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Vykazování žáků se SVP
Žáci s podpůrnými opatřeními jsou v matrice vykazováni podle nových Doporučení pro
vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole.
Do matriky se při podzimním sběru vykazují pod souborem s písmenem “a” (anonymizovaný
soubor - žáci se speciálními vzdělávacími potřebami) a s písmenem “b” (žáci s podpůrnými
opatřeními).
Soubor s písmenem “a” obsahuje následující položky:
● Identifikátor znevýhodnění (ID_ZNEV)
● Převažující stupeň podpůrných opatření (PSPO)
● Prodloužená délka vzdělávání (PRODL_DV) - pokud není třeba, neuvádí se
● Úprava očekávaných výstupů (UPR_VYST) - pokud není třeba, neuvádí se
Soubor “b” se týká žáků s Doporučením školského poradenského zařízení s přiznanými
podpůrnými opatřeními 2. - 5. stupně a kódem normované finanční náročnosti (NFN). Ze
souboru “b” vychází následně příloha R 43-01, která je součástí pouze podzimního sběru dat.
Do matriky při jarním sběru se vykazuje pouze hlavní přehled a soubor s písmenem “a”
(anonymizovaný soubor - žáci se speciálními vzdělávacími potřebami).

Údaje o žácích s podpůrnými opatřeními s NFN kódem pro výkaz R 44-99 jsou
předávány průběžně na server http://sberdat.uiv.cz/login.

Postup zadání doporučení SVP a podpůrných
opatření u žáků
Agenda: Lidé -> Žáci -> detail žáka
Po obdržení Doporučení pro vzdělávání žáka od školského poradenského zařízení je třeba tyto
údaje zapsat do detailu konkrétního žáka do záložky Doporučení SVP. Nové doporučení se
přidá kliknutím na ikonu
tlačítko Importovat z XML.

nebo je možné naimportovat XML soubor z poradny kliknutím na
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Otevře se nové okno s položkami k vyplnění. Dle dodaného doporučení je třeba vyplnit
odpovídající pole.

Vkládání doporučení SVP
Po zadání kódů Identifikátoru znevýhodnění jsou v systému k dispozici vysvětlivky zobrazeny
vysvětlující věty k jednotlivým částem kódu.
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Po vyplnění a uložení dat se v dolní části okna objeví možnost doplnit podpůrná opatření.
Podpůrná opatření vložíme přes
. Po vybrání požadované položky NFN kódu, formy
pořízení a kontrole platnosti můžete změny opět uložit.

Vložená data se automaticky propíší do záložky Data pro MŠMT.
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Kontrola vykazování žáků se SVP
Agenda: Lidé -> Školní matrika -> Školní matrika (data pro MŠMT) - Filtr Kategorie údajů ->
Speciální potřeby

Školní matrika (data pro UIV) - filtr kategorie údajů: Speciální potřeby
V kategorii údajů Speciální potřeby je možné hromadně kontrolovat žáky s podpůrnými
opatřeními. Úpravy lze provádět hromadně v tabulce nebo je možné se kliknutím na ikonu
přepnout do detailu žáka.
Agenda: Lidé -> Školní matrika -> Doporučení SVP

Doporučení SVP
Všechna doporučení vztahující se k vykazovaným žákům naleznete právě v tomto rozhraní.
Jsou zde uvedeny základní informace o doporučeních. Detailní popis lze získat rozkliknutím do
detailu doporučení SVP pomocí ikony
. Pokud chcete data o žácích s doporučeními
tisknout, lze data exportovat do excelového souboru kliknutím na ikonu se třemi tečkami v
záhlaví - Exportovat do Excelu.

Generování dat
Agenda: Lidé -> Školní matrika -> Generování průběžných reportů
Kliknutím na tlačítko Generovat nový rozdílový přehled
přehled R44. Do tohoto souboru se generují pouze žáci se zadanými NFN kódy.

generujete
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Pokud se ve sloupci Chyby v rámci kontroly XML souborů vyskytují nesrovnalosti, vypíše se
počet chyb, které je potřeba před podáním opravit. Kliknutím na počet chyb se zobrazí seznam
nesrovnalostí určených k opravě.
Jakmile jsou chyby opraveny, můžete zkusit generovat nový přehled. Pokud je přehled bez
chyb, systém vypíše následující hlášku

Poté, co je soubor bez chyb (nalezených v našem systému), můžete jej stáhnout do Vašeho
počítače a podat na server http://sberdat.uiv.cz/login/
Upozornění: Pokud soubor generujete vícekrát a stahujete jej do počítače, ukládá se Vám pod
stejným názvem a vzniká za ním označení (1), (2), apod. Jedná se o pořadové číslo souboru se
stejným názvem. Tento soubor nebude možné zkontrolovat! Je nutné, aby bylo pořadové číslo
odstraněno a zůstal vždy pouze následující typ názvu:
● ZXXXXXXXXX_01R44.xml
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