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________________________________________________________________ 

 

ČÁST NORMATIVNÍ 

________________________________________________________________ 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Č.j.: 34 984/99-33 

 

 

Program “Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

pro podporu tvůrčí činnosti studentů doktorských studijních programů 

při řešení projektů úspěšných ve výběrovém řízení Fondu rozvoje vysokých škol” 

 

I. Obecná ustanovení o programu 

 

1. S ohledem na § 91 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), vyhlašuji program “Stipendia Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy pro podporu tvůrčí činnosti studentů doktorských studijních programů při 

řešení projektů úspěšných ve výběrovém řízení Fondu rozvoje vysokých škol”. 

2. Cílem tohoto programu je podpořit tvůrčí činnost studentů, kteří jsou jimi podle zákona 

o vysokých školách a studují v prezenční formě doktorských studijních programů na veřejných 

vysokých školách v České republice (dále jen “doktorandi”), při řešení projektů úspěšných ve 

výběrovém řízení Fondu rozvoje vysokých škol.  

3. Návrh na přiznání stipendií doktorandům, kteří jsou řešiteli projektů v tematickém okruhu 

“Tvůrčí činnost studentů”, předkládá Výbor Fondu rozvoje vysokých škol Ministerstvu školství, 

mládeže a tělovýchovy do jednoho měsíce po ukončení výběrového řízení. Návrh obsahuje údaje, 

které jsou nezbytné pro rozhodnutí o přiznání stipendia. 

 

II. Stipendium 

1. Stipendium přiznané podle tohoto programu (dále jen “tvůrčí stipendium”) je finanční částka 

přiznaná na kalendářní měsíc. Přiznává se na dobu nejvýše deseti měsíců v jednom kalendářním roce. 

Na přiznání stipendia není právní nárok. 

    2. Tvůrčí stipendium činí 2000 Kč; pokud je určeno též k podpoře prezentace řešení projektu 

například aktivní účastí doktoranda na konferenci nebo jiné odborné akci nebo k podpoře zveřejnění 

výsledků řešení projektu, může být přiznáno až ve dvojnásobné výši.  

         3. Tvůrčí stipendium je součástí dotace na řešení projektu a vyplácí jej vysoká škola, na které 

se projekt řeší. Tvůrčí stipendium nepřísluší doktorandovi od měsíce, který následuje po měsíci, ve 

kterém bylo studium doktoranda přerušeno nebo ukončeno. Tvůrčí stipendium se doktorandovi, který 

není státním občanem České republiky, nevyplácí po dobu jeho nepřítomnosti na území České 

republiky, pokud tato nepřítomnost trvá nepřetržitě déle než třicet kalendářních dnů. 

 



III. Platnost programu 

Tento program vstupuje v účinnost dnem 1. ledna 2000 a platí do odvolání. 

 

V Praze dne  22. prosince 1999 

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy 

    Eduard Zeman v.r.



  

 

 

 

________________________________________________________________ 

 

ČÁST METODICKÁ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Metodický pokyn 

k zajištění přeřazení úspěšných žáků zvláštních škol do základních škol 

č.j. 28 498/99-24 

 

 
 

Na základě ustanovení § 12 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a 

samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, dále ustanovení § 6 odst. 2 vyhlášky č. 

127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách, ve znění pozdějších 

předpisů, stanovím tento postup k zajištění přeřazování úspěšných žáků zvláštních škol do 

základních škol. 

 

Čl. 1. 

Legislativní východisko 

 

Při přeřazování úspěšných žáků zvláštních škol do základních škol se postupuje 

podle § 6 odst. 2 vyhlášky MŠMT ČR č.127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních 

mateřských školách, kde se stanoví : ”Jestliže nastane v průběhu docházky žáka do 

speciální školy změna v charakteru postižení nebo speciální škola přestane odpovídat stupni 

postižení žáka, je ředitel speciální školy, do které je žák zařazen, povinen podat, po 

projednání se zástupcem žáka, návrh na přeřazení žáka do jiné speciální, základní nebo 

střední  školy.” 

(pozn. Uvedené opatření systémově probíhalo již ve školním roce 1998/99 ve smyslu Dopisu 

školským úřadům č.j.10 433/99-24.) 

 

Čl. 2. 

Při přeřazování žáků ze zvláštní školy do základní školy a v oblasti výchovně vzdělávací péče 

o  žáky ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí postupují poradenská pracoviště, 

zvláštní školy, základní školy a školské úřady především s ohledem na oprávněné zájmy 

jednotlivých žáků a jejich práva zaručena platnými právními předpisy. K zajištění jednotného 

postupu realizují výše uvedené instituce  opatření uvedená v Čl. 3  až Čl. 6 tohoto pokynu. 

 

Čl. 3. 

Poradenská pracoviště ( pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická 

     centra ) 



1) Při posuzování žáků, kteří by se měli vzdělávat ve zvláštní škole, posuzují odpovědně 

u každého jednotlivého dítěte jeho osobnostní i studijní předpoklady, přičemž 

zejména zohledňují specifika v oblasti testů školní zralosti. Do zvláštních škol 

navrhují pouze děti s odborně prokázaným stupněm mentálního postižení. 

2) Přednostně zajišťují nezbytná vyšetření žáků a přípravu podkladové dokumentace 

pro  přeřazení žáků ze zvláštní školy do základní školy včetně individuálních 

vzdělávacích programů. 
 
 
 

Čl. 4 

Zvláštní školy 

 
1) Ředitelé zvláštních škol informují rodiče svých žáků o možnostech a podmínkách přeřazení 

žáka do základní školy, přičemž k šíření  informací se doporučuje  využít rovněž  služeb 
orgánů péče o dítě okresních úřadů, příp. regionálního tisku. V informacích zdůrazní úlohu 
rodičů žáků, zejména jejich právo iniciovat případný přestup svých dětí do základní školy 

formou žádosti o rediagnostiku s případným vykonáním rozdílových zkoušek.  

2) Ředitel zvláštní školy na základě vlastního uvážení navrhne přeřazení žáka do 

základní školy rodičům žáka vždy, pokud jeho studijní výsledky a další činnost ve 

zvláštní škole dávají předpoklad, že se žák může vzdělávat v základní škole. 

Pozornost zaměří zejména na absolventy 1.stupně zvláštní školy, tzn. žáky 3.ročníku, 

kteří zvládli elementární školní dovednosti v oblasti čtení, psaní a počítání.  

3) Jestliže rodiče žáka požádají o přeřazení žáka do základní školy, navrhne ředitel zvláštní 
školy ve spolupráci s poradenským pracovištěm a místně příslušným školským úřadem 

vhodnou základní školu, pokud rodiče žáka nezvolí jinou základní školu podle svého 
vlastního uvážení a po dohodě s ředitelem této školy. 

4) Ředitel zvláštní školy s dostatečným časovým předstihem informuje ředitele příslušné 

základní školy o přeřazení žáka/žáků, aby pro tyto žáky mohly být vytvořeny 

v základní škole vhodné podmínky pro jejich vzdělávání. Zároveň zašle řediteli 

základní školy potřebné doklady.  

5) Ve sporných případech se doporučuje postupovat podle § 7 odst.4 vyhlášky MŠMT 

ČR č.127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách a využít 

diagnostického pobytu přeřazovaného žáka v základní škole.  

 

Čl. 5. 

 Základní školy 

 

1) Ředitel základní školy na základě žádosti rodičů žáka zvláštní školy, kteří žádají o 

přijetí žáka do základní školy, zařadí na základě dostupných podkladů nebo na 

základě rozdílových zkoušek  přijímaného žáka do odpovídajícího ročníku základní 

školy.  Rozdílové zkoušky se konají ve smyslu stanovení § 13 odst. 1 písm. a/ 

vyhlášky MŠMT ČR č.127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských 

školách. 

2) Ve spolupráci s poradenskými pracovišti a ředitelem zvláštní školy, ze které žák 

přestoupil, a rodiči žáka  zohlední potřeby žáka  po dobu jeho adaptace na 

prostředí nové školy. V případě potřeby  stanoví  přijímanému žákovi 

individuálního studijní plán, který bude napomáhat úspěšnému začlenění žáka do 

běžného režimu školy. 



 

3) K úspěšnější integraci žáků v období přechodu ze zvláštní školy do základní školy 

může ředitel základní školy vyzvat k součinnosti výchovné poradce, asistenty působící 

na školách v přípravných třídách pro děti ze socio-kulturně znevýhodněného 

prostředí a další pověřené pracovníky školy, popř. rodiče žáka,  aby pomohli 

překlenout počáteční období přechodu  individuální pomocí integrovaným žákům . 

 

 

Čl. 6. 

Školské úřady 

 

1) Místně příslušné školské úřady při přeřazování žáků koordinují v případě potřeby 

součinnost mezi řediteli zvláštních škol, základních škol, poradenských pracovišť ve své 

působnosti a případně rodiči žáka nebo jiným zákonným zástupcem dítěte.  

 

2) O výsledcích součinnosti písemně informují místně příslušné školské úřady 

prostřednictvím určených školských úřadů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

v ”Integrační zprávě školského úřadu”, přičemž vycházejí  z Metodického pokynu 

k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských 

zařízení č.j. 16 138/98-24 v termínu do 31.7. daného roku.  

 

 

Čl.7.  

 

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 3.ledna 2000. 

 

 

 

 

V Praze dne 3.1.2000              Mgr. Petr Roupec 

v.r. 

náměstek ministra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 

ČÁST OZNAMOVACÍ 

________________________________________________________________ 

 

Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem 

podle § 58 odst. 2 zákona o vysokých školách ze dne 10. ledna 2000 
 

 



 

 Podle § 58 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy základ pro stanovení poplatků spojených se studiem ve výši 2 643 Kč (slovy 

dvatisícešestsetčtyřicettři koruny české). 

 

 

 

doc. Ing. Josef Průša, CSc., v. r. 
 
 

Čj.: 10 411/2000-33 

 



 

Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy k předkládání 

výročních zpráv 
 

V souladu s § 21 odst. 1 písm.a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 

změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), stanoví ministr školství, 

mládeže a tělovýchovy: 

 

Výroční zprávu o činnosti vysoké školy za rok 1999 předloží vysoká škola v písemné 

formě ve 3 výtiscích odboru vysokých škol MŠMT a v elektronické formě (kobliz@msmt.cz) 

do 15. května 2000. Výroční zprávu o hospodaření za rok 1999 předloží vysoká škola v 

písemné formě ve 3 výtiscích odboru financování vědy a vysokého školství MŠMT a v 

elektronické formě (hanzl@msmt.cz) do 15. května 2000. Výroční zprávy za další roky 

předloží vysoká škola v písemné formě ve 3 výtiscích a v elektronické formě odboru 

vysokých škol MŠMT a odboru financování vědy a vysokého školství MŠMT vždy do 15. 

května následujícího roku. 

 

K témuž datu bude výroční zpráva vystavena na webových stránkách příslušné vysoké 

školy. 
 

 

Čj.: 10 657/2000-30 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a 

učebních textů
*
 následující tituly: 

 

 

pro ZŠ: 
 

Dudák, V. a kol.: Občanská výchova pro 9. r. ZŠ 2005 SPN součást 

ucelené řady 

Č.j.: 28469/99-22; cena: 85,00 Kč    

Toman, J. a kol.: Čtení pro radost – čítanka pro 2. r. ZŠ 2005 Fortuna součást 

ucelené řady 

Č.j.:31898/99-22; cena: 43,00 Kč    

                                                           
*
  Zařazení do seznamu učebnic a učebních textů nabývá účinnosti až po vydání uvedených titulů. Na 

učebnice a učební texty uvedené v tomto Věstníku MŠMT ČR se vztahuje nařízení vl ády ČR č. 

15/1994 Sb., o bezplatném poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb, ve znění 

pozdějších předpisů. 



Toman, J. a kol.: Čteme pro potěšení – čítanka pro 3. r. 

ZŠ 

2005 Fortuna součást 

ucelené řady 

Č.j.:31899/99-22; cena: 43,00 Kč    

Toman, J. a kol.: Já a můj čtenář a můj svět – čítanka 

pro 4. r. ZŠ 

2005 Fortuna součást 

ucelené řady 

Č.j.:31900/99-22; cena: 67,00 Kč    

Toman, J. a kol.: Dobrodružství s četbou – čítanka pro 

5. r. ZŠ 

2005 Fortuna součást 

ucelené řady 

Č.j.:31901/99-22; cena: 59,00 Kč    

Beneš, P., Pumpr, V., Banýr, J.: Základy praktické 

chemie 2 pro 9. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit) 

2005 Fortuna součást 

ucelené řady 

Č.j.:32950/99-22; cena: 97,00 + 57,00 Kč    

Bicanová, J., Horník, L.: Matematika pro 2. ročník ZŠ 

(1. a 2. díl) 

2005 Pansofia součást 

ucelené řady 

Č.j.:32028/99-22; cena: á 70,00 Kč    

Rosecká, Z. a kol.: Matematika pro 2. ročník ZŠ 

(učebnice Počítám s radostí  a 4 pracovní sešity) 

2005 Nová škola součást 

ucelené řady 

Č.j.:33113/99-22; cena: 49,00 + 4 á 17,00 Kč    

Luňák, P., Pečenka, M., Augusta, P.: Dějiny moderní 

doby, 2. díl 

2005 Práce součást 

ucelené řady 

Č.j.:32351/99-22; cena: 89,00 Kč    

Odvárko, O., Kadleček, J.: Matematika pro 8. ročník 

ZŠ, 2. díl – Lineární rovnice, Základy statistiky 

2005 Prometheus součást 

ucelené řady 

Č.j.:32152/99-22; cena: 56,00 Kč    

Augusta, P., Beneš, Z.: Pracovní sešit k učebnici 

Dějiny středověku a raného novověku 1-3 

2005 Práce součást 

ucelené řady 

Č.j.: 26785/99-22; cena: 35,00 Kč    

Martínková, V.: Malá čítanka 8 2005 Trizonia součást 

ucelené řady 

Č.j.:32046/99-22; cena: 95,00 Kč    

Štěpán, L.: Čítanka plná humoru pro 4. ročník ZŠ 

čítanka 8 

2005 Dialog součást 

ucelené řady 

Č.j.:33773/99-22; cena: 129,00 Kč    

Malíková, M., Vančurová, M.: Kreslím si a píšu 1-7, 

soubor písanek pro 1. ročník ZŠ 

2005 Pansofia součást 

ucelené řady 

Č.j.:34473/99-22; cena: 30,00 Kč    

Šarounová, A. a kol.: Matematika 9, 2. díl 2005 Prometheus součást 

ucelené řady 

Č.j.:34326/99-22; cena: 72,00 Kč    

Kočárek, E. ml., Kočárek, E. st.: Přírodopis pro 8. 

ročník ZŠ 

2005 Jinan součást 

ucelené řady 

Č.j.:35255/99-22; cena: 98,00 Kč    



Baar, V.: Pracovní sešit k učebnici Zeměpis světadílů, 

oceánů a Ruska pro 6. a 7. ročník ZŠ 

2005 Fortuna součást 

ucelené řady 

Č.j.: 29423/99-22; cena: 48,00 Kč    

Klímová, E. a kol.: Vlastivědný atlas pro 4. a 5. ročník 

ZŠ 

2006 Geodézie ČS součást 

ucelené řady 

Č.j.:10056/2000-22; cena: 98,00 Kč    

 

 

 

Pro SŠ: 

Brabec, F.: Daně a veřejné pojištění v ČR 2004 Fortuna  

Č.j.:29424/99-23; cena: 69,00 Kč    

Štohl, P.: Účetnictví pro střední školy a pro veřejnost – 

2. díl 

2004 Vzdělávací 

středisko 

Znojmo 

 

Č.j.:33440/99-23; cena: 90,00 Kč    

Pravidla českého pravopisu; Školní vydání včetně 

dodatku 

2005 Fortuna  

Č.j.:33776/99-23; cena: 97,00 Kč    

Ellis, M., Dominiková, I. a kol.:  Criss Cross 2 

(Pre-Intermediate), učebnice, pracovní sešit, metodická 

příručka, 2 audiokazety 

2005 Max Hueber 

Verlag 

Součást 

ucelené řady 

Č.j.: 35412/99-22; cena: 262,50+147+420+427 Kč     

Ellis, M., Dominiková, I. a kol.:  Criss Cross 4 

(UpperIntermediate Level), učebnice, pracovní sešit, 

metodická příručka, 2 audiokazety) 

2005 Max Hueber 

Verlag 

Součást 

ucelené řady 

Č.j.: 35413/99-22; cena: 262,50+147+420+427 Kč     

 

 

 

 

 

pro zrakově postižené:  

  

Lacinová, E., Kadlecová, Š.: Angličtina pro 6. ročník 

základní školy pro nevidomé žáky  

2005 Knihovna 

K.E.Macana 

Součást 

ucelené řady 

Č.j.: 32475/99-24; cena: 1522,00 Kč     

    

    

    

    

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Ztráta razítek 

 

Dne 14.12.1999 došlo ke zcizení 1 ks obdélníkového razítka s textem: 

 

Plavecká škola        2 

Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1A 

 

Písemnosti opatřené tímto razítkem po 14.12.1999 je třeba považovat za neplatné. 

Čj. 34 323/99-20 

 

 

 
 

Dne 29.11.1999 došlo ke zcizení 1 ks obdélníkového razítka s textem: 

 

MATEŘSKÁ  ŠKOLA  

Blodkovo nám. 15 

OLOMOUC - TÝNEČEK 

PSČ  773 00 

 

Písemnosti opatřené tímto razítkem po 29.11.1999 je třeba považovat za neplatné. 

Čj. 34 285/99-20 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Česká školní inspekce oznamuje zcizení a ztrátu služebních průkazů školních inspektorů: 

 

Ing. Jan Černý, r.č. 610618/1389, č. služebního průkazu 367 - region Pardubice 

PaedDr. Zdeňka Bachelová, r.č. 405316/458, č. služebního průkazu 270 - region  Ostrava 

 

 

Čj. 35 319/99-20 

 

 

 

 

 

 



OZNÁMENÍ 

 

 

Střední průmyslová škola Jedovnice, 679 06, Na Větřáku 463, nabízí podle vyhlášky č. 

119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem, ve znění pozdějších předpisů, k 

bezúplatnému převodu práva hospodaření na školy a školská zařízení zřízená MŠMT ČR 

(popř. jiné státní organizace), případně k úplatnému převodu vlastnictví  na nestátní  

osoby,      tento majetek: 

 

2 ks  kotel KDVE 100 s hořákem APH 16 PZ 

        jmenovitý výkon 1 kotle : 1040 kW 

        druh paliva : zemní plyn 

        výrobce : ČKD DUKLA Praha 

        rok výroby : 1991 

 

2 ks  kotel PGVE 65 s hořákem APH 10 PZ 

        jmenovitý výkon 1 kotle : 670 kW 

        druh paliva : zemní plyn 

        výrobce : ČKD DUKLA Praha 

        rok výroby : 1991 

 

Regulační stanice plynu, typ RS 1200/2/1 - 416 

- dvouřadá 

- středotlaká - vst. tlak 100 kPa 

                          výst. tlak 20 kPa 

 

Ke kotlům je k dispozici další příslušenství 

- větrací jednotky, regulační a měřící příslušenství, zařízení na úpravu vody a další 

povinná    

výbava. 

 

 

 

Bližší informace osobně či telefonicky na č. 0506/442820 - Ing. Gajda nebo Ing. Kratochvíl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


