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Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, 
střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení  

na školní rok 1999/2000 
 
č.j. 14218/99-20 
 

 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních informací pro základní školy, 
střední  školy, vyšší odborné školy a školská zařízení  na školní rok 1999/2000 má 
poskytnout ředitelům škol a školských zařízení, ostatním pedagogickým pracovníkům i 
široké veřejnosti základní informace, které se vztahují ke školnímu roku 1999/2000.  
 Nejedná se tedy o metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR, jenž by stanovil upřesněné povinnosti a úkoly ředitelů škol a školských zařízení v 
následujícím školním roce, nýbrž o pomůcku, která má vedení škol a školských zařízení 
usnadnit orientaci v jejich práci. 
  
Pokud se v průběhu školního roku změní školské předpisy, pozbývají tímto dotčené 
pasáže “Souboru” platnosti. 
 
 

 

1.  Organizace školního roku 1999/2000 v základních, středních a speciálních 
školách (Gesce odbor 20)  

č.j. 23795/98-20 
 
Období školního vyučování  ve školním roce 1999/2000 začne ve všech základních, středních a 
speciálních školách ve středu 1. září 1999. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. 
ledna 2000. Období školního  vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2000. 
 
 
Podzimní prázdniny připadnou na  středu 27. října a pátek 29. října 1999.  Ve čtvrtek 28. října je 
státní svátek. 
 
Vánoční prázdniny budou zahájeny  ve čtvrtek 23. prosince a skončí v pátek 31. prosince 1999. 
Vyučování začne v pondělí  3. ledna 2000. 
 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na úterý 1. února 2000. 
 
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne trvají pro školy v působnosti jednotlivých školských úřadů  podle 
rozpisu od 7. února do 17. března 2000. 
 
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 20. dubna a na pátek 21. dubna 2000. 
 
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 3. července  do pátku 1.září 2000. 
 
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne trvají pro školy v působnosti jednotlivých školských úřadů  podle 
rozpisu od 7. února do 17. března 2000 takto: 
 
 
 
 
 
7.2.-11.2.   Praha 1 
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Praha 2 
Praha 3 
Praha 4 
Praha 5 
Domažlice 
Tachov 
Louny 
Havlíčkův Brod 
Svitavy 
Hodonín 
Vsetín 
Zlín 
Prostějov 
Karviná 
 
 
 
14.2.-18.2.  
 
Praha 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Praha 7 
Praha 8 
Praha 9 
Praha 10 
Nymburk 
Jindřichův Hradec 
Cheb 
Litoměřice 
Děčín 
Uherské Hradiště 
Břeclav 
Přerov 
Frýdek - Místek 
 
 
 
 
 
 
21.2.-25.2.  
 
Praha - východ 
Praha - západ 
Mělník 
Rakovník 
Plzeň - město 
Plzeň - sever 
Plzeň - jih 
Hradec Králové 
Teplice 
Kroměříž 
Vyškov 
Nový Jičín 
Bruntál 
 
 
 
 
 

28.2.-3.3.  
 
Kladno 
Kolín 
Kutná Hora 
Písek 
Prachatice 
Karlovy Vary  
Liberec 
Jablonec nad Nisou 
Náchod 
Žďár nad Sázavou 
Brno - město 
Brno - venkov 
Třebíč 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.-10.3. 
 
Mladá Boleslav 
Příbram 
Tábor 
Český Krumlov 
Strakonice 
Ústí nad Labem 
Chomutov 
Most 
Jičín 
Rychnov nad Kněžnou 
Pardubice 
Chrudim 
Pelhřimov 
Olomouc 
Šumperk 
Opava 
Jeseník 
 
13.3.-17.3.  
 
Benešov 
Beroun 
Rokycany 
České Budějovice 
Klatovy 
Sokolov 
Česká Lípa 
Semily 
Trutnov 
Ústí nad Orlicí 
Jihlava 
Blansko 
Znojmo 
Ostrava 
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Zápis do 1. ročníku 
(Gesce odbor22) 
 

Zápis do 1. ročníku  základních škol proběhne dle § 3 odst. 1 vyhlášky  
MŠMT č. 291/1991 Sb., o základní škole, ve dnech 15. ledna až 15. února 2000. 
Tento termín se vztahuje i na školy soukromé a církevní.  

Ředitel školy stanoví místo a termín zápisu a oznámí je obvyklým 
způsobem. 

V §14 odst. 1 a 2 zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve 
školství, ve znění zákona 139/1995 Sb., je obci uložena povinnost stanovit 
základním školám spádové obvody. Spádové obvody musí být stanoveny tak, aby 
do spádové školy mohly být přijaty všechny děti s trvalým bydlištěm ve spádovém 
obvodu. Tyto děti musí být dle § 3 odst. 2  d)  do spádových škol přednostně 
umísťovány. 

Tímto opatřením není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě školu 
jinou. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je hlavně kapacita školy.  

Přijetí dítěte se oznamuje  vyvěšením seznamu dětí zařazených do 
příslušné první třídy školy. Rodičům dětí nezařazených zašle ředitel školy 
písemné vyrozumění. 

Ředitel školy, která přijme dítě z jiného spádového obvodu, případně z 
jiné obce, oznámí tuto skutečnost příslušné spádové škole.  

K zápisům do 1. ročníku byl vydán Pokyn čj. 10062/98-22. Ředitele škol 
znovu upozorňujeme na pečlivé zvažování odkladů a zařazování dětí do 
speciálních škol. Odklad školní docházky je účelný jen tehdy, není -li možné vyřešit 
důvod žádosti o odklad do začátku školního roku. K odkladům není možné uznat 
jiný důvod, než nedostatečnou tělesnou nebo psychickou vyspělost. Pokud dítě 
nastupuje po udělení odkladu školní docházky do 1. ročníku do školy, jejímž 
ředitelem byl odklad udělen, nemusí znovu k zápisu .  
 
 
Termíny přijímacích zkoušek na střední školy pro školní rok 2000/2001 
(Gesce odbor 20)     
 
 Podle ustanovení  § 19 odst. 4 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a 
vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se přijímací zkoušky ke studiu ve 
středních školách, včetně víceletých gymnázií a osmiletých konzervatoří, konají nejdříve v posledním 
úplném kalendářním týdnu měsíce dubna (tzn. od 17.4.2000). Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí 
vydá ředitel školy do sedmi dnů od rozhodnutí, nejdříve však také v posledním úplném 
kalendářním týdnu měsíce dubna. 
 Střední školy zřizované státem se dále řídí ustanovením § 2 odst. 2 vyhlášky č. 10/1997 Sb., o 
přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem (dále vyhlášky 
č. 10/1997 Sb.), podle kterého přijímací zkoušky do škol uvedených v přihlášce na prvním místě se konají  
první pracovní den v posledním úplném kalendářním týdnu měsíce dubna. To znamená, že první kolo 
přijímacích zkoušek na středních školách zřízených státem se uskuteční v pondělí 17. dubna 2000.   

V souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 10/1997 Sb. může být druhé kolo přijímacích zkoušek na 
středních školách zřizovaných státem zahájeno nejdříve první čtvrtek  měsíce května, který následuje po 
dni 8. května. To znamená, že druhé kolo přijímacích zkoušek na středních školách zřízených státem se 
uskuteční nejdříve ve čtvrtek 11. května 2000. 
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Podle § 1 odst. 7f) vyhlášky č. 10/1997 Sb., se posudek lékaře o zdravotní způsobilosti žáka nebo 
uchazeče k přihlášce ke studiu přikládá  na žádost ředitele střední školy tehdy, jedná-li se o studijní nebo 
učební obor, pro který je tento posudek nezbytný.  
Pozn.: Potvrzování zdravotní způsobilosti žáka či dalšího uchazeče na přihlášce ke studiu v každém 
studijním, popř. učebním oboru střední školy se nevyžaduje, neboť například studium na gymnáziu se 
umožňuje i handicapovaným dětem bez zvláštních omezení. Tato agenda zvyšovala vytížení lékařů a 
současně klade finanční nároky na žadatele, neboť jsou tato potvrzení vydávána za úplatu. 

V případě, že se pro studijní či učební obor, pro který se žák či uchazeč rozhodl, posudek o 
zdravotní způsobilosti vyžaduje (tato skutečnost je vyznačena v příslušné pedagogické dokumentaci 
školy), vyzve ředitel střední školy žáka nebo uchazeče k jeho předložení například současně se  zasláním 
pozvánky k přijímacím zkouškám, pokud tak již neučinil dříve. 

V případech, kdy je obecně známo, že by absolvent příslušného studijního nebo učebního oboru 
bez splnění určitých podmínek zdravotní způsobilosti nemohl povolání, na něž byl připravován, 
vykonávat, není chybou podávat přihlášku ke studiu již s potvrzením lékaře. Přehled o těchto oborech 
mají mít výchovní poradci na základních školách. Ti by měli včas informovat žáky o omezeních zdravotní 
způsobilosti  pro studium konkrétního oboru, a tím předcházet tomu, aby někteří žáci nemuseli být 
později vyřazeni z přijímacího řízení vzhledem ke svému zdravotnímu handicapu. 

Obecně lze konstatovat, že téměř ve všech učebních oborech a množství studijních oborů 
středních odborných škol je zdravotní posudek o způsobilosti žáka či uchazeče ke studiu vyžadován. 

Pro přijímání přihlášek ke studiu ve středních školách zřizovaných státem pro školní rok 
2000/2001 je třeba předkládat přihlášky na aktuálních formulářích vydaných SEVT. 

Dále upozorňujeme, že Ministerstvo obrany zabezpečuje jednotné zajištění zdravotních prohlídek 
žáků, kteří se hlásí na vojenské školy, prostřednictvím obvodních vojenských správ. Aby se mohly 
prohlídky co nejrychleji uskutečnit, může základní škola, na základě žádosti žáka nebo jeho zákonného 
zástupce, vydat žáku potvrzení (případně kopii vyplněné přihlášky na vojenskou střední školu), že se hlásí 
na tento druh střední školy. Způsob předání přihlášky ředitelem základní školy je dán § 1 odst. 2 vyhlášky 
č. 10/1997 Sb. 
 
 Talentové zkoušky  se konají v termínu od 15. do 31. ledna 2000, podle “Opatření k zavedení 
pokusného ověřování organizace talentových zkoušek při přijímání ke studiu ve studijních oborech 
skupiny 82 Umění, užité umění a rukodělná uměleckořemeslná výroba” (Čj. 28 171/97-71, ze dne 
9.10.1997).  

Žák základní školy odevzdá přihlášku ke studiu v umělecké škole řediteli základní školy 
nejpozději do 15. listopadu, uchazeč podává přihlášku přímo řediteli umělecké školy. Do 30. listopadu 
ředitel základní školy odešle přihlášku příslušné umělecké škole. 

Pokud není žák na střední školu v oborech skupiny 82 Umění, užité umění a rukodělná 
uměleckořemeslná výroba přijat, nejsou jeho práva, podle Čl. 4  odst. 1 tohoto opatření, účastí na talentové 
zkoušce dotčena a může se zúčastnit přijímacího řízení konaného na středních školách v souladu s 
vyhláškou č. 10/1997 Sb. 
  
 
 
 
 
 
Termíny maturitních zkoušek 
(Gesce odbor 20) 
 
 Maturitní zkoušky se konají podle rozhodnutí ředitele střední školy v termínu od 15. května 
2000 do 20. června 2000. Písemná práce, resp. písemná zkouška z předmětů vyjmenovaných 
v ustanovení § 8 odst. 3 vyhl. č. 442/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se koná v dubnu 2000 
v termínu určeném ředitelem školy. 
 
 Ředitelé škol a školských úřadů postupují při zajišťování maturitních zkoušek podle vyhlášky č. 
442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů,  podle 
Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky k maturitním zkouškám konaným podle 
§ 25 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních, středních škol a vyšších odborných škol (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněném  ve Věstníku MŠMT  č. 11/1995, dále podle Pokynu 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k přijímání žáků do studijních oborů pro absolventy tříletých 
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učebních oborů a k postupu podle § 9  odst. 1 vyhlášky č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních 
školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněném ve Věstníku MŠMT č. 9/1998. 
 Podle § 8 odst. 4 vyhlášky č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách  a učilištích, 
ve znění pozdějších předpisů, se žáci před zahájením ústních nebo praktických zkoušek nezúčastňují 
vyučování v rozsahu pěti vyučovacích dnů. Tato doba je určena pro přípravu k vykonání maturitní 
zkoušky. Výše uvedené ustanovení nestanoví jednoznačně, zda se volno poskytuje před zahájením 
praktické zkoušky z odborných předmětů nebo před zahájením ústních  maturitních zkoušek. 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky doporučuje dodržovat obvyklou, 
dlouhodobě ověřenou praxi, t.j. poskytování volna v rozsahu pěti po sobě následujících vyučovacích dnů 
před zahájením ústních zkoušek. 
 
     Praktickou zkoušku vykoná žák před teoretickou zkouškou z odborných předmětů  v termínu  podle § 8 
odst. 3 citované vyhlášky, pokud podle § 26 odst. 2  na požádání ředitele školy nevyslovilo ministerstvo 
školství  souhlas s dřívějším termínem zahájení zkoušek v oborech, jejichž charakter neumožňuje 
organizaci zkoušek v období stanoveném   
v § 8  odst. 3.  
    
  
 
 
  
 
Termíny státních jazykových zkoušek 

( Gesce odbor 22) 
  
 Písemné státní jazykové zkoušky na státních jazykových školách konaných podle 
vyhlášky MŠMT ČR č. 526/1992 Sb., o státních jazykových školách a státních jazykových 
zkouškách, se uskuteční v těchto termínech: 
 
Písemné státní jazykové zkoušky na státních jazykových školách konaných podle vyhlášky MŠMT ČR č. 
526/1992 Sb., o státních jazykových školách a státních jazykových zkouškách, se uskuteční v těchto 
termínech : 
 
A)  Podzimní období : 
 
Státní základní jazyková zkouška : 
 
12. listopadu 1999 odpoledne - germánské jazyky kromě anglického jazyka 
13. listopadu 1999 dopoledne - anglický jazyk 
13. listopadu 1999 odpoledne - románské, slovanské a orientální jazyky 
 
Státní všeobecná jazyková zkouška : 
 
19. listopadu 1999 odpoledne - germánské jazyky kromě anglického jazyka 
20. listopadu 1999 dopoledne - anglický jazyk 
20. listopadu 1999 odpoledne - románské, slovanské a orientální jazyky 
 
B)  Jarní období : 
 
Státní základní jazyková zkouška : 
 
12. května 2000 odpoledne - anglický jazyk 
13. května 2000 dopoledne - ostatní germánské jazyky 
13. května 2000 odpoledne - románské, slovanské a orientální jazyky 
 
Státní všeobecná jazyková zkouška : 
 
19. května 2000 odpoledne - anglický jazyk 
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20. května 2000 dopoledne - ostatní germánské jazyky 
20. května 2000 odpoledne - románské, slovanské a orientální jazyky 
 
 
Přijímání žáků ke studiu na vyšších odborných školách 
( Gesce odbor 23) 
 
 Přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve vyšších odborných školách se uskutečňuje podle § 
27a  odst. 3 zákona č. 138/1995 Sb. Termín, pojetí a obsah přijímací zkoušky, pokud se koná, stanoví 
ředitel školy. Přijímací zkoušky se obvykle konají ve druhé polovině června a v posledním týdnu měsíce 
srpna. 
 
 

 2. Informace o přijímání studentů ke studiu na vysoké škole pro akademický rok 
2000/2001 (Gesce odbor 30)              

  
 Podrobné informace pro zájemce o studium na vysokých školách v České republice každoročně 
zpracovává Centrum pro studium vysokého školství ve spolupráci s odborem vysokých škol MŠMT do 
podoby publikace  “Jak na vysokou školu”. V letošním roce se připravuje již deváté vydání uvedené 
publikace. Kniha vzniká ve spolupráci s vysokými školami a fakultami a je určena všem uchazečům o 
studium na vysokých školách, jejich rodičům, třídním učitelům a výchovným poradcům na středních 
školách i specializovaným poradnám. Kniha vychází koncem kalendářního roku (v prosinci). Poskytuje 
základní informace o vysokých školách a fakultách a podrobné informace o studijních programech, které 
vysoké školy  nabízejí pro příští akademický rok, včetně typu studijního programu, formy a standardní 
doby studia a akademického titulu. U většiny oborů jsou uvedeny také podmínky pro přijetí a 
předpokládané počty přijímaných uchazečů. Publikaci doplňuje rejstřík studijních programů, návod na 
vyplnění přihlášky ke studiu na vysoké škole a její vyplněný vzor a rovněž přehled vysokých škol a fakult 
ve Slovenské republice. 
 
 Další informace o možnostech univerzitního a neuniverzitního studia lze získat na veletrhu 
pomaturitního studia Gaudeamus. Ve dnech 20. - 23.10.1999 se uskuteční na Brněnském výstavišti v 
pavilonu H již VI. ročník. Veletrhu se dosud pravidelně účastní reprezentanti většiny vysokých a řady 
vyšších odborných škol v ČR a některé zahraniční vysoké školy. Informace o předešlých ročnících i 
ročníku připravovaném je možné získat na internetu na webovské adrese: http://www.gaudeamus.cz. 
 
 Všechny tyto informace platné pro akademický rok 1999/2000 je možné najít na  “webovské” 
stránce  Centra  pro  studium  vysokého školství (http://www.csvs.cz), informace o přijímacím řízení 
platné pro následující akademický rok 2000/2001 budou umístěny na této stránce koncem prosince 1999. 
Kromě toho základní informace o studijních programech, které vysoké školy nabízejí pro příští školní rok, 
termínech přijímacích zkoušek, dnech otevřených dveřích VŠ a výši administrativních poplatků, jež VŠ 
požadují v souvislosti s přijímacím řízením, otiskují rovněž Učitelské noviny v listopadu kalendářního 
roku (a případné opravy počátkem následujícího roku - většinou v únoru-březnu). 
 
 Pro přijímání ke studiu na vysokých školách platí ustanovení zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). Zákon ukládá vysokým školám a 
fakultám zveřejnit na úřední desce vysoké školy nebo fakulty informace o přijímacím řízení  v 
dostatečném časovém předstihu, jako např. lhůty pro podání přihlášky, podmínky přijetí, termín a způsob 
ověřování splnění těchto podmínek, pokud je součástí ověřování požadavek přijímací zkoušky, také formu 
a rámcový obsah zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení i nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v 
příslušném studijním oboru. Pro akademický rok 2000/2001 se budou podávat přihlášky ke studiu na 
vysoké školy na novém tiskopise. 
 
 Uvedené informace bude proto možné na podzim letošního roku získat přímo na vyhrazeném 
místě v prostorách fakult nebo vysoké školy, která se nečlení na fakulty. 
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3. Přehled soutěží a přehlídek (Gesce odbor 51)  

 

Níže uvedený přehled obsahuje soutěže a přehlídky (dále jen ”soutěže”), které MŠMT pro příští 
školní rok 1999/2000: 
- vyhlašuje a finančně v celém rozsahu zabezpečuje (§ 3, odst. 3, písm. a vyhlášky MŠMT ČR č. 431/1992 

Sb. - soutěže ”typu A”, kategorie financování I a II dle vyhl. MŠMT  
č. 182/1998 Sb.), 

- spoluvyhlašuje a finančně na ně přispívá (§ 3, odst. 3, písm. b vyhlášky MŠMT ČR č. 431/1992 Sb. - 
soutěže ”typu B”, kategorie financování I a II dle vyhl. MŠMT  
č. 182/1998 Sb.), 

- pouze po předchozí dohodě s vyhlašovateli doporučuje jejich uskutečnění; finančně na nich neparticipuje 
(§ 3, odst. 3, písm. c vyhlášky MŠMT ČR č. 431/1992 Sb.) - soutěže ”typu C”. 

Soutěže typu A a B jsou rozděleny do kategorií v souladu s  vyhláškou MŠMT ČR č. 431/1992 Sb., 
o organizaci a financování soutěží a přehlídek žáků předškolních zařízení, škol a školských zařízení, a její 
novelou č. 182/1998 Sb. V první kategorii hradí organizátor veškeré výdaje, v druhé kategorii hradí 
organizátor veškeré výdaje s výjimkou nákladů na stravování  
a ubytování. 

MŠMT bude financovat soutěže typu A a B do výše, kterou mu umožní rozpočet na rok 2000. 
Současně si vyhrazuje právo dalších možných úprav v návaznosti na vývoj státního rozpočtu. 

V přehledu jsou uvedeny u jednotlivých soutěží kategorie, postupová kola, příp. 
termíny konání jednotlivých kol a místo konání ústředního kola. Stejně jako 
v předchozích letech jsou uvedeny u všech soutěží kontaktní adresy. 

 

1. Soutěže typu A a B 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle § 3 odst. 3 písm. a), resp. b) vyhlášky 
MŠMT ČR č. 431/1992 Sb., o organizaci a financování soutěží a přehlídek žáků předškolních zařízení, škol a 
školských  zařízení, ve znění vyhlášky č. 182/1998 Sb., pro školní rok 1999/2000 následující soutěže a 
přehlídky: 

1.1. Soutěže typu A 

Kategorie I: 

A 1) Matematická olympiáda (49. ročník - odborný garant Jednota českých matematiků a fyziků) - 
8 kategorií dle ročníku školy + kategorie P 

SŠ A - Š (7.12.1999), R (18.1.2000), Ú (9.-12.4.2000) 
B, C - Š (25.1.2000), R (28.3.2000) 
P - R (11.1.2000), Ú (12.-15.4.2000) 

ZŠ Z9 - Š (12/99), O (26.1.2000), R (22.3.2000) 
Z8, Z7, Z6, - Š (3/2000), O (12.4.2000) 
Z5 - Š (1./2000), O (26.1.2000) 

Kontaktní adresa: RNDr. Karel Horák, tajemník soutěže, Jednota českých matematiků a fyziků, Žitná 25, 117 
10  Praha 1, tel. 02/22 21 16 31. 
 
 
 
 
 

A 2) Fyzikální olympiáda (41. ročník - odborný garant Jednota českých matematiků a fyziků) - 
7 kategorií dle ročníku školy 

SŠ A - Š (do 7.1.2000), R (21.1.2000), Ú (30.3.-2.4.2000) 
B, C, D - Š (do 31.3.2000), R (27.4.2000) 

ZŠ E, F - Š (do 17.3.2000), O (29.3.2000), R (12.5.2000) 
G (Archimédiáda) - Š (do 5.5.2000), O (24.5.2000) 
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Kontaktní adresa předsedy a tajemníka: Doc. RNDr. Ivo Volf, Csc., katedra fyziky 
Pedagogické fakulty Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové, V. Nejedlého 573, 500 
03 Hradec Králové, tel. 049/50 61 190, fax 049/55 13 251, e-mail:ivo.volf@vsp.cz.  

A 3) Turnaj mladých fyziků (13. ročník - odborný garant Jednota českých matematiků  
a fyziků) - 1 kategorie 

SŠ - Š (11/99-3/2000), Ú (12.-13.4.2000, Kostelec n. Černými lesy) 
Kontaktní adresa:Doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc., předseda Českého výboru TMF, ředitel Gymnázia 
Zborovská 45, 150 00  Praha 5, tel. 02/53 72 92, fax 02/53 85 95,  
e-mai:gyzb1-ab@hiedu.cz.  

 A 4) Chemická olympiáda (36. ročník) - 5 kategorií dle zaměření a ročníku školy 
SŠ A - Š (11/99), R (12/99), Ú (2/2000) 

B - Š (3/2000), R (4/2000) 
C - Š (3/2000), R (5/2000) 

SŠ s odb. zaměř. E - Š (11/99), R (12/99), Ú (2/2000) 
ZŠ D - Š (2/2000), O (3/2000), R (4/2000) 

Kontaktní adresa: Mgr. Jitka Musilová, IDM MŠMT, Sámova 3, 101 00  Praha 10, tel. 
02/71 74 60 98, 71 74 59 36, fax 02/71 74 69 23, e-mail:idm@vc.anet.cz.  

A 5) Biologická olympiáda (34. ročník) - 4 kategorie dle ročníku školy 
SŠ A - Š (2/2000), R (4/2000), Ú (5/2000) 

B - Š (2/2000), R (4/2000) 
ZŠ C - Š (2/2000), O (4/2000), R (5/2000) 

D - Š (3/2000), O (5/2000) 

Kontaktní adresa: Mgr. Jaroslava Nováková, IDM MŠMT, Sámova 3, 101 00 Praha 10,  
tel. 02/71 74 71 62, 71 74 69 82, fax 02/71 74 69 23, e-mail:idm@vc.anet.cz.  

A 6) Soutěže v cizích jazycích - 6 jazyků (angličtina - A, francouzština - F, němčina - N, ruština - R, 
španělština - Š a latina - L); vždy ve 2 - 5 kategoriích dle ročníku, příp. typu školy 

N: ZŠ A I - Š (11-12/99), O (1/2000)  
ZŠ A II (RVJ) - Š (11-12/99), O (1/2000) 
ZŠ B I - Š (11-12/99), O (1/2000), R (2/2000), Ú (3/2000) 
ZŠ B II (RVJ) - Š (11-12/99), O (1/2000), R (2/2000), Ú (3/2000)  
SŠ A - Š (11-12/99), O (1/2000), R (2/2000), Ú (3/2000) 

A: ZŠ A I - Š (1/2000), O (2/2000) 
ZŠ A II (RVJ) - Š (1/2000), O (2/2000) 
ZŠ B I - Š (11-12/2000), O (1/2000), R (2/2000), Ú (3/2000) 
ZŠ B II (RVJ) - Š (1/2000), O (2/2000), R (3/2000), Ú (4/2000) 
SŠ A - Š (1/2000), O (2/2000), R (3/2000), Ú (4/2000) 

F: SŠ B1, B2; ZŠ A1, A2 - Š (1/2000), R (3/2000), Ú (4/2000) 
R: ZŠ; SŠ - Š (1/2000), R (3/2000), Ú (4/2000) 
Š: SŠ A, B - Š (1/2000), R (3/2000), Ú (4/2000) 
L: SŠ A, B - Š (2/2000), R (4/2000), Ú (6/2000) 

Kontaktní adresa: PhDr. Ludmila Vozábová IDM MŠMT, Sámova 3, 101 00 Praha 10,  
tel. 02/71 74 69 82, 71 74 71 62, fax 02/71 74 69 23, e-mail:idm@vc.anet.cz.  
 
 

A 7) Olympiáda v českém jazyce (26. ročník) – 2 kategorie dle ročníku školy 
ZŠ, SŠ - Š (1/2000), O (3/2000), R (4/2000), Ú (7/2000) 

Kontaktní adresa: PaedDr Eva Schneiderová, IDM MŠMT, Sámova 3, 101 00 Praha 10,  
tel. 02/71 74 60 98, 71 74 59 36, fax 02/71 74 69 23, e-mail: idm@vc.anet.cz.  

A 8) Soutěž mladých historiků (29. ročník) - 1 kategorie dle ročníku školy 
ZŠ - Š (12/1999), O (2/2000), R (4/2000), Ú (6/2000) 

Kontaktní adresa: PaedDr Eva Schneiderová, IDM MŠMT, Sámova 3, 101 00 Praha 10,  
tel. 02/71 74 60 98, 71 74 59 36, fax 02/71 74 69 23, e-mail: idm@vc.anet.cz.  

A 9) Pythagoriáda - 2 kategorie dle ročníku školy 
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ZŠ - Š (1-2/2000), O (3-5/2000) 
Kontaktní adresa: Mgr. Jiří Brant, Ivana Babková., Výzkumný ústav pedagogický, Strojírenská 386, 155 21  
Praha 5 - Zličín, tel. 02/57 95 00 44, fax 02/57 95 03 13. 

A 10) Matematický Klokan 2000 (6. ročník) - 5 kategorií dle ročníku školy (Klokánek, Benjamin, Kadet, 
Junior, Student) 

SŠ, ZŠ - Š (3/2000) 
Kontaktní adresa: Doc. RNDr. Milan Kopecký, Csc., katedra matematiky Pedagogické fakulty UP, Žižkovo 
nám. 5, 771 40  Olomouc. 

A 11) Středoškolská odborná činnost (22. ročník) - 16 oborů 
SŠ - Š (příp. O) (3-4/2000), R (do 15.5.2000), Ú (6/2000,Rožnov pod Radhoštěm) 

Kontaktní adresa: Ing. Miroslava Fatková, IDM MŠMT, Sámova 3, 101 00  Praha 10,  
tel.02/71 74 69 82, 71 74 71 62, fax 02/71 74 69 23, e-mail: idm@vc.anet.cz.   

A 12) Zeměpisná olympiáda (2. ročník - odborný garant katedra geografie PedF MU Brno) 
- 4 kategorie dle ročníku školy 

ZŠ A (6. roč.), B (7. roč.), C (8 a 9. roč.) - Š (do 31.1.2000), O (2/2000), R (4/2000),  
Ú (5/2000- Brno) 

SŠ C – Š (do 1.12.1999), O (12/1999), R (3/2000), Ú (5/2000, Olomouc) 
Kontaktní adresa : Mgr. Evženie Zřídkaveselá, Základní škola Bosonožská 9, 625 00 

Brno,  
tel. O5/47218242 

SŠ D-Š (do 31. 1.2000), O (2/2000), R (4/2000), Ú (5/2000- Brno) 
Kontaktní adresa: PaedDr. Eduard Hofmann, CSc., Katedra geografie PedF MU, Poříčí 7,  
603 00 Brno, tel. 05/43129111 

A 13) Soutěž žáků základních uměleckých škol (32. ročník) - 5 oborů (hra na lidové nástroje, hra na 
dechové a bicí nástroje, smyčcové orchestry, sólový a komorní zpěv, taneční obor) 

ZUŠ - Š, O, R, Ú (3-5/2000) 

Kontaktní adresa: Mgr. Marie Schejbalová, PaedDr. Pavel Kloub, odbor 22 MŠMT, 
Karmelitská 7, 118 12  Praha 1, tel. 02/57 19 37 06, 02/57 19 33 13. 

A 14) Soutěž konzervatoří (24. ročník) - 3 obory (hra na housle, violu, violoncello  
a kontrabas)  

konzervatoře - Ú (11/2000, Teplice) 

Kontaktní adresa: Mgr. Milan Kubík, ředitel Konzervatoře Teplice, Českobratrská 15,  
415 00 Teplice, tel./fax 041/26 335. 

A 15) Alšova země (33. ročník) - 2 obory: plošné práce - 4 kategorie dle věku, plastické práce - 2 
kategorie dle věku) 

MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, SPVČDM … - ÚK (11-12/99) 
Kontaktní adresa: PhDr. Jana Skarlantová, katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta UK, M. D. 
Rettigové 4, 116 39  Praha 1, tel. 02/ 21 90 01 11, fax 02/29 02 25. 
 
 
 

A 16) Náš svět (27. ročník) - soutěž dětského literárního projevu - 3 kategorie dle věku  
+ kategorie kolektivů 

ZŠ - ÚK (příspěvky jednotlivců do 31.3. 2000 do dětských časopisů Mateřídouška, Ohníček, Tojáček do 
nakladatelství Mladá fronta, Radlická 61, 150 00  Praha 5; příspěvky kolektivů  
do IDM MŠMT, PaedDr. Eva Schneiderová, Sámova 3, 101 00  Praha 10) 

A 17) Výtvarný projekt ”Výstava nejen ve škole” (5. ročník) - 5 kategorií dle typů škol  
a školských zařízení 

MŠ,  ZŠ, SŠ, ZUŠ, SPVČDM … - ÚK (do 30.4.2000) 

Kontakt na tajemníka soutěží A/18 a A/19: PhDr. Ludmila Vozábová, PaedDr Eva 
Schneiderová, IDM MŠMT, Sámova 3, 101 00  Praha 10, tel. 02/71 74 69 82, 71 74 60 98, 
 fax 02/71 74 69 23, e-mail: idm@vc.anet.cz.   
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A 18) Soutěž v grafických předmětech - 5 oborů (psací stroje a PC, autorská korektura, těsnopis, 
stenotypistika) 

SŠ - Š (2/2000), R (3/2000), ÚM (4/2000, OA Hradec Králové) 
Kontaktní adresa: Ing. Ludmila Nováková, ředitelka, Státní těsnopisný ústav, Karlínské náměstí 8, 186 00  
Praha 8, tel./fax 02/24 81 25 92. 

A 19) Soutěž první pomoci (5. ročník) - celostátní soutěž s mezinárodní účastí - 1 kategorie 
SzdrŠ - Š, Ú (3/2000, Brno) 

Kontaktní adresa: PhDr. J. Kelnarová, Střední zdravotnická škola, Jaselská 7/9, Brno, 
tel. 05/41 24 71 19, fax 05/41 24 71 12. 

A 20) Mezinárodní soutěž v programování (8. ročník) - 1 věková kategorie v 6 programovacích 
jazycích 

SŠ - MK (3/2000), MF (10/2000) 

Kontaktní adresa na soutěže: Olina Králíková, IDM MŠMT, Sámova 3, 101 00  Praha 10,  
tel. 02/71 74 71 62, 71 74 69 82, fax 02/71 74 69 23, e-mail: idm@vc.anet.cz.  

A 21) Sportovní hry žáků zvláštních škol - atletický čtyřboj - kategorie děvčata, chlapci 
ZvŠ - R (5/2000), Ú (6/2000) 

Kontaktní adresa: Dr. Růžena Hatašová, odbor 50 MŠMT, Karmelitská 7, 118 12  Praha 1,  
tel. 02/57 19 34 04. 

A 22) Sportovní hry sluchově postižených dětí a mládeže - 2 kategorie, vždy děvčata, chlapci 

spec. SŠ - Ú (5/2000), spec. ZŠ - Ú (6/2000) 
Kontaktní adresa: Dr. Růžena Hatašová, odbor 50 MŠMT, Karmelitská 7, 118 12  Praha 1,  
tel. 02/57 19 34 04. 

A 23) Sportovní hry zrakově postižené mládeže - kategorie děvčata, chlapci 
spec. SŠ - Ú (6/2000) 

Kontaktní adresa: Dr. Růžena Hatašová, odbor 50 MŠMT, Karmelitská 7, 118 12  Praha 1,  
tel. 02/57 19 34 04. 

A 24) Braillův klíč (5. ročník) - 3 kategorie dle ročníku a typu školy 
spec. ZŠ - Ú 

Kontaktní adresa: Mgr. Jiří Kapr, odbor 24 MŠMT, Karmelitská 7, 118 12  Praha 1,  
tel. 02/57 19 32 70, fax 02/57 19 34 73. 

 

 

 

 

Kategorie II: 

A 25) Vzdělání a řemeslo – celostátní přehlídka umu a dovednosti českého středního odborného 
školství 

SOU, OU, U - Š, R, Ú (10/2000, České Budějovice) 
Kontaktní adresa: Mgr. Pavel Kněnický, odbor 23 MŠMT, Karmelitská 7, 118 12  Praha 1,  
tel. 02/57 19 34 28. 

A 26) Soutěž dětských recitátorů a recitačních kolektivů (29. ročník) - 4 kategorie dle ročníku školy + 
kategorie kolektivů 

ZŠ, ZUŠ, SPVČDM .... -  Š (2/2000), O (3/2000), R (4/2000), Ú (6/2000 Zábřeh - v rámci 
přehlídky Dětská scéna 2000, viz B 10) 

Kontaktní adresa: Olina Králíková, IDM MŠMT, Sámova 3, 101 00  Praha 10, tel. 02/71 74 
71 62, 71 74 69 82, fax 02/71 74 69 23, e-mail: idm@vc.anet.cz.: Jakub Hulák, IPOS-
ARTAMA, Křesomyslova 7, P.O.BOX 2, 140 16  Praha 4 - Nusle, tel. 02/61 21 56 83-7, fax 
02/61 21 56 88. 
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A 27) Soutěž dětí a mládeže v programování (14. ročník) - 4 kategorie dle věku  
a programovacího jazyka 

ZŠ, SŠ - O (3/2000), R (4/2000), Ú (6/2000) 

Kontaktní adresa na soutěže: Olina Králíková, IDM MŠMT, Sámova 3, 101 00  Praha 10,  
tel. 02/71 74 71 62, 71 74 69 82, fax 02/71 74 69 23, e-mail: idm@vc.anet.cz 

A 28) Hudební festival středních pedagogických škol a vyšších odborných škol pedagogických - 
5 oborů (pěvecké sbory, instrumentální skupiny, instrumentalisté a sólisté, komorní sbory) 

SPgŠ a VOŠ pedagogické - Ú (4-5/2000) 
Kontaktní adresa:   Mgr. Jiří Slovík, VOŠ a SPgŠ, Jiráskova 1a, 749 01  Krnov, 
tel. 0652/71 05 88, fax 0652/71 62 10. 

A 29) Gymnazia Cantant - 1 kategorie 

G - Ú (4/2000, Brno)  
Kontaktní adresa: PhDr. Jarmila Červenáková, ředitelka Gymnázium Brno, Vídeňská 47,  
639 00  Brno, tel./fax 05/43 21 35 45. 

A 30) Poema 2000 (41. ročník) - 1 kategorie 
VOŠPdg. a SPdgŠ - Ú (10-11/99) 

Kontaktní adresa: Eva Chvojková, SPdgŠ a Gymnazium, Masarykova 248, 286 26 Čáslav,  
tel. 0322/31 28 15, fax 0322/31 29 75. 

A 31) Festival zájmové umělecké činnosti výchovných ústavů pro mládež - kategorie děvčata, 
chlapci 

výchovné ústavy pro mládež - Š, Ú 

A 32) Festival zájmové umělecké činnosti dětských výchovných zařízení - kategorie děvčata, chlapci 
dětské domovy, dětské výchovné ústavy, speciální školy - Š, Ú 

A 33) Přebor dětských výchovných zařízení v minikopané a vybíjené - kategorie děvčata, chlapci 
dětské domovy, dětské výchovné ústavy, speciální školy - Š, Ú 

A 34) Sportovní hry dětí z dětských domovů  - kategorie děvčata a chlapci 
dětské domovy, speciální školy, dětské výchovné ústavy - Š, R, Ú 
 
 
 
 

A 35) Přehlídka zájmové umělecké činnost dětských domovů - 2 kategorie dle věku 
dětské domovy - Š, R, ÚM 

A 36) Turistický sraz dětských domovů - kategorie bez rozlišení věku 
dětské domovy - Š, R, ÚM 

A 37) Zimní olympiáda dětských výchovných ústavů - kategorie děvčata, chlapci 
dětské výchovné ústavy - Š, Ú 

A 38) Zimní olympiáda výchovných ústavů pro mládež - kategorie děvčata, chlapci 
výchovné ústavy pro mládež - Š, Ú 

A 39) Letní olympiáda dětských výchovných ústavů - kategorie chlapci 
dětské výchovné ústavy - Š, Ú 

A 40) Letní olympiáda výchovných ústavů pro mládež - kategorie chlapci 
výchovné ústavy pro mládež - Š, Ú 

A 41) Letní olympiáda výchovných ústavů - kategorie dívky 
dětské výchovné ústavy, výchovné ústavy pro mládež - Š, Ú 

Kontaktní adresa soutěží A/31 až A/41: Michaela Hejná, odbor 24 MŠMT, Karmelitská 7,  
118 12  Praha 1, tel. 02/57 19 34 80, fax 02/57 19 34 73. 

 

1.2. Soutěže typu B 

Kategorie I: 
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B 1) Virtuosi per musica di pianoforte (32. ročník) - mezinárodní klavírní soutěž posluchačů 
uměleckých škol (Městský úřad Ústí nad Labem) - 3 kategorie 

ZUŠ, konzervatoře - ÚM (11/99, Ústí nad Labem) 
Kontaktní adresa: K. Herajnová, ředitelka ZUŠ, W. Churchilla 4, 400 01 Ústí nad Labem, 
 tel. 047/52 11 914. 

B 2) Pěvecká soutěž A. Dvořáka (35. ročník) - mezinárodní interpretační soutěž mladých pěvců 
(Městský úřad Karlovy Vary, Městské kulturní středisko Karlovy Vary) - 1 kategorie 

ZUŠ, konzervatoře - ÚM (11/99, Karlovy Vary) 

Kontaktní adresa: Marie Drlíková, KSO, I. P. Pavlova 14, 360 01 Karlovy Vary, tel. 017/28 
707-8, fax 017/23 753. 

B 3) Zdatné děti - víceboj 6. ročníků ZŠ (Asociace školních sportovních klubů ČR)  
- 2 kategorie kolektivů (malé a velké školy) 

ZŠ - O, ÚK (6/2000) 

Kontaktní adresa: Dr. Ladislav Petera, sekretariát Asociace školních sportovních klubů,  
José Martího 31, 162 52  Praha 6, tel.02/316 37 67. 

 B 4) Evropa ve škole (9. ročník -) literární a výtvarná soutěž - 4 kategorie dle věku 
MŠ,ZŠ, SŠ, ZUŠ, SPVČDM …  - RK (3/2000), ÚK (5/2000) 

Kontaktní adresa: Miroslava Ondráčková, základní škola UNESCO, Komenského nám. 350, 672 62  Uherské 
Hradiště, tel. 0632/55 12 00. 

B 5) Paraolympiáda dětí a mládeže v plavání - (9. Ročník) - (Federace rodičů a přátel sluchově 
postižených, Český svaz mentálně postižených sportovců) - 3 kategorie dle typu postižení 

spec. školy - Ú (5/2000, Liberec) 
Kontaktní adresa: Mgr.Alice Erlebachová,Zvláštní škola, Husova 783,464 01 Frýdlant, tel.0427/31213. 
 
 
 

Kategorie II: 

B 6) Kociánova houslová soutěž (42. ročník) - mezinárodní houslová soutěž mladých interpretů 
(Městský úřad Ústí nad Orlicí) - 4 kategorie 

ZUŠ, konzervatoře - ÚM (5/2000, Ústí nad Orlicí) 
Kontaktní adresa: KLUBCENTRUM, Havlíčkova 621, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel. 0465/52 57 90, fax 0465/52 
52 45. 

B 7) Mladý módní tvůrce (12. ročník)- soutěž oděvních oborů (Sdružení pro pořádání MMT ČR) - 
1 kategorie 

SOU, OU a U - Š, R, Ú (5/2000) 
Kontaktní adresa: SOU textilní a služeb, K. Světlé 2, 586 01  Jihlava, tel. 066/27 625, Mgr.Pavel Kněnický, 
odbor 23 MŠMT, Karmelitská 7, 118 12  Praha 1, tel. 02/57 19 34 28. 

B 8) Pohár rozhlasu (31. ročník) - atletický víceboj (Český atletický svaz, Český rozhlas, Asociace 
školních sportovních klubů ČR) - kategorie městských škol,vesnických škol, sportovních tříd 
(chlapci,dívky) 

ZŠ - O (do 23.5.2000), R (do 9.6.2000), Ú(9.10.2000, Jablonec nad Nisou) 
Kontaktní adresa: Dr. Petr Vykoukal, odbor 50 MŠMT, Karmelitská 7, P. O. BOX 78,  
118 12  Praha 1, tel. 02/57 19 37 73. 

B 9) Středoškolský pohár v atletice - atletický víceboj (Asociace školních sportovních klubů ČR, Český 
atletický svaz) - kategorie děvčata, chlapci 

SŠ - O (do 26.9.1999), R (do 17.10.1999), Ú (6.11.1999, Jablonec nad Nisou) 
Kontaktní adresa: Dr. Jaroslav Koukal, sekretariát Asociace školních sportovních klubů,  
José Martího 31, 162 52  Praha 6, tel. 02/20 17 21 44. 

B 10) Mezinárodní dětská výtvarná soutěž Lidice 2000 (28. ročník) - (Ministerstvo kultury, Mladá 
fronta a.s. Praha, Česká komise pro spolupráci s UNESCO, Československý ústav zahraniční, Obecní úřad 
Lidice) - 2 kategorie dle věku 

MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, SPVČDM ...- Ú (4/2000, Muzeum Středního Pootaví - Hrad, Strakonice; 
vernisáž 6/2000) 
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Kontaktní adresa: Mgr. Ľuba Riedlbauchová, komisařka výstavy, Mladá fronta a.s., Radlická 61, 150 00  
Praha 5, tel. 02/57 32 11 81, fax 02/53 34 92, e-mail:mf.vaněk@mbox vol.cz 

B 11) Dětská scéna 2000- 29. celostátní přehlídka dětských divadelních, loutkářských  
a recitačních souborů a celostátní dílna dětských recitátorů (Ministerstvo kultury) 

ZŠ, ZUŠ, SPVČDM ... - O (3/2000), R (3-4/2000), Ú (6/2000 Zábřeh) 
Kontaktní adresa: Jakub Hulák, IPOS-ARTAMA, P.O.BOX 2, Křesomyslova 7, 140 16  Praha 4,  tel. 02/61 21 56 
83-7, fax 02/61 21 56 88, e-mail:artama@ipos-mk.cz  

B 12) Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance - (Ministerstvo kultury) 
ZŠ, ZUŠ, SPVČDM … -O, R (4/2000), Ú (6/2000, Kutná hora) 

Kontaktní adresa: Dana Ždímalová, IPOS-ARTAMA, Křesomyslova 7, P.O.BOX 2,  
140 16  Praha 4 - Nusle, tel. 02/61 21 56 83, 61 21 56 84-7, fax 02/61 21 56 88, e-mail: :artama@ipos-
mk.cz  

B 13) Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů (10. ročník) - (Ministerstvo kultury) – 
4 kategorie dle věku 

ZŠ, ZUŠ, SPVČDM … - R (3-4/2000), Ú (6/2000, Svitavy) 
Kontaktní adresa: PhDr. Jaroslava Macková, IPOS-ARTAMA, P.O.BOX 2, Křesomyslova 7, 140 16  Praha 4,  
tel. 02/61 21 56 83, 61 21 56 84-7, fax 02/61 21 56 88, 
 e-mail:artama@ipos-mk.cz  
 
 
 
 

B 14) Celostátní přehlídka dětského parketového tance - festival dětského tance (Ministerstvo 
kultury) - 2 disciplíny (plesové formace a parketové taneční kompozice)  
- 3 kategorie dle věku 

ZŠ, ZUŠ, SPVČDM … - O (3/2000), R (3-4/2000), Ú (4-5/2000 - pouze ve 2 kategoriích) 

Kontaktní adresa: Miroslav Franc, Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, tř. ČSA 
300,  
500 44 Hradec Králové, tel./fax 049/55 13 966, e-mail:hkys@czcom.cz.  

B 15) Wolkrův Prostějov (43. ročník) - celostátní festival poezie pro sólové recitátory, recitační 
kolektivy a divadla poezie (Ministerstvo kultury) - 3 kategorie dle věku 

SŠ - Š, O (2/2000), R (3-4/2000) , Ú (20. - 24.6/2000, Prostějov) 
Kontaktní adresa:Jana Štefánková, IPOS - ARTAMA, Křesomyslova 7, P.O.BOX 2,  
140 16  Praha 4 -Nusle, tel. 02/61 21 56 84-7, fax 02/61 21 56 88, e-mail: :artama@ipos-mk.cz  

B 16) ”A 2000” (6. ročník) - přehlídka absolventských prací žáků středních uměleckých škol (Městský 
úřad Kladno) - 1 kategorie 

střední umělecké školy - ÚK (6-8/2000, Kladno) 
Kontaktní adresa:Mgr. Alena Holubcová, Městský úřad Kladno - oddělení kultury, 
Náměstí starosty Pavla 44, tel. 0312/62 71 05. 

B 17) Děčínská kotva 2000 (29. ročník) - aranžování rostlin (Ministerstvo zemědělství)  
- 1 kategorie 

SŠ, SOU - ÚM (5/2000, Děčín) 
Kontaktní adresa: Ing. Antonín Kubíček, Střední zahradnická a zemědělská škola  A.E.Komerse a Střední 
odborné učiliště Děčín - Libverda, Českolipská 123, tel. 0412/53 11 74, 53 11 74,  
fax 0412/52 46 94. 

B 18) Eurorebus 99/2000 (5. ročník - odborný garant Česká geografická společnost) 
 - 3 kategorie dle ročníku školy 

ZŠ A, B - Š (do 31.1.2000), Ú (4-5/2000) 
SŠ - Š (do 31.1.2000), Ú (4-5/2000)  

Kontaktní adresa: Mgr. Daniel Kozák, TERRA-KLUB, Americká 5, 120 00  Praha 2, 
 tel./fax 02/69 11 271. 

B 19) Soutěž dětí a mládeže v radioelektronice (Český radioklub a Společnost mladých elektroniků) – 3  
kategorie dle věku 
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ZŠ, SŠ - O (3/2000), R (4/2000), Ú (6/2000) 

B 20) Soutěže modelářských odborností - (Svaz modelářů ČR) - 6 odborností (letečtí, raketoví, lodní, 
plastikoví, železniční modeláři a dráhoví automodeláři) - různé věkové kategorie 

ZŠ - O (3-4/2000), R (4-5/2000), Ú (dráhoví automodeláři 5/2000, železniční, lodní, 
plastikoví,  letečtí a raketoví modeláři 6/2000) 
Kontaktní adresa soutěží B/18 a B/19: Mgr. Jaroslava Nováková, IDM MŠMT, Sámova 3,  
101 00 Praha 10, tel. 02/71 74 71 62, 71 74 69 82, fax 02/71 74 69 23, e-
mail:idm@vc.anet.cz.  

B 21) Zelená stezka - Zlatý list  (28. ročník) - (Centrum pro děti a mládež, Český svaz ochránců přírody) 
- 2 kategorie dle ročníku školy 

ZŠ, SŠ, SPVČDM ... - M (4/2000), R (5/2000), Ú (14.-20.8/2000) 
Kontaktní adresa: Jana Stibralová, CDM ČSOP, poštovní přihrádka 447, 111 21  Praha 1,  
tel. 02/90 01 20 69, fax 02/90 04 33 00, e-mail:cdmcsop@atlas.cz. cdmcsop@atlas.cz. 

B 22) Soběslavská růže - celostátní soutěž odborných učilišť a praktických škol ve vázání a aranžování 
rostlin - (OU Soběslav) - kategorie děvčata, chlapci 

OU, PrŠ - Š, Ú 
Kontaktní adresa:Odborné učiliště, Školní náměstí 99, 392 01 Soběslav, tel.0363/52 12 24. 
 
 
  

B 23) Přehlídka módy - celostátní soutěž žáků odborných učilišť a praktických škol   
- kategorie dívek 

OU, PrŠ - Š, Ú  
Kontaktní adresa soutěží B/21 a B/22: PaedDr. Zuzana Kaprová, odbor 24 MŠMT, Karmelitská 7, 118 12  
Praha 1, tel. 02/57 19 32 69, fax 02/57 19 34 73. 

B 24) Gastrosalon Hronov - celostátní soutěžní přehlídka odborných znalostí a dovedností žáků 
hotelových škol ČR s mezinárodní účastí 
HŠ, SOŠ, SOU - Ú (10/1999, Hronov) 
Kontaktní adresa: Ing.Vladimír Štěpánek, ředitel SOU a HŠ ČSMSD Hronov, s.r.o., Čapkova 193, 549 31  
Hronov, tel. 0441/48 24 90, 48 31 04, fax.0441/48 24 90. 

B 25) Brněnský soudek (5.ročník) - celostátní soutěž žáků odborných škol ve znalostech  
o pivu a v technice točení piva (Obchodní a hotelová škola v Brně, s.r.o.) 
HŠ, SOŠ, SOU - Ú(12/1999, Brno) 
Kontaktní adresa: PhDr. Ludmila Bartoňová, ředitelka Obchodní hotelové školy, s.r.o., Bosonožská 9, 
625 00  Brno, tel./,fax 05/47 21 80 53, 47 21 84 45, 47 21 82 47. 

B 26) Brněnský šejkr (5. ročník) - celostátní soutěž žáků odborných škol ve znalostech  
o nápojích a v míchání nápojů (Obchodní a hotelová škola v Brně, s.r.o.) 
HŠ, SOŠ, SOU - Ú (4/2000, Brno) 
Kontaktní adresa: PhDr. Ludmila Bartoňová, ředitelka Obchodní hotelové školy, s.r.o., Bosonožská 9,  
625 00  Brno, tel./,fax 05/47 21 80 53, 47 21 84 45, 47 21 82 47. 

B 27) Gastroden - soutěž učebních oborů kuchař, číšník, cukrář s mezinárodní účastí 
SOŠ, SOU - Ú (11/2000, Ústí nad Labem) 

Kontaktní adresa: Mgr. Irena Bartůňková, SOŠ a SOU obchodu a služeb, Keplerova 7,  
400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno, tel. 047/55 00 113, 55 00 407, fax 047/56 01 
246, Mgr.Pavel Kněnický, odbor23 MŠMT, Karmelitská 7, 118 12  Praha 1, tel. 02/57 19 
34 28. 

 

2. Soutěže typu C 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dále doporučuje podle § 3 odst. 6 vyhlášky MŠMT ČR 
č. 431/1992 Sb., ve znění vyhlášky MŠMT č. 181/1998 Sb.,  ve školním roce 1999/2000 školám účast na 
následujících soutěžích a přehlídkách (vyhlašovatel uveden v závorce za názvem soutěže nebo přehlídky): 
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C 1) Matematická soutěž žáků SOŠ, ISŠ a SOU (8. ročník) - 7 kategorií dle ročníku školy 
SOŠ, ISŠ, SOU – Š (2-3/2000), Ú (4/2000) 

Kontaktní adresa: Mgr. Aleš Kubíček, VOŠ, SOŠ a OA, Masarykova 101, 757 00  Valašské Meziříčí, tel. 0651/61 
17 07, fax 0651/24 246, e-mail: akubicek@oavm.cz. 

C 2) Šrámkův Písek (39. ročník) - národní setkání mladého amatérského divadla (Městské divadlo Písek 
+ IPOS-ARTAMA Praha) 

SŠ - R (3-4/2000) Ú (5/2000, Písek) 
Kontaktní adresa: Karel Tomas, IPOS-ARTAMA, Křesomyslova 7, P.O.BOX 2, 140 16  Praha 4 - Nusle, 
tel. 02/61 21 56 84-7, fax 02/61 21 56 88. 

C 3) Karlovarský skřivánek (5. ročník) - pěvecká soutěž (ŠÚ Karlovy Vary, Mezinárodní pěvecké 
centrum A. Dvořáka) - 3 kategorie dle věku 

ZŠ, ZUŠ - Š (12/99), O (R) (2/2000), Ú (3/2000, Karlovy Vary) 
Kontaktní adresa: sekretariát MPSAD, KSO - Amethyst, I. P. Pavlova 14, 360 01  Karlovy Vary, tel. 017/28 
707-8, fax 017/23 753. 

C 4) Krásná jako kvítka ... (10. ročník) - mezinárodní výtvarná soutěž žáků mateřských a základních 
škol– kresba, grafika - 5 kategorií 

MŠ, ZŠ - ÚM (6/2000, Havířov - Bludovice) 
Kontaktní adresa: Základní škola, Frýdecká 37, 736 01  Havířov - Bludovice, tel.069/64 11 325. 

C 5) Amadeus (7. ročník) - mezinárodní mozartovská soutěž pro mladé klavíristy do 11 let  
- 6 kategorií 

ZUŠ - Ú (3/2000) 
Kontaktní adresa: Mgr. Jaroslav Fuksa, ZUŠ Františka Jílka, Vídeňská 52, 639 00  Brno; Veveří 133,   
616 00  Brno, tel. 05/41 21 16 32, e-mail:zus.veveri@mbox inet.cz.  

C 6) Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicizmus (6. ročník) - interpretační soutěž pro sólisty a 
komorní soubory ZUŠ Moravy a Slezska  a konzervatoří - 4 kategorie 

ZUŠ, konzervatoře - Ú (10/1999) 

Kontaktní adresa: Karel Brožek, ZUŠ Karla Ditterse, Kostelní 1, 790 55  Vidnava (ŠÚ 
Jeseník), tel. 0645/43 51 88.. 

C 7) Mateřinka 2000 (5. ročník) - přehlídka mateřských škol - hudební a pohybová výchova 
– 1 kategorie 

MŠ, - R, Ú (5/2000, Nymburk) 
Kontaktní adresa: Finance a informace, a.s., PhDr. Ivana Šmejdová, Palackého 223/5,  
288 02  Nymburk, tel. 0325/51 20 79, 51 25 91, fax 0325/51 20 78. 

C 8) The Writing Contest - korespondenční soutěž v angličtině (The SPUSA - Společnost přátel USA) - 
3 kategorie dle ročníku školy 

ZŠ, SŠ,VŠ - ÚK (6/2000, Praha) 

Kontaktní adresa: Petra Hejnová, SPUSA, Writing Contest, Navrátilova 2, 110 00  Praha,  
tel. 02/22 23 17 02, tel./ fax 02/22 23 25 30. 

C 9) Oxford Competition (9. ročník) - (Oxford University Press) 
ZŠ, SŠ - ÚK (3/2000) 

Kontaktní adresa: Oxford University Press, Štěpánská 61, 116 02  Praha 1, tel./fax  
02/24 22 54 38, e-mai:eway@terminal.cz. 

C 10) Debatní program Karl Popper - mezinárodní soutěž v debatování v českém  
a anglickém jazyce (Asociace debatních klubů) - 1 kategorie 

SŠ, VŠ – ŠK, RK, ÚM 
Kontaktní adresa: Alena Frydrychová, OSF, Staroměstské nám. 22, 110 00  Praha,  
tel. 02/24 22 74 56, fax 02/24 22 74 51, e-mail:osf@ecn.cz.  

C 11) Mladý sommelier (5 ročník) - celostátní soutěž mladých znalců vína (Sommelier klub Brno, 
Obchodní hotelová škola v Brně, s.r.o., Vinařská akademie Valtice, Asociace Sommelierů ČR) 
HŠ, SOŠ, SOU - Ú (2/2000, Brno) 

Kontaktní adresa: PhDr. Ludmila Bartoňová, ředitelka Obchodní hotelové školy, s.r.o., 
Bosonožská 9, 625 00  Brno, tel./fax 05/47 21 80 53, 47 21 84 45, 47 21 82 47. 
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C 12) Zlatá udice - (Český rybářský svaz) - 3 kategorie dle ročníku školy 
ZŠ, SŠ - M (4/2000), O (5/2000), R (6/2000), Ú (6-7/2000) 

Kontaktní adresa: Jarmila Poslušná, Český rybářský svaz, Nad Olšinami 31, 100 00  Praha 10, tel. 02/78 11 
751-3, fax 02/78 11 754.  

C 13) Mladý zahrádkář - (Český zahrádkářský svaz) – 2 kategorie dle ročníku školy 
ZŠ - M (2-3/2000), O (4-5/2000), Ú (6/2000) 

Kontaktní adresa: Stanislava Jeřábková, Český zahrádkářský svaz, Rokycanova 318/15,  
130 00  Praha 3, tel. 02/27 86 12, 27 75 31. 

C 14) Okno do přírody (5. ročník) - (Český zahrádkářský svaz) - 1 kategorie do 15 let 
ZŠ - Ú (6/2000) 

Kontaktní adresa: Stanislava Jeřábková, Český zahrádkářský svaz, Rokycanova 318/15,  
130 00  Praha 3, tel. 02/27 86 12, 27 75 31. 

C 15) Moje nejmilejší rostlina (7. ročník) - (Český zahrádkářský svaz) - 4 kategorie dle věku 
ZŠ, ZvŠ – Ú (uzávěrka 31.3.2000) 

Kontaktní adresa: Stanislava Jeřábková, Český zahrádkářský svaz, Rokycanova 318/15,  
130 00  Praha 3, tel. 02/27 86 12, 27 75 31.  

C 16) Chovatelské dovednosti mladých - (30. ročník) - (Český svaz chovatelů) - 2 kategorie dle věku, 10 
odborností 

ZŠ, SŠ - M (2/2000), O (4/2000), Ú (8/2000) 
Kontaktní adresa: Jaroslava Škopková, Český svaz chovatelů, Maškova 3, 182 53  Praha 8  
- Kobylisy, tel. 02/68 83 437. 

C 17) Zlatá srnčí trofej (29. ročník) - ( Českomoravská myslivecká jednota) - 3 kategorie dle ročníku 
školy 

ZŠ - M (4/2000), O (5/2000), Ú (8/2000) 

Kontaktní adresa: Věra Tvrdoňová, Českomoravská myslivecká jednota, Jungmannova 
25,  
115 25  Praha 1, tel. 02/24 94 84 56, fax 02/24 94 84 59. 

C 18) Zlatá včela 2000 - korespondenční soutěž v časopisu ”Včelařství” a paralelně formou oblastních 
kol (Český svaz včelařů) 

Ú (7/2000, Nasavrky) 
Kontaktní adresa: Český svaz včelařů, Křemencova 8, 115 24  Praha 1, tel. 02/29 37 58. 

C 19) Dopravní soutěž mladých cyklistů (22. ročník) - (Rada vlády ČR pro bezpečnost silničního 
provozu) – 2 kategorie dle ročníku školy 

ZŠ, spec. ZŠ - Š (3-4/2000), O (4 -5/2000), R (5/2000), Ú (6/2000), ÚM (7/2000; 9/2000) 

C 20) Zlatá zebra - rozhlasový výchovný program (Rada vlády ČR pro bezpečnost silničního provozu) - 2 
kategorie dle ročníku školy 
 ZŠ - Š (2-3/2000), O (4/2000) 
Kontaktní adresa soutěží C/19 a C/20: Mgr. Josef Votruba, Ministerstvo dopravy a spojů ČR, BESIP, Nábřeží 
Ludvíka Svobody 12/22, P.O.BOX 9, 110 15  Praha1 1, tel. 02/51 43 25 70. 

C 21) Požární ochrana očima dětí (26. ročník) - výtvarná a literární soutěž s tematikou požární ochrany 
(Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska) - výtvarná část - 7 kategorií dle ročníku školy, literární část - 5 
kategorií dle ročníku školy 
výtvarná část - MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, literární část - ZŠ, SŠ, SOU - Š (2-3/2000), O (4/2000),  
R (5/2000), Ú (31.5.2000) 
Kontaktní adresa: Ing. Monika Němečková, úsek mládeže kanceláře ústředí SH ČMS,  
Blatnická 13, 121 07  Praha 2, tel. 02/25 51 41, fax 02/ 25 52 7. 

C 22) Volejbal (Asociace školních sportovních klubů ČR, Český volejbalový svaz) - kategorie děvčata, 
chlapci 

ZŠ - O,R,Ú (1/2000) 

C 23) Malý fotbal (Asociace školních sportovních klubů ČR, Českomoravský fotbalový svaz)  
- 1 kategorie (chlapci) 

ZŠ - O, R, Ú (6/2000) 
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C 24) Basketbal (Asociace školních sportovních klubů ČR, Česká basketbalová federace)  
- kategorie děvčata, chlapci 

ZŠ – O, R, Ú (5/2000) 
SŠ – O, R, Ú (2/2000),  

C 25) Plavání (Asociace školních sportovních klubů ČR, Český svaz plaveckých sportů)  
- 2 kategorie - děvčata, chlapci 

ZŠ, SŠ - O, R, Ú (1/2000) 

C 26) Stolní tenis (Asociace školních sportovních klubů ČR) - 2 kategorie děvčata, chlapci 

ZŠ - O, R, Ú (2/2000) 

C 27) Softbal (Asociace školních sportovních klubů ČR, Česká softbalová asociace)  
- 1 kategorie – smíšená družstva 

ZŠ - O, R, Ú (5/2000)  

C 28) Floorball (Asociace školních sportovních klubů ČR, Česká floorballová unie)  
- 1 kategorie - chlapci 

ZŠ - O, R, Ú (4/2000) 
SŠ - O, R, Ú (3/2000) 

C 29) Přespolní běh (Asociace školních sportovních klubů ČR) - 2 kategorie - děvčata, chlapci 

ZŠ, SŠ - O, R, Ú (3/2000) 

C 30) Házená (Asociace školních sportovních klubů ČR, Český svaz házené) - 1 kategorie  
- chlapci 

SŠ - O, R, Ú (1/2000) 

C 31) Olympijský atletický čtyřboj (Asociace školních sportovních klubů ČR, Český atletický svaz) - 1 
kategorie - děvčata, chlapci 

ZŠ - O, R, Ú (6/2000) 

C 32) Vybíjená - (Asociace školních sportovních klubů ČR) - l kategorie – smíšená družstva 
ZŠ - O, R, Ú(5/2000) 

33) Šplh (Asociace školních sportovních klubů ČR) - 1 kategorie - chlapci 
SŠ - O, R, Ú (12/99 

34) Šachy - (Asociace školních sportovních klubů ČR) - kategorie smíšené 
ZŠ - O, R, Ú (3/2000) 

Kontaktní adresa sportovních soutěží C/22 až C/34: Dr. Ladislav Petera, sekretariát Asociace školních 
sportovních klubů ČR, José Martího 31, 162 52  Praha 6, tel. 02/20 17 21 45. 

C 35) Mc Donald´s CUP 99/2000 - pohár v minifotbalu žáků ZŠ (Asociace školních sportovních klubů 
ČR, ČMSF, Mc Donald´s ČR) - 2 kategorie  

A - 2. a 3. třída ZŠ  
B - 4. a 5. třída ZŠ 
O (do 30.5.2000), R (6/2000) 
Kontaktní adresa: Dr. Ladislav Petera, sekretariát Asociace školních sportovních klubů ČR, José Martího 31, 

162 52  Praha 6, tel. 02/20 17 21 45. 

C 36) Sportovní soutěže mentálně postižených (Český svaz mentálně postižených sportovců) - 
10 sportů, 4 kategorie - děvčata, chlapci, ženy, muži s výjimkou kopané 

spec. školy a zařízení pro mentálně postižené 
Ú (cyklistika 9/99, basketbal 12/99, přespolní běh 12/99, lyžování 1-2/2000, tenis 6/2000) 
R, Ú - stolní tenis (10/99, 11/99), kopaná (9/99, 9-10/99), plavání (2-3/2000, 4/2000), atletika (5-

6/2000, 6/2000), malá kopaná  (5-6/2000, 6/2000)   

 Kontaktní adresa: Dr. Pavel Svoboda, ČSMPS, Durychova 1381, 500 00  Hradec Králové, 
tel. 049/62 22 66. 

C 37) Přehlídka zájmové umělecké činnosti v Odrách – 7. ročník setkání žáků a učitelů středních 
církevních škol SŠ-U 
  Kontaktní adresa: Ing. E. J. Petrášová , Církevní střední škola a střední zdravotní škola sv. Anežky České, 
Odry, Tř. 1. máje 37, 742 35  Odry,. 
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C 38) Barevný svět - 7. ročník mezinárodní výtvarné soutěže - 5 kategorií dle věku ZŠ, ZUŠ-Ú (20.5. 2000), 
výtvarná dílna (6-7/2000) 
   Kontaktní adresa : Mgr. Aleš Adamík, PaedDr.Jana Blažková, ZŠ Kaštanová 412, 739 61 Třinec, tel.:0603 
861482, fax: 0659/323 191, e- mail: Adamikales@iol.cz     
 
 
Pozn.: 
1. Vyhlašovatelé soutěží si vyhrazují právo změnit v přehledu uvedené termíny konání jednotlivých 

stupňů soutěží, příp. místa konání ústředních kol. Přesné termíny a místa konání budou uvedeny 
v propozicích a pozvánkách na soutěž, přehlídku, u sportovních soutěží navíc v brožuře "Školní 
sportovní soutěže a pohybové činnosti v ČR 1999-2000", kterou vydává Asociace školních sportovních 
klubů (k dispozici na školských úřadech). 

2. Vyhlášení soutěže Evropa ve škole je podmíněno přijetím projektu Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy. 

Legenda: 
Š - školní kolo 
M - místní kolo 
O - okresní kolo 
R - oblastní (regionální) kolo 
Ú - ústřední kolo 
ÚM - závěrečný stupeň soutěže s mezinárodní účastí 
SF - semifinále 
F - finále 
MF - mezinárodní finále 
(O) - okresní kolo, které se uskuteční podle možností 

OK, RK, ÚK, MK - příslušný stupeň soutěže realizovaný ”korespondenční formou” (zaslání 
úkolů, výrobků apod. na místo a do termínu dle propozic soutěže), tj. bez fyzické účasti 
soutěžících; 
ZŠ - základní škola, SŠ - střední škola, ZUŠ - základní umělecká škola, SPVČDM - středisko pro výchovnou 

činnost dětí a mládeže, apod. - zkratky škol, příp. školských zařízení, jimž jsou soutěže či příslušné 
kategorie, obory soutěží určeny. Za těmito zkratkami jsou uvedena označení kategorií, pokud jsou běžně 
užívána (např. u Matematické olympiády ”P” značí ”programování”, Z9, Z 8 .... příslušné kategorie této 
soutěže). 

RVJ - rozšířená výuka jazyků 

 

Upozornění : 

1) Soutěže jsou určeny i žákům příslušných ročníků jiných druhů a typů škol (např. soutěž určená žákům 
7. ročníků ZŠ je i pro žáky 2. ročníků osmiletých gymnázií apod.). Podrobnosti budou uvedeny 
v organizačních pokynech a propozicích k jednotlivým soutěžím či přehlídkám a bulletinech vydávaných 
příslušnými asociacemi (např. učitelů cizích jazyků). 

 

2) Při přípravě rozpočtů na jednotlivé akce doporučujeme uplatnit individuální 
diferencovaný přístup při určení položky nájemné, a to s ohledem na poslání školy, 
školského zařízení  
a stupeň soutěže, přehlídky, ale i s ohledem na nutnost snížit výdaje státního rozpočtu. 

 
3) Distribuce soutěžních úkolů a propozic soutěží uvedených v první a druhé části přehledu bude 

realizována prostřednictvím organizačních oddělení školských úřadů (soutěžní úkoly pro oblastní kola 
prostřednictvím pedagogických center - v případě severomoravského regionu pak prostřednictvím Služba 
škole Ostrava). Tyto organizace obdrží od vyhlašovatele resp. organizace jím pověřené, potřebný počet 
výtisků  úkolů či propozic. 

 
4) Okresní kola soutěží typu A (příp. typu B) jsou financována (spolufinancována) školskými úřady. 
 

5) Finanční prostředky na zabezpečení oblastních kol soutěží přidělí MŠMT Institutu 
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dětí  
a mládeže MŠMT. Ten, na základě uzavřených smluv převede finanční prostředky na 
pedagogická centra a v případě severočeského, jihomoravského, severomoravského 
regionu  
a Prahy, na Centrum dalšího vzdělávání učitelů UJEP Ústí nad Labem a MU Brno, Službu 
škole Ostrava. Tyto subjekty mohou organizací oblastních kol pověřit školy a školská 
zařízení, příp. jiné subjekty (§ 3 odst. 7 vyhlášky MŠMT ČR č. 431/1992 Sb.), a to v úzké 
spolupráci s vyhlašovatelem soutěží (resp. organizacemi jím pověřenými - např. Jednota 
českých matematiků a fyziků, Institut dětí a mládeže MŠMT). Nebudou-li uvedené 
organizace samy organizátory oblastních kol, převedou příslušné finanční prostředky do 
rozpočtu organizátorů (§ 6 odst.1 vyhlášky MŠMT ČR č. 431/1992 Sb.) v souladu s § 35 
vyhlášky MF ČR č. 205/1991 Sb.,  
o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o 
finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací. 
 
  

4. Schválené vzdělávací programy pro základní školu a další platné učební 
dokumenty (Gesce odbor 22) 

 

Ve školním roce 1999/2000 se v základních školách vyučuje podle 
učebních dokumentů těchto vzdělávacích programů:  
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA - čj. 16847/96-2 
OBECNÁ ŠKOLA - čj. 12035/97-20 
NÁRODNÍ ŠKOLA - čj. 15724/97-20 
 

Pro každý vzdělávací program jsou charakteristické přístupy k žákům, 
systém výuky, práce s  učebním plánem, apod. Výuka na 2. stupni základní š koly 
navazuje  na dovednosti, schopnosti a vědomosti získané na 1. stupni a dále je 
rozvíjí. Oba stupně jsou  propojeny základní filozofií a koncepcí zvoleného 
vzdělávacího programu. Z pedagogicko-didaktických důvodů proto doporučujeme, 
aby byl žák v průběhu povinné školní docházky vzděláván podle jednoho 
vzdělávacího programu a bylo tak co nejúčinněji využito výchovně -vzdělávacího 
potenciálu příslušného vzdělávacího programu.  

U vzdělávacího programu Základní škola došlo od školního roku 1998/99 
k úpravě učebního plánu s tím, že u všech předmětů v 6. - 9. ročníku rozhoduje o 
časové dotaci ředitel školy, a to tak, aby se v příslušném ročníku vyučovalo všem 
předmětům  stanoveným učebním plánem, byl dodržen minimální počet hodin pro 
každý předmět a týdenní časová dotace pro daný ročník. Současně byly upraveny 
učební osnovy vzdělávacího programu Základní škola. Úpravy jsou zaměřeny na 
vysvětlení a doplnění přístupů k organizaci a obsahu výuky, na dílčí úpravy 
obsahu a rozsahu učiva formou zpřesnění jednotlivých osnovných hesel a 
požadavků na žáky a na odstranění problémů formálního charakteru.  

Uvedené úpravy byly zveřejněny v  Učitelských novinách č. 31 ze dne 15. 9. 
1998 a ve Věstníku MŠMT sešit 11, listopad 1998 pod čj. 25 018/98 -22. Začleněny 
jsou také ve druhém a doplněném vydání publikace “Vzdělávací program Základní 
škola” (zelená kniha) čj. 16 847/96-2, které vydalo nakladatelství FORTUNA 
v roce 1998. Ve druhém doplněném vydání však úpravy učebního plánu a obsahu 
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vzdělávání nejsou zapracovány přímo do příslušných pasáží a vyučovacích 
předmětů, ale jsou uvedeny na str. 309 - 327 ve stejném uspořádání jako ve výše 
uvedeném čísle Učitelských novin a ve Věstníku MŠMT. Z  technických a časových 
důvodů nebylo možné jiné řešení. Druhé vydání je dále doplněno o obsah 
ekologického přírodopisu a volitelných předmětů a o modelové učební plány 
předmětů s rozšířeným vyučováním.  

K vytvoření většího prostoru pro rozhodování a vlastní přístup škol ke 
vzdělávacím programům a ke vzdělávacímu procesu byl vydán Metodický pokyn 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k  postupu při úpravě vzdělávacího 
procesu škol a školských zařízení pod čj. 18 276/98-20 ze dne 30. 4. 1998, 
s účinností od 1. září 1998. Pokyn byl publikován ve Věstníku MŠMT, sešit 6, 
červen 1998.  

 

Alternativní vzdělávací programy 

V roce 1996 byl MŠMT schválen alternativní vzdělávací program 
Waldorfská škola čj. 23641/96-20 v režimu pokusného ověřování. Podle tohoto 
programu se vyučuje v šesti vybraných základních školách.  

. 

V roce 1998 byl MŠMT schválen alternativní vzdělávací plán Montessori 
pro 1. stupeň ZŠ č.j. 36170/97-22. Podle tohoto programu zatím vyučuje jedna 
soukromá škola, o povolení pokusného ověřování budou žádat i školy další.  
 

Zavádění dalších alternativních vzdělávacích programů v základních 
školách (Jenský plán, Daltonský plán...) je povolováno v rámci pokusného 
ověřování na základě ustanovení § 58, odst. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě 
základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

Ukončení platnosti učebních dokumentů č. 18730/91-20 

K 30. 6. 1999 se ukončuje platnost upravených učebních dokumentů 
čj. 18730/91-20 pro 8. ročník. V 9. ročníku se v  návaznosti na výuku 
v předcházejících ročnících bude vyučovat podle upravených učebních do kumentů 
čj. 18730/91-20. 

 

Základní umělecké školy 

V základních uměleckých školách se vyučuje podle učebních plánů 
zvěřejněných v metodické části vyhlášky č. 186/1988 Sb., o LŠU a ve Věstníku 
MŠMT ČR sešit 1/1989, nebo podle upravených učebních plánů schvá lených pod 
čj. 18418/95-25. 
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5. Organizace výuky v základních školách pro školní rok 1999/2000 (Gesce odbor 
22) 

Ve třídách 1. ročníku se vyučuje podle vzdělávacího programu dle výběru 
školy (v paralelních třídách se může vyučovat i podle různých vzdělávacích 
programů). 

Ve třídách 2. - 5. ročníku se vyučuje podle vzdělávacího programu, podle 
něhož se vyučovalo v předcházejícím ročníku.  

Ve třídách 6. a 7. ročníku se vyučuje podle vzdělávacího programu dle 
výběru školy (v paralelních třídách lze vyučovat i podle různých vzdělávacích 
programů). Doporučujeme pokračovat ve výuce podle vzdělávacího programu, 
podle něhož se vyučovalo na 1. stupni.  

Ve třídách 8. ročníku bude výuka pokračovat podle vzdělávacího 
programu, podle něhož se vyučovalo v 7. ročníku. 

Ve třídách 9. ročníku bude výuka pokračovat podle vzdělávacího 
programu, podle něhož se vyučovalo v 8. ročníku. Jestliže se v 8. ročníku 
vyučovalo podle upravených učebních dokumentů  čj. 18730/91-20, bude se ve 
výuce podle těchto dokumentů pokračovat v 9. ročníku.  

Učební plán třídy 

Pokud učební plán nestanoví pro některé vyučovací předměty pevnou 
týdenní hodinovou dotaci, doplní ředitel školy na začátku školního roku v 
učebních plánech pro každou třídu u těchto předmětů konkrétní počty 
vyučovacích hodin. Vždy je nutné zpracovat učební plány pro celý vzdělávací 
cyklus (1. stupeň, 2. stupeň).  

 Výuka cizích jazyků 

a) V povinném předmětu cizí jazyk (první cizí jazyk)  

Výuka povinného předmětu cizí jazyk se zahajuje ve všech základních školách ve 4. 
ročníku s dotací 3 hodiny týdně. Pouze ve zcela výjimečných a odůvodněných 
případech, kdy nebude možné jazykovou výuku personálně zajistit 
v tříhodinové dotaci, lze se souhlasem školského úřadu vyučovat v kterémkoli 
ročníku v dvouhodinové dotaci. Jako povinnému předmětu se vyučuje zpravidla 
anglickému nebo německému jazyku.  

b) Ve volitelném předmětu cizí jazyk (druhý cizí jazyk)  

Výuka volitelného předmětu cizí jazyk se zahajuje výhradně v 7. ročníku s dotací 
nejméně 2 hodiny týdně. Jako druhý cizí jazyk se vždy zařadí jazyk anglický 
nebo německý, pokud se od 4. ročníku vyučovalo jazyku francouzskému, 
ruskému, španělskému, případně jinému. Pokud je jako povinný předmět první 
cizí jazyk zařazen jazyk anglický nebo německý, škola by měla přednostně 
nabízet výuku francouzského, ruského nebo španělského jazyka.  

c) V nepovinném předmětu 

Výuku nepovinného předmětu cizí jazyk škola organizuje dle zájmu žáků a 
personálních možností školy. Na 1. stupni lze výuku nepovinného předmětu cizí 
jazyk zařadit již v 1. ročníku za těchto podmínek: 
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 výuka nepovinného předmětu cizí jazyk je zajištěna učiteli aprobovanými 
pro výuku cizího jazyka,  

 jsou splněny všechny povinnosti školy ve smyslu zabezpečení povinné 
výuky cizího jazyka pro žáky 4. - 9. ročníku.   

Podmínky jsou platné pro všechny vzdělávací programy pro základní vzdělávání.  

Rozšířené vyučování předmětů nebo skupin předmětů  

Pro rozšířené vyučování některého předmětu nebo skupiny předmětů 
v rámci vzdělávacího programu Základní škola byly schváleny tyto modelové 
učební plány: 

čj. 21969/96-22 (rozšířené vyučování hudební výchovy)  
čj. 21970/96-22 (rozšířené vyučování výtvarné výchovy)  
čj. 21968/96-22 (rozšířené vyučování matematiky a přírodovědných předmětů)  
čj. 29738/96-22-50 (rozšířené vyučování tělesné výchovy) 
čj. 16333/96-22-21 (rozšířené vyučování jazyků)  
 

-Pro rozšířené vyučování matematiky v rámci rozšířeného vyučování 
matematiky a přírodovědných předmětů vztahujícího se ke  vzdělávacímu 
programu “Základní škola” byly zpracovány modelové učební osnovy. Uveřejněny 
byly ve Věstníku MŠMT sešit 4/1999 pod čj. 15986/99-22. Témata v nich uvedená 
jsou doporučením, jak v rozšířeném vyučování matematiky postupovat. Školy si je 
mohou případně modifikovat na základě vlastních podmínek a potřeb.  

 
Další informace k rozšířené výuce předmětů viz Soubor pedagogicko - 

organizačních informací pro školní rok 1998/99.  

Ke zřízení tříd s RVJ není třeba souhlasu MŠMT. Vedení školy ministerstvu 
písemně potvrdí, že škola splňuje požadované podmínky, a na základě tohoto 
sdělení bude zařazena do seznamu škol s RVJ.  

Nepovinné předměty 

Zařazování nepovinného předmětu Náboženství se řídí Pokynem ministra 
školství, mládeže a tělovýchovy k náboženské výchově v základních a středních 
školách čj. 36318/97-22-23 (Věstník  MŠMT sešit č. 6/1998). 

V rámci nepovinného předmětu Logopedická péče je možné žákům s 
vadami  a poruchami řeči poskytovat speciálně pedagogickou péči, kterou ve 
spolupráci se speciálně pedagogickým centrem vykonává speciální pedagog.  

Učivo volba povolání 

Jako velmi potřebné téma základního vzdělávání se ukazuje být výchova 
k volbě povolání. Toto téma a metodika výuky je nyní nově a podrobně 
rozpracováno ve spolupráci VÚP a MPSV v metodickém materiálu “Volba 
povolání”, který byl zaslán všem školským úřadům. Doporučujeme zákla dním 
školám s materiálem se seznámit, zajistit proškolení učitelů a zařazovat toto téma 
do učebního plánu školy jako nepovinný nebo volitelný předmět, případně jako 
součást povinných předmětů občanská výchova, rodinná výchova nebo praktické 
činnosti. Metodika obsahuje jednak informační celky, ale důraz je zejména kladen 
na nové postupy při práci s informacemi a rozvoj osobnostních dovedností žáků. 
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Velký význam má zavedení předmětu pro rozvoj meziresortní spolupráce škol a 
úřadů práce, zvláště jejich informačně poradenských středisek. Učivo významně 
zasahuje i do prevence sociálně negativních jevů jednak svým zaměřením na 
prevenci nezaměstnanosti jako sociopatogenního faktoru a jednak zaměřením na 
rozvoj osobnostních dovedností žáků. Proto je vhodné pro předmět kvalifikovat 
výchovného poradce.  

Učivo je rozpracováno do 64 hodinových lekcí, které je nejvhodnější 
zařazovat jako dvouhodinové celky a to od druhého pololetí 7. ročníku do konce 
prvního pololetí 9. ročníku. Ke kvalifikované a efektivní výuce tohoto tématu musí 
být učitelé proškoleni ve speciálních kursech organizovaných v  rámci DVPP. 
Nabízeny jsou kursy v trvání třiceti hodin pro pedagogy, kteří již prošli kursy 
sociální komunikace, sociálních dovedností a aktivního sociálního učení a dále 
kursy v trvání osmdesáti nebo sto hodin pro učitele, kteří výše uvedené aktivity 
neabsolvovali. Absolventi kursů obdrží osvědčení pro kvalifikované vyučování 
předmětu volba povolání a příslušné metodické materiály. Upozorňujeme, že 
platné jsou jen kursy akreditované MŠMT. Po dohodě s MPSV lze na úhradu těchto 
kursů dalšího vzdělávání učitelů využít metodický pokyn Správy služeb 
zaměstnanosti MPSV č. 8/98 - “Zvýšení účinnosti a podpory zaměstnanecké 
rekvalifikace”. O příspěvek z fondu aktivní politiky zaměstnanosti žádá 
zaměstnavatel frekventanta kurzu (škola, ev. ŠÚ).  Dle § 38 vyhlášky č. 205/1991 
Sb., lze pro tento účel navýšit výdajovou položku.  

 

Doporučené formy a metody spolupráce škol při zajišťování přechodu 
žáků neúplných základních škol do úplných základních škol (část věnovaná 
předávání pedagogické dokumentace platí i pro přechod žáka na jinou ZŠ 
např. při přestěhování apod.)  

Přechod žáků z neúplných základních škol je u většiny z nich spojen se 
zvýšenou psychickou zátěží a může být příčinou přechodných problémů s výukou. 
Žáci přicházejí do nového školního prostředí, seznamují se s jiným, náročnějším 
stylem výuky, s novými spolužáky, dojíždějí do sousední obce. Školské úřady 
vytvoří podmínky a podle potřeby zajistí spolupráci neúplných a spádových škol 
zejména, jestliže je škola spádová pro větší počet neúplných škol. Dále školám 
doporučujeme spolupracovat s obecními  úřady, s pedagogicko -psychologickou 
poradnou, s rodiči žáků. Při překonávání adaptačních potíží žáků doporučujeme 
ředitelům a učitelům základních škol realizovat v jednotlivých oblastech zejména 
uvedené metody a formy vzájemné spolupráce:  

Seznámit se s platnými předpisy, které se vztahují k dané problematice  

Zajistit kompatibilitu vzdělávacích programů neúplných a spádových škol  

Standard základního vzdělávání zaručuje kompatibilitu schválených vzdělávacích 
programů po ukončení 5. ročníků ZŠ. V neúplných školách, ze kterých odcházejí 
žáci do spádových ZŠ dříve než po ukončení 5. ročníku, doporučujeme vyučovat 
podle stejného vzdělávacího programu a koordinovat i výběr učebnic a učebních 
textů. 
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Zajistit návaznost výuky cizích jazyků  

Dohodnout se o vyučovaném cizím jazyku, rozsahu učiva v navazujících ročnících 
a o používaných učebnicích; pokud se ve spádové ZŠ  vyučuje pouze jeden cizí 
jazyk, je dohoda s neúplnou školou o cizím jazyku naprosto nezbytná; v případě 
potřeby je možné, zvláště u ZŠ, které jsou spádové pro větší počet neúplných škol, 
utvořit pro výuku cizího jazyka samostatné skupiny žáků; u spádových ZŠ 
zjišťovat  v dostatečném časovém předstihu požadavky žáků neúplných ZŠ a 
rozhodnout tak o velikosti a diferencovanosti skupin.  

Využívat dalších forem spolupráce neúplných a spádových ZŠ  

Vzájemné kontakty ředitelů a zástupců ředitelů ZŠ: vytvářet podmínky pro 
efektivní propojení vzdělávacích programů založené na konsensuálním 
respektování koncepčních záměrů a reálných možností obou stran; udržovat  
oboustrannou  a  permanentní  výměnu informací o podmínkách, průběhu a 
výsledcích vzdělávání v neúplné ZŠ a příslušné spádové ZŠ.  

Vzájemné kontakty učitelů ZŠ: uskutečňovat vzájemné hospitace a návštěvy 
budoucích, zejména třídních učitelů v neúplných ZŠ; předávat si informace o 
žácích; účastnit se na pedagogické radě spádové ZŠ; organizovat společné schůzky 
k řešení problémů. 

Vzájemné kontakty žáků: umožňovat návštěvy žáků ve  spádové škole (např. v 
rámci hospitace učitelů neúplných ZŠ na spádové ZŠ); pořádat společné sportovní 
a kulturní akce, výlety apod. žáků neúplných a spádových ZŠ.  

Informování rodičů žáků neúplných ZŠ o spádové ZŠ: účelově pořádat a kce ve 
spádových ZŠ (schůzky s rodiči; dny otevřených dveří; sportovní, kulturní a 
společenské akce apod.); využívat  místních a  regionálních sdělovacích  
prostředků, školních časopisů, informačních tabulí apod.  

 

Předávat pedagogickou dokumentaci a informace o žácích neúplných ZŠ 
spádovým ZŠ (platí i pro přechod žáka na jinou ZŠ např. při přestěhování)  

Předávají se pouze kopie dokumentů, originály zůstávají na škole, která 
dokumentaci vedla (viz předpisy upravující archivaci dokumentace - zákon č. 
97/1974 Sb., o archivnictví a na něj navazující vyhláška a instrukce). Vždy se 
předává kopie katalogového listu žáka, u zdravotně postiženého žáka informace o 
obsahových a organizačních úpravách výuky z hlediska jeho postižení. Kopie 
dokumentů jsou opatřeny razítkem a podpisem ředitele předávající školy. Podle 
dohody se mohou předávat i jakékoli další podstatné informace nebo 
charakteristiky žáků. 
 
 

6. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením (Gesce odbor 24) 

 
 Integrované vzdělávání patří v současnosti k základním reformám našeho školství. Končí 
přechodné období postupného zařazování dětí se zdravotním postižením do běžného vzdělávacího 
proudu. Integrované vzdělávání je dnes realitou a vyžaduje odpovídající a vstřícný postoj ředitelů škol 
všech stupňů.  



 25 

Zabezpečení podmínek integrovaného žáků se zdravotním postižením, resp. žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami, řeší “Metodický pokyn k integraci žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami do škol a školských zařízení č.j. 16138/98. S platností od 1.9.1998 nahrazuje dřívější 
metodické pokyny k integraci dětí a žáků se zdravotním postižením do škol a školských zařízení. Obsah je 
totožný s Metodickým pokynem k integraci dětí a žáků se zdravotním postižením do škol a školských 
zařízení ve školním roce 1997/98, č.j. 18996/97-22. 
1. Platné metodické pokyny z oblasti speciálního školství  
1.1. Metodický pokyn k doplnění vzdělání poskytovaného pomocnou školou  
       č.j. 19 096/97-24 
       Věstník MŠMT č. 4/1998  
1.2. Metodický pokyn k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol          
       a školských zařízení č.j. 16 138/98-24 
       Věstník MŠMT č. 6/1998 
1.3. Metodický pokyn k zápisu do školy dětí s těžkým mentálním postižením 
       č.j. 19 843/97-22 
       Věstník MŠMT č. 8/1998 
1.4. Metodický pokyn k hodnocení a klasifikaci žáků zvláštní školy 
       č.j. 10 182/98-24 
       Věstník MŠMT č. 9/1998 
1.5. Metodický pokyn k hodnocení a klasifikaci žáků pomocné školy 
       č.j. 10 522/98-24   
       Věstník MŠMT č. 11/1998 
1.6. Pokyn MŠMT školským zařízením pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy 
       č.j. 13 649/95-24   
      Věstník MŠMT č. 7/1995 
1.7. Pokyn MŠMT k upřesnění činnosti školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné     výchovy 
       č.j. 25 503/98-24   
      Věstník MŠMT č. 3/1999 
 
 
2. Vzdělávací programy speciálních škol 
 
2.1. Vzdělávací program speciální základní školy pro žáky s tělesným postižením 
        č.j. 16 857/98-24 
        Věstník MŠMT č. 6/1998 
2.2. Alternativní vzdělávací program zvláštní školy pro žáky romského etnika 
       č.j.35 252/97-24 
      Věstník MŠMT č. 6/1998  

 

7. Péče o děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí (Gesce odbor 22) 

MŠMT doporučuje školám, do kterých docházejí žáci ze socio-kulturně 
znevýhodněného prostředí, např. děti romské, věnovat zvýšenou pozornost jejich 
vzdělávání. V zájmu předcházení školní neúspěšnosti dětí se osvědčuje zřizování 
přípravných tříd pro děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí.  Cílem 
těchto přípravných tříd je systematická příprava dětí k bezproblémovému 
začlenění do vzdělávacího procesu v 1. ročníku. Statut MŠMT čj. 12 748/97 -20 z 
25. 6. 1997 a následující úprava statutu čj. 14169/98-22 ze dne  3.3. 1998 
(Věstník MŠMT sešit č. 6/1998) vymezují základní požadavky podmiňující zřízení 
výše uvedené přípravné třídy.  

 Pro žáky romského etnika, kteří navštěvují zvláštní školu, je 
možné zvolit alternativní vzdělávací program zvláštní školy  č.j. 35 252/97 -
27. Znění tohoto vzdělávacího programu bylo uveřejněno ve Věstníku  MŠMT.  
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MŠMT  umožňuje v základních a zvláštních školách zřízení funkce 
romského asistenta - viz Informace o zřízení funkce romského asistenta v základní 
a zvláštní škole čj. 14170/98-22 ze dne 3.3.1998 (Věstník MŠMT  sešit 6/1998). 

MŠMT vydalo Metodický pokyn k  doplnění vzdělání poskytovaného 
základní školou pro absolventy zvláštní školy (čj. 17908/95-24). 

MŠMT  umožňuje v základních a zvláštních školách zřízení funkce 
romského asistenta - viz Informace o zřízení funkce romského asistenta v základní 
a zvláštní škole čj. 14170/98-22 ze dne 3.3.1998 (Věstník MŠMT  sešit 6/1998).  

Výzkumný ústav pedagogický připravil modifikaci vzdělávacího programu 
Základní škola pro specifické potřeby romských dětí (sociálně znevýhodněné 
skupiny). V programu je zapojeno 5 základních škol, jejichž činnost je 
vyhodnocována VÚP. Informace mohou školy získat na MŠMT, kde se mohou 
k ověřování tohoto programu i přihlásit.  

MŠMT schválilo pedagogický experiment “Romské děti v  českých školách” 
(čj. 13093/98-22). Řešitelem projektu je Mgr. H. Balabánová a je v  něm zapojeno 9 
základních škol. Romským dětem se vychází vstříc především zvýhodněnými 
podmínkami ve třídě, tj. menší počty žáků, individuální přístup k  dětem, romský 
asistent apod. Do pedagogického experimentu se mohou školy přihlásit a 
informace získat na MŠMT. 

 
 

8. Multikulturní výchova a národnostní školství (Gesce odbor 22) 

Multikulturní výchova 

Klíčové místo ve výchově k pozitivnímu postoji k minoritám a k lidem 
různých národností, náboženství a kultur má škola. K zintenzívnění výchovné 
práce a k účinnější prevenci má přispět Metodický pokyn Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č.j. 
14423/99-22 ze dne 23. března 1999 (zveřejněný  ve Věstníku  MŠMT  v květnu 
1999 a na informační internetové stránce MŠMT - http://www.msmt.cz). Pokyn 
mj. ukládá České školní inspekci, aby  při komplexní inspekční činnosti  na školách 
sledovala tuto významnou  část v oblasti  výchovného působení na žáky. MŠMT 
zaslalo všem školám metodický materiál - I. Nová náboženství a sekty, II. 
Extremismus. Výchovu k toleranci zařadilo MŠMT i do oblasti dalšího vzdělávání 
učitelů. Doporučuje se všem školám využívat v dostatečné míře  nabízených  
programů orientovaných na prevenci předcházení konfliktům, na  využití 
doporučených metodických materiálů a odborných publikací. Pokud se ve větší 
míře objeví v určité lokalitě nárůst xenofobie, extremismu a rasismu, budou 
pedagogové dostatečně a aktuálně informováni pověřenými  odbornými lektory o 
problematických skupinách, tak i o specifice kultury - menšiny či etnika, vůči 
které vznikla v lokalitě xenofobie.  

Národnostní školství 

Článek 25 Listiny základních práv a svobod stanoví, že občanům  
příslušejícím  k národnostním a etnickým menšinám  se za podmínek stanovených 
zákonem zaručuje právo na vzdělání v jejich jazyku.  
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Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších 
odborných škol (školský zákon) stanoví v § 3, že výchova a vzdělávání se 
uskutečňují v jazyce českém. Výjimky v případech hodných zvláštního zřetele, 
pokud nejde o plnění povinné školní docházky, povoluje MŠMT. Školský 
zákon (spolu se zákonem č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve 
školství, ve znění pozdějších předpisů) umožňuje vznik škol, popř. tříd, pro výuku 
dětí jiné národnosti než české v jejich mateřském jazyce. Dle místních konkrétních 
požadavků a potřeb  národnostní skupiny či etnika doporučuje MŠMT věnovat  
požadavkům a potřebám  výše uvedených subjektů náležitou pozornost a v 
souladu s platnými zákony vytvářet pro vzdělávání příslušníků národností, 
minorit a etnik odpovídající podmínky. MŠMT  bude dle konkrétní situace 
operativně řešit problematiku národnostního školství v oblasti metodické, 
legislativní i finanční (specifické lokální experimentální vzdělávací programy). 
Pro překlenutí vzniklé situace doporučujeme využít stávajícího Statutu 
pokusného ověřování přípravných tříd  č.j. 12748/97-20 ze dne 25. června 
1997 ke zřizování tříd pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí . 
Doporučujeme školským úřadům, aby vzniklou konkrétní situaci, například nárůst 
počtu dětí migrantů a uprchlíků, v rozsahu přiměřeném možnostem a oprávněným 
potřebám, operativně a neprodleně řešili.  
  

9. Informace o možnosti studia ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v 
cizím jazyce (Gesce odbor 22)   

 
 Výchovní poradci na základních školách a gymnáziích zajistí informovanost žáků  7. ročníků  
základních škol a 2. ročníků osmiletých gymnázií o možnosti šestiletého studia ve třídách gymnázií s 
výukou vybraných předmětů v cizím jazyce  (dvojjazyčné třídy), a to : 

 
v česko-anglických třídách Gymnázia v Olomouci-Hejčíně, Tomkova 45 

 
v česko-francouzských třídách Gymnázia J.Nerudy v Praze 1, Hellichova 3 

Gymnázia M.Lercha v Brně, Žižkova 55 
Gymnázia v Písku, Komenského 89 (zřízených ve spolupráci 
s francouzským společenstvím Belgie) 
Gymnázia v Táboře, Křižíkovo nám. 860 
Slovanského gymnázia v Olomouci, tř. Jiřího z Poděbrad 13 
 

v česko-italských třídách Gymnázia v Praze 8, Ústavní 2/400 
 

v česko-německých třídách Gymnázia Na Pražačce v Praze 3, Nad Ohradou 1700 
Gymnázia F.X.Šaldy v Liberci, Partyzánská 530/3 
Gymnázia dr. K.Polesného ve Znojmě, Komenského nám. 4 
(zřízených ve spolupráci s Rakouskem) 

v česko-španělských třídách Gymnázia v Praze 4, Budějovická  690 
Gymnázia v Brně, Vejrostova  2 

 

10. Informace o vzdělávání cizinců v základních školách, středních školách a vyšších 
odborných školách v ČR (Gesce odbor 11) 

 

Vzdělávání cizinců v České republice se řídí Pokynem MŠMT  ke 
vzdělávání cizinců v základních školách, středních školách a vyšších odborných 
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školách včetně speciálních škol v ČR, č.j. 18062/96-21 (Věstník  MŠMT sešit 
7/1996). 
 
 
 

11. Informace k organizaci tělesné výchovy (Gesce odbor 22, 50) 

Ve všech školách se doporučuje dále rozšiřovat možnosti pro relaxaci žáků 
a pro jejich spontánní či řízené pohybové aktivity při přestávkách, zařazovat při 
vyučování cviky kompenzující jednostranné zatížení atd. Pro žáky zdravotně 
oslabené se zřizuje podle možností školy příslušný počet oddělení zdravotní 
tělesné výchovy. 

Výuka plavání se organizuje v základních školách v rámci povinné tělesné 
výchovy ve dvou po sobě následujících ročnících 1. stupně v rozsahu 20 hodin v 
jednom ročníku, tj. 40 hodin povinné výuky plavání. Náklady na zabezpečení 
povinného plaveckého výcviku v rámci hodin tělesné výchovy jsou hrazeny z 
prostředků školského úřadu ve výši, která vychází z kalkulace nákladů na výuku, 
do které se promítají jednak mzdové náklady pracovníků plavecké školy včetně 
povinných odvodů a náklady na učební pomůcky. Úhrada provozních nákladů při 
výuce plavání se provádí z prostředků zřizovatele základní školy, ze které žáci 
docházejí k výuce plavání. Úhrada nákladů na dopravu žáků na plavání není 
hrazena školskými úřady, nýbrž z prostředků rodičů, popř. z jiných  zdrojů. 

Zřizování tříd s rozšířenou  výukou tělesné výchovy na základních školách 
je v kompetenci školských úřadů. Škola musí mít vhodné prostorové a personální 
podmínky a možnost zajistit pro žáky specializovanou sportovní přípravu ve 
sportovním klubu v místě.  Jejich činnost je v souladu s platnými školskými 
předpisy a schválenou pedagogickou dokumentací (učební plán základní školy čj. 
29738/96-22-50).  

 
MŠMT připravuje od škol. roku 1999-2000 projekt intenzifikace činnosti tříd s rozšířenou výukou 

tělesné výchovy. jako jednoho z článků přípravy sportovních talentů mládeže v olympijských sportech. 
Projekt spočívá ve finanční podpoře zabezpečení sportovní přípravy žáků zařazených do těchto tříd 
především v oblasti pokrytí nákladů na mzdy trenérů. Tyto finanční prostředky budou poskytovány 
zásadně cestou příslušných sportovních svazů. O vybraných třídách do tohoto projektu budou 
informovány příslušné školské úřady a následně vybrané školy tak, aby mohly zahájit svou činnost od září 
letošního roku. 

Bližší informaci poskytne Mgr. Píša, vedoucí oddělení vrcholového sporu MŠMT(tel 02/ 
57193761). 

 
V r. 1997 byl nastartován úspěšný projekt pro žáky 2.-5. ročníku základních škol Mc Donald´s Cup 

v minifotbalu. Žádáme ředitele základních škol a jejich zřizovatele spolu se školskými úřady o podporu 
tohoto projektu v rámci vytváření podmínek pro účast žáků v soutěži.  

Kontaktní osoba : dr. Petera, metodik AŠSK ( tel. 02/20172145) 
 

Česká obec sokolská ( ČOS) připravuje XIII. všesokolský slet, s vyvrcholením 1. a 2. července 2000 
na stadionu Evžena Rošického v Praze na Strahově. ČOS se obrací na učitele všech stupňů škol s výzvou ke 
spolupráci v nácviku hromadných skladeb. Slet je otevřený všem cvičencům, kteří mají rádi hudebně-
pohybové kompozice. Nácvik bude řízen z centra sokolských žup a koordinován ústředím ČOS v Tyršově 
domě v Praze. Bližší informace podá dr. Jiří Toncar, náčelnictvo ČOS ( tel. 02/75007351) a Jitka 
Rosembaumová, sletový výbor ČOS ( tel. 02/57007341). 
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Zařízení,  která  se  zabývají  dalším vzděláváním  pedagogických 
pracovníků, mohou rozšířit svou působnost  o udělování kvalifikace instruktora 
školního lyžování. Podmínkou přidělení statutu  okresního školícího střediska je 
splnění podmínek čl. 5 Metodického pokynu MŠMT čj. 25864/93 -50. Žádosti o 
akreditace zasílejte odboru 50 MŠMT.  

Účast snowboardistů na lyžařských kurzech základních a středních škol je 
povolena pouze pod vedením instruktora s kvalifikací získanou v resortu školství, 
nebo v Asociaci českého snowboardu. Instruktorské kurzy snowboardu o rganizují 
Pedagogické centrum České Budějovice (Mgr. Arnošt Binter) a Ústav tělesné 
kultury PF MU Brno (dr. Jiří Luža).  

 

MŠMT doporučuje školským úřadům a ředitelům základních a středních 
škol iniciovat na školách vznik a činnost školních sportovních klubů . Informace o 
jejich programu i způsobu jejich založení poskytnou sekretariát Asociace školních 
sportovních klubů, José Martího 31, 162 52 Praha 6, tel. 02/3163767, 
02/20172144 nebo okresní rady AŠSK.  

Informace organizačního charakteru a přehledu soutěží AŠSK jsou 
obsahem manuálu ”Školní sportovní soutěže a pohybové aktivity pro rok 1998 - 
99”, které budou k dispozici na školských úřadech a okresních radách AŠSK v září 
tohoto roku. O tělovýchovných aktivitách na školách a činnosti AŠSK informuje 
pravidelný měsíčník ”Školní sport”, který je možné objednat na adrese Agentura 
Sprint, Vršovické nám. 12, 10100 Praha 10.  

K pravidelnému odběru rovněž doporučujeme odborný časopis pro učitele 
”Tělesná výchova a sport mládeže”, kontaktní adresa redakce FTVS UK José 
Martího 31, 162 52 Praha 6.  

Školám s odpovídajícím zázemím, podporou obecních a školských úřadů 
doporučujeme zřídit Centra sportu na školách, která by umožňovala sportovní 
aktivity žákům i jiných škol, které pro sportovní činnost podmínky nemají. 
Podmínkou zřízení ”Centra” je činnost školního sportovního klubu, který má na 
tuto činnost možnost finanční podpory z ústředí AŠSK. Zřízení ”Centra” se 
uskutečňuje na základě projektu předloženého do výběrové komise AŠSK. Bližší 
podmínky poskytnou ústředí AŠSK nebo  okresní výbory AŠSK. 

Učitelům tělesné výchovy doporučujeme účast na největší celostátní akci 
vzdělávacího charakteru v oblasti školní tělesné výchovy, která se pod názvem 
Těloolomouc 99 uskuteční v Olomouci od 25. do 28. srpna tohoto roku. Kontaktní 
adresa PhDr. Ferdinand Mazal, CSc., sekretář Těloolomouc 99, Hynaisova 9, 771 
00  Olomouc. 

Základním a středním školám doporučujeme organizovat v závěru 
školního roku školní olympiády s využitím olympijské symboliky. Vhodné je 
spolu se sportovními soutěžemi pořádat doprovodné akce - např. literární či 
hudební soutěže, výstavy kreseb se sportovní tematikou nebo besedy 
s významnými sportovci apod.  Sportovní soutěže mohou být pořádány v rámci 
školy nebo mezi více školami určitého regionu či města.  
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12.  Informace o výjezdech škol do zahraničí (Gesce odbor 22) 

Výjezdy škol do zahraničí se řídí Pokynem ministra školství, mládeže a 
tělovýchovy k výjezdům základních a středních škol do zahraničí (čj. 16741/97 -
20, Věstník MŠMT  sešit 5/1997).  

13. Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Gesce odbor 31) 

 
 Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR za pedagogiku (dále jen “Cena”) je mimořádným 
oceněním jednotlivců nebo kolektivů z řad pedagogických pracovníků. Uděluje se za celoživotní tvůrčí 
pedagogickou činnost nebo za významné výsledky v pedagogické praxi. Uděluje se ve dvou kategoriích, a 
to v kategorii  regionální školství a v kategorii vysoké školství.  
 Ceny uděluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR ke Dni učitelů  28. března. 
Návrhy na ocenění podávají náměstci ministra školství, mládeže a tělovýchovy, ředitelé školských úřadů,  
rektoři vysokých škol nebo ústřední školní inspektor. Náležitosti návrhu stanoví Statut Ceny zveřejněný 
na www stránce ministerstva. 
Lhůta k předání návrhů na udělení Ceny v roce 2000 končí 15. ledna 2000. 
 
 

14. Cena a Čestné uznání ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 
“Talent” (Gesce odbor 51) 

 
 Cena a Čestné uznání ministra školství, mládeže a tělovýchovy “Talent” (dále jen “Cena”) se 
uděluje za mimořádné výsledky, mladým lidem jednotlivcům a kolektivům do věku 26 let, dosažené v 
oblasti výzkumu, vývoje i účasti na realizaci řešení, která svým charakterem znamenají zásadní přínos pro 
urychlení vědeckotechnického rozvoje. Čestná uznání mohou být udělena i pedagogům za dlouholetou 
práci s mládeží v oblasti vědeckotechnických aktivit. Návrhy na Cenu se předkládají do 10. března 2000 
IDM MŠMT, Sámova 3, 101 00 Praha 10, tel.71745936.  
 
 

15. Školní cena Fair play (Gesce odbor 22) 

 
 Školní ceny Fair play uděluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy v závěru roku společně s 
cenami Českého olympijského výboru. ceny jsou udělovány za mimořádnou odvahu a rozhodnost při 
záchraně lidského života, mimořádný mravní čin a skutky ve škole, školních akcích i při sportovních 
soutěžích. 
 Návrh na udělení ceny s popisem příkladného činu zpracuje pedagogický pracovník a s 
doporučením ředitele školy nebo školského úřadu zašle nejpozději do 15. listopadu 1999 na adresu 
PaedDr. Václav Müller, odbor 22, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1. 
  
 

16.  Informace o vzdělávacích programech Evropské unie zaměřených na oblast 
vzdělávání, odborné přípravy a oblast dětí (Gesce odbor 11)  

 
 Vzdělávací programy EU - Sokrates, Leonardo da Vinci a Mládež pro Evropu 
III budou ve své současné podobě ukončeny 31.12.1999. Na další období od 1. 1. 
2000 do 31.12. 2006 je připravována nová generace těchto programů. Česká 
republika má zájem účastnit se i této druhé fáze, podmínky účasti přidružených 
zemí však Evropská unie zatím nezveřejnila. Po jejím přijetí bude text rozhodnutí 
publikován ve Sbírce zákonů. Do konce roku 1999 budou zachovány dosavadní 
postupy a termíny. Informace týkající se změn ve struktuře uvedených programů 
a konkrétního zapojení v roce 2000 (přihlášky nových projektů pro tok 2000/01, 
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poskytnou národní agentury jednotlivých programů. Lze též využít informací 
zveřejněných na internetových stránkách.  
 
Kontaktní adresy: 
 
Národní agentura Sokrates 
Centrum pro studium vysokého školství 
U Lužického semináře 13, 118 00 Praha 1 
Tel.: +4202/57321071 (pro program Comenius + 4202/57320141, 146-7) 
Fax: + 4202/538187 (pro program Comenius + 4202/536673) 
E-mail: socrates@csvs.cz 
http: //www.csvs.cz/socrates/ 
 
 
Národní koordinační jednotka - Program Leonardo da Vinci 
Národní vzdělávací fond 
Václavské nám. 43,110 00 Praha 1 
Tel.:+4202/ 242 15178 
Fax: +4202/ 242 145 33 
E-mail: czechncu@leonardo.nvf.cz 
http://www.nvf.cz/leonardo/ 
 
 
Česká národní agentura  
Mládež pro Evropu III 
Na Poříčí 12 
115 30  Praha 1 
Tel.:+4202/ 24872280-3 
Fax: +4202/ 24872280 
E-mail: agency@mbox.vol.cz  
http://www.adam.cz/vin1250/ddm/mpl 
 

 
 

17.  Informace o poskytování dotací občanským sdružením (Gesce odbor 22, 51) 

  
Poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR občanským sdružením působícím v 
oblasti regionálního školství v roce 2000 
(Gesce odbor 22) 
 
           Dotace občanským sdružením působícím v oblasti regionálního školství mohou 
být poskytnuty pouze občanským sdružením, která jsou registrována Ministerstvem 
vnitra ČR podle § 6 a § 7 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ”OS”). Těmto právním subjektům mohou být 
poskytnuty ze státního rozpočtu ČR dotace na konkrétní akce nebo předem 
stanovené okruhy potřeb, přičemž mohou být využity jen na určené účely (viz § 5 
odst. 2 a odst. 3 písm. c) zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech 
hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice 
(rozpočtová pravidla republiky) ve znění pozdějších předpisů) a podléhají ročnímu 
zúčtování se státním rozpočtem. Finanční prostředky mohou být použity pouze na 
neinvestiční výdaje. Je nepřípustné hradit z prostředků dotací ze státního rozpočtu 
republiky náklady spojené se zahraničními cestami a nelze je používat na financování 
podnikatelských aktivit občanských sdružení. Při použití dotace je povinností OS 
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dodržovat zákon č. 199/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o zadávání veřejných 
zakázek. Na dotaci ze státního rozpočtu není právní nárok. Dotace budou sdružením 
poskytovány až po schválení státního rozpočtu na rok 1999 a po výběrovém řízení na 
MŠMT a na základě písemných smluv uzavřených mezi MŠMT a ústředím příslušného 
sdružení. 
 Postup a veškeré  podmínky pro poskytování, používání a vyúčtování dotací 
vychází ze Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky  
schválených usneseními vlády ČR č. 663/1992 a č. 223/1993. Tyto Zásady jsou dále 
konkretizovány pro potřeby MŠMT v Metodickém pokynu MŠMT pro poskytování a 
vyúčtování dotací ze státního rozpočtu ČR občanským sdružením působícím v oblasti 
regionálního školství v roce 2000 (bude zveřejněno ve Věstníku MŠMT). Tento 
metodický pokyn se nevztahuje na poskytování dotací občanským sdružením dětí a 
mládeže nebo občanským sdružením pracujícím s dětmi a mládeží, včetně 
občanských sdružení při školách a školských zařízeních, kterým jsou určeny 
Programy podpory a ochrany dětí a mládeže. 
 

 Dotace na realizaci jednotlivých projektů jsou určeny pro sdružení s 
celorepublikovou působností, která ve svých stanovách deklarují činnost 
směřující do oblasti regionálního školství (předškolní a školská zařízení, základní 
školy, základní umělecké školy,  gymnázia, speciální školy) a jsou registrována 
nejméně jeden rok před termínem pro podávání žádostí. Účely používání 
finančních prostředků budou pro rok 2000 věcně vymezeny tématickými 
skupinami s bližší specifikací zaměření podporovaných projektů (budou uvedeny 
v metodickém pokynu ve Věstníku MŠMT).  
 
 
Programy podpory a ochrany dětí a mládeže  
(Gesce odbor 51) 

 Text metodických pokynů k finanční podpoře nevládních organizací pracujících 
v oblasti dětí a mládeže bude zveřejněn v plném znění v Učitelských novinách v červnu 
1999 a v informačním systému mládeže (www.adam.cz) včetně formulářů.  

 Bližší informace lze získat u Ing. Zory Dvořákové, zástupce ředitele odboru pro mládež, l. 333. 
   

18. Informace o doplnění základního vzdělání dospělých občanů (Gesce odbor 45) 

MŠMT upozorňuje na ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, který stanoví právo na bezplatné vzdělání ve školách, 
které jsou součástí soustavy základních a středních škol (v soukromých školách a 
církevních školách se může právo na vzdělání zajišťovat za úplatu), a to i v 
souvislosti s § 60 výše zmíněného zákona.  
 Možnost doplnění základního vzdělání na úrovni základní školy (metodický pokyn č.j.17 908/95 -
24) a zvláštní školy (č.j.18371/96-24)  je pro občany s těžším zdravotním postižením s účinností od 
1.9.1998 rozšířena Rozhodnutím náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 19096/97-
24 o doplnění vzdělání poskytovaného pomocnou školou. Metodický pokyn č.j. 19096/97-24  je 
přílohou tohoto rozhodnutí. 

Doplňování základního vzdělání se realizuje dle Informace MŠMT o 
bezplatném doplňování základního vzdělání dospělých občanů, č.j. 16 976/95 -40 z 
27. 10. 1995 (Věstník MŠMT sešit 12 /1995).  
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19.  Informace o schválených tiskopisech  pedagogické dokumentace (Gesce odbor 
20) 

 
 Seznam tiskopisů povinné dokumentace škol a školských zařízení, platných pro školní rok 
1999/2000, je zveřejněn ve Věstníku MŠMT sešit 10/1998, ročník LIV pod č.j. 24021/98-20. 
 
 

 

 

20. Informace o učebnicích a učebních textech používaných ve školách,  v nichž se 
plní povinná školní docházka, a které byly schváleny  MŠMT ČR (Gesce odbor 20) 

 
 Školy, v nichž se plní povinná školní docházka, používají pro výuku 
učebnice a učební texty podle následujících pokynů:  
 Platný seznam učebnic a učebních textů pro školní roce 1999/2000, kterým 
byla udělena schvalovací doložka MŠMT ČR, je zveřejněn ve Věstníku MŠMT sešit 
4/1999. Ve Věstníku MŠMT ČR sešit 11/1999 vyjde tento seznam znovu s tím, že 
bude doplněn o schválené tituly vydané v období od března do října 1999.  
 Ministerstvo upozorňuje, že podle zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě 
základních, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, se vedle učebnic a učebních textů uvedených v seznamu 
vydaném MŠMT ČR mohou na školách používat i jiné učebnice a učební texty.  
 Bezplatné zapůjčování učebnic a učebních textů žákům základních škol, 
odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a osmiletých konzervatoří v oboru 
tanec, zvláštních škol a speciálních škol je upraveno nařízením vlády ČR č. 
15/1994 Sb., o bezplatném poskytování učebnic a učebních textů a základních 
školních potřeb ve znění nařízení vlády  č. 195/96 Sb. 
 
 
 
 

21. Informace o resortních statistických zjišťováních v roce 1999 (Gesce ÚIV)  

 

 Opatření ČSÚ, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 1999, 
bylo publikováno ve Sbírce zákonů, částka 90/1998, část zjišťování prováděná MŠMT se 
nachází na stránkách 8086 až 8098. Statistické zpracování provádějí školské úřady a 
Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV), Senovážné nám. 26, 111 21  Praha 1. 
Data jsou předávána na předepsaných technických nosičích podle metodických pokynů 
MŠMT a ÚIV. 
 
Seznam resortních statistických zjišťování : 

Značka Název zjišťování 

Lhůta k poskytnutí 
údajů 
zpravodajskou 
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jednotkou 
          
Škol (MŠMT) V 1-01 Výkaz o mateřské škole 5. 10. 1999 
Škol (MŠMT) V 2-01 Výkaz o školní družině - školním klubu 

samostatném, při mateřské škole, při víceleté 
střední škole 

5. 10. 1999 

Škol (MŠMT) V 3-01 Výkaz o základní škole 5. 10. 1999 
Škol (MŠMT) V 3a-01 Příloha k výkazu o základní škole o speciálních-

specializovaných třídách 
5. 10. 1999 

Škol (MŠMT) V 4-01 Výkaz o speciálních školách 5. 10. 1999 
Škol (MŠMT) V 4a-01 Příloha k výkazu o speciálních školách o střední 

škole, o odborném  učilišti, praktické škole 
5. 10. 1999 

Škol (MŠMT) V 4b-01 Příloha k výkazu o speciálních školách o 
základní-zvláštní škole 

5. 10. 1999 

Škol (MŠMT) V 4c-01 Příloha k výkazu o speciálních školách o 
pomocné škole/přípravném stupni 

5. 10. 1999 

Škol (MŠMT) V 4d-01 Příloha k výkazu o speciálních školách o 
mateřské škole 

5. 10. 1999 

Škol (MŠMT) V 5-01 Výkaz o přihlášených a přijatých uchazečích 
 do 1. roč. denního studia na středních školách 

7. 7. 1999 

Škol (MŠMT) V 6-99 Přijímací řízení ke studiu na vysoké škole 15. 4. 1999, 
15. 11. 1999 

Škol (MŠMT) V 7-01 Výkaz o gymnáziu-střední odborné škole-
konzervatoři 

5. 10. 1999 

Škol (MŠMT) V 7d-01 Příloha k výkazu o gymnáziu-střední odborné 
škole-konzervatoři 

5. 10. 1999 

Škol (MŠMT) V 10-01 Výkaz o vyšší odborné škole 19. 10. 1999 
Škol (MŠMT) V 14-01 Výkaz o zařízení pro výkon ústavní-ochranné 

výchovy 
19. 10. 1999 

Škol (MŠMT) V 15-01 Výkaz o činnosti střediska pro volný čas dětí a 
mládeže 

4. 11. 1999 

Škol (MŠMT) V 17-01 Výkaz o společném stravování dětí a mládeže 19. 10. 1999 
Škol (MŠMT) V 18-01 Výkaz o státní jazykové škole 5. 10. 1999 
Škol (MŠMT) V 19-01 Výkaz o domově mládeže 5. 10. 1999 
Škol (MŠMT) V 22-01 Roční výkaz o školní knihovně 10. 1. 2000 
Škol (MŠMT) V 23-01 Výkaz o pedagogicko-psychologické poradně 6. 1. 2000 
Škol (MŠMT) V 24-01 Výkaz o základní umělecké škole 19. 10. 1999 
Škol (MŠMT) V 24a-01 Příloha  k výkazu o základní umělecké škole 19. 10. 1999 
Škol (MŠMT) V 25-01 Výkaz o středním odborném učilišti, učilišti 5. 10. 1999 

Škol (MŠMT) V 26-01 Výkaz o sportovní třídě na základní škole-
gymnáziu, o sportovním gymnáziu 

6. 1. 2000 

Škol (MŠMT) V 27-01 Výkaz o středisku praktického vyučování 5. 10. 1999 

Škol (MŠMT) V 33-01 Výkaz o speciálně pedagogickém centru 6. 1. 2000 

Škol (MŠMT) V 34-01 Výkaz o středisku výchovné péče pro děti a 
mládež 

19. 10. 1999 

Škol (MŠMT) V 41-01 Přijímací řízení ke studiu na vyšší odborné škole 6. 10. 1999 
Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o pracovnících a mzdových 15. 4. 1999 
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prostředcích v regionálním školství 15. 7. 1999 
15. 10. 1999 
20. 1. 2000 

Škol (MŠMT) P 1a-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových 
prostředcích za vysoké školy a přímo řízené 
organizace 

30. 4. 1999 
30. 7. 1999 
 29. 10. 1999 
29. 1. 2000 

PAM-ID Individuální data PaM dle pokynů ŠÚ 
 
 
 
 

22. Pořizování investičního majetku, jeho udržování  a výstavba ve školství (Gesce 
odbor 40)  

  
 Pro pořizování majetku, jeho udržování, modernizaci, rekonstrukci a výstavbě platí Metodické 
pokyny pro přípravu a pořizování investičního majetku a pro jeho financování v rezortu MŠMT, které byly 
vydány MŠMT ČR dne 14.4.1998 pod č.j. 13 538/98-40/33. V některých částech v této oblasti dále platí a 
je potřebné postupovat dle “Zásad pro poskytování a čerpání prostředků státního rozpočtu určených na 
pořizování, technická zhodnocení, opravy a udržování investičního majetku”, které byly vydány 
Ministerstvem financí pod č.j. 113/43 850/99 s platností od 1.1.1999 a byly publikovány ve Finančním 
zpravodaji č. 12/1998.        

Při poskytování investičních a neinvestičních výdajů státního rozpočtu spojených se stavbami, 
stroji a zařízeními nezahrnutými do nákladů staveb, nemovitostmi a učebními pomůckami se postupuje 
podle rozpisového dopisu MŠMT ze dne 26.2.1999, č.j. 13 986/99-40 a zásad, které budou uvedeny 
v publikaci “Rozpočet státního rozpočtu, kapitoly 333 na rok 1999” a vydanou MŠMT.    

Pro financování hmotného investičního majetku platí od 1.1.1999 nová hranice úhrady 
z investičních prostředků, která je 40 000,- Kč. Pro pořízení nehmotného investičního majetku je tato 
hranice 60 000,- Kč.  
 
            Návrh státního rozpočtu investičních výdajů a neinvestičních výdajů spojených s investicemi celého 
resortu na rok 2000 bude předán Ministerstvu financí v červnu 1999 a jeho rozpis by měl být proveden do 
30 dnů po jeho schválení Parlamentem České republiky. 
 
     Požadavky, podklady a návrhy na investiční výdaje a neinvestiční výdaje státního rozpočtu pro rok 
2001 spojené s investicemi, musí být předány MŠMT cestou příslušného Školského úřadu a v případě 
nových staveb a nákupů nemovitostí také se stanoviskem Určeného školského úřadu.    
 
     Rozpočty tvorby a užití Fondu reprodukce investičního majetku příspěvkových organizací musí být po 
schválení příslušným Školským úřadem předány odboru 40 MŠMT nejpozději do 31.5.1999.  

23. Podávání žádostí o zařazení do sítě předškolních zařízení, škol a školských 
zařízení a provedení změn v údajích uvedených v síti předškolních zařízení, škol a 
školských zařízení (Gesce odbor 21)  

 
 Postupy podávání žádostí a jejich vyřizování upravuje zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a 
samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 139/1985 Sb., a prováděcí předpisy ministerstva. Jedná se o 
tyto předpisy: 
 
 Pokyn k zařazování  škol, předškolních zařízení a školských zařízení  do sítě předškolních zařízení, škol 

a školských zařízení, k postupu při provádění změn v těchto údajích a k vyřazování ze sítě 
předškolních zařízení škol a školských zařízení, čj. 27 956/96-70 21. října 1996. 

 Příkaz  ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 5/1998,  k zařazování předškolních zařízení, škol a 
školských zařízení do sítě ministerstvem a postupu při provádění změn v těchto údajích, čj. 17635/98-
20, ze dne  30. dubna 1998. 
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Žádosti o zařazení do sítě podávají zřizovatelé škol v termínu nejpozději do 30. listopadu 

1999. Žádosti o změny v síti v případě škol již zařazených do sítě podávají školy a jejich zřizovatelé 
prostřednictvím školského úřadu nejpozději do 25. října 1999. 
 
 
 
 

24. Platné pokyny a instrukce MŠMT (Gesce odbor 14)   

 
 Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy bude publikován samostatně 
ve Věstníku MŠMT, sešit 7/1999.  
 
 

25. Periodická zpracování ekonomických ukazatelů v běžném hospodářském roce z 
hlediska účetnictví pro státní organizace pod řízením  MŠMT ( ŠÚ) (Gesce odbor 44) 

 
I. Zpracování účetních  závěrek v roce 1999 a na počátku roku 2000 
 
 Termíny jsou stanoveny s ohledem na  Opatření č.j. 111/80 123/98 ze dne 24. listopadu 1998, 
kterým se doplňuje Opatření, kterým se stanoví způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění 
rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazů, č.j. 111/61 721/1997 ze dne 13. listopadu 1997 
Ministerstva financí, vydané ve Finančním zpravodaji 11/1997 pod č. 72, doplněné ve Finančním 
zpravodaji 1/2/1998 pod. č. 15 a Finančním zpravodaji 10/1998 pod č. 73. 
 
 Termíny předkládání účetních výkazů do MÚZO, s.r.o., které zajišťuje zpracování výkazů za 
kapitolu, a do ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV), kde probíhá paralelní zpracování finančních a 
účetních výkazů: 
 
 
a) Rozpočtové organizace 
 
čtvrtletně: 
Výkaz o plnění příjmů a výdajů ústředních orgánů a 
rozpočtových organizací jimi 
zřizovaných ( FIN RO 2-O4 U) 

Termín: 14 den po ukončení čtvrtletí                                                                                                    

Přehled rozpočtových opatření  
 

pololetně:  
Rozvaha rozpočtových  a příspěvkových organizací 
(Rozvaha Úč ROPO 3-02) 

Termín: 14 den po ukončení pololetí                                                                                                  

Výkaz zisku a ztráty ( Výsledovka Úč ROPO 4-02) za 
hospodářskou činnost 

 

 
b)  Příspěvkové organizace 
  
pololetně: 
 
Rozvaha rozpočtových a příspěvkových organizací 
(Rozvaha Úč ROPO 3-02) 

 
Termín: 14 den po ukončení pololetí                                                                                                  

Výkaz zisku a ztráty  (Výsledovka Úč ROPO 4-02)  
 
 
Závěr roku 1999      
 
Rozpočtové organizace                                    
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Výkaz o plnění příjmů a výdajů ústředních orgánů 
jimi zřizovaných a rozpočtových organizací (Fin RO 
2-04U) 

Termín: 26.1.2000 (předběžně) 
 

Přehled rozpočtových opatření  
Rozvaha rozpočtových a příspěvkových organizací 
(Rozvaha Úč ROPO 3-02) 

 

Výkaz zisku a ztráty (Výsledovka Úč ROPO 4-02) za 
hospodářskou činnost 

 

 
 

 

Příspěvkové organizace:  
 
 

Rozvaha rozpočtových a příspěvkových organizací 
(Rozvaha Úč ROPO 3-02) 

Termín: 26.1.2000 (předběžně) 
  

Výkaz zisku a ztráty (Výsledovka Úč ROPO 4-02)   
  
II. Státní závěrečný účet kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 1999 
 
 Ministerstvo financí vydá Směrnici pro vypracování závěrečných účtů kapitol (ústředních orgánů 
a úřadů) a závěrečných účtů státních fondů za rok 1999. 
 
 Závěrečné účty kapitol uzavírají roční hospodaření kapitol a jsou součástí státního závěrečného 
účtu republiky. Obsahují dosažené rozpočtové příjmy a výdaje vlastního ústředního orgánu a jím řízených 
rozpočtových organizací, údaje o příspěvcích příspěvkovým organizacím, o neinvestičních dotací a 
investičních transferech neziskovým a podobným organizacím, o dotacích a půjčkách podnikatelským 
subjektům, transferech a půjčkách okresním úřadům a obcím, o poskytnutých účelových dotacích a 
návratných finančních výpomocích na podporu výzkumu a vývoje. 
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Školské úřady odevzdají podklady pro vypracování 
závěrečného účtu, které budou uvedeny ve Směrnici 
pro vypracování závěrečných účtů kapitol státního 
rozpočtu ČR za rok 1999 Ministerstva financí. 
Orientačně se jedná o tyto podklady: 
 finanční prostředky na zahraniční rozvojovou 

pomoc, 
 finanční prostředky na zahraniční pracovní 

cesty, 
 finanční prostředky na zahraniční aktivity: 
    - poskytnuté, 
    - přijaté, 
 zálohové platby na dodávky a práce investičního 

a neinvestičního charakteru, které nebyly v roce 
1999 realizovány, 

 další, které budou uvedeny ve Směrnici. 
 

Termín: 4.2.2000 (předběžně) 
               

 
III. Zúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu  
 
 

Ministerstvo financí  vydá  Postup při zúčtování finančních vztahů podnikatelských subjektů, 
občanských sdružení, církví, rozpočtových a příspěvkových organizací a ústředních orgánů ke státnímu 
rozpočtu za rok 1999 a jejich finančním vypořádání a při zúčtování dotací poskytnutých okresním 
úřadům a obcím prostřednictvím rozpočtů ústředních orgánů v roce 1999 a jejich finančním vypořádání. 
 

MŠMT zpracuje Metodický pokyn k zúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu za rok 
1999 a k jejich finančnímu vypořádání u školských úřadů, rozpočtových a příspěvkových organizací 
včetně  zúčtování příspěvků a dotací poskytnutých školám a školským zařízením zřizovaným okresními 
úřady a obcemi, podnikatelským subjektům, občanským sdružením a  církvím. 
 
Školský úřad zpracuje z podkladů všech organizací 
ve své působnosti a roční závěrky  sumární 
přehled  o zúčtování finančních vztahů do 
příslušných tabulek a přehledů metodického 
pokynu. 

 

Termín:  do 11.2.2000 (předběžně) 

 

26. Informace k vyplňování vysvědčení ve středních a vyšších odborných školách 
(Gesce odbor 23) 

 
Střední školy při vyplňování kódu studijního nebo učebního oboru na vysvědčeních postupují 

podle vyhlášky č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 
Opatřením Českého statistického úřadu ze dne 16. června 1998 k zavedení Klasifikace kmenových oborů 
vzdělání a uvádějí souběžně  kódy JKOV a KKOV až do přijetí nových legislativních předpisů. 

Stejným způsobem při vyplňování vysvědčení a diplomů postupují vyšší odborné školy.  

27.  Státní politika ve vztahu k mladé generaci (Gesce odbor 51) 

 
 Usnesením vlády č. 1 ze dne 6. ledna 1999 byla schválena koncepce státní politiky ve vztahu 
k mladé generaci. Její plné znění bylo zasláno všem školským úřadům. Toto usnesení ukládá všem 
ústředním orgánům státní správy, především Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, řadu úkolů, 
které by měly zlepšit postavení dětí a mládeže ve společnosti, především z hlediska naplňování článků 
Úmluvy o právech dítěte. 
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28.   (Gesce odbor 22) 

 
 Pro výuku v gymnáziích vstupují v platnost od 1.9.1999 počínaje prvním ročníkem upravené 
učební plány č.j. 20 594/99-22 (osmileté studium), č.j. 20 595/99-22 (čtyřleté studium), č.j. 20 599/99-22 
(studium při zaměstnání) a učební osnovy č.j. 20 596/99-22 ze dne 5.5. 
 

 
 
 


