Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ochranu dôverných údajov upravuje zákon
č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike
v znení neskorších predpisov.
Za ochranu dôverných údajov
zodpovedá MŠVVaŠ SR.

Škol (MŠVVŠ SR) 40 - 01

Výkaz
o počte žiakov základných umeleckých škôl,
detí materských škôl a školských zariadení
a poslucháčov jazykových škôl
v územnej pôsobnosti obce

Obec odošle výkaz do 05. 10. 2019
1 x odboru školstva OÚ v sídle kraja

Rok

Mes

Identifikačné

iac

číslo obce

Okres

2 0 1 9 0 9

Zber údajov:
podľa stavu k 15. 09. 2019, ak zákon
č. 597/2003 Z. z. neustanovuje inak

Názov obce
Okres
Kód, názov a sídlo daňového úradu, do ktorého pôsobnosti obec patrí

Odoslané dňa

Pečiatka

Podpis vedúceho
spravodajskej jednotky

Výkaz zostavil
Telefón

klapka

E-mail
Vysvetlivky
Údaje sú potrebné na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam na nasledujúci kalendárny rok podľa § 2 zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov
v spojení s § 6 ods. 12 a 13 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.
1/
1a/
2/

Za dieťa, ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky sa považuje dieťa, ktoré dovŕšilo vek piatich rokov najneskôr 31. augusta 2019.
Za dieťa v hmotnej núdzi sa pre tento zber údajov považuje dieťa, ktoré nedovršilo vek piatich rokov najneskôr 31. augusta 2019 a jeho zákonný zástupca predložil riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom pomoci v hmotnej núdzi v
zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Potenciálny stravník je každý žiak základnej školy (ZŠ), základnej školy internátnej (ZŠI), žiak 5 ročného alebo 8 ročného gymnázia a 8 ročného konzervatória, žiak 5 ročného alebo 8 ročného gymnázia internátneho a 8 ročného konzervatória
internátneho so sídlom na území obce zriadeného obcou; každý žiak základnej školy, základnej školy internátnej, základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠZŠ), základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami internátnej (ŠZŠI) so sídlom na území obce zriadenej cirkevnými alebo súkromnými zriaďovateľmi; žiak 5 ročného alebo 8 ročného gymnázia a 8 ročného konzervatória a žiak 5 ročného alebo 8 ročného gymnázia internátneho a
8 ročného konzervatória internátneho do 15 rokov veku so sídlom na území obce zriadeného cirkevnými alebo súkromnými zriaďovateľmi, ak je na území obce zriadené zariadenie školského stravovania.

3/

Potenciálny stravník je každý žiak ZŠ, ZŠI, ŠZŠ a ŠZŠI na území obce zriadenej orgánom miestnej štátnej správy v školstve, ktorý sa stravuje v zariadení školského stravovania so sídlom na území obce zriadeného obcou, cirkevnými alebo súkromnými
zriaďovateľmi z dôvodu, že táto škola nemá na území obce zriadené vlastné zariadenie školského stravovania.

4/

Počet detí na kalendárny rok sa určí ako skutočný priemerný denný počet detí za predchádzajúci školský rok, u novovzniknutých pozri metodický pokyn.

5/

Počet detí na kalendárny rok sa určí ako skutočný počet detí, ktorým bola poskytnutá služba za predchádzajúci školský rok, u novovzniknutých pozri metodický pokyn.

Použité skratky:
MŠ - materská škola, MŠI - materská škola internátna, ŠMŠ - materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ŠMŠI - materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami internátna, DŽP *- deti, žiaci,
poslucháči, PŠD - povinná školská dochádzka, ZŠS - zariadenie školského stravovania
Metodický pokyn k vyplňovaniu sa nachádza na internetovej stránke http://www.minedu.sk/statistika

UPOZORNENIE: Odporúčame zriaďovateľom uskutočniť doloženie čestného vyhlásenia u všetkých žiakov ZUŠ, poslucháčov JŠ, detí MŠ, detí ŠKD a neštátnych poradenských zariadení, a to z toho dôvodu, aby
zriaďovateľ a aj riaditeľ školy/ŠZ vedel preukázať, že obec dostane na žiaka finančné prostriedky v súlade s § 7a ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z. a z dôvodu kontroly údajov.
I. Žiak základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia, poslucháč jazykovej školy a potenciálni stravníci

Základná umelecká škola, materská škola, jazyková škola, školské zariadenia a potenciálni stravníci

I.r.

obce
spolu

a

Základná
umelecká škola

individuálna
forma vyučovania
skupinová
celkom
Materská škola
s počtom detí
z r. 0103 deti, ktoré majú 1 rok pred plnením PŠD 1/
z r. 0103 deti v hmotnej núdzi, ktoré nedovŕšili vek piatich rokov do 31. augusta 2019 1a/
ŠKD
počet žiakov 0. až 5. ročníka navštevujúcich školský klub detí
ZŠ na území obce zriadenej obcou, súkromnými alebo cirkevnými zriaďovateľmi, ak je na území obce zriadené ZŠS 2/
ZŠI na území obce zriadenej obcou, súkromnými alebo cirkevnými zriaďovateľmi, ak je na území obce zriadené ZŠS 2/
ŠZŠ na území obce zriadenej súkromnými alebo cirkevnými zriaďovateľmi, ak je na území obce zriadené ZŠS 2/
ŠZŠI na území obce zriadenej súkromnými alebo cirkevnými zriaďovateľmi, ak je na území obce zriadené ZŠS 2/
5 a 8 ročného gymnázia a 8 ročného konzervatória na území obce zriadeného obcou, súkromnými alebo cirkevnými zriaďovateľmi, ak je na
Potenciálni
území obce zriadené ZŠS 2/
5 a 8 ročného gymnázia internátneho a 8 ročného konzervatória internátneho na území obce zriadeného obcou, súkromnými alebo cirkevnými
stravníci
zriaďovateľmi, ak je na území obce zriadené ZŠS 2/
ZŠ a ŠZŠ na území obce zriadenej orgánom miestnej štátnej správy v školstve, ktorí sa stravujú v zariadení školského stravovania zriadeného
obcou, súkromnými alebo cirkevnými zriaďovateľmi 3/
ZŠI a ŠZŠI na území obce zriadenej orgánom miestnej štátnej správy v školstve, ktorí sa stravujú v zariadení školského stravovania zriadeného
obcou, súkromnými alebo cirkevnými zriaďovateľmi 3/
Jazyková škola
celkom
Materská škola pre deti so špeciálnymi
s počtom detí z r. 0117 deti, ktoré majú 1 rok pred plnením PŠD 1/
výchovno vzdelávacími potrebami
z r. 0117 deti v hmotnej núdzi, ktoré nedovŕšili vek piatich rokov do 31. augusta 2019 1a/
MŠ a ŠMŠ pri zdravotníckom zariadení 4/
Školský klub detí pri ŠZŠ a ŠZŠI
Školský klub detí pri zdravotníckom zariadení 4/
Reedukačné centrum 4/
Liečebno-výchovné sanatórium 4/
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 5/
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 5/
Školský internát pre deti MŠ a žiakov ZŠ a školský internát pre žiakov 5 ročného, 8 ročného gymnázia a 8 ročného konzervatória
Školský internát pre deti ŠMŠI a školský internát pre žiakov ŠZŠI zriadený súkromnými alebo cirkevnými zriaďovateľmi
Počet žiakov ZŠ a ZŠI zriadenej obcou
Kontrolný súčet (riadok 0101 až 0130)

1

0101
0102
0103
0105
0105a
0106
0109
0110
0111
0112
0113a
0113b
0114
0115
0116
0117
0119
0119a
0120
0121
0122
0124
0125
0126
0127
0128
0129
0130
0199

2

Počet žiakov (detí, poslucháčov)
v zriaďovateľskej pôsobnosti
súkromného
cirkevného
zriaďovateľa
zriaďovateľa
z toho
z toho
spolu
do 15
spolu
do 15
rokov
rokov
3

4

5

6

