From: matrika [mailto:matrika@msmt.cz]
Sent: Tuesday, March 17, 2015 9:39 AM
Subject: Sběr dat ze školních matrik - jaro 2015 SÚ

Vážení spolupracovníci,
zasíláme Vám na vědomí text dopisu, který jsme rozeslali školám.
Školy, které neaktualizují údaje o kontaktních osobách pro školní matriku a nově vzniklé
školy bez vyplněných kontaktních údajů však tento dopis neobdržely. Není v našich silách
věnovat se nedoručitelné poště, ať už je to z důvodu neexistující nebo chybné adresy,
zaplněné schránky, nebo jde o kontakt na bývalého zaměstnance školy.
Upozorňujte tedy, prosíme, školy při každé příležitosti na nutnost aktualizovat kontaktní
údaje pro sběr ze školních matrik na adrese http://sberdat.uiv.cz/login/ .
Prosíme o spolupráci při ověřování správnosti evidence žáků na školách. V aplikaci pro sběr
dat, v nabídce Sestavy, tlačítko „Duplicity žáků“, se zobrazují školy a data narození žáků,
kteří byli vykázáni současně na více školách. Škola by v takém případě měla ověřit rodné číslo
žáka nebo provést opravu v případě, že žák do 31. 3. ukončil docházku do této školy.
Doporučujeme i Vám sledovat důležité aktuální informace pod ikonou vykřičníku ve sběrové
aplikaci.
Prostřednictvím aplikace pro předávání dat ze školních matrik odešle správní úřad
akceptované výkazy vygenerované ze školní matriky nejpozději do 27. dubna 2015.
-----Kopie dopisu, který jsme rozeslali školám:
Kontaktním osobám pro předávání dat ze školních matrik
V Praze 27. 2. 2015
Dobrý den,
s blížícím se termínem jarního sběru dat ze školních matrik Vás informujeme o
možnosti překontrolovat si již od 3. března 2015 správnost a úplnost Vámi předávaných dat
a z nich generovaných výstupů na testovacím serveru https://profa.uiv.cz/matrikas .
Při testování je nutné importovat vytvořené datové soubory k rozhodnému datu
31. 3. 2015. Během testování, které bude probíhat v průběhu celého měsíce března 2015,
může ještě dojít k drobným úpravám kontrolních vazeb nebo vystavení nové verze aplikace.
Po zdařeném importu dat věnujte pozornost správnosti vygenerovaných sestav –
výkaz, přehledky. Kontrolou zejména počtu tříd, žáků a jejich speciálních vzdělávacích
potřeb můžete odhalit chyby. Data na testovacím serveru nelze odeslat správnímu úřadu.

„Ostrý“ sběr dat proběhne v období 1. 4. – 15. 4. 2015 na serveru
https://matrika.uiv.cz/matrikas . Je nanejvýš vhodné, aby údaje předávané ve výkazu a v
přehledkách zkontroloval/a ředitel/ka školy, který/á výkaz před odesláním správnímu úřadu
potvrzuje svým podpisem.
Metodické vysvětlivky a pokyny k výkazům i k jednotlivým položkám předávaných dat
včetně číselníků lze nalézt pod ikonami knížek v horní části obrazovky aplikace pro předávání
údajů ze školních matrik.
Věnujte pozornost důležitým informacím uvedeným pod ikonou vykřičníku tamtéž.
Upozorňujeme na problematiku rodných čísel cizinců s trvalým pobytem v ČR. Podle
školského zákona, § 28, odst. 2, písm. a), školní matrika školy obsahuje rodné číslo
žáka/studenta, bylo-li mu přiděleno. Žáci/studenti by měli mít rodné číslo přiděleno
současně s povolením k trvalému pobytu. Použití náhradního kódu rodného čísla s „X” by se
tedy v těchto případech nemělo vůbec vyskytovat a bude ho třeba okomentovat.
U žáků/studentů s českým státním občanstvím se náhradní kód s „X“ může vyskytovat
pouze ve zcela výjimečných případech a na omezenou dobu.
Změny v kontaktních údajích pro sběr dat ze školních matrik provádějte přímo na
stránce Vaší školy na adrese http://sberdat.uiv.cz/login pod tlačítkem „Aktualizace
kontaktních údajů matrik“. Tam platí přístupové heslo, které škola používá pro sběr
statistických výkazů. Kontaktní údaje udržujte stále aktuální, při každém rozesílání e-mailů se
desítky z nich vrací jako nedoručitelné, nebo adresáti už ve škole nepracují.
V případě jakýchkoli problémů, nejasností, nesrovnalostí či připomínek nás
kontaktujte (s uvedením Vašeho IZO) na adrese matrika@msmt.cz , ale žádosti o vrácení
výkazu k opravě směrujte v období „ostrého“ sběru dat přednostně ke svému správnímu
úřadu.
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