Harmonogram spracovania štatistických výkazov v škol. roku 2017/2018
Škol
(MŠVVŠ
SR)

Názov výkazu - Výkaz

Podľa stavu k

Odoslať na
OÚ OŠ do

Poznámka

Hospodárske výkazy
1-04

Štvrťročný výkaz o práci v školstve

posledný deň
štvrťroku

15 dní po
sledovanom
štvrťroku

web aplikácia
http://www.vykazy.sk/
http://www.p104.svspn.sk/

Školské výkazy
1-01

o materskej škole
(ak je potrebné, tak aj Príloha_MS)

15. 9.

20. 9.

formulár (excel) + prílohy
údaje aj do 40-01

2-01

o strednej škole

15. 9.

20. 9.

elektronický formulár

o prospechu a dochádzke žiakov SŠ

15. 9.

20. 9.

web aplikácia
http://v2p.svsbb.sk/login

o základnej škole
(ak je potrebné, tak aj Prílohy_ZS)

15. 9.

20. 9.

formulár (excel) + prílohy
údaje aj do 40-01

o prospechu a dochádzke žiakov ZŠ

15. 9.

20. 9.

web aplikácia
http://v3p.svsbb.sk/

o MŠ a ZŠ pre deti a žiakov so
špeciálnymi VVP
(ak je potrebné, tak aj Príloha_SZS)

15. 9.

20. 9.

formulár elektronicky + prílohy
údaje aj do 40-01

o prospechu a dochádzke v ZŠ pre
žiakov so špeciálnymi VVP

15. 9.

20. 9.

web aplikácia
http://v3p.svsbb.sk/

2-01P
3-01
3-01P
4-01

4-01P
5-01

o školských zariadeniach výchovného
poradenstva a prevencie

za škol. rok
2016/2017

20. 9.

web aplikácia
http://www.svsba.sk/v5/v5/

10-01

o školskej a akademickej knižnici

za rok 2017

8. 2. 2018

web aplikácia
http://v10.svsbb.sk/

14-01

o špeciálnych výchovných
zariadeniach

15. 9.

20. 9.

web aplikácia
http://www.svsba.sk/v14/v14/

15-01

o zariadení určenom na voľný čas a
záujmovú činnosť (CVČ)

15. 9.

20. 9.

web aplikácia
http://web.uips.sk/v15/

17-01

o zariadení školského stravovania

za rok 2017

20. 1. 2018

web aplikácia
http://v17.svsbb.sk/

18-01

o jazykovej škole

15. 9.

20. 9.

formulár (excel)
údaje aj do 40-01

19-01

o školskom internáte

15. 9.

20. 9.

formulár (excel)

24-01

o základnej umeleckej škole

15. 9.

20. 9.

formulár (excel)
údaje aj do 40-01

26-01

o športovej škole, o športovej triede

31.12.

20. 1. 2018

formulár (excel)

27-01

o stredisku praktického vyučovania, o
stredisku odbornej praxe

30. 9.

3.10.

formulár (excel)

29-01

o škole v prírode

za rok 2017

9. 1. 2018

formulár (excel)

priebežne

-

15. 9.

5.10.

31.12.

14. 1. 2018

na školský rok
2018/2019

1.4 - 30.4.2018

Úr 1-01 o úrazovosti žiakov a študentov
40-01

o počte žiakov (detí), ZUŠ a ŠZ v
územnej pôsobnosti obcí

IKT 1-01 o informačných technológiách v škole
Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

web aplikácia
http://web.uips.sk/urazy
web aplikácia
na OÚ OŠ posiela iba obec
http://web.uips.sk/v40/
web aplikácia
Tabuľka - Príloha_zápis

Štatistické výkazy, formuláre, metodické pokyny nájdete na:
http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/zber-udajov/vykazy-typu-skol-msvvs-sr.html?page_id=9989
Metodická pomoc pri spracovávaní štatistických výkazov - Mgr. Klaudia Miklodová, tel. 055/7245448, e-mail
klaudia.miklodova@minv.sk
Informácie o RIS, aktualizácii CR, prehľady škôl s počtami žiakov a učiteľov: http://crinfo.iedu.sk/RISPortal
Kontakt RIS pre školy: helpdesk@iedu.sk telefón: +421 800 138 033 - voľba 1 (v pracovných dňoch v čase 8:00-15:00)

