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Správní úřady – příručka pro zpracování dat ze školní matriky 
 

 

I. Přihlášení 

II. Nastavení – změna hesla 

III. Sběr dat  

1. Výběrová kritéria 

2. Výkaz 

3. Dílčí výkazy – ZŠ 

4. Hlavní přehledka – ZŠ, SŠ 

5. Přehledka 

6. Rozšířená přehledka – ZŠ, SŠ 

7. Komentář 

8. Odeslat 

9. Prohlédnuto SÚ 

10. Zamítnout 

11. Export dat  

IV. Sestavy  

V. Export Excel 

VI. Komentář 

 

Ovládací prvky aplikace pro sběr dat: 

 

 tlačítko pro potvrzení, uložení informace  

 tlačítko pro návrat bez uložení 

 tlačítko pro odebrání čísla části školy  

  symbol domečku (v nabídce vlevo) pro návrat na titulní obrazovku  

 symbol vykřičníku v modrém poli – povinná položka 

 symbol vykřičníku v červeném poli – nevyplnili jste povinnou položku 

 symbol fialové knížky s otazníkem označené „Č“ – číselníky 

 symbol fialové knížky označené „V“ – vysvětlivky k výkazům 

 symbol fialové knížky s „P“ – pokyny k předávání individuálních údajů ze školních matrik 

  symbol modré knížky s otazníkem a zkratkou druhu školy nebo spr. úřadu – návod k práci 

  symbol vykřičníku – novinky, důležité informace pro předání dat  

 symbol červeného vypínače (v pravém rohu) – odhlášení z aplikace 

 

Nepoužívejte tlačítko zpět  na liště prohlížeče. Pro pohyb po programu vždy použijte tlačítka 

v aplikaci.  
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Obrázky v této nápovědě jsou z prostředí Internet Explorer, v jiném internetovém prohlížeči se 

aplikace může zobrazovat jinak. 

 

 

I. Přihlášení 

Do aplikace pro předávání údajů ze školních matrik se hlásíte na chráněný server na 

https://matrika.uiv.cz/matrikas/. 

 

Jméno uveďte přidělené přihlašovací jméno, 

Heslo uveďte heslo, které jste si v minulosti nastavili. Pro přidělení nového hesla 

nebo při ztrátě hesla pište na hesla@msmt.cz. 

 
Obr. č. 1 

 

 

 

Vyberte druh školy, za který budete zpracovávat výkazy (ZŠ/SŠ/konzervatoř/VOŠ).  

Obr. č. 2 

 

mailto:hesla@msmt.cz
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II. Nastavení – změna hesla 

Po prvním přihlášení je nutné změnit heslo, které je určeno jen k prvnímu přihlášení. Nové heslo 

zůstává platné, dokud ho znovu nezměníte. Na úvodní stránce vyberte druh školy a změnu hesla 

proveďte volbou Nastavení vpravo v hlavní nabídce.  

Obr. č. 3 

 

 

Při změně hesla zadáváte Původní heslo a Nové heslo. Nové heslo se zadává dvakrát, v obou 

kolonkách musí být stejné. Minimální délka hesla je 5 znaků, maximální délka hesla je omezena na 

15 znaků, rozlišují se velká/malá písmena. Nové heslo potvrďte volbou Uložit. 

Obr. č. 4 

 
 

 

 

 

III. Sběr dat  

 
Obr. č. 5 
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V nabídce Sběr dat máte možnost zaškrtnout kritéria pro výběr výkazů: 

 

1. Odeslaný školou: vyberou a zobrazí se školy, které úspěšně importovaly data ze školní matriky, 

doplnily požadované komentáře k vytvořeným sestavám a odeslaly výkaz správnímu úřadu. 

2. Odeslaný na MŠMT: zobrazí se školy, jejichž výkazy a komentáře jste již odsouhlasili 

a odeslali. 

3. Vrácený škole: zobrazí se školy, jejichž výkazy jste zamítli.  

4. Vráceno škole z MŠMT: zobrazí se školy, jejichž výkazy vrátili škole pracovníci MŠMT.  

5. Přijatý (zpracovaný) soubor: zobrazí se školy, jejichž výkazy již byly zpracovány a přijaty 

pracovníky MŠMT. 

6. Odeslané po opravě: zobrazí se školy, jimž byl výkaz vrácen, a školy znovu odeslaly opravená 

data. Datum vrácení výkazu je nižší než datum odeslání ze školy. 

 

Po odklepnutí výběru se na obrazovce objeví jednak další nabídky, jednak tabulka s řádky 

jednotlivých škol, které odeslaly výkaz správnímu úřadu (obrázek č. 6). Každý řádek představuje 

množinu informací o tom, v jakém stavu jsou zpracovávaná data školy. Řádek, na kterém je umístěn 

kurzor (ukazovátko), má tmavší barvu než ostatní řádky. Na obrázku stojí kurzor na 3. řádku. Volby 

v nabídce Sběr dat nabízejí údaje za školu, na jejímž řádku stojí kurzor.  Pokud se někde volí IZO, 

je předem nastaveno IZO školy, na které stojí kurzor. Do stran se na obrazovce pohybujete pomocí 

vodorovného posuvníku dole, na další stránky se dostanete pomocí čísel jednotlivých stránek. 

Můžete si zvolit, podle které položky chcete školy seřadit – pomocí šipek ve tvaru trojúhelníku pod 

názvy jednotlivých sloupců.   

 

Správní úřad si může zkontrolovaná data označit tak, že prostřednictvím nabídky „Prohlédnuto 

SÚ“ zaškrtne okénko ve sloupci OK. Dále předaná data buď akceptuje a předá do centrální databáze 

(volba Odeslat), nebo neakceptuje a „vrátí“ je (volba Zamítnout) s výhradami škole, čímž jí 

umožní znovu importovat a odeslat opravené soubory. Pokud nejsou data zamítnuta na žádost 

školy, je nutné školu na vrácení dat upozornit sdělit, jaké chyby má opravit. 
 

Obr. č. 6 
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Volby v nabídce Sběr dat: 

 

1. Výběrová kritéria 

2. Výkaz 
3. Dílčí výkazy – ZŠ, SŠ 

4. Hlavní přehledka – ZŠ, SŠ 

5. Přehledka 

6. Rozšířená přehledka – ZŠ, SŠ 

7. Komentář 

8. Odeslat 

9. Prohlédnuto SÚ 

10. Zamítnout 

11. Export dat 

 

1. Výběrová kritéria 

Nabídka vás vrátí na stránku zadání kritérií pro výběr souborů,  které budete zpracovávat – viz 

obrázek č. 5 a text pod ním. 

 

2. Výkaz 

Volba „Výkaz“ z nabídky Sběr dat zobrazí sestavu výkazu školy, na které právě stojíte kurzorem 

(nezadáváte IZO). U základních škol se zobrazí souhrnný výkaz za všechna místa poskytovaného 

vzdělávání, proto je vhodnější používat volbu „Dílčí výkazy“. Odeslané výkazy za jednotlivá 

místa poskytovaného vzdělávání jsou uvedeny jako „Odevzdané části“ pod tabulkou v záhlaví 

výkazu. 
 

Obr. č. 7 

 

Všechny sestavy se zobrazují ve formátu pdf (PortableDocFormat), který vyžaduje nainstalovaný 

prohlížeč Adobe Reader, který je volně dostupný a lze bezplatně stáhnout například z odkazu 

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html. Chcete-li sestavu vytisknout, použijte 

symbol tiskárny z nabídky vašeho internetového prohlížeče. 

 

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
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3. Dílčí výkazy – jen ZŠ a SŠ 

Tato nabídka je přístupná, jen pokud je na úvodní stránce zvolen druh školy ZŠ nebo SŠ a 

umožňuje zobrazit a vytisknout výkazy za každé odloučené pracoviště (místo poskytovaného 

vzdělávání zapsané v rejstříku) základní školy, za které škola odevzdala soubory dat.  

Obrazovky s výběrem podmínek jsou stejné jako v nabídce Sestavy (viz oddíl IV. Sestavy). 

Na rozdíl od nabídky Sestavy je ve výběru nastaveno IZO té školy, na které stojí ukazovátko 

(kurzor), není třeba vybírat školu. Vybraný řádek má vždy tmavší barvu. 

Obr. č. 8 

 

V nabídce lze kromě dílčích výkazů, označených písmeny (A, B, C..), zobrazit a vytisknout i 

souhrnný výkaz za všechny části – ten se zobrazí, i pokud z nabídky „Kód výkazu“ nic nevyberete. 

Obr. č. 9 

 

Základní a střední školy odevzdávají správnímu úřadu výtisk výkazů za jednotlivá místa 

poskytovaného vzdělávání (části), v aplikaci označené jako dílčí výkazy. Dílčí výkazy jsou na 

výkazu označeny písmeny. 
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4. Hlavní přehledka – jen ZŠ a SŠ 

Tato volba je přístupná jen základním a středním školám. Zobrazí tabulku se základními údaji té 

školy, na které právě stojíte kurzorem. Jsou tu uvedeny celkové počty žáků ve třídách, včetně žáků, 

kteří se vzdělávají podle §38 (vzdělávání v zahraniční škole), u ZŠ i podle §41 (individuální 

vzdělávání) a §42 (vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením). Údaje jsou vhodné pro 

rychlou kontrolu naplněnosti tříd, počtu tříd a počtu žáků. Za každou třídu se zobrazují i 

písmena z kódu oboru, ve kterém se žáci ve třídě vzdělávají: C = Základní škola (RVP ZV, včetně 

přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP a upravených vzdělávacích plánů), B = Základní škola 

speciální (RVP pro ZŠ speciální). 

Obr. č. 10 

 

 

5. Přehledka 

Volba Přehledka z nabídky Sběr dat zobrazí tabulku školy, na které právě stojíte kurzorem. Stejná 

se zobrazuje v nabídce Sestavy, kde je však nutné zadat IZO školy, o jejíž přehledku se zajímáme. 

Obr. č. 11 
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Tabulka je vhodná ke kontrole označení, počtu a naplněnosti tříd školy, vykazování tříd 

v málotřídních školách, kontrolu zařazení žáků běžných tříd do tříd a ročníků (např. žák 7. ročníku 

v 6. třídě), vyplnění počtu žáků učících se cizí jazyk ve sloupci „Neučící se cizí jazyk“.  

Přehledka za střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy navíc obsahuje údaje o souběžném 

vzdělávání jednoho žáka ve více oborech. Správním úřadům se rodné číslo žáka nezobrazuje.  

Obr. č. 12 

 
 

6. Rozšířená přehledka – jen SŠ 

Rozšířená přehledka se vytváří jen za střední školy. Je shodná se sestavou z nabídky Sestavy. 

Zobrazí se tabulka s údaji té školy, na které v nabídce Sběr dat právě stojí kurzor (tmavší řádek). 

Jsou zde navíc údaje o oborech, ve kterých se žáci vzdělávají. 

Obr. č. 13 
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7. Komentář – komentář školy 

V nabídce „Sběr dat“ se zobrazují sloupce „Komentář“ a „Komentář SÚ“. Obsahují informaci 

„Ano“ nebo „Ne“ o tom, zda škola nebo správní úřad připojil komentář. Je na zvážení správního 

úřadu, zda připojí svůj komentář, obvykle pokud bude chtít doplnit nebo upřesnit komentář školy. 

Obr. č. 14 

 

Po volbě Komentář v nabídce Sběr dat se zobrazí protokol k výkazu školy, na které právě stojíte 

kurzorem, s údaji, ke kterým je požadováno vysvětlení a s doplněnými komentáři školy, případně 

úřadu. Stejný protokol lze vyvolat z nabídky „Sestavy“.  

Vedle kódu chyby je uvedeno označení výkazu, číslo, příp. nadpis oddílu kde se údaj vyskytuje. 

V dalším řádku je dotaz k údaji (Text chyby), v řádku Hodnoty jsou uvedeny údaje z konkrétního 

řádku a sloupce oddílu výkazu – např. R03012 popisuje oddíl III, řádek 0301, sloupec 2.  

Překontrolujte školou uvedené odůvodnění v komentáři školy. Nesmyslný komentář je důvodem 

pro vrácení výkazu škole, nepřesný nebo těžko pochopitelný komentář může správní úřad upřesnit 

svým komentářem. 

Obr. č. 15 
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8.  Odeslat 

Tato volba umožňuje předat zkontrolované výkazy a komentáře MŠMT.  

Obr. č. 16 

 

Tlačítkem Uložit předáte výkaz MŠMT. Po odeslání výkazu se objeví u příslušné školy datum a čas 

odeslání výkazu na MŠMT. 

 

9. Prohlédnuto SÚ  

Obr. č. 17 

 

Pro přehlednost lze zkontrolovaná data, neodeslaná i odeslaná označit prostřednictvím volby 

„Prohlédnuto SÚ“, kterou se zaškrtne okénko ve sloupci OK. Opakovanou volbou se zaškrtnutí 

zruší. 

 

10. Zamítnout soubor 

Pokud jsou v předaných sestavách (výkaz, přehledky, komentáře) chyby nebo nedostatečně 

zdůvodněné údaje, ke kterým je požadován komentář, data se neodesílají MŠMT, ale zamítnou se. 

Zamítnutím (vrácením dat) se škole umožní znovu odeslat opravená data.  

Správní úřad může zamítnout i data odeslaná a přijatá MŠMT. 

Obr. č. 18 

 

Při zamítnutí výkazu uveďte stručný důvod zamítnutí. V řádku příslušné školy se pak objeví datum 

a čas vrácení výkazu škole. Pokud není vrácení výkazu k opravě iniciováno samotnou školou, je 

nutné o zamítnutí informovat školu, aby mohla provést požadovanou opravu. 
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11. Export dat 

Tato nabídka umožňuje otevřít nebo uložit na disk soubor ExportDat.zip, který obsahuje soubor 

s kódem správního úřadu v názvu.  

Obr. č. 19 

 

Soubor se otevře v Excelu, kde na jednotlivých listech jsou data za jednotlivé oddíly výkazů (u 

základních škol za oddíly dílčích výkazů) odeslaných správnímu úřadu za zvolený druh školy. 

Obr. č. 20 

 

Na listu označeném _Stat jsou údaje z oddílu XXI, žáci podle státního občanství. Čísla řádků (ve 

sloupci označeném „radek“) a sloupců (např. Z2, Z4, Z6…) u oddílů výkazu s pohyblivým počtem 

řádků odpovídají řádkům a sloupcům v oddíle výkazu. Mohou obsahovat navíc prázdné řádky, 

v ukázce jsou prázdné řádky za očekávané žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (ve sloupci 

svp je 1). Sloupec p_izo rozlišuje dílčí výkazy (za místa poskytovaného vzdělávání). 

 

Obr. č. 21 

 



Postup při zpracování dat ze školních matrik škol  (5. 2. 2019) 

12 

Sloupce (položky) u oddílů výkazů s pevným počtem řádků jsou označeny jednotně písmenem a 

číslicemi, které odpovídají číslu oddílu výkazu (je zároveň prvním dvojčíslím čísla řádku), číslu 

řádku a číslu sloupce oddílu výkazu (např. R01013 značí oddíl I., řádek 0101, sloupec 3). 

 

 

IV. Sestavy 

Na rozdíl od nabídky Sběr dat, kde se otevírá sestava té školy, na které stojí kurzor (ukazovátko, 

tmavší řádek), v nabídce Sestavy je více možností výběru. Vybírá se IZO hledané školy, případně 

číslo části, lze vytvořit agregovaný výkaz za celý správní úřad, údaje lze seřadit podle některé 

položky, nebo lze otevřít nové okno pro sestavu – v takovém případě ji lze ponechat samostatně 

otevřenou a pracovat s dalšími nabídkami aplikace pro sběr dat. 

Obr. č. 22 

 

 

 

 

  Výkaz  .  

 

M3, M3a, M8, M8a, M9, M9a, M10, M10a, U41 – podle zvoleného druhu školy na titulní 

obrazovce a podle data sběru (jaro, podzim) se nabízí tlačítko pro příslušný výkaz. Lze vybrat 

sestava za školu (IZO), část školy (kód výkazu A, B, C…) nebo za všechny školy, které odeslaly 

výkaz správnímu úřadu.  

Pro tvorbu výkazu nejdříve zvolíte školu z nabízené roletky v nabídce „IZO školy“ (sestava výkazu 

je agregovaná z dat za všechny předané části školy). V záhlaví výkazu se tiskne, za které části je 

sestava vytvořena (obr. 23). 
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Obr. č. 23 

 
 

Výběr „Kód výkazu“ má význam jen pokud škola předává více výkazů za stejný druh školy (IZO).  

Pokud škola odevzdává jeden výkaz za IZO, zobrazí se v každém případě stejný výkaz (ať kód 

výkazu zůstane nevybrán, je vybrán souhrnný výkaz za školu, nebo je vybrán nabízený výkaz A). 
 

Obr. č. 24 

 

Při zaškrtnutí volby „Celý spr. úřad“ se do výkazu nasčítají data za všechny výkazy odeslané 

minulý den školami správnímu úřadu za druh školy navolený na úvodní obrazovce. 

Při zaškrtnutí volby „Otevřít nové okno pro sestavu“ se výkaz otevře v samostatném okně. Pak 

můžete pokračovat ve zpracování dat, přičemž prohlížený výkaz zůstává k dispozici na obrazovce.  

K prohlížení a tisku sestav se nabízí formát pdf (PortableDocFormat), který vyžaduje nainstalovaný 

prohlížeč Adobe Reader, který je volně dostupný a lze bezplatně stáhnout například z odkazu 

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html. Chcete-li sestavu vytisknout, použijte 

symbol tiskárny z nabídky vašeho internetového prohlížeče.  

Obr. č. 25 

 

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
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  Přehledka, Hlavní přehledka, Rozšířená přehledka .  

Popis přehledek je uveden v kapitole Sběr dat na str. 6 – 8. V nabídce Sestavy je možnost výběru 

přehledek podle IZO školy, části školy (místa poskytovaného vzdělávání) a možnost otevření 

v samostatném okně. Údaje v Přehledce lze seřadit podle ročníku nebo podle tříd.  

Obr. č. 26 

 

 

  Doplňková tabulka VIIB  . pro SŠ byla zrušena. 

  Protokol ZŠ .       

Výpis Protokolu neposílejte poštou ani datovou schránkou. 

Stačí vyplnit kontaktní údaje o zpracovateli výkazů správního úřadu, doplnit zdůvodnění 

případného nepředání očekávaných výkazů škol v seznamu na Protokolu a zaškrtnout uzavření 

sběru dat správním úřadem, nejlépe poslední den v termínu určeném jako nejzazší pro předání dat 

správními úřady (jarní termín 26. 4. 2019, podzimní termín 23. 10. 2019/ 22. 11. 2019 za VOŠ).  

Tlačítko pro práci s protokolem se nabídne pro druh školy vybrané na úvodní stránce ( ).  

Obr. č. 27 
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Kontakty, které správní úřad vepíše na obrazovce (obr. č. 27), se zobrazí v razítku protokolu. 

Zdůvodnění nedodaných výkazů se rovněž propíše do Protokolu.  

Protokol lze prohlížet nebo tisknout ve formátu pdf, lze otevřít v novém okně, nezávisle na další 

práci s aplikací pro sběr dat.  

Pokud od posledního tisku došlo ke změně v počtu předaných výkazů, zobrazí se i upozornění o 

přepočtu protokolu. 

Po ukončení sběru dat zaškrtněte okénko „Potvrzuji ukončení sběru dat….“, tím nahradíte 

odesílání Protokolu poštou nebo datovou schránkou. Vydržte nejlépe do posledního dne termínu pro 

předání dat správním úřadem, do té doby ještě může škola opravovat.  

Obr. č. 28 

 

Uzavřený sběr dat se znovu otevře, pokud škola odešle výkaz správnímu úřadu – po vrácení výkazu 

úřadem nebo MŠMT, ev. data odešle škola, která do té doby žádný výkaz neposlala. 

Uzavření sběru dat je informace pro zpracovatelku na MŠMT, neznemožňuje další práci úřadu 

ani škole, pokud je nutné ještě něco opravit.  

 

V protokolu jsou zobrazeny 

základní údaje o správním 

úřadu, o počtu škol, které mají 

předat výkaz, o počtu výkazů 

odeslaných na MŠMT, o počtu 

žáků v odeslaných výkazech 

apod. V protokolu se také 

vypisuje jmenovitý seznam 

škol, za které dosud nebyl 

odeslán výkaz na MŠMT. 

Obr. č. 29 – protokol otevřený v novém 

okně: 
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  Jmenovitý seznam škol  . 

Tlačítko pro sledování stavu předávání souborů dat od jednotlivých škol.  Po výběru typu školy lze 

vybrat stav předání a zpracování dat. Pokud stav nevyberete, zobrazí se všechny stavy souborů.  

 

Obr. č. 30 

 

Při výběru formátu, v kterém se mají informace zobrazit, doporučujeme vybrat ExcelRecord. 

Seznam škol lze otevřít v samostatném okně. 

Obr. č. 31 

 
 

 

  Přehled oborů školy  .     

Tlačítko pro výpis oborů jednotlivých škol, jak je mají zapsány ve školském rejstříku. Obory lze 

vypsat i za celý správní úřad, pokud se nevybere IZO, ale zaškrtne se okénko „Celý spr. úřad“. 

Sestavu lze zobrazit v samostatném okně. 
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Obr. č. 32 

 
 

Střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy mohou předat údaje jen za obory, které mají 

zapsány ve školském rejstříku. Základní školy mají možnost uvést obor, který nemají zapsán ve 

školském rejstříku, ale tuto skutečnost musí okomentovat a nechat si obor zapsat do rejstříku.  

Obr. č. 33 

 

 

  Přehled míst výuky   - jen ZŠ 

Pro zobrazení v tabulce doporučujeme vybrat formát ExcelRecord. 

Obr. č. 34 
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V tabulce se zobrazují všechna odloučená pracoviště (místa výuky) tak, jak je mají školy uvedené 

v nabídce Nastavení částí. Zaškrtnutí v prvním sloupci označuje adresy, za které škola předává 

výkaz. Takové pracoviště má uvedeno číslo části a kód výkazu. 

 

Obr. č. 35 

 

 

  Komentáře k výkazu .   

Stále v nabídce Sestavy, tlačítko Komentáře k výkazu vypíše protokol k výkazu školy s údaji, ke 

kterým je požadováno vysvětlení, s doplněnými komentáři školy, případně správního úřadu. Stejná 

sestava se zobrazuje i v nabídce Sběr dat (viz str. 9). V nabídce Sestavy lze vypsat komentáře za 

zvolené IZO školy nebo za všechny školy správního úřadu. Lze zobrazit i komentáře škol 

k vybranému údaji podle kódu chyby a lze je vypsat v samostatném okně. 

Obr. č. 36 

 

  Duplicity žáků . 

Sledují se česká rodná čísla uvedená duplicitně na více školách stejného druhu. K prohlížení a tisku 

sestav se nabízí formát pdf (PortableDocFormat) i Excel. Sestavu lze vytvořit za konkrétní IZO 

(školu), nebo za celý správní úřad, a to buď ve formátu pdf (PortableDocFormat) nebo jako tabulku 

Excel. Sestava lze otevřít v novém okně, nezávisle na další práci se sběrovou aplikací. 

Pokud žák přestupuje na jinou školu zapsanou ve školském rejstříku, nová škola pošle rozhodnutí o 

přijetí žáka původní škole a žák přestává být žákem původní školy v den, který předchází dni, ke 

kterému byl přijat na jinou školu. Rozhodující je tedy datum, kdy škola žáka nově přijala, předchozí 

škola ho ukončuje ve školní evidenci o den dříve. 
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Obr. č. 37 

 
 

Duplicity (vykázání rodného čísla několika školami zároveň) má smysl kontrolovat až po odeslání 

dat většiny škol a hlavně po odeslání všemi školami.  

V sestavě se zobrazí IZO všech škol vybraného druhu (např. ZŠ), v nichž je žák vykázán, a další 

údaje o žákovi, podle druhu školy.  

Škole se po odeslání dat školou zaktivuje tlačítko „Duplicity RČ“, kde se zobrazí duplicitní rodné 

číslo, zatímco správnímu úřadu se zobrazí jen datum narození žáka.  

Často se jako duplicita objeví slovenské rodné číslo – zde je nutné postupovat stejně jako u 

ostatních cizinců – vytvořit místo RČ kód sestavený z data narození, písmene „X“ a trojčíslí 

jedinečného pro školu.  

Datum zahájení vzdělávání napoví, ve které škole se žák vzdělával dříve a ve které nově nastoupil.  

Obr. č. 38 

 

 

V případě duplicitního rodného čísla je třeba zkontrolovat správnost jeho vykázání (další informace 

pod ikonou   ) a případně provést opravu v evidenci školy. 

Školu kontaktujte dřív,než vrátíte výkaz – pokud je výkaz vrácen, škole zmizí sestava s duplicitami.  

Kontrola duplicitně vykázaných rodných čísel se neprovádí z důvodu vytíženosti sběrového serveru 

okamžitě po odeslání dat, ale vždy až v nočních hodinách. Výpis je tedy možné vidět až následující 

den po odeslání dat.  

Tento výpis se může v průběhu sběru dat měnit v souvislosti s nově odesílanými daty z dalších škol. 

Proto je vhodné provádět tuto kontrolu až do doby, než data odešlou nebo opraví všechny školy 

v působnosti správního úřadu. 
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  Příloha výkazu R 43-01 . 

 

Sestava ve formátu pdf obsahuje výčet podpůrných opatření personálního charakteru platných 

k 30. 9., resp. k 31. 10. u VOŠ. Všechny údaje jsou převzaty ze souboru s koncovkou „b“, pokud ho 

škola předává. Podpůrná opatření za druh školy zvolený na úvodní obrazovce (např. ZŠ) lze vypsat 

za zvolenou školu (IZO), nebo celý správní úřad. Sestavu lze prohlížet v novém okně, nezávisle na 

další práci s aplikací pro sběr dat. 

Obr. č. 39 
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Údaje obsažené v sestavě budou po ukončení sběru a zpracování všech dat přeneseny na server 

http://sberdat.uiv.cz/login/ pod tlačítko R 43/xx (xx = rok, např. R 43/19 pro rok 2019) společně 

s ostatními podpůrnými opatřeními personálního charakteru celé právnické osoby. 

 

 

  PO pomůcky .  

 

Sestava ve formátu pdf obsahuje výčet podpůrných opatření materiálního charakteru platných 

k 30. 9., resp. k 31. 10. u VOŠ. Všechny údaje jsou převzaty ze souboru s koncovkou „b“, pokud ho 

škola předává. 

Podpůrná opatření za druh školy zvolený na úvodní obrazovce (např. SŠ) lze vypsat za zvolenou 

školu (IZO), nebo celý správní úřad. Sestavu lze prohlížet v novém okně, nezávisle na další práci 

s aplikací pro sběr dat. 

Obr. č. 40 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sberdat.uiv.cz/login/
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  Jmenovitý seznam škol – uchazeč  . jen VOŠ 

Tlačítko se nabídne, jen když je na úvodní stránce vybrán druh školy VOŠ. Je určeno pouze pro 

podzimní sběr dat, kdy se zpracovává úloha Přijímací řízení VOŠ (uchazeč VOŠ). Umožňuje 

sledovat stav zpracování úlohy na jednotlivých školách. Pro výpis doporučujeme volbu formátu 

ExcelRecord. 

 

Obr. č. 41 

 
 

  U 41  . – jen VOŠ 

Tlačítko je určeno pouze pro podzimní sběr dat a umožňuje zobrazit údaje o počtu přihlášek a 

o počtu přihlášených, přijatých a zapsaných uchazečů ke vzdělávání ve VOŠ za vybranou školu, 

nebo součtové údaje za ty školy v působnosti správního úřadu, které už odeslaly data SÚ.  

 

  Protokol U  .  (o zápisu uchazečů) – jen VOŠ 

Nabídka je určena pouze pro podzimní sběr dat. V protokolu se zobrazuje počet škol, které mají 

údaje o uchazečích odeslat, počet škol, které údaje odeslaly a jmenovitý seznam škol, které údaje za 

přijímací řízení ve VOŠ ještě nepředaly. Tento protokol se neodesílá na MŠMT. 

Údaje za přijímací řízení ke vzdělávání ve vyšší odborné škole předávají školy pouze elektronicky 

a pouze při podzimním sběru dat podle stavu k 31. 10. prostřednictvím samostatných nabídek 

aplikace pro předávání dat ze školních matrik přímo odboru školské statistiky, analýz a 

informační strategie Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

 

Správní úřad nezpracovává data za přijímací řízení VOŠ. 
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V. Export Excel 

Z dat odeslaných školami správnímu úřadu lze stáhnout a zobrazit v Excelu údaje za přehledku 

(u ZŠ a SŠ i za hlavní a rozšířenou přehledku), údaje o spádovosti žáků k příslušné škole a údaje 

za podpůrná opatření (příloha R 43-01 a pomůcky k 30. 9. /31. 10. u VOŠ). 

Tabulky se nabízí pod tlačítky podle druhu školy zvoleného na úvodní stránce aplikace. 

 

 

Tlačítko Podpůrná opatření umožňuje vytvořit tabulku, kde jsou uvedena všechna podpůrná 

opatření vykázaná k 30. 9. (k 31. 10. u VOŠ) za správní úřad. Personální PO se dají vyfiltrovat 

podle sloupce „Skup. PO“, jsou označena „A“. Materiální PO jsou označena „B“.  

Stejné kódy normované finanční náročnosti (NFN) jsou za IZO sečteny ve sloupci „Počet“. 

Tlačítko Přehledka přenese údaje z přehledek všech škol v působnosti správního úřadu do tabulky. 

Údaje jsou seřazeny podle IZO + číslo části + název třídy. Je doplněno i RED_IZO, zřizovatel a 

adresa školy, jsou zde i součtové řádky za IZO. 

Za základní a střední školy je v této podobě k dispozici i Hlavní přehledka a Rozšířená přehledka. 

Tlačítko Spádovost vytvoří za zvolené IZO, nebo za celý správní úřad, tabulku s informacemi 

o tom, odkud docházejí/dojíždějí žáci do jednotlivých škol.  

 

Nabídka „Export včetně příslušných správních úřadů“ je k dispozici pro všechny tabulky 

a zobrazí krajským úřadům i údaje za správní úřady obcí v jeho působnosti. 

 

 

 

VI.  Komentář 

Nabídka „Komentář“ umožňuje správním úřadům vyjádřit se ke komentáři školy (doplnit nebo 

upřesnit informaci školy). 

Obr. č. 42 

 
 

 

Po výběru IZO školy, jejíž komentáře chce úřad upřesnit, se zobrazí řádky s jednotlivými 

„chybami“, k nimž je požadován komentář. Tabulka je široká, nemusí se zobrazit na obrazovce 

celá, lze se po ní pohybovat posuvníkem v dolní části obrazovky (posuvník není vidět na obr. 37, 

náhled je oříznut). Vybraný řádek školy má tmavší barvu než ostatní řádky. 
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Obr. č. 43 

 
 

Volba „Výběrová kritéria“ vrátí na výběr IZO školy, volba „Opravit Komentář“ umožní vložit 

komentář správnímu úřadu. Komentář školy ale přepsat nemůže, je nepřístupný. 

 

Obr. č. 44 

 
 

Komentář správního úřadu se zobrazí v protokolu komentářů, který je přístupný v nabídkách „Sběr 

dat“, volba „Komentář“ (popis na str. 9)  a  „Sestavy“, tlačítko „Komentář“. 

Obr. č. 45 

 
 

 

 

Na stránce vašeho úřadu http://sberdat.uiv.cz/login/ pod tlačítkem "Aktualizace kontaktních údajů 

matrik" nadále i v průběhu roku aktualizujte kontaktní údaje osob, které se zabývají na Vašem 

úřadu zpracováním sestav výkazů generovaných ze školních matrik. 

 

 

http://sberdat.uiv.cz/login/
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Kontaktní adresa pro dotazy ke sběru dat ze školních matrik:  matrika@msmt.cz 

 
Telefonní kontakty: 

Ing. Jiří Prouza, tel. 234 815 461 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Odbor informatiky a statistiky 

Karmelitská 529/5 

118 12 Praha 1 

mailto:matrika@msmt.cz

