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Témata

• Koho se týká vyplnění výkazu R 44-99, kdy a kde výkaz vyplnit

• Jaká podpůrná opatření se do výkazu vyplňují a jakým způsobem

a) materiální podpůrná opatření neinvestičního charakteru

b) materiální podpůrná opatření investičního charakteru

c) podpůrná opatření personálního charakteru

• Ověřit si, že vyplněná data jsou správně vykázána

• Zdroje informací

• Diskuse/dotazy
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výkaz R 44-99
=

zadat údaje o zahájených a ukončených poskytování 
podpůrných opatřeních

Vyplnit správně a včas

je celkem snadné!
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• Koho se týká vyplnění výkazu R 44-99,
kdy a kde výkaz vyplnit 

Kdo: 
Vyplňuje škola/školské zařízení, která obdržela ze ŠPZ nové
doporučení ke vzdělávání s přiznanými PO s kódem normované
finanční náročnosti (NFN) podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016
Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných, ve znění pozdějších předpisů.

Výkaz se nevyplňuje, pokud na doporučení nejsou uvedeny žádné
kódy NFN!

Má škola nové 
doporučení?

Výkaz se 
nevyplní

Jsou na 
doporučení kódy 

NFN?

Výkaz se 
nevyplní

Výkaz se 
vyplní
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Udělení informovaného souhlasu zákonného zástupce dítěte
nebo žáka, příp. zletilého žáka nebo studenta, s poskytováním
podpůrného opatření musí vždy předcházet okamžiku zahájení
poskytování a vykázání podpůrného opatření.

Každé podpůrné opatření je vykazováno pouze jedenkrát,
s výjimkou podpůrných opatření personálního charakteru,
u kterých je vykazováno i ukončení jejich poskytování.

Kdy:

Škola má nové 
doporučení

Zajistí 
informovaný 

souhlas

Zaeviduje 
údaje v 

matrice školy

Vykáže PO
s kódy NFN

v R44-99
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Kde:
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• Jaká podpůrná opatření se do výkazu vyplňují

a jakým způsobem 

a) materiální podpůrná opatření neinvestičního charakteru 
(učební a kompenzační pomůcky)

• vykáže se kód NFN, forma pořízení pomůcky, požadavek na finanční
prostředky, datum zahájení, počet, (poznámka)

• kód NFN má vždy 9 znaků a začíná písmenem (F30301A01 Výukový software)

1. pozice kódu charakterizuje druh postižení
2. pozice kódu odpovídá stupni podpory
3. pozice kódu signalizuje písmenkem odpovídající novelu vyhlášky
4. a další pozice PO odpovídají reflektují označení dle vyhlášky
7. pozice kódu vyjadřuje, zda je PO určeno škole (písm. A) nebo školskému zařízení (B)

8. a 9. pozice kódu vyjadřují množství, počet, kvantitu

• vykazují se nejdříve k datu, kdy škola/školské zařízení prokazatelně zahájí
kroky k zajištění daného PO, nejdříve po udělení informovaného souhlasu
zákonného zástupce dítěte nebo žáka, případně zletilého žáka nebo studenta
s poskytováním PO 17:447



b) materiální podpůrná opatření investičního charakteru 

• vykazují se nejdříve k datu, ke kterému škola/školské zařízení současně
odesílá MŠMT zjednodušenou žádost o poskytnutí investiční dotace
z rozvojového programu 133 320 - Podpora zajištění vybraných investičních
podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami, nejpozději do 15 dnů od data podání žádosti
o poskytnutí dotace

• jako datum zahájení poskytování PO opět předchází udělení informovaného
souhlasu zákonného zástupce dítěte nebo žáka, případně zletilého žáka nebo
studenta, s poskytováním PO
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aktuální materiální podpůrná opatření investičního charakteru

17:449

D40103A01/D40103B01 – Schodolez
D4C103A01/D4C103B01 – Schodolez nebo jiné obdobné zařízení
D50403A01/D50403B01 – PC pracoviště pro žáky s nejtěžším postižením
D5C103A01/D5C103B01 – Židle uzpůsobená fyziologickým potřebám žáka

I40101A01/I40101B01  – Zápisník pro nevidomé a slabozraké
I40106A01/I40106B01  – Braillský řádek
I40108A01/I40108B01 – Braillská tiskárna
I4C108A01/I4C108B01 – Braillská tiskárna (od roku 2020)
I4C109A01/I4C109B01 – Televizní lupa
I4C110A01/I4C110B01 – Zvětšovací/čtecí zařízení pro slabozraké a nevidomé

K30407A01/K30407B01 – Školní měřicí systémy pro přírodovědné předměty



c) podpůrná opatření personálního charakteru 

• vykáže se kód NFN, požadavek na finanční prostředky, datum zahájení nebo
ukončení, počet, (poznámka)

• kód NFN má 9 znaků a začíná nulou (040501A40 Asistent pedagoga (úvazek 1,0) )

2. pozice kódu odpovídá stupni podpory
3. Pozice nese příznak PO podle novely vyhlášky
7. pozice kódu vyjadřuje, zda je PO určeno škole (písm. A) nebo školskému zařízení (B)

8. a 9. pozice kódu vyjadřují kvantitu

• v rámci aktuálního měsíce mohou být vykazována pouze ta PO, jejichž
poskytování již bylo zahájeno, nebo bude zahájeno nejpozději 1. dne
následujícího měsíce

• jako datum zahájení se do systému uvede datum skutečného zahájení
poskytování PO

• PO se vykazují znovu při skutečném ukončení jejich poskytování a uvede se,
zda byly požadovány finanční prostředky nebo ne.
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materiální podpůrná opatření (učební a kompenzační pomůcky)
část B přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žáků nadaných

podpůrná opatření personálního charakteru
část A přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žáků nadaných
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Způsob vyplnění 
výkazu R 44-99

nebo

Ruční 
vyplnění

Načtení 
XML
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• škola/školské zařízení, kde je poskytováno vykazované PO
• všechna PO, která mají na doporučení uvedený kód NFN (vždy devítimístný)

• forma pořízení pomůcky (pouze u materiálních PO) – výpůjčka, nákup, jiné
• požadavek na finanční prostředky
• typ třídy (pouze u MŠ, ZŠ a SŠ)
• datum zahájení nebo ukončení 
• počet
• poznámka (je vhodné využívat pro snadnější orientaci v zadávaných i vykázaných datech)

Co se v oddíle I vykazuje:
Ruční 

vyplnění
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Uvede se tolik řádků, kolik je v daném období vykazováno různých PO s kódem NFN.
Pokud škola zadává PO ručně, může sumarizovat jednotlivá PO se shodnými
charakteristikami do jednoho řádku a do položky „Počet“ uvede jejich celkový počet.

Každé podpůrné opatření je třeba nejen zadat, ale následně i vykázat
– pouze skutečně vykázaná (zkontrolovaná) data jsou předávána správnímu úřadu!

Oddíl I po zadání údajů
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Oddíl I po vykázání údajů

V tabulce uvedené pod tlačítkem    Vykázáno důsledně zkontrolujte, zda jsou 
řádně vykázány veškeré potřebné údaje za dané období. Využijte i tlačítko

Náhled agregace
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Načtení 
XML

• Nelze použít soubor získaný ze školského poradenského zařízení!

• Soubor xml musí být výstupem ze školní evidence a musí mít předepsanou 
strukturu

• Po načtení souboru je třeba data zkontrolovat pod tlačítkem „Zadat“ a 
následně jednotlivě potvrdit tlačítkem „Vykázat“

• Při každém novém importu XML souboru se data přidají k již zadaným
v daném období, je tedy třeba důsledná kontrola, zda nedošlo k duplicitnímu 
vykázání údajů 
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• Ověřit, že vyplněná data jsou správně vykázána
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• Bilance stavu personálních PO
- stav vycházející z údajů loňské přílohy R43-01
- přírůstky a úbytky podle údajů vykázaných na R44-99

v období od rozhodného data předchozí R43-01 



• Tlačítka s označením jednotlivých měsíců na stránce výkazu
R 44-99 neslouží pro editaci dat, pouze pro kontrolu již vykázaných údajů za
předcházející období

• Chybně vykázaná data za již uzavřené období nelze ve výkaze
R 44-99 opravovat! Je vždy nezbytně nutné kontaktovat příslušný krajský
úřad, v případě škol a školských zařízení zřizovaných MŠMT nebo církví, přímo
MŠMT. Pouze v případě omylem dříve vykázaného personálního PO je navíc
nutné jej nově vykázat jako ukončené.

• Správnímu úřadu se sestava v tištěné podobě nezasílá

• Chybně vykázaná data = finanční dopad pro školu!
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• Speciální školy/družiny a speciální třídy/oddělení

V průběhu měsíce prosince 2019 všechny:

• mateřské školy

• základní školy

• střední školy

• školní družiny

ukončí ve Výkazu R44-99 všechna podpůrná opatření typu:

• asistent pedagoga *)

• pedagogická intervence

• výuka předmětů speciálně pedagogické péče

• snížený počet žáků ve třídě **)

která budou aktuálně poskytována dětem a žákům ve 

speciálních třídách / odděleních

*)  V případě středních škol pouze v těch speciálních třídách, 

které jsou zřízeny pro vzdělávání v oborech Praktická škola 

jednoletá nebo Praktická škola dvouletá

**) pouze v případě mateřských škol



• Zdroje informací

• Webová stránka MŠMT -> Společné vzdělávání (inkluze) -> Výkaznictví společného
vzdělávání

• Bližší informace na přihlašovací stránce do sběru dat https://sberdat.uiv.cz/login

• Pod odkazem informace na stránce http://toiler.uiv.cz/help/rgs.asp:

a) Metodický návod a nápovědu k vyplnění formuláře R 44-99 o změnách v
poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti pro školy a
školská zařízení (http://stistko.uiv.cz/kestazeni/MV4419.pdf)

b) Doplňující informace k průběžnému předávání dat Výkazu o změnách
v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti R 44-99
společně s ukázkami XML souborů a XSD schema
(http://stistko.uiv.cz/kestazeni/R44_xsd.zip)

c) Vzor formuláře R 44-99 včetně pokynu k vyplnění
(http://www.msmt.cz/file/48503/)

• Dotazy týkající se podpůrných opatření, poradenství, diagnostiky atp. zasílejte
přednostně na adresu spolecnevzdelavani@nuv.cz. Na stránkách NÚV www.nuv.cz
se také můžete podívat na NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI NA NĚ došlé
na spolecnevzdelavani@nuv.cz. 17:4421
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