Zoznam školských štatistických výkazov
v školskom roku 2017/2018
Výkazy a metodické pokyny sú uvedené na internete http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-oskolstve/zber-udajov
Výkazy typu Škol (MŠVVŠ SR)
číslo

názov - Výkaz o

1-01

materskej škole
strednej škole
http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedeckakniznica/informacie-o-skolstve/zberudajov/vykazy-typu-skol-msvvssr/skolmsvvs-sr-2-01, sprístupnené
11.9., príp. 12.9.
prospechu a dochádzke žiakov SŠ
http://v2p.svsbb.sk/ - spustené 31.8.
základnej škole
prospechu a dochádzke žiakov ZŠ
http://v3p.svsbb.sk - spustené 23.8.

2-01

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

5-01

10-01
14-01

MŠ a ZŠ pre deti a žiakov so ŠVVP
prospechu a dochádzke žiakov v ZŠ
pre žiakov so ŠVVP
http://v3p.svsbb.sk - spustené 23.8.
školských zariadeniach výchovného
poradenstva a prevencie
http://www.svsba.sk/v5/v5/spustené v septembri
školskej a akademickej knižnici
http://v10.svsbb.sk/
špeciálnych výchovných zariadeniach

Vykazovacia povinnosť pre spravodajské jednotky
Termín
vypl- Riaditeľstvo školy
názov školy, zariadenia
nenia výkaz odošle do
15.9. 20.9. p. Lichá
materské školy

p. Švidraňová
elektronicky

gymnáziá, SOŠ, konzervatóriá,
špeciálne stredné školy, špeciálne
triedy pri bežných stredných školách

20.9.

p. Švidraňová

G, SOŠ, konzervatóriá, špeciálne SŠ

15.9.

20.9.

p. Švidraňová

základné školy

15.9.

20.9.

p. Lichá

základné školy

15.9.

20.9.

15.9.

20.9.

15.9.

20.9.

15.9.

p. Švidraňová
elektronicky
p. Švidraňová

za
šk.rok 20.9. p. Švidraňová
2016/17

špeciálne MŠ, ZŠ, špeciálne triedy
pri bežných MŠ, ZŠ
špeciálne základné školy, špeciálne
triedy pri bežných ZŠ
centrum PPPP a ŠPP

za rok
2017

8.2.

15.9.

20.9. p. Švidraňová

diagnostické centrá, reedukačné
centrá, liečebno-výchovné sanatóriá

15.9.

20.9. p. Lichá

centrá voľného času a školy (oddiel
VII. – športová príprava)

20.1. p. Lichá

školské jedálne, výdajné ŠJ

20.9. p. Švidraňová

jazykové školy
školské internáty stredných škôl,
špeciálnych škôl
základné umelecké školy
ZŠ, gymnáziá, SOŠ

p. Lichá

ZŠ, špeciálne ZŠ, SŠ, špeciálne SŠ

18-01

zariadení určenom na voľný čas a
záujmovú činnosť detí a mládeže
http://web.uips.sk/v15/ - spustené v
septembri
zariadení školského stravovania
http://v17.svsbb.sk/
jazykovej škole

za rok
2017
15.9.

19-01

školskom internáte

15.9.

20.9. p. Švidraňová

24-01
26-01

základnej umeleckej škole
športovej škole - športovej triede

20.9. p. Lichá
20.1. p. Švidraňová

29-01

škole v prírode

15.9.
31.12.
za rok
2017

15.9.

25.9. p. Lichá

vyplnia obce za ZUŠ, MŠ, jazykové
školy a školské zariadenia v územnej
pôsobnosti

za rok
2017

14.1. p. Švidraňová

ZŠ, špeciálne ZŠ, gymnáziá, SOŠ,
konzervatóriá, špeciálne SŠ

15-01

17-01

počte žiakov ZUŠ, detí MŠ a škol.
zariadení a poslucháčov jazyk. škôl v
40-01 územnej pôsobnosti obce
http://web.uips.sk/v40/ - spustené
14.9.
Ostatné výkazy
informačných technológiách v škole
Ikt 1-01
http://www.svsba.sk/ikt/ikt/

9.1.

p. Švidraňová

školy v prírode

Pozn.: Výkazy zvýraznené v prvom stĺpci (pod číslom) sa spracovávajú cez WEB APLIKÁCIU
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