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IV. 
 

Platné znění vyhlášky o dokumentaci škol a školských zařízení 
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 

 
 

Předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky  
 

§ 3  
 
 (1) Právnické osoby a organizační složky státu vykonávající činnost škol nebo školských 
zařízení (dále jen "právnická osoba") předávají z dokumentace škol a školských zařízení a ze školních 
matrik:  
  
a) údaje týkající se jednotlivých dětí, žáků, studentů a uchazečů o přijetí ke vzdělávání (dále jen 
"individuální údaje") v termínech, způsobem a v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 k této vyhlášce,  
  
b) údaje vzniklé agregací individuálních údajů a další údaje týkající se škol nebo školských zařízení 
(dále jen "agregované údaje") v termínech, způsobem a v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 k této 
vyhlášce,  
  
c) údaje o podpůrných opatřeních druhého až pátého stupně poskytovaných dítěti, žákovi nebo 
studentovi (dále jen "údaje o podpůrných opatřeních druhého až pátého stupně") v termínech, 
způsobem a v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 k této vyhlášce,  
 
 (2) Předávané údaje vycházejí z obsahu školní matriky a dokumentace školy nebo školského 
zařízení ke dni stanovenému v přílohách č. 1 až 3 k této vyhlášce (dále jen "rozhodné datum"). 
Předávané údaje podle odstavce 1 písm. a) a b) zahrnují také změny obsahu školní matriky 
a dokumentace školy nebo školského zařízení, k nimž došlo od odpovídajícího rozhodného data 
v předcházejícím kalendářním roce.  
  
 (3) K předávaným agregovaným údajům uvede právnická osoba své identifikační údaje3) 
a identifikační údaje škol a školských zařízení4), jichž se předávání údajů týká. 
 
 (4) Při předání údajů podle odstavce 1 uvede právnická osoba své telefonické spojení 
a adresu elektronické pošty a dále jméno, popřípadě jména a příjmení fyzické osoby, která údaje 
připravila k předání.  
  
 (5) Údaje podle odstavce 1 se předávají do databáze spravované Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") nebo jím zřízenou a pověřenou právnickou osobou. 
Do této databáze mají v rozsahu nezbytném pro plnění jejich úkolů přístup také krajské úřady 
a obecní úřady obcí s rozšířenou působností, které zajišťují přijímání předávaných údajů do databáze. 
K individuálním údajům v databázi mají přístup pouze pověření zaměstnanci ministerstva nebo 
pověření zaměstnanci právnické osoby uvedené ve větě první.  
  
 (6) Připadne-li poslední den pro předání údajů na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním 
dnem pro předání údajů nejbližší příští pracovní den.  
  

§ 3a  
 
 Ministerstvo nebo jím zřízená právnická osoba anonymizuje osobní údaje zpracovávané 
podle této vyhlášky, jakmile pomine účel, pro který byly shromážděny, nejpozději však po uplynutí 
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30 let od jejich prvého zpracování.  
  

 
 

§ 4  
 
 (1) Individuální údaje se předávají v souladu s popisy struktur individuálních údajů a číselníky 
pro předávání individuálních údajů zveřejněnými ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy (dále jen "Věstník") a způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
  
 (2) Agregované údaje se předávají na formulářích, které obsahují údaje podle přílohy č. 2 
k této vyhlášce, a jejichž vzory se zveřejňují ve Věstníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
  
 (3) Údaje uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce se v případě základních škol, středních škol, 
konzervatoří a vyšších odborných škol předávají v souladu s popisy struktur individuálních údajů 
a číselníky pro předávání individuálních údajů zveřejněnými ve Věstníku a způsobem umožňujícím 
dálkový přístup, v případě ostatních škol a školských zařízení na formuláři, který obsahuje údaje 
uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce, a jehož vzor se zveřejňuje ve Věstníku a způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.  
  
 (4) Popisy struktur podle odstavce 1 se zveřejní nejpozději 3 měsíce před rozhodným datem, 
číselníky podle odstavce 1 se zveřejní nejpozději 6 měsíců před termínem předávání individuálních 
údajů. Vzory formulářů podle odstavce 2 se zveřejní nejpozději 3 měsíce před rozhodným datem, 
popřípadě nejpozději 6 měsíců před rozhodným datem, jedná-li se o předávání údajů týkajících se 
období před tímto datem.  
  
 (5) Popisy struktur a vzor formuláře podle odstavce 3 se zveřejní nejpozději 3 měsíce před 
rozhodným datem, číselníky podle odstavce 3 se zveřejní nejpozději 6 měsíců před termínem 
předávání individuálních údajů.  
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Příloha č. 2 
Předávání agregovaných údajů 

 
ČÁST PRVNÍ  

 
ZPŮSOB PŘEDÁVÁNÍ AGREGOVANÝCH ÚDAJŮ  

 
Čl. 1  

 
Termíny a způsob předávání údajů  

 
 (1) Agregované údaje ze školních matrik a dokumentace škol a školských zařízení předává 
právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení příslušnému správnímu úřadu8) na 
výkazech elektronicky. Po předání agregovaných údajů potvrdí bez zbytečného odkladu ředitel 
právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení výpis statistických informací svým 
podpisem a následně jej zašle na vědomí ministerstvu, je-li škola nebo školské zařízení zřizované 
ministerstvem, nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, je-li škola nebo školské zařízení 
zřizované obcí nebo svazkem obcí, nebo krajskému úřadu, jde-li o ostatní školy a školská zařízení. 
 
  
 (2) Agregované údaje ze školních matrik a dokumentace škol se v souladu s částí druhou této 
přílohy předávají příslušnému správnímu úřadu nejpozději do 10. října k rozhodnému datu 30. září 
stávajícího školního roku. Údaje podle čl. 6, 10 a 11 se předávají nejpozději do 10. června stávajícího 
školního roku k rozhodnému datu 31. května stávajícího školního roku.  
  
 (3) Agregované údaje ze školních matrik a dokumentace školských zařízení se předávají 
v případě školských zařízení uvedených v  
  
a) čl. 12 až 16 nejpozději do 11. listopadu k rozhodnému datu 31. října stávajícího školního roku,  
  
b) čl. 17 až 20 nejpozději do 10. října k rozhodnému datu 30. září stávajícího školního roku.  
  
 (4) Agregované údaje podle čl. 21 se předávají do 15. kalendářního dne po skončení čtvrtletí. 
Rozhodným datem je poslední den kalendářního čtvrtletí. Údaje podle čl. 21 odst. 1 písm. b) se 
předávají k rozhodnému datu 31. prosince, údaje podle čl. 21 odst. 2 písm. b) odst. 2 písm. c) až f) se 
předávají k rozhodnému datu 30. září.  
  
 (5) Termíny podle odstavců 2 až 4 platí pro předání agregovaných údajů ministerstvu nebo 
jím zřízené právnické osobě, jde-li o školu nebo školské zařízení zřizované ministerstvem, obecnímu 
úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o školu nebo školské zařízení zřizované obcí nebo svazkem 
obcí, a krajskému úřadu, jde-li o ostatní školy a školská zařízení. Organizace a orgány veřejné správy 
podle věty první ověří úplnost a logickou správnost údajů, a zjistí-li nedostatky, vyzvou právnickou 
osobu, která údaje předala, k nápravě. Při tom poskytují právnické osobě metodickou podporu. 
 

(6) Při předání protokolu o výpisech statistických informací z dokumentace škol a školských 
zařízení právnických osob ministerstvu uvede příslušný správní úřad8) své telefonické spojení 
a adresu elektronické pošty a dále jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, která 
protokol připravila k předání. 
  
(….) 
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ČÁST ČTVRTÁ  
 

PŘEDÁVÁNÍ AGREGOVANÝCH ÚDAJŮ PRÁVNICKÝMI OSOBAMI VYKONÁVAJÍCÍMI ČINNOST ŠKOLY 
NEBO ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ  

 
Čl. 21  

 
Předávání agregovaných údajů z evidence zaměstnanců a mzdových prostředků  

 
 (1) Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zřizované 
ministerstvem, krajem, obcí, svazkem obcí, registrovanou církví, náboženskou organizací nebo jinou 
právnickou nebo fyzickou osobou předávají údaje o  
  
a) evidenčním počtu zaměstnanců a mzdových prostředcích v členění na pedagogické 
a nepedagogické pracovníky podle kategorií zaměstnanců a podle druhů činností škol a školských 
zařízení, a  
  
b) evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách,  
  
c) počtu žen na mateřské dovolené,  
  
d) počtu zaměstnanců na rodičovské dovolené, a  
  
e) čerpání rezervního fondu podle druhů činností škol a školských zařízení.  
  
 (2) Organizace, které vyplácejí plat11), předávají dále kromě údajů podle odstavce 1 údaje o  
  
a) evidenčním počtu zaměstnanců podle kategorií a druhů činností škol a školských zařízení, 
mzdových prostředcích v členění na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem, podle 
jednotlivých složek platu a zdroje financování, podle kategorií zaměstnanců a druhů činností škol 
a školských zařízení,  
  
b) evidenčním počtu zaměstnanců a mzdových prostředcích vyjmutých z limitů mzdové regulace 
v členění na pedagogické a nepedagogické pracovníky podle druhů činností škol a školských zařízení, 
 
c) evidenčním počtu zaměstnanců podle platových tříd a stupňů v členění na pedagogické pracovníky 

podle kategorií skupin profesí, zdroje financování a podle druhů činností škol a školských zařízení 

a nepedagogické pracovníky, a, 

d) počtu přiznaných vybraných složek platu v členění na pedagogické pracovníky a nepedagogické 

pracovníky podle druhů činností škol a školských zařízení,.  

e) rozsahu přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků podle platových tříd a stupňů 

v členění podle skupin profesí pedagogických pracovníků a podle druhů činností škol a školských 

zařízení, a 

f) počtu hodin přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků pevně stanovených nad 

rámec jejich týdenního rozsahu podle platových tříd a stupňů a hodin výuky nad rámec stanovený 

rámcovým vzdělávacím programem, a to v členění podle skupin profesí pedagogických pracovníků 

a podle druhů činností škol a školských zařízení. 
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____________________ 
 
3) § 144 odst. 1 písm. b) školského zákona.  
4) § 144 odst. 1 písm. a) školského zákona.  
8) § 28 odst. 5 školského zákona.  
11) § 109 odst. 3 písm. d) a e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb. 
a zákona č. 466/2011 Sb. 
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