Problematika evidence žáků slučovaných škol ve školních matrikách
(jedna škola i její IZO zaniká, žáci se ke dni S.S.SSSS stávají žáky školy, která je hromadně přebírá do
své evidence)
Žáci slučovaných SŠ, KON, studenti VOŠ:
1) Přecházející žáci končící školy budou žáky této školy do data zrušení Z.Z.ZZZZ. Od S.S.SSSS (což je
datum o jeden den pozdější než Z.Z.ZZZZ) se stávají žáky nástupnické školy.
V evidenci původní školy se zaznamená datum ukončení vzdělávání v původní škole Z.Z.ZZZZ, kód
ukončení vzdělávání bude u přecházejících žáků (podle číselníku RAUV) mít hodnotu „H“ Převedení do jiné školy (sloučení škol, splynutí, změna IZO) . Od S.S.SSSS to budou v evidenci
původní školy osoby s „ukončeným vzděláváním bez absolvování“ – tedy kód věty „3“.
V předávaných datových souborech se to projeví tak, že u každého žáka bude jednak věta
s kódem věty „1“ (žák/student) platná do Z.Z.ZZZZ, jednak věta s kódem věty „3“ (Ukončené
vzdělávání bez absolvování) platná od S.S.SSSS, ve které budou položky KOD_UKON=„H“ a
UKONDAT= Z.Z.ZZZZ, PRIZN_ST=„7“ (Vzdělávání ukončeno), KOD_VETY=„3“.
2) Absolventi končící školy budou zaevidováni v matrice končící školy a předáni standardním
způsobem.
3) Žáci, kteří v původní škole ukončili úspěšně poslední ročník, ale do 30. 6. nekonali zkoušku (tedy
zanechali vzdělávání bez předepsané zkoušky), budou zaevidováni v matrice a předáni
standardním způsobem. Pokud tito žáci stačili na nové škole konat zkoušku do termínu sběru dat,
bude vykázán jejich pokus (ať úspěšný či neúspěšný) o vykonání zkoušky buď s použitím údajů o
posledním ročníku původní školy (byla-li nové škole data předána), nebo bude možné použít
pseudokódy pro osoby, které konaly zkoušku, aniž by byly před tím žáky školy (pseudokódy jsou
publikovány v příkladech na webových stránkách MŠMT).
4) Žáci, kteří ukončili poslední ročník, ale neuspěli při konání zkoušky na původní škole, budou
zaevidováni v matrice a předáni standardním způsobem jako osoby, které zkoušku konaly
neúspěšně a tudíž ukončily k 30. 6. vzdělávání bez předepsané zkoušky.
5) Žáci, kteří neukončili poslední ročník a nebylo jim do 30. 6. povoleno opakování ročníku, budou
zaevidováni v matrice a předáni standardním způsobem jako osoby, které nesplnily podmínky pro
konání zkoušky, tudíž budou mít kód ukončení vzdělávání (dle číselníku RAUV) KOD_UKON=„4“
ve větě s kódem věty 3, platné od 1. července.
Soubor za původní zrušenou školu by měl právní nástupce předat při následujícím sběru dat jménem
původní zrušené školy (pod přihlašovacím jménem rušené školy).
Převedení žáci budou od data S.S.SSSS zaevidováni v evidenci „nové“ školy s jejím IZO a kódem
KOD_ZAH=„H“. To může být provedeno buď v evidenčním systému používaném „novou“ školou, ale
je možné vést žáky i nadále v oddělené evidenci a předávat je v samostatných datových souborech,
z nichž se na centrálním serveru vytváří jeden výsledný výkaz za celou střední školu. V každém
případě se do položky „Kód zahájení vzdělávání ve VOŠ/konzervatoři/SŠ“ (KOD_ZAH) uvede kód „H“ Převedení z jiné školy (zánik, sloučení škol). Datum zahájení vzdělávání v „nové“ škole bude S.S.SSSS,
ostatní položky se naplňují podle hodnot v původní větě, projeví se nejspíše změna označení nových
tříd (položka TRIDA). Vše bude s účinností od S.S.SSSS.
V předávaných datových souborech z „nové“ školy se to projeví tak, že u převedených žáků budou
věty s kódem věty „1“ (žák/student) platné od S.S.SSSS (případně věty s kódem věty „2“ - Přerušené
vzdělávání), KOD_ZAH=„H“, ZAHDAT= S.S.SSSS, v položce PRIZN_ST bude položka dle číselníku RAPV
(Průběh vzdělávání).
Všechny datové soubory jak za své původní žáky (u nichž se nastalá změna prakticky nijak neprojeví),
tak za nově převedené žáky předává právní nástupce s uvedením svého IZO a přihlašující se svým
RED_IZO.

Žáci slučovaných ZŠ:
1) Přecházející žáci končící školy budou žáky této školy do data zrušení Z.Z.ZZZZ. Od S.S.SSSS (což je
datum o jeden den pozdější než Z.Z.ZZZZ) se stávají žáky nástupnické školy.
V evidenci původní školy se zaznamená datum ukončení vzdělávání v původní škole Z.Z.ZZZZ, kód
ukončení vzdělávání bude u přecházejících žáků (podle číselníku RAUD) mít hodnotu „H“ Převedení do jiné školy (sloučení škol, splynutí, změna IZO) . Od S.S.SSSS to budou v evidenci
původní školy osoby s „ukončeným vzděláváním bez absolvování“ – tedy kód věty „3“.
V předávaných datových souborech se to projeví tak, že u každého žáka bude jednak věta
s kódem věty „1“ – žák/student platná do Z.Z.ZZZZ, jednak věta s kódem věty „3“ - Ukončené
vzdělávání bez absolvování, platná od S.S.SSSS, ve které budou položky KOD_UKON=„H“ a
UKONDAT= Z.Z.ZZZZ, PRIZN_ST=„7“ (Vzdělávání ukončeno), KOD_VETY=„3“.
2) Absolventi (tj. žáci, kteří úspěšně ukončili poslední ročník) končící školy budou zaevidováni
v matrice a předáni standardním způsobem.
3) Žáci, kteří v původní škole neukončili do 30. 6. úspěšně poslední ročník, budou také zaevidováni
v matrice a předáni standardním způsobem (bez získaného stupně základního vzdělání).
4) Žáci, kteří neukončili poslední ročník a nebylo jim do 30. 6. povoleno opakování ročníku, budou
zaevidováni v matrice a předáni standardním způsobem jako osoby, které v posledním ročníku
neprospěly (nesplnily podmínky pro konání zkoušky, tudíž budou mít kód ukončení vzdělávání
(dle číselníku RAUD) KOD_UKON=„6“ ve větě s kódem věty „3“, platné od 1. července.
Soubor za původní zrušenou školu by měl právní nástupce předat při následujícím sběru dat jménem
původní zrušené školy (pod přihlašovacím jménem rušené školy).
Převedení žáci budou ode dne S.S.SSSS zaevidováni v evidenci „nové“ školy s jejím IZO a kódem
KOD_ZAH=„H“. To může být provedeno buď v evidenčním systému používaném „novou“ školou, ale
je možné vést žáky i nadále v oddělené evidenci a předávat je v samostatných datových souborech,
z nichž se na centrálním serveru vytváří jeden výsledný výkaz za celou základní školu. V každém
případě se do položky „Kód zahájení docházky do ZŠ“ (KOD_ZAH) uvede kód „H“ - Převedení z jiné
školy (zánik, sloučení škol). Datum zahájení vzdělávání v „nové“ škole bude S.S.SSSS, ostatní položky
se naplňují podle hodnot v původní větě, projeví se nejspíše změna označení nových tříd (položka
TRIDA). Vše bude s účinností od S.S.SSSS.
V předávaných datových souborech z „nové“ školy se to projeví tak, že u převedených žáků budou
věty s kódem věty „1“ (žák/student) platné od S.S.SSSS, KOD_ZAH=„H“, ZAHDAT= S.S.SSSS, v položce
PRIZN_ST bude položka dle číselníku RAPV (Průběh vzdělávání).
Všechny datové soubory jak za své původní žáky (u nichž se nastalá změna prakticky nijak neprojeví),
tak za nově převedené žáky předává právní nástupce s uvedením svého IZO a přihlašující se svým
RED_IZO.

Problematika evidence žáků škol, které splývají ke dni S.S.SSSS, ve
školních matrikách
(původní školy včetně jejich IZO ke dni Z.Z.ZZZZ zanikají, žáci se ke dni S.S.SSSS, bezprostředně
následujícím po dni Z.Z.ZZZZ, stávají žáky nové školy s novým IZO, která je „hromadně“ přebírá do své
evidence)
Platí obecná pravidla popsaná pro sloučení škol k datu S.S.SSSS, s tím, že (obě) původní školy jsou
v pozici zanikajících, zaeviduje se tzv. hromadný přestup žáků do nové školy (KOD_UKON=„H“ Převedení do jiné školy).
V předávaných datových souborech zanikajících škol se to projeví tak, že u každého žáka bude jednak
věta s kódem věty „1“ (žák/student) platná do dne Z.Z.ZZZZ, jednak věta s kódem věty „3“ (Ukončené
vzdělávání bez absolvování) platná od S.S.SSSS, ve které budou položky KOD_UKON=„H“ a
UKONDAT= Z.Z.ZZZZ, PRIZN_ST=„7“ (Vzdělávání ukončeno), KOD_VETY=„3“.
Soubor za původní zrušenou školu by měl právní nástupce předat při následujícím sběru dat jménem
původní zrušené školy (pod přihlašovacím jménem rušené školy).
Přecházející žáci budou od dne S.S.SSSS (což je datum o jeden den pozdější než Z.Z.ZZZZ) žáky nové
školy, budou zaevidováni v evidenci „nové“ školy s jejím IZO a kódem KOD_ZAH=„H“ - Převedení
z jiné školy (zánik, sloučení škol).
Evidenční systém používaný „novou“ školou může být buď společný pro všechny původně
samostatné školy, nebo je možné vést žáky i nadále v oddělených evidencích a předávat je
v samostatných datových souborech, z nichž se na centrálním serveru vytváří jeden výsledný
společný výkaz za celou školu. V každém případě se musí v aktuální evidenci správně promítnout
platné jednoznačné označení nových tříd (položka TRIDA). Vše bude s účinností od S.S.SSSS.

