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Základné školy (09.1.2.1;09.2.1.1) 0101

6 7

Gymnáziá (09.2.2.1; 09.3.0.1) 0102

0103

Stredné odborné školy (09.2.1.3; 

09.2.2.3; 09.3.0.2; 09.4.1.1)
0104

Konzervatóriá (09.2.2.3; 09.4.1.1) 0105

Stred. prakt. vyučovania (09.2.1.3) 0106

Špeciálne školy (riadky 0108 až 0113) 0107

v
 t

o
m

Základné (09.1.2.2; 09.2.1.2) 0108

ŠSŠ - gymnáziá (09.2.2.2) 0109

ŠSŠ - konzervatóriá (09.2.2.4) 0110

0111

Praktické školy (09.2.1.4) 0112

ŠSŠ - SOŠ (09.2.2.4)

Odborné učilištia (09.2.1.4) 0113

Spolu (R 0101 až 0107 ) 0130

0131

Ostatné prostriedy EÚ 2/ 0132

EŠIF z RK MŠVVaŠ SR 1/

Mimorozpočtové zdroje 0139

Spolu za sledovaný štvrťrok
0140

(R 0130+0131+0132+0139)

Odoslané dňa Pečiatka

Ministerstvo školstva , vedy, výskumu a športu SR 

Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike 

v znení neskorších predpisov.

Štatistické zisťovanie sa vykonáva na základe § 35a ods.4 zákona č. 596/2003 

Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Spravodajská jednotka doručí výkaz do 15. kalendárneho dňa po sledovanom 

štvrťroku 1 x odboru školstva OÚ v sídle kraja

Štvrťročný výkaz

o práci v školstve

www.minedu.sk
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Špeciálne materské školy (09.1.1.2) 0202

Materské školy (09.1.1.1) 0201

Základné umelecké školy (09.5.0) 0203

Jazykové školy  (09.5.0) 0204

Školské kluby detí  (09.5.0) 0205

0207

Školské kluby detí  pri  ŠŠ  (09.5.0) 0206

Školské internáty (09.6.0) 0209

Centrá voľného času (09.5.0) 0208

Diagnostické centrá  (09.6.0) 0211

Školské internáty pri ŠŠ  (09.6.0) 0210

Liečebno-vých.sanatóriá  (09.6.0) 0213

Reedukačné centrá  (09.6.0) 0212

Centrá PpPP (09.6.0) 0214

Škol. stravovanie (R 0217 až 0219) 0216

Centrá ŠpP (09.6.0) 0215

v
 t

o
m

v MŠ a ZŠ (09.6.0) 0217

v stredných školách (09.6.0) 0218

v špeciálnych školách (09.6.0) 0219

Školy v prírode (09.6.0) 0220

0221

Stred.odbornej praxe (09.5.0) 0222

Strediská služieb škole (09.6.0)

Školské hospodárstva (04.2.1;04.2.2) 0223

Spolu 
0230

(R 0201 až 0216 + 0220 až 0223)

EŠIF z RK MŠVVaŠ SR 1/ 0231

Ostatné prostriedy EÚ 2/ 0232

Mimorozpočtové zdroje 0239

(R 0230 až 0239)
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Spolu za sledovaný štvrťrok
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prepočítaný počet fyzické osoby

Zamestnanci prijatí  za dlhodobo chorých 0303

Zamestnanci prijatí ako náhrada za ženy na MD 0301

Zamestnanci dlhodobo chorí 0302
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