentka Krajského úřadu Středočeského kraje: v současné době: 

Bc. Martina Pučelíková, e-mail: pucelikova@kr-s.cz  

mně stačí zřejmě pouze na vědomí e-mail: zidkova@cesbrod.cz  

 

 

Výkaz      značka stav ke dni termín pro školy 

Výkazy – školní matrika          

      O základní škole    M 3  30. 9.  15. 10.  

      O základní škole    M3a  31. 3.   15. 4.   

 

Výkonové výkazy 

O zahájení povinné šk. docházky  v ZŠ S53-01  31. 5.   10. 6. 

O zápisu k předšk. vzdělávání v MŠ S51-01  31. 5.  10. 6. 

O mateřské škole    S1-01  30. 9.  12. 10.  

O školní družině- školním klubu  Z2-01  31. 10.  11. 11.  

O ředitelství škol    R13-01 30. 9.  12. 10.  

O činnosti zařízení školního stravování Z17-01  31. 10.  11. 11.  

      O pedag. psych. poradně   Z 23-01 30. 9.  12. 10. 

 

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a  P1-04  čtvrtletně do 15. kal. dne po 

mzdových prostředcích v reg.       ukončení čtvrtletí 

školství           

   

Výkaz o změnách počtu hodin přímé P1d-01  předpoklad 10. 6. 

pedag. činnosti pedag. pracovníků ve   k 30. 9. 

škole a školní družině       

         

+   Výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců P1c-01   30. 9.  15. 10. 

      v reg. školství „poukázka na peníze“        

Výkaz bude posílán od škol DS nebo písemně poštou – s podpisem ředitele školy a opatřen 

razítkem 

 

     Výkaz o podpůrných opatřeních   R43-01 30. 9.   

     Výkaz pro průběžné předávání dat  R 44-99 

     (změny v podpůrných opatřeních) 

 

Přesun závazných ukazatelů mezi platy a OON – posílá se obci P III. Český Brod 

- paní Žídková – pouze e-mailem – cca do 9. 9. 2020 

 

 



 

 

 

Informace, metodické pokyny, vzory formulářů, a kontakty pro výkazy školní 

matriky, výkonové výkazy a výkaz P1-04 jsou na stránkách: www.msmt.cz 

  

Prezentace k výkonovým výkazům: na stránkách www.msmt.cz – záložka – sběr výkonových 

dat – informace a kontakty 

 

Prezentace ke sběru a zpracování dat předávaných ze školních matrik: 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/seminare-ke-zpracovani-

resortnich-vykonovych-vykazu-a-dat 

 

    

Veškeré další tabulky a informace Vám budou posílány v průběhu školního roku 

2020/2021 e-mailem.  

 

! Prosím o dodržování termínů pro odevzdávání !  
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