
                                                                 

 

VĚSTNÍK 
MINISTERSTVA  ŠKOLSTVÍ, 

     MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ 

REPUBLIKY 
___________________________________________________________________________ 

Ročník LVI                                          Sešit 6                                                       

Červen  2000   

 
 

                                                          O B S A H 

 
 

 

Část normativní  

 

- Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Švédským institutem Švédského království o  

   školské a vědecké spolupráci  na léta 2000 - 2002, podepsané ve Stockholmu dne 14. dubna 2000 (angl. znění + neoficiální  

   český překlad) 

- Rozhodnutí MŠMT o povolení zvláštního způsobu plnění povinné školní docházky 

 

 

Část metodická  

 

- Vzdělávací program výtvarného oboru základních uměleckých škol  

- Úprava vzdělávacího programu zvláštní školy 

- Pravidla Programu podpory výzkumu a vývoje v oblasti vzdělávání, mládeže a sportu 

 

 

Část oznamovací  
 

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

  školní rok 2000/2001 

- Informace o udělení schvalovacích doložek 

- Oznámení o ztrátě razítek 

 

 

 

 

 

 

Poznámka : Texty neprošly korekturou. 
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ČÁST NORMATIVNÍ 

________________________________________________________________ 

 
 

 
AGREEMENT BETWEEN THE MINISTRY OF EDUCATION, YOUTH AND SPORTS 

OF THE CZECH REPUBLIC AND THE SWEDISH INSTITUTE OF THE KINGDOM 

OF SWEDEN ON EDUCATIONAL AND  SCIENTIFIC  

CO-OPERATION FOR THE YEARS 2000 - 2002 

 

In order to promote further development of educational and scientific relations between the Czech Republic 

and Sweden, representatives of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic and of 

the Swedish Institute  (hereinafter referred to as "the Contracting Parties"), have agreed upon the 

following programme of co-operation for the period mentioned above. 

 

The Contracting Parties agree to give priority to co-operation that will support the consolidation of 

democracy, gender equality ,  economic market systems and improvement of the environment. 

 

I.  EDUCATION, SCIENCE AND RESEARCH 

 

Article 1 

In order to promote direct co-operation between institutions in the two countries, the Parties shall exchange 

experts in scientific, educational and other fields for study visits and other forms     of scientific co-operation 

for  a total of 6 weeks annually. The duration of  each stay shall, as a   rule, be up to two weeks. 

Preference will be given to candidates already in contact with an institution in the receiving country. 

 

Article 2 

Each Party shall offer scholarships  for a total duration of 20 months annually for the purpose of studies or 

research work. Scholarships shall generally be granted for periods of 4 to 9 months.  

 



                                                                 

 

Preference will be given to candidates already in contact with a university  in  the receiving country and to 

candidates younger than 35 years of age. 

 

Article 3 

Citizens of the Czech Republic may apply for the Swedish Institute "Guest  Scholarships", which can be 

applied for by Czech university students for   study or research in Sweden. 

 

Furthermore, citizens of the Czech Republic  may apply for "Folk high school scholarships" unilaterally   

offered by the Swedish Institute for studies of the Swedish language, literature and  society at a Swedish 

folk high school for periods of four months. 

 

Article 4 

The Parties shall offer 3 scholarships annually for preferably university level students or young 

postgraduates under 35 years of age  to participate in university courses of the Summer School of Slavonic  

Studies in the Czech Republic and in summer courses in the Swedish language and literature organised by 

the Swedish Institute, respectively. The participants in the Swedish courses shall be advanced students of 

Swedish. In the nomination,  the opinion of the language teachers concerned will be taken into account. 

 

 

Article 5 

The Parties shall promote contacts between universities, institutions and institutes in the 

Czech Republic and in Sweden in order to support studies of the language, literature  

and culture of the other country. 

  

The Parties shall continue to support the teaching of the Czech language in Sweden and the Swedish 

language in the Czech Republic. They shall promote the exchange of guest lecturers and provide the 

lecturers with teaching materials. 

 

Article 6 

Within their sphere of competence,  the Parties shall promote the development of  co-operation between 

the Academy of Science of the Czech Republic and its Swedish counterparts. 

 

II. GENERAL PROVISIONS 

 

Article 7
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General and financial conditions for the implementation of the present Agreement are included in the 

Annex which forms an integral part of the Agreement. 

 

Article 8 

This Agreement does not exclude further co-operation agreed upon by the Parties. 

 

Article 9 

The present Agreement on Co-operation will enter into force on the day of signature, and will expire on 

December 31, 2002. It can, by mutual consent, be extended by one year. 

 
 
Done in Stockholm on  14 April 2000,  in two original copies in the English 
language, both being  equally authentic. 
 

 

 

PhDr. Pavel Cink v.r.      Erland Ringborg v.r. 
-----------------------------                                   --------------------------------- 

For the Czech Party                                       For the Swedish Party 
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ANNEX 

 

GENERAL AND FINANCIAL CONDITIONS 

 

1. SHORT-TERM VISITORS  

1.1.  The sending Party nominates candidates provided for by this Agreement. The sending Party 

shall notify the receiving Party of the proposed candidates  and reserve candidates for study 

visits no later than March 31 of each year. 

 

1.2.  In the case of sending specialists or delegations, the sending Party shall submit to the receiving 

Party relevant proposals no later than three months prior to the  desired stay. 

 

1.3.  The proposals to be submitted by the sending Party shall include the candidates' names, 

personal data, academic record, proposed programmes of study at institutions desired, 

indications of established contacts, the time and duration of the planned stays, and knowledge 

of foreign languages. All candidates shall possess a good command of the English language or 

the language of the receiving country. 

 

1.4.  The receiving Party shall inform the sending Party,  no later than three months after  having 

received the above-mentioned information, whether the proposed candidates have been 

accepted. 

 

1.5.  Upon approval by the receiving Party, the sending Party shall communicate the  exact date of 

arrival and the means of transport, no later than two weeks prior to  departure. 

 

1.6 Financial terms: 

For people travelling under the provisions of this Agreement  the sending Party shall bear the costs of 

international travel to the place of destination and back. 

The Czech Party shall provide the Swedish visitors with free accommodation of hotel standard 

including breakfast and a daily allowance to cover the costs of board and other expenses according to 

valid legal regulations of the Czech Republic. 

 

The Swedish Party shall provide the Czech visitors with free accommodation of hotel standard, 

including breakfast and a daily allowance of at least SEK 200 to cover the costs of board and other 

expenses. 

 

The receiving Party shall bear the costs of travelling within the country according to the  

visitors programmes. 
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2. SCHOLARSHIPS 

 

2.1  Scholarships offered under Article 2. 

Nominations of candidates and reserve candidates for scholarships offered under this 

Agreement shall be made no later than March 31 each year.  

Together with the nominations the sending Party shall give, on the prescribed application forms, 

detailed information about the candidates: personal data, academic record, knowledge of 

languages and suggested programme of studies. Documentation of contacts with the receiving 

institutions should be presented. All candidates shall possess a good command of the English 

language. 

 

Each Party shall notify the other Party, no later than three months after receiving these details,  

whether the proposed candidates and their study programmes are accepted. The sending Party 

shall communicate the exact date of arrival and the means of transport to be used at least two 

weeks before the arrival of a candidate in the receiving country. 

 

2.2  Financial terms: 

       The Czech Party shall provide for Swedish scholarship holders a monthly scholarship intended 

to cover expenses for accommodation and board according to  the valid legal regulations. 

 

2.3 The Czech party guarantees the Swedish scholarship holders access to higher education 

institutions as well as board and  lodging under the same conditions as for the citizens of the 

Czech Republic. 

 

        The Swedish Party shall provide for Czech scholarship holders a monthly scholarship of at 

least SEK 7000 intended to cover expenses for accommodation and board. 

 

        The Parties shall arrange for suitable accommodation prior to the arrival of the scholarship 

holder. 

 

2.4.  Guest scholarships and Folk high school scholarships must be applied for directly to  the 

Swedish Institute.  

 

3. SUMMER COURSES 

 

3.1.  Each Party shall send to the other Party forms and details on the summer courses on time, so 

that the nominations of the candidates can be submitted no later than March 15.  Applications 

shall be made on prescribed forms. 
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3.2.  The receiving Party shall notify the sending Party as to whether the candidates are accepted no 

later than six weeks before the start of the respective course. 

 

3.3. The sending Party shall communicate whether or not the candidate is to participate, at least four 

weeks before the start of the course. 

 

3.4. Financial terms: 

       For participants in summer courses the sending Party shall bear the costs of travel to the place 

of destination and back. 

 

       In the Czech Republic: 

        For participants in  the Summer  School of Slavonic languages at a university level school, 

the receiving Party shall bear the costs of tuition, board and lodging and excursions during the 

study period.  

  

        In Sweden: 

        For participants in summer courses organised by the Swedish Institute, the receiving Party 

shall bear the costs of tuition, board and lodging and excursions during the study period.  

 

4. LANGUAGE TEACHERS 

 The receiving Party shall ensure that the teachers of respective language under article 5 are 

provided with the salary of a university teacher and their employment will be in accord with the 

valid legal regulations  of the receiving party. 

 

5. MEDICAL TREATMENT 

        In cases of acute illness or accident , the receiving Party shall bear the costs of immediate and 

necessary medical care, including hospital treatment, in the Czech Republic and in Sweden, 

respectively. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Švédským institutem 

Švédského království o školské a vědecké spolupráci  

na léta 2000 - 2002 
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Za účelem dalšího rozvoje  školských a vědeckých vztahů mezi Českou republikou a Švédskem se představitelé 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Švédského institutu ( dále jen “smluvní strany”)  

dohodly na následujícím programu spolupráce na výše uvedené období. 

 

 

Smluvní strany se dohodly, že dají přednost formám spolupráce, které podporují upevňování demokracie, 

rovnoprávné postavení mužů a žen, systém tržního hospodářství  a zlepšení životního prostředí. 

 

 

I. Školství,  věda a výzkum 

 

 

Článek 1 

Za účelem podpory přímé spolupráce mezi institucemi států obou smluvních stran si budou smluvní strany 

vzájemně vyměňovat odborníky z oblasti vědy, školství a dalších oblastí ke  studijním nebo vědeckým  

pobytům a dalším  formám vědecké spolupráce na celkovou dobu  6 týdnů každoročně. Jednotlivé pobyty 

nemohou být delší než 2 týdny. 

Přednost bude dána kandidátům, kteří jsou již v kontaktu s institucí státu přijímající smluvní strany. 

 

Článek 2 

Každá ze smluvních stran každoročně nabídne stipendia ke studijním nebo vědeckým pobytům studentům 

bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programů a akademickým pracovníkům na celkovou 

dobu 20 měsíců. Stipendium  bude obvykle uděleno na dobu 4   až 9 měsíců. 

Přednost bude dána kandidátům, kteří již mají pobyt předjednán s příslušnou institucí státu přijímající smluvní 

strany, a kandidátům mladším než 35 let. 

 

Článek 3 

Státní občané České republiky mohou požádat o stipendia “Guest Scholarships” Švédského institutu. Tato 

stipendia jsou určena pro vysokoškolské studenty ke  studiu nebo výzkumu ve Švédsku. 

 

Státní občané České republiky mohou rovněž požádat o stipendia “Folk high school scholarships”, která nabízí 

Švédský institut ke studiu švédštiny, literatury a společnosti na Švédské lidové vysoké škole, každé na dobu čtyř 

měsíců. 

 

Článek 4 

Smluvní strany si každoročně nabídnou 3 stipendia, přednostně pro studenty a  absolventy magisterských 

studijních programů  mladší než 35 let, k účasti na Letní škole slovanských studií pořádané na některé  vysoké 

škole v České republice, respektive na letních kursech švédštiny a literatury pořádaných Švédským institutem.   

Účastníci švédských kursů musí být pokročilými studenty švédštiny. Při jejich nominaci bude brán v úvahu 

posudek učitelů švédského jazyka. 

      

Článek 5 

Smluvní strany budou podporovat kontakty  mezi univerzitami, institucemi a instituty  v České republice a ve 

Švédsku  za účelem  studia jazyka, literatury a kultury státu druhé smluvní strany. 

Smluvní strany budou nadále podporovat výuku  a studium českého jazyka ve Švédsku a výuku a studium  

švédštiny v České republice. Rovněž podpoří výměnu hostujících akademických pracovníků plnících na vysoké 

škole funkci učitelů a poskytnou  přednášejícím výukový materiál. 

 

Článek 6 

Smluvní strany budou v rámci své působnosti podporovat rozvoj spolupráce mezi Akademií věd České republiky 

a  jejími švédskými partnerskými institucemi. 

 

 

II. Všeobecná ustanovení 

 

Článek  7 

Všeobecné a finanční podmínky pro uskutečňování tohoto Ujednání jsou obsaženy v Příloze, která je nedílnou 

součástí tohoto Ujednání. 
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Článek 8 

Toto Ujednání nevylučuje další spolupráci, na které se obě smluvní strany dohodnou. 

 

Článek 9 

Toto ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a bude platit do 31.prosince 2002. 

Jeho platnost  může být prodloužena se souhlasem obou smluvních stran o jeden rok. 

 

Dáno ve Stockholmu dne 14.dubna 2000 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém, která jsou stejně 

autentická. 

 

 

PhDr. Pavel Cink v.r.      Erland Ringborg v.r. 

 

Za Ministerstvo školství, mládeže              Za Švédský institut 

a tělovýchovy  České republiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA 

 

 

VŠEOBECNÉ A FINANČNÍ  PODMÍNKY 

 

1. Krátkodobé studijní pobyty  

 

1.1 Vysílající strana nominuje kandidáty na základě  tohoto Ujednání. Vysílající strana oznámí přijímající straně 

navržené kandidáty a náhradníky na   studijní pobyty nejpozději do 31. března  každého roku. 

 

1.2 V případě vysílaných odborníků nebo delegací, předloží vysílající strana                přijímající straně 

příslušné návrhy  nejpozději tři měsíce před požadovaným        pobytem. 

 

1.3 Návrhy předkládané vysílající stranou budou obsahovat jména kandidátů, jejich       osobní údaje, doklady 

o dosaženém vzdělání, návrhy studijních programů na       požadovaných institucích, informace o navázaných 

kontaktech, termín a dobu        trvání plánovaných pobytů a znalost cizích jazyků. Všichni kandidáti budou 

mít        dobrou znalost angličtiny nebo jazyka  státu  přijímající smluvní strany. 

 

1.4 Přijímající strana bude informovat vysílající stranu nejpozději tři měsíce po       obdržení výše uvedených 

návrhů, zda byli kandidáti přijati. 

 

1.5 Po schválení  bude vysílající strana informovat  přijímající stranu o přesném       datu příjezdu a 

použitých dopravních prostředcích, a to nejpozději dva týdny        před odjezdem. 

 

1.6  Finanční podmínky: 

 

Vysílající strana uhradí náklady mezinárodní dopravy do místa přijetí a zpět osobám přijatým v rámci tohoto 

Ujednání.   

 

Česká strana poskytne švédským návštěvníkům bezplatné ubytování hotelového      typu  včetně  snídaně a 

částku  k  úhradě nákladů na stravu a  jiné  výdaje     v souladu   s platnými  předpisy České republiky. 

 

Švédská strana poskytne českým návštěvníkům bezplatné ubytování hotelového    typu  včetně snídaně a  

částku  ve  výši  nejméně 200 SEK na den k  úhradě     nákladů na stravu  a jiné výdaje. 
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Přijímající strana  uhradí  náklady   vnitrostátní dopravy v souladu se schváleným  studijním programem 

návštěvy. 

 

2.  Stipendia 

 

 

2.1. Stipendia poskytovaná podle článku 2. 

 

      Nominace kandidátů a náhradníků na stipendia poskytovaná podle tohoto Ujednání budou provedeny 

nejpozději do 31.března každého roku. Společně s nominacemi podá vysílající strana na předepsaných 

formulářích podrobné informace o kandidátech: osobní údaje, doklad o  vzdělání, znalost cizích jazyků a 

navrhovaný studijní program. Všichni kandidáti by měli předložit  doklad o kontaktech s přijímající 

institucí. Všichni kandidáti budou dobře ovládat anglický jazyk. 

 

      Každá ze smluvních stran oznámí druhé smluvní straně nejpozději tři měsíce po obdržení těchto údajů, zda 

jsou navrhovaní kandidáti a jejich studijní programy přijaty. Vysílající strana oznámí přesné datum příjezdu 

a dopravní prostředky, které mají být použity, nejpozději dva týdny před příjezdem kandidáta do státu 

přijímající smluvní strany. 

 

2.2 Finanční podmínky 

 

      Česká strana poskytne švédským stipendistům měsíční stipendium v souladu s platnými  předpisy  pro 

pokrytí výdajů na ubytování a stravu. 

 

2.3 Česká strana zaručuje švédským stipendistům stejný přístup k vysokoškolským   

      institucím, ubytovacím a stravovacím zařízením, jako mají občané České  

      republiky. 

 

      Švédská strana poskytne českým stipendistům měsíční stipendium nejméně 7000 SEK pro pokrytí výdajů 

na ubytování a stravu. 

 

      Smluvní strany zajistí před příjezdem stipendisty vhodné ubytování. 

 

2.4 O stipendia “Guest scholarship” a “Folk high school scholarship” je třeba žádat  

       přímo Švédský institut. 

 

 

3. Letní kursy 

 

3.1 Každá ze smluvních stran zašle včas druhé smluvní straně formuláře a podrobné údaje o letních kursech, aby 

nominace kandidátů mohly být předloženy druhé smluvní straně nejpozději do 15.března. Žádosti musí být 

předloženy na předepsaných   formulářích. 

 

3.2 Přijímající strana oznámí vysílající straně, zda byli kandidáti přijati, a to  nejpozději 6 týdnů před zahájením 

kursu. 

 

3.3 Vysílající strana oznámí nejpozději 4 týdny před zahájením kursu, zda se ho  kandidát  zúčastní, nebo 

nezúčastní. 

 

 

 

 

 

3.4  Finanční podmínky 

 

Účastníkům letních kursů bude vysílající strana hradit náklady cesty do místa přijetí a zpět. 

 

V České republice: 
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Za  účastníky Letní školy slovanských studií  pořádané na některé české veřejné vysoké škole bude přijímající 

strana během jejich studijního pobytu hradit náklady výuky, stravy a  ubytování, exkurse. 

 

Ve Švédsku: 

 

Za účastníky letních kursů organizovaných Švédským institutem bude přijímající strana během jejich studijního 

pobytu hradit náklady výuky, stravy a ubytování, exkurse. 

 

4. Učitelé jazyků 

 

Přijímající strana zajistí, aby učitelé  příslušných jazyků vyslaní podle článku 5 dostávali plat pro učitele 

vysokých škol. Jejich pracovní poměr se bude řídit ustanoveními právního řádu přijímající strany. 

 

 

5. Lékařská péče  

 

V případě náhlého onemocnění nebo úrazu v České republice nebo ve Švédsku,  uhradí přijímající smluvní 

strana náklady nutné a neodkladné zdravotní péče, včetně hospitalizace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

o povolení zvláštního způsobu plnění povinné školní docházky 

v Riverside  School  zřízenou právnickou 

osobou jiného státu na území České republiky a nezařazenou 

do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení MŠMT 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

čj. 35 229/99-22 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na základě ustanovení § 

16 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 291/1991 Sb., o základní škole, ve znění pozdějších předpisů, 

povoluje zvláštní způsob plnění povinné školní docházky ve vybrané  níže uvedené škole 

zřízené právnickou osobou jiného státu na území České republiky a nezařazené do sítě škol, 

předškolních zařízení a školských zařízení MŠMT: 

 

Riverside  School - škola Riverside 

Sídlo: Roztocká 9/43, 160 00 Praha 6 - Sedlec 

 

 Odůvodnění 

 

Zvláštní způsob plnění povinné školní docházky umožňuje žákům, občanům České 

republiky, vyhláška č. 291/1991 Sb., o  základní škole, ve znění pozdějších předpisů. Podle 

§ 16 odst. 1 písm. b) uvedené vyhlášky se plněním povinné školní docházky zvláštním 

způsobem rozumí ”školní docházka do školy na území jiného státu nebo do školy zřízené 

právnickou nebo fyzickou osobou jiného státu na území České republiky a nezařazené 

do sítě škol, v níž ministerstvo povolilo zvláštní způsob plnění povinné školní docházky 
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( dále jen zahraniční škola)”. Paragrafy 17 a 18 konkretizují, jak při plnění povinné školní 

docházky zvláštním způsobem postupovat. 

V praxi to znamená, že žák, státní občan České  republiky, zůstává žákem své 

kmenové školy. Jejímu řediteli zástupce žáka oznámí, že žák bude plnit povinnou školní 

docházku zvláštním způsobem, tj. v zahraniční škole na území České republiky, a sdělí mu 

její sídlo. Žák, který plní povinnou školní docházku zvláštním způsobem, je povinen 

na základě žádosti svého zákonného zástupce konat na své kmenové škole zkoušku z českého 

jazyka, vlastivědy, dějepisu a zeměpisu, jejíž periodicitu a rozsah stanoví ředitel školy podle 

platných učebních osnov. Před konáním zkoušky předloží zástupce žáka řediteli školy 

ověřený překlad vysvědčení žáka za příslušný ročník zahraniční školy do českého jazyka, 

příp. ověřený překlad potvrzení zahraniční školy o způsobilosti žáka postoupit do vyššího 

ročníku. Zkoušku lze konat za delší časové období než je jeden školní rok, nejdéle však za 

dva školní roky. 

V jiných školách,  zřízených právnickou nebo fyzickou osobou jiného státu na území 

České republiky a  nezařazených do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení 

MŠMT nelze povinnou školní docházku zvláštním způsobem plnit. 

V Praze dne 17. dubna 2000 

 

 

 

Mgr. Eduard Zeman, v.r. 

       ministr 

 
Příloha:  Seznam  vybraných škol s povolením zvláštního způsobu plnění povinné školní docházky 

 

   

 

Zahraniční školy, 

 jimž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky  

povolilo zvláštní způsob  plnění povinné školní docházky  

 

 

International School of Prague - Mezinárodní škola v Praze 

Sídlo: Nebušická 700, 160 00  Praha 6  

čj. 21661/1999-11 ze dne 13. července 1999 

 

Средняя общеобразовательнaя школа с углубненным изучением инностранных 

языков при Посольстве Российской Федерации в Чешской Республике - Stшednн 

všeobecně vzdělávací škola s rozšířeným vyučováním cizích jazyků při Velvyslanectví 

Ruské federace v České republice 

Sídlo: Krupkovo nám. 1, 160 00 Praha 6   

čj. 21 661/1999-11 ze dne 13. července 1999 

 

Deutsche Schule Prag - Německá škola v Praze 
Sídlo: Skuteckého 1384, 160 00 Praha 6 

čj. 21661/1999-11 ze dne 13. července 1999 

 

Lycée Français de Prague - Francouzské lyceum v Praze 

Sídlo: Drtinova 7,  150 00 Praha 5 
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čj. 21661/1999-11 ze dne 13. července 1999 

 

English International School of Prague - Mezinárodní anglická škola v Praze 

Sídlo: Na Okruhu 395, 142 00 Praha 4 

čj. 31010/99-22 ze dne 16. listopadu 1999 

 

The British International School, s.r.o. - Britská mezinárodní škola 

Sídlo: Podolská 54, 140 00 Praha 4 

čj. 33195/99-22  ze dne 25. ledna 2000 

 

Riverside school - Škola Riverside 

Sídlo: Roztocká 9/43, 160 00 Praha 6 - Sedlec 

čj. 35 229/99-22 ze dne 11. dubna 2000 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 

ČÁST METODICKÁ 

________________________________________________________________ 

 
 

Vzdělávací program výtvarného oboru základních 

uměleckých škol  

(Schváleno MŠMT dne 26. 4. 2000  pod č.j. 15 865/2000-22 s platností od 1. 9. 2000)  

 

Pojetí a cíle přípravného, základního a rozšířeného studia  

I.  a II. stupně vzdělávání 

 
Výtvarný obor základních uměleckých škol (dále VO ZUŠ) se obrací ke všem dětem a mladým lidem, 

kteří projevují zájem o výtvarné vzdělávání. V základním studiu (dále ZS) usiluje o to, aby žák podle svých 

schopností získával hlubší náhled na okolní svět a na sebe sama a dokázal ho výtvarně vyjádřit. Nadaným 

žákům poskytuje další znalosti a dovednosti v rozšířeném studiu (dále RS), kde je připravuje   k talentovým 

zkouškám na střední a vysoké školy s výtvarným zaměřením. Proto se VO ZUŠ řadí do struktury uměleckého 

školství jako jeden z jejích základních článků. 

Výuka staví na dvou procesech. První proces rozvíjí výtvarné cítění a myšlení žáků, které je základem 

výtvarné komunikace. Dítě vnímá podněty, přemýšlí o nich, dává jim tvar a do svého projevu vkládá niternou 

výpověď. Výtvarnému cítění a myšlení napomáhá poznávání výtvarného jazyka – výtvarných a výrazových 

vlastností obrazotvorných prvků a jejich vztahů. Výtvarné myšlení se dále modifikuje ve vazbě na kresbu, malbu, 

grafiku či plastiku, podílí se na různých formách vyjadřování a na sebehodnocení. S výtvarným myšlením se 

váže tvořivost jako schopnost originálně nebo více způsoby řešit výtvarné otázky. Smyslové prožitky zase 

obohacují vztah        k řeči materiálů a nástrojů a cit pro jejich výrazové hodnoty. 

V druhém procesu převažuje výchovný aspekt – vcítění se, prožívání a uvažování v duchu principů 

humanity. Prožitky, subjektivní citové reakce na podněty z okolí a soustředěná pozornost k vlastnímu jednání 
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vyvolávají sebereflexi. Ta na základě jedinečné osobní zkušenosti a úvah dítěte ovlivňuje jeho přijímání 

okolního světa a pomáhá mu zařadit se do lidského společenství. Rodící se poznání a citové i morální rozvíjení 

osobnosti dítěte je nejcennějším příspěvkem VO ZUŠ             k všeobecnému vzdělání mladé 

generace. 

Struktura studia ve výtvarném oboru základních uměleckých škol 

Podmínkou vzdělávání ve VO ZUŠ je zájem o výtvarné aktivity a různé schopnosti dítěte, které mu 

umožňují plnit program učebních osnov. Výuka probíhá    v přípravném stupni studia (ve věku 6 až 8 let, kam 

lze výjimečně zahrnout i žáky mladší), v I. stupni základního studia (ve věku 8 až 14 let) a v II. stupni 

základního studia (obvykle ve věku 14 až 18 let). Nadaným žákům VO ZUŠ je určeno rozšířené studium 

(obvykle ve věku 11 až 20 let). V případě zájmu lze otevřít také studium pro dospělé. 

Přípravná výtvarná výchova (dále PVV) podporuje každé, i méně disponované dítě, aby se vyvíjelo v citlivou 

bytost. Proto PVV rozvíjí různé stránky dětské tvořivosti,  

 

které výtvarný projev doplňují o projev slovní, dramatický, hudební či pohybový. Všechny aktivity vycházejí z 

bezprostředního prožívání a vyjadřování světa –              z vnímání smyslových podnětů, ze setkávání s 

přírodou a s civilizačními jevy, ze vcítění se do vztahů mezi lidmi, z úvah nad příčinami a důsledky jevů. Pozorný 

pohled na svět doplňuje úzký kontakt s výtvarnými materiály a nástroji. Děti si s nimi hrají, zkoušejí jejich 

vlastnosti a různé způsoby uchopení. V intuitivním spojení obsahových vrstev námětu s výtvarným cítěním 

vyrůstá podoba a výraz výtvarné práce. 

Základní studium I. stupně (dále ZS I. stupně) podporuje plynulý vývoj žáků od dětského spontánního projevu 

a hravé experimentace k promyšlené tvorbě dospívajících. Děti opouštějí ikonografická schémata a nahrazují je 

volným ztvárněním podnětů. Roste důraz na vcítění se, na uvědomování si svých pocitů a reakcí a na tvořivé 

výtvarné myšlení. Podobně se stává důležité řazení a hodnocení informací, poznávání vlastností a podob světa 

nebo souvislostí mezi vrstvami v námětu. Tomu napomáhá setkávání se skutečností, a to jak v přepisu reality, 

tak v objektové a akční tvorbě. Výuku doprovází také intuitivní osvojování výtvarného jazyka. Studium          

I. stupně uzavírá závěrečná práce. 

Základní studium II. stupně (dále ZS II. stupně) reaguje na dospívání žáků a z něho pramenícího porovnávání 

vlastní identity ve vztahu k okolnímu světu. Cesty k obsahu a formě odrážejí novou schopnost citově se ztotožnit 

s námětem a současně racionálně uvažovat, s nadhledem  experimentovat  a  argumentovat.  Žáci  si  

vybírají směr, který odpovídá jejich zaměření. Studijní činnosti vyvažují volnou tvorbou, pro niž si volí vlastní 

téma a řeší jeho obsah osobitou výtvarnou formou. Zkušenostem a znalostem,  k nimž dospívají během studia, 

dávají novou podobu. Studium II. stupně rovněž uzavírá závěrečná práce. 

Studium pro dospělé  se odvíjí v tendencích naznačených v odstavci určeném ZS        II. stupně. Zájemcům 

poskytuje základy výtvarného vzdělání a současně prostor pro uplatnění jejich vyhraněných potřeb v 

individuálně přizpůsobené výuce. Studium pro dospělé obsahuje perspektivy v práci rodičů s dětmi, v naplnění 

volného času a           v zajištění aktivního stáří občanů třetího věku (viz programy univerzit, vysokých škol 

nebo kulturních center). 

Rozšířené vyučování. Výjimečnou osobnostní dispozici a vědomou zaměřenost žáků lze bezpečně rozpoznat až 

v počátcích dospívání. Nadaným žákům zde VO ZUŠ nabízí program rozšířeného studia, který rozvíjí jejich 

různé dispozice nebo je připravuje       k talentovým zkouškám na střední a vysoké školy s výtvarným 

zaměřením. RS proto preferuje vzdělávací cíle – výtvarné znalosti, zkušenosti a dovednosti, které vyžaduje další 

studium. Tvůrčí charakter ZS a poznávací charakter RS se vzájemně doplňují. 

Podle zájmu žáků a výtvarné orientace učitele lze uplatnit i jednu z forem studijního programu 

věnovaného materiálu a jeho zpracování – keramiku, textilní tvorbu, grafiku, plastiku, fotografování a 

filmovou tvorbu. Program je určen žákům     I. a II. stupně ZS. Vychází z úcty k hmotě, k vlastnostem materiálů 

a nástrojů nebo      z vidění světa zprostředkovaného přístrojem. S rozvojem výtvarného cítění a myšlení   i 

rostoucí zručností jeho význam stoupá, a proto je vhodný pro výtvarné studium dospělých. 
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Alternativní přístupy k obsahu učebních osnov 

Učební osnovy pro VO ZUŠ jsou východiskem, na které navazují pluralitně pojaté studijní 

programy. Každý program obsahuje poněkud jiné filozofické postoje k otázkám lidské existence. Do popředí 

vystupují duchovní hodnoty, v jejichž světle výtvarná výchova působí jako nástroj výchovy člověka. Různost 

postojů vede k vzniku odlišných výchovně vzdělávacích koncepcí, metod práce a způsobů vyjadřování: 

1. Výtvarné vyjadřování v kresbě, malbě, grafice a modelování vychází z učebních osnov pro VO LŠU 

(autorský kolektiv),  které byly upraveny z pohledu současné výtvarné výchovy. Učební látka zahrnuje kresbu, 

malbu, grafiku, dekorativní  činnosti, modelování a nové vyjadřovací prostředky. Přibližuje dětem estetické 

kvality reality, vlastnosti výtvarného jazyka, vývoj výtvarné kultury a různé technologie. Tyto poznatky se 

odrážejí ve ztvárnění témat, která mají děti ukotvena ve svých  zkušenostech a jimiž tvořivě vyjadřují vztahy ke 

světu. 

2. Svět a jeho ztvárnění v materiálu (autorský kolektiv) rovněž volně navazuje na učební osnovy z 

osmdesátých let. Program  shrnuje šest celků, a to keramiku, grafiku, textilní tvorbu, plastiku, fotografování a 

filmovou tvorbu. Všechny programy  nahrazují dovednostní pojetí aktivním tvůrčím přístupem. Ve vizuálním, 

hmatovém a duševním kontaktu s hmotou, s nástrojem nebo s přístrojem žák objevuje prožitky, které ho vedou 

jak k poznání, tak k úzkému kontaktu s přírodou a s životem. 

3. Linie, barva, tvar a zajímavý námět (Karla Cikánová) vznikl na  půdě základní školy, ale odpovídá i 

požadavkům VO ZUŠ. Oddíly věnované výtvarné formě – linii, barvě a tvaru – jsou provázány s volbou 

inspirativního tématu. Od hledání hravých kontaktů  s nástrojem a materiálem se žák posouvá k osvojování  

výtvarného jazyka a k uvědomělému komponování. Ve výtvarných řadách a projektech se program soustřeďuje i 

na oživování  fantazie a tvořivosti, na utváření mezilidských vztahů a na  otázky související se vztahem člověka 

k životu. 

4. Metodické impulsy (Ladislav Čarný a Daniel Fischer) využívají kontakty                s uměním, jehož 

humanizační náboj rozvíjí dětskou citlivost a kreativitu. Od izolovaných výtvarných prvků žák směřuje ke 

zkoumání jejich vztahů, které dále rozvíjejí různé výtvarné operace a objevné postupy. Na výtvarný jazyk 

navazuje  zobrazování skutečnosti. To je obohacováno transpozicí živých principů přírody do umělecké tvorby. 

Vyjádření duševních  pochodů člověka – vjemu, zážitku nebo úvahy - program uzavírá. 

5. Most mezi výtvarným projevem dětství a dospívání (Věra  Roeselová) rozvíjí výtvarné projevování žáků 

od dětství až za tzv. krizi výtvarného projevu. V rámci výtvarné výpovědi, setkávání se skutečností, poznávání 

výtvarného řádu a výtvarné  kultury mizí ikonografické znaky a nahrazují je jiné výtvarné formy. Nové způsoby 

výtvarného vyjadřování jsou navozeny zajímavými projektovými tématy, která podporují samostatný přístup k 

poznávání našeho světa. Celé studium prohlubuje také  citlivost, zvídavost, tvořivost, empatii a etické cítění 

žáků. 

6. Poznávání, prožívání a hodnocení světa (Zdislava Holomíčková) se snaží předcházet ohrožení života na 

Zemi, které v sobě nesou nepříznivé důsledky civilizačních jevů v životě společnosti. Odpověď na otázky 

spojené s poznáváním přírody,  ekologických vztahů a s citlivými vztahy mezi lidmi hledá  autorka společně   

s dětmi v zaujatém přemýšlení. Program tvoří pět oddílů – Příroda, Prostředí vytvořené člověkem, Člověk,  

Vesmír a Znaky. Místo tradičního námětu se zde nabízejí  podněty k úvaze, které umožňují osobité způsoby 

jejich řešení. 

7. Duchovní a smyslová výchova (Marta Pohnerová) prohlubuje úctu k životu. Během studia dítě poznává 

vlastní identitu  a postupně nalézá význam vnitřní svobody člověka. Úvahy o všem živém zkoumají přírodu a 

přibližují dětem principy  rovnovážných vztahů mezi všemi živými bytostmi. Poznávání sebe sama přivádí           

k pochopení vlastní role v životě. Vnější a vnitřní prostor života nabízí úvahy o vztahu jedince a prostředí, v 

němž se pohybuje a které ho zpětně ovlivňuje.  Řešení otázek je založeno na souznění mezi námětem, 

vrozenými  dispozicemi dětí a citlivým užitím výtvarných prostředků. 

8. Artefiletika (Jan Slavík) se opírá o poznatky tvarové estetiky a fenomenologické     i tvarové psychologie. 

Jejím základem je prožitek, který oslovuje každého jako plnohodnotného tvůrce  a vede ho k vnímání a k 

poznávání sebe sama. Během silného  zážitku, kdy se dítě intuitivně chápe výtvarné formy s množstvím obměn, 

se také přibližuje k archetypálním obsahům, skrytým v námětu. Obsah studijního programu je strukturován z 

pohledu metodických přístupů – pedagog se soustřeďuje na hledání výrazu, komunikace nebo výtvarné formy a 

ve světle zvoleného přístupu volí vyladění úloh. 
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9. Přehled studijních programů doplňuje rozšířené studium. Výběr  učební látky se řídí požadavky středních a 

vysokých škol s výtvarným zaměřením. Jde o ztvárnění skutečnosti včetně figurální a portrétní studie, o 

perspektivní zobrazování  a o základy kompozice. Výuku doplňuje přehled o české historii a orientace v našem a 

světovém umění. Koncepční jednostrannost vyžaduje spojení některého z programů ZS s RS, kde se jimi žák 

zabývá souběžně a v příslušné časové dotaci. 

Mnohostranné kontexty otevírají nezvyklou hloubku i šíři výtvarného vzdělávání – zdůrazňují odlišné 

etické principy, různé podání látky nebo jiné vazby       k umění. Koncepce přístupů, stejně jako počet 

studijních programů, zde však nekončí. Během platnosti tohoto dokumentu některé studijní programy zaniknou a 

jiné se vynoří. Pro nový program autor stanoví své priority, písemně zpracuje srovnatelnou koncepci výuky ve 

všech okruzích, které užívá, a do obsahu zařadí požadavky učebních plánů a osnov. 

Pro praxi se nabízí volba jednoho nebo více programů, které obsahují široký výběr přístupů. Učitel si 

volí ten program nebo ty programy, které odpovídají jeho pohledu na svět, na výtvarné umění a na výtvarnou 

výchovu. V rámci zvolené cesty rozvádí látku učebních osnov, vlastním vkladem obohacuje koncepci výuky a 

stává se tak spoluautorem zvoleného programu či programů. To od něho vyžaduje samostatné pedagogické 

myšlení, znalost všech koncepčních proudů zastoupených ve výtvarné výchově v ZUŠ a schopnost přijímat nové 

myšlenkové nebo jiné podněty. 

 Metodickým doplňkem učebních osnov je publikace Proudy ve výtvarné výchově (viz Doporučená 

literatura), v níž jsou jednotlivé studijní programy uvedeny v plném rozsahu. 

 

 

 

 

Charakteristika předmětů učebních osnov 

Učební osnovy pro VO ZUŠ jsou společné všem studijním programům.         V předmětech Plošná 

tvorba, Prostorová tvorba, Objektová a akční tvorba a Výtvarná kultura rozvádějí různé aspekty výuky. Učební 

látka je mimo strukturu ročníků i stupňů vzdělávání seřazena vždy do několika oddílů a žáci se od dětství po 

dospělost setkávají s výtvarnou problematikou v různých modifikacích. Výuku obohacuje multimediální tvorba – 

někde je významnou součástí studijních programů, jinde je jen doplňuje. 

Plošná tvorba zahrnuje kreslířské, malířské a grafické reakce na skutečnost, na život nebo na niterný 

svět žáků. Je postavena na objevně volené tematice, která obohacuje dětské myšlení i emotivitu. V souvislosti s 

tématem žáci poznávají výrazovou svébytnost linií, barev a tvarů ve vlastní volné a užité tvorbě, v pozorování a v 

přepisu reality nebo v kontaktu s výtvarným uměním. Soustředěný zájem vzbuzuje i experimentace s materiály, 

nástroji nebo postupy, která rozvíjí tvořivost a fantazii. Způsoby vyjadřování navazují jak na klasické výtvarné 

postupy, tak na kombinování technik, které mnohdy dospívá až k přesahům mezi plošnou a plastickou tvorbou. 

Prostorová tvorba učí žáky odlišnému způsobu výtvarného myšlení. Vedle prostorového uplatnění 

linií, barev a tvarů vystupuje do popředí role světla a stínu, objemů, plastických kontrastů a materiálových 

kvalit. Volná tvorba nejčastěji spočívá ve výtvarné experimentaci v řešení drobných sochařských skic. Je závislá 

nejen na obsahu námětu a na výtvarné úvaze, ale i na zvoleném postupu – modelování, tvarování, konstruování. 

Významnou roli hraje i vztah žáka k materiálu a jeho zručnost. Volnou tvorbu doprovází studijní modelování, 

užitá tvorba je nejčastěji zastoupena keramikou. 

Objektová a akční tvorba vyvažuje prožitkovými aktivitami některé postupy plošné a prostorové 

tvorby. Na nezvyklé zážitky, smyslové podněty, na pocity, vztahy a vznikající postoje navazuje jejich výtvarný 

přepis a hlouběji je ukotvuje. Objektová tvorba pomáhá žákům přiblížit se realitě – materiálu či nalezenému 

předmětu, nebo vytvářet nová prostředí. Postupy akční tvorby se vztahují k jedinci a k jeho situaci ve světě, k 

vnímání sebe sama nebo k prožívání kontaktů s druhými. Akční tvorba má multimediální charakter. Žáci se 

vyjadřují gestem či pohybem, prožívají hudbu a její rytmus, proměňují svou identitu atd. 

Výtvarná kultura prostupuje celou výukou – nabízí prožitky, porovnává vztahy mezi životem, 

člověkem a uměním, sleduje pohyb uvnitř žánrů a napříč historií. Na všech stupních studia jde o hledání 

inspirací, asociací a souvislostí. Proto má výtvarná kultura v PVV a v ZS I. stupně volný časový rozsah a není 

klasifikována. V ZS II. stupně se informace řadí do přehledného souboru znalostí, podobně jako v RS I. a II. 

stupně. Výtvarná kultura se zde stává předmětem s vlastní časovou dotací a je klasifikována jako ostatní 

předměty. 
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Rozsah studijní látky je skromný. Tato skromnost je však jen zdánlivá.          K osvojení studijní 

látky dochází vrstvením zkušeností, dlouhodobě získávaných          v experimentaci a tvorbě, nikoli řazením 

znalostí. Výuka proto nepostupuje od nejjednodušších otázek k nejsložitějším, ale přiměřeně věku se dotýká celé 

výtvarné problematiky. Struktura výuky se proto podobá spirále, která se odvíjí, kolísá, vzdaluje a v nových 

situacích se vrací zpět. 

Metody a formy práce společné všem studijním programům 

 
Učební osnovy pro VO ZUŠ zajišťují všem studijním programům společná didaktická východiska. Ve 

světle odlišných metod a postupů se formy a obsahy výtvarného projevu během let vzájemně vzdalují a v závěru 

studia žáci dospívají          k značně rozdílným způsobům vyjadřování. Porozumění výtvarnému umění a 

uvážlivý vztah k výtvarnému jazyku jim však umožňuje, aby si i přes rozdílnost pojetí výtvarného projevu 

vzájemně rozuměli. 

Výchovně vzdělávací priority lze formulovat a seřadit takto: 

  Vytvářet a uplatňovat aktivní vztah ke světu. Soustavně hledat  podoby života a vymezovat místo 

člověka uprostřed přírody, v prostředí jím vytvořeném, mezi lidmi. Odkrývat jevy, souvislosti a vztahy 

našeho světa a vzhledem k nim formovat            i formulovat vlastní postoje. 

 Všestranně rozvíjet tvořivé myšlení. Analyzovat náměty nebo výtvarné problémy, nabízet jejich různé 

významy nebo způsoby řešení. Samostatně směřovat                 k odkrývání obecných a výtvarných 

souvislostí. Vytvářet výtvarné variace, řadit příbuzné úlohy do větších, myšlenkově nebo výtvarně 

provázaných celků. 

 Kultivovat výtvarný projev. Navazovat na zkušenosti z práce  s prvky výtvarného jazyka a jejich 

prostřednictvím poznávat zákonitosti výtvarné kompozice. Objevovat výrazové možnosti materiálů a nástrojů 

a samostatně je kombinovat. Individuálně si volit výtvarné prostředky podle potřeby výrazu. 

 Respektovat typologické směřování žáků. Vyhovět tendencím výtvarného směřování dítěte a zaměřit se na 

rozvíjení jeho přínosných rysů. Předvídat základní směr vývoje výtvarného projevu jednotlivých žáků, 

podporovat ho a citlivě obohacovat. 

 Uchovat dětem radost z výtvarného projevování. Podpořit zájem o látku výtvarné výchovy v průběhu 

specifických proměn žákovy osobnosti. V cestě za překonáním tzv. krize výtvarného projevu citlivě spojovat 

klasické i nové metodické postupy. Vytvářet podmínky pro udržení spontaneity a uvolněného výtvarného 

podání. 

Studijní programy mají společné také zásady pedagogické komunikace          s žáky. Základem 

kontaktu je otevřený dialog, který poskytuje motivaci pro samostatnou úvahu, její vyjádření a zdůvodnění. Stejně 

významná je úcta                     k osobnostnímu vyladění dítěte - výtvarně projevovému, citovému, 

intelektuálnímu a jinému. Proto se pedagog zabývá více jedincem a uvážlivě respektuje podobu a míru všech 

jeho schopností. Především rozvíjí tvořivost dítěte, samostatnost jeho rozhodování a osobitý přístup k řešení 

otázek i k volbě výtvarných prostředků. 

Dalším společným východiskem jsou výtvarná témata, jejichž prostřednictvím získávají obecně 

formulované výtvarné problémy učebních osnov konkrétní podobu. Tato podoba se zřetelně liší v souvislosti s 

osobnostním vyladěním učitele. Ten vkládá do motivace vše, co ví a o čem přemýšlí, naznačuje příčiny a 

důsledky lidského konání či jeho souvislosti s přírodním řádem. Osobní nasazení učitele vyvolává zaujetí a 

otevírá prostor pro individuální reakce žáků. Propojení světa přírody a lidí, učební látky a osobnostních 

preferencí učitele tak vyrůstá nejen z jeho mentálního založení, ale i ze zájmů dětí, které se na výuce podílejí. Ve 

světle jejich pohledu se každé téma transformuje a mnohdy dospívá až k nečekaným podobám. 

Jediný pohled na téma však potlačuje mnohorozměrovost světa a jeho projevů. Proto studijní programy 

hovoří o řetězení námětů, kde se žák tématu blíží z více stran, sestupuje do jeho hloubek, vnímá jeho celistvost 

i významové odstíny. Objevuje podstatu a příčiny jevů - pozorně se dívá, vciťuje se a uvažuje nad pojmy a 

vrstvami myšlenek. Odborné informace, získané v rámci školního vzdělání, se zde objevují mimo obvyklé 

struktury. Žáci téma neilustrují, ale hledají jeho podstatné rysy, stavějí ho do jiných vztahů a dávají mu tak lidské 

rozměry. 

Projektová výuka a řetězení úloh přináší nejen logické řazení myšlenek ve vztahu k tématu, ale i 

výtvarných problémů. Provázané řazení kroků se proto objevuje i v tvorbě v materiálu, v užité tvorbě, v 

metodických celcích, směřujících k osvojení dovedností, a ve výzkumu, který výtvarnou výchovu přirozeně 
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doprovází. Logické řetězení otázek znamená nejvýznamnější posun v pojetí učebních osnov pro VO ZUŠ, 

kterým se výtvarné vzdělávání odpoutává od nahodilosti a dostává smysluplný řád. 

 

Přehled vyjadřovacích prostředků 

Osvojování vyjadřovacích postupů je zprvu závislé na tom, co učitel považuje za nezbytné a co za 

doplňující. Svou roli hraje i samostatná volba žáka, která souvisí s jeho zájmy, s potřebou výrazu a s výtvarně 

projevovým typem. Pozornost se obrací na osvojování zkušeností, které dětem dovolují vyjádřit se podle 

vlastních představ. Později, v ZS II. stupně a RS I. a II. stupně, žáci osobitě rozvíjejí získaný rejstřík 

technologických poznatků. Děje se tak v individuálním procesu jejich výtvarného zrání – některé postupy 

dostávají v rukou jednotlivce přednost a rozvíjejí se k jejich plnému zvládnutí v řadě variant, jiné ustupují do 

pozadí. 

Základní techniky kresby – kresba tužkou, perem a dřívkem, nezávazně doplněná o kresbu rudkou a uhlem. 

Kombinování kreslířských technik, kolorování, rozmývání a lavírování. 

Základní postupy malby – malba temperou a různými nástroji, malba pastelem, seznámení s technikou 

akvarelu. Kombinování  kreslířských a malířských postupů. 

Základní postupy grafiky – přípravné grafické techniky, vybrané techniky tisku         z výšky, z hloubky a z 

plochy, v příznivých  podmínkách xeroxová nebo počítačová grafika. 

Plastická a prostorová tvorba – modelování, tvarování materiálů a konstruování       z daných prvků, 

seznámení se skulptivními postupy. Kombinování různých výtvarných postupů a materiálů. 

Soudobé výtvarné postupy – poznávání výtvarných postupů 20. století, výtvarné objekty z nalezených 

přírodnin, předmětů či materiálů, instalace a výtvarné akce. 

 

 

Učební plány výtvarného oboru 

 

P ř í p r a v n é    s t u d i u m 

 

Přípravná výtvarná výchova                                                             Učební plán č. 1 

Předmět                                                                                  

Ročník                                                                                     
 1.           2. 

Plošné vyjadřování               57          57    

Plastické a prostorové vyjadřování               24          24 

Objektová a akční tvorba                 9            9 

Výtvarná kultura             počet hodin není vymezen 

Volitelná náplň výuky                 9                9 

Celkový počet vyučovacích hodin                99          99 
 

 

Poznámky: 

a)  Výuka probíhá 3 vyučovací hodiny týdně. 

b)  Učební plán odpovídá všem studijním programům vyjma program č. 9     

     (Rozšířené vyučování). 

c)  Podle pedagogických záměrů učitele lze část vyučovacích hodin  ponechat jeho           
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     individuálnímu rozhodování (volitelná náplň výuky). Doplnění výuky se vyznačí         

     v třídní knize. 

d)  Předmět "Výtvarná kultura" prolíná celou výukou a svou  studijní látkou doplňuje   

     ostatní předměty. Proto učební plán nevymezuje jeho hodinovou dotaci. 

 

 

Z á k l a d n í   s t u d i u m  -  v a r i a n t a   A 

 
I.  stupeň studia                                                                                 Učební plán 

č. 2 

Předmět                                                                           Ročník 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Plošné vyjadřování 54 54 54 54 54 54 

Plastické a prostorové vyjadřování 21 21 21 21 21 21 

Objektová a akční tvorba 12  12 12 12 12 12 

Výtvarná kultura počet hodin není vymezen 

Volitelná náplň výuky 12 12 12 12 12 12 

Celkový počet hodin 99 99 99 99 99 99 

 

 

 

 

II. stupeň studia                                                                               Učební plán č. 

3 

 

Předmět Ročník 
 1. 2. 3. 4. 

Plošné vyjadřování 42 42 42 42 

Plastické a prostorové vyjadřování 18 18 18 18 

Objektová a akční tvorba 12 12 12 12 

Výtvarná kultura 15 15 15 15 

Volitelná náplň výuky 12 12 12 12 

Celkový počet vyučovacích hodin 99 99 99 99 

 

 

Poznámky: 

a)  Výuka probíhá 3 vyučovací hodiny týdně. 

b)  Učební plány odpovídají všem studijním programům vyjma program č. 2  

 (Materiál a jeho výtvarné zpracování) a program č. 9 (Rozšířené vyučování). 

c)  Podle záměrů učitele lze část vyučovacích hodin ponechat jeho  individuálnímu  

     rozhodování (volitelná náplň výuky). Způsob doplnění výuky se vyznačí v třídní      

     knize. 

d) Projektové vyučování umožňuje volnější plnění učebních plánů. V jednom školním  

     roce lze rozšířit hodinový rozsah některého  předmětu a v dalším roce vzniklou       

     disproporci vyrovnat. Tato změna počtu hodin se vyznačí v tematickém plánu. 

e)  Ve studiu I. stupně prostupuje předmět "Výtvarná kultura" ostatními předměty.     

     Proto není vymezena jeho hodinová dotace. 

f)  Ve studiu II. stupně je možné podle individuálního zaměření  jednotlivých žáků  

     rozšířit některý z předmětů na úkor jiného,  při čemž musí být zachován počet          

     42 hodin plošného vyjadřování. 
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Z á k l a d n í   s t u d i u m  -  v a r i a n t a   B 

 

I.  stupeň studia                                                                                 Učební plán 

č. 4 

Předmět Ročník 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Hlavní obor studia 54 54 54 54 54 54 

Doplňující okruhy výtvarného vyjadřování 21 21 21 21 21 21 

Objektová a akční tvorba 12 12 12 12 12 12 

Výtvarná kultura počet hodin není vymezen 

Volitelná náplň výuky 12 12 12 12 12 12 

Celkový počet vyučovacích hodin 99 99 99 99 99 99 

 

 

 

 

II. stupeň studia                                                                           Učební plán č. 5  

 

Předmět Ročník 

 1. 2. 3. 4. 

Hlavní obor studia 45 45 45 45 

Doplňující okruhy výtvarného vyjadřování 21 21 21 21 

Objektová a akční tvorba 9 9 9 9 

Výtvarná kultura 12 12 12 12 

Volitelná náplň výuky 12 12 12 12 

Celkový počet vyučovacích hodin 99 99 99 99 

 

 

Poznámky: 

a)  Výuka probíhá 3 vyučovací hodiny týdně. 

b)  Učební plány odpovídají pouze variantám studijního programu č. 2. 

Hlavním oborem studia je specializace na keramiku nebo grafiku, anebo textilní     tvorbu či plastiku, nebo 

na  fotografování či filmovou tvorbu. 

c)  Studium je určeno žákům I. a II. stupně základního studia.  Některé jeho prvky  

     mohou být uplatněny i v PVV. 

d)  Podle záměrů učitele lze část vyučovacích hodin ponechat jeho  individuálnímu  

     rozhodování (volitelná náplň výuky). Způsob  doplnění výuky se vyznačí v třídní   

     knize. 

e)  Ve studiu I. stupně prostupuje předmět "Výtvarná kultura"  ostatními předměty.    

     Proto není vymezena jeho hodinová dotace. 

 

 

 

R o z š í ř e n é   s t u d i u m 

 

 

I. stupeň studia                                                                                Učební plán č. 6 

 

Předmět Ročník 

 1. 2. 3. 

Studijní kresba, malba a modelování 48 48 48 

Výtvarné postupy zařazené do výuky podle požadavků škol 24 24 24 

Výtvarná kultura 15 15 15 



                                                                 

 

 18 

Individuální náplň výuky 12 12 12 

Celkový počet vyučovaných hodin 99 99 99 

    

 

 

 

 

 

 

 

II. stupeň studia                                                                        Učební plán č. 7 

 

Předmět Ročník 
 1. 2. 3. 4. 

Studijní kresba, malba a modelování 30 30 30 30 

Výtvarné postupy zařazené do výuky podle požadavků škol 30 30 30 30 

Výtvarná kultura 15 15 15 15 

Individuální náplň výuky 24 24 24 24 

Celkový počet vyučovacích hodin 99 99 99 99 

 

 

Poznámky: 

a)  Výuka probíhá 3 vyučovací hodiny týdně. 

b) Učební plány odpovídají pouze studijnímu programu č. 9 a doplňují kterýkoli                studijní 

program č. 1 až č. 8 o přípravu ke studiu  na středních a vysokých školách 

 s výtvarným zaměřením. 

c)  Studium je určeno žákům od 4. ročníku I. stupně základního studia a žákům všech  ročníků základního 

studia II. stupně. Zařazení do rozšířeného studia podmiňují  pracovní výsledky žáků v základním studiu. 

d) Výtvarné okruhy zařazené do učebního plánu zahrnují požadavky středních a  vysokých škol s 

výtvarným zaměřením. Příprava žáků  se liší podle zvolené  odborné školy. 

e) Individuální náplň výuky zohledňuje úroveň dovedností žáka a poskytuje mu  možnost individuálně se 

vyrovnat s nedostatky. 

 

 

 

Obsah studia 

 

Učební osnovy pro přípravnou výtvarnou výchovu, I. a II. stupeň základního studia, studium pro 

dospělé a rozšířené studium obsahují společné základy výtvarné kompozice, volné tvorby, ztvárnění 

skutečnosti, prostorové, objektové a akční tvorby a výtvarné kultury. Vzdělávací obsahy odpovídají věku žáků a 

jejich schopnostem nebo uváděným formám studia. Ve znalostech absolventů I. stupně ZS a RS se tak uplatňují 

zčásti v poloze osvojení a zčásti v poloze obeznámenosti s učivem. Znalosti absolventů II. stupně ZS a RS ústí do 

uceleného souboru poznatků, s nímž dokáží aktivním a tvůrčím způsobem zacházet. 

Vše další, co učitel dítěti nabízí ve vztahu k okolnímu světu, k přírodě a            k lidské civilizaci, 

významně přesahuje uváděné vzdělávací minimum. Duchovní dimenze výuky staví na souladu rozumového, 

citového a morálního vývoje dítěte a na jeho schopnosti empatie. Toto pojetí výtvarného vzdělávání, které lze 

formulovat jako rozvíjení lidských kvalit, tvoří osu výtvarné výchovy v ZUŠ a je v různé podobě a míře 

obsaženo v alternativních programech. Jejich koncepce je stručně zmíněna ve vstupních odstavcích textu a 

podrobněji je rozvedena v knižní příloze k učebním osnovám. 

 

 

 

Náplň vyučovacích předmětů 

 
1. Plošné vyjadřování (PVV, I. a II. stupeň základního studia, studium pro dospělé, rozšířené studium). 

 Studium VO ZUŠ rozvíjí výtvarné zkušenosti dítěte. Není podstatné, kudy se učitelé ubírají, kdy a jak 

výtvarný problém zařadí. Dílčí otázky navazují, prostupují se, promítají se do různých aktivit – úvaha o linii 
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ústí stejně do studijní kresby  jako do podání grafického listu, do výtvarné etudy, do výrazu výpovědi či do 

výtvarného objektu. Žáci se proto s látkou seznamují průběžně, učí se cítit její výrazovou sdělnost nebo 

estetické hodnoty a své zkušenosti aktivně uplatňují při  ztvárnění reality, pocitů, představ či obsahů. 

 Poznávání výtvarného jazyka pomáhá sebeuvědomování a účinné výtvarné výpovědi dítěte. Vede ho od 

vcítění se do výrazových  kvalit obrazotvorných prvků až k pochopení sdělnosti jejich skladebných vztahů. 

Kompoziční cítění je vyvažováno poznáváním a ztvárněním skutečnosti. Setkávání se skutečností žákům  

pomáhá nalézt způsoby, jak vyjádřit jak podoby světa, tak myšlenky s nimi spojené. Významný je také 

kontakt s výtvarným uměním, a to jak volným, tak užitým. Ze vztahu k užitému  umění pramení i 

porozumění užité grafice. 

1. 1. Hry a experimenty s materiály a nástroji 

 Hry s přírodninami a předměty: Rozmanitost tvarů, barev a povrchů. Haptické vnímání povrchové 

struktury. Sbírky vzorků, otisků, frotáží, instalace, akumulace, asambláže. 

 Zkoumání materiálů: Hry a experimentace s vlastnostmi materiálů. Vícesmyslové vnímání materiálů, 

slovní, výtvarné či jiné asociace. Porovnávání různých materiálů, porozumění jejich skladebným nebo 

výrazovým možnostem. 

         Pozorování stop nástrojů: Stopy tužek, rudek a uhlů, per, dřívek, štětců. Stopy          rukou, stěrek, 

hadříků, motouzů atd.  Stopy různých druhů a tvarů rydel. Vedení nástroje, odlišné  způsoby pojednání 

plochy. Kombinování různých druhů stop. 

 Pozorování vlastností barevných hmot: Pastely – linie, roztírání, vrstvení, rozmývání. Tempery – hustá a 

řídká  barva, účinky bílé a černé, překrývání nebo prorývání  vrstev. Akvarel – stříkání a lití barvy, 

mísení a rozmývání  barevných tónů. Přírodní materiály – barevné tóny květů a hlíny, šťávy plodů. 

Netradiční materiály – lak, popel aj. 

 Vyhledávání a oceňování náhodných výtvarných událostí: Rámování zajímavých míst. Porovnávání 

různých tvarů, linií, textur a barevných spojení. Dotváření nebo výtvarné  rozvedení vymezených částí 

otisků a skvrn – zvětšení,  barevný přepis aj. Spojení náhodných výtvarných objevů s kompozičním 

myšlením – výtvarné etudy, výtvarný návrh. 

1. 2. Zkoumání vlastností obrazotvorných prvků 

1. 2. 1. Linie 

 Kreslířská linie: Linie stejnoměrné, pevné či chvějivé, důrazné i odlehčené, souvislé, přerušované, 

rýsované atd. Gestický projev na velkém podkladu. Vliv užitého  nástroje na výraz kresby, kreslířský 

rukopis. 

 Zkoumání průběhu linií: Pravidelný a nepravidelný průběh linie. Přímky a kolmice, křivky, vlnovky a 

lomené čáry. Měkký pohyb a lomení linií 

v různých variacích. Směr, hustota a překrývání linií, šrafury různých kvalit. 

  

 

              Výtvarné komponování: Vztah linie a formátu. Vztah více  linií, vyvažování jejich síly, směrů a 

kontrastů. Rytmus linií a jeho proměny – pravidelné opakování, zhuštění, zředění a vrstvení. Umístění 

texturálních shluků ve  formátu, vyjádření pohybu, rozvinutí linií do prostoru. 

 Uplatnění výrazového jazyka linií: Citlivý přepis  představ, jevů nebo podob světa. Objevování 

kompozičních struktur a jejich výrazových hodnot. Narušování řádu ve  snaze o sdělnost. Význam 

kreslířského rukopisu. 

1. 2. 2. Barva 

 Vizuální vnímání barev: Barvy ve světě kolem nás, lokální barevnost. Vztahy několika barev nebo 

barevných  tónů – odstíny jedné barvy, příbuzná barevná ladění, větší barevné rozdíly, kontrast. 

 Barevné kontrasty: Základní a odvozené barvy v barevném kruhu, doplňkové barvy. Kontrasty 

světlých a tmavých, teplých a studených, sytých a nesytých, aktivních a pasivních, ustupujících a 

vystupujících barev. 

 Barevné komponování: Barevné vztahy v ploše formátu. Účinky nebarevné stupnice, spojení barvy a 

nebarvy. Harmonické a disharmonické vztahy, barevný akcent, výraz porušené rovnováhy. Proporce 

barevných ploch, rytmus  jejich změn. Vztah popředí a pozadí. 

 Intuitivní hledání výrazu: Pozorování a prožívání účinků  barevných spojení. Slovní vyjádření pocitů, 

představ a asociací spojených s barvami. Barevné vyjádření pocitů, duševních stavů, zážitků a 

představ, smyslových podnětů, živlů, časových změn, pohybu, rytmu atd. 

1. 2. 3. Tvar 
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 Vlastnosti plošného tvaru: Svět tvarů a mnohost jejich vlastností – velikost, pravidelnost, proporce, 

stabilita, členitost, povrch nebo barevnost tvaru.  Schopnost tvaru vyvolávat asociační představy. 

Různé formy nadsázky a jejich výrazová sdělnost. 

 Tvarové kontrasty: Tvar jednoduchý a složitý, velký a malý, měkký a tvrdý, geometrický a organický, 

reálný  a abstraktní, symetrický a volný, negativní a pozitivní,  plošný a plastický atd. 

 Kompozice v ploše: Umístění jednoho tvaru ve formátu  – středové či osové, pocitově vyvážené, 

nerovnovážné. Proměny tvaru – změny velikostí a proporcí, členění nebo vytváření tvarů nových. 

Vztah více tvarů – symetrické  vztahy, volné vyvážení prvků, nerovnováha jako napětí nebo pohyb. 

Vliv hustoty prvků na účinky plochy. 

 Množina prvků: Chaos a řád – klidné, dynamické nebo nerovnovážné vztahy. Opakování prvků – 

pravidelné a nepravidelné uspořádání textury, výtvarný rytmus, účinky změn řazení. Variabilní 

sestavy bodů a skvrn, otisků materiálů, drobných tvarů, perforací, písmen. 

1. 3. Výtvarný přepis skutečnosti 

 Výstižné vyjádření podstatných rysů podoby: Lineární záznam siluety, jejích proporcí a charakteristických 

rysů. Vyjádření materiálových kvalit povrchů. Přepis účinků  osvětlení – kontrasty světlých a tmavých 

ploch, tónové  přechody a jejich gradace, vlastní a vržený stín. 

 Variace barevného řešení: Postup od monochromní malby k omezené barevnosti. Zúžená barevná škála, 

teplejší či  studenější skladba barev. Plná  

         barevnost v osobitém  kompozičním pojetí. Nadsázka – posun barev 

         k výraznějším  účinkům v kompozici, uplatnění opačných barevných hodnot. 

         Vyjádření prostorových vztahů: Vzájemné vztahy prvků v prostoru. Klasické postupy – lineární a 

barevná  perspektiva. Hledání jiných způsobů vyjádření. 

 Vyhledávání inspirativního námětu: Netradiční model, nezvyklý úhel pohledu, změna stanoviště, 

nahlížení pod  povrch. Paměťová cvičení. Proporční variace, manipulace s modelem. Záměny materiálu, 

proměňování reality, zkoumání  zrakových zkratek a klamů aj. 

 Kompozice zátiší nebo figurální kompozice: Rozvržení plochy formátu, vztah motivu a pozadí, vzájemný 

vztah více prvků. Role světla a stínu – světelné a barevné vyvážení celku. Syntetizující záznam, 

analytický rozbor nebo kopie modelu.  Statické a dynamické pojetí, vědomé porušení rovnováhy. 

 Stylizace skutečnosti: Cesta od popisu k jednoduchému, oproštěnému tvaru. Spojení tvaru s písmem v 

užité grafice. 

1. 4. Výtvarné možnosti grafiky 

 Grafické hry: Otisky materiálů a šablon. Otisk přírodnin, materiálů nebo věcí – frotáž, otisk, slepotisk. 

Otisky a stopy na matrici – monotyp aj. 

 Základy grafického vyjadřování: Rytmus tmavých a světlých linií a ploch. Pozitivní a negativní motiv. 

Čitelné řešení  – omezení popisnosti. 

 Variabilní přístupy ke grafice: Návrh, kompoziční variace. Dynamické, křehké, věcné nebo dekorativní 

řešení jednoho námětu. Variace v různých grafických technikách nebo ve spojení s jinými postupy. 

Využití matrice jako pokračování  tvůrčího procesu. 

 Užitá grafika: Spojení grafického listu s psaným, převzatým nebo konstruovaným písmem. Značka – 

vazba na výtvarnou etudu nebo na stylizaci. Dekorativní plocha – variace  prvků, rytmus řazení, 

komponování plochy. 

2. Prostorové vyjadřování (PVV, I. a II. stupeň základního studia, studium pro dospělé, rozšířené studium). 

Prostorové vyjadřování spojuje výtvarnou látku se sochařstvím 20. století, což učiteli nabízí mnohé 

motivační či formotvorné podněty. Specifickými haptickými zážitky obohacuje také cit žáků pro materiál a 

umožňuje úzký fyzický a duchovní kontakt  s hmotou. Současně výuka navazuje na zkušenosti získané v 

rámci plošné tvorby a doplňuje je o hlubší vnímání objemu, povrchu a prostoru. 

Modelování umožňuje svobodnou reakci na okolní realitu, na představy, ale i na prožitky a smyslové 

podněty. Rozsah látky rozšiřuje modelování podle skutečnosti. Jeho význam odpovídá významu studijní 

kresby a malby a vyvíjí se v souladu s nimi. Výuka je doplněna keramickou tvorbou a tvarováním materiálů. 

V době tzv. krize výtvarného projevu podporují oba postupy zájem o pracovní postupy nebo o tvorbu se 

silným výrazovým  nábojem. Na racionální úvaze staví konstruování z daných prvků. Rozvíjí vztah k 

prostoru pomocí důvtipného řazení linií, barev a tvarů a současně podporuje architektonické cítění žáků. 

2. 1. Hry a experimenty s materiály a nástroji 

 Vlastnosti materiálů: Sbírky přírodních, deklasovaných a jiných materiálů. Hapticky prožitá poddajnost či 

pevnost  hmoty. Užití nástroje, lidské ruky nebo gesta. Odpověď  materiálu na mačkání, trhání, rytí, 

prořezávání a vrstvení. 
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 Hry se sochařskou hlínou: Náhoda při hnětení nebo gestickém tvarování materiálu. Stopy nástrojů. Hravé 

plastické textury, kontrasty hladké a texturální plochy. 

 Formování materiálů: Vlastnosti materiálů a jejich vliv na výtvarnou formu. Linie v prostoru – drát, 

provaz aj. Plocha v prostoru – papír, plech, látka, plasty aj. Stopy nástrojů na hliněném plátu, plechu, 

papíru. Destrukce materiálu. 

 Spojování různých materiálů: Spojení více materiálů nebo materiálů a nalezených předmětů. Hledání 

výtvarných, asociačních a jiných hodnot. Proměna vzhledu reality,  navozující změnu obsahu – výtvarný 

objekt, asambláž. 

2. 2. Modelování 

 Seznámení s vícepohledovostí: Otáčení a pozorování plastiky z různých pohledů během práce. Respekt 

vůči navazujícím hmotám, objemům a povrchům, směrům ploch a hran. 

 Zanechávání stop v materiálu: Přidávání a ubírání hmoty. Pojednání povrchu plastiky, stopy špachtlí, 

sochařský rukopis. Keramický dekor – rytí, otiskování, nalepování. 

 Modelace tvaru: Stavba měkkého růstového tvaru – konvexní a konkávní objemy. Výraz přírodních 

zákonitostí – růst, pukání, tání, rozpad aj. Přísně pravidelný geometrický tvar  a jeho členění – výraz 

logického řádu. 

 Komponování hmot: Volný vztah abstraktního a konkrétního – aplikace skutečnosti do prostorové tvorby. 

Provázání několika tvarů v jedné kompozici. Proměna jednoho tvaru v jiný – řezání, posouvání a 

spojování částí aj.  Konstruování keramických objektů z více částí. 

2. 3. Tvarování 

 Tvarování linií či ploch: Seznámení s tvárnými materiály – linearita, plošnost, hmotnost, tvárnost, tuhost, 

lesk či mat. Měkká a tvrdá modelace – ohýbání, hnětení, lámání, deformace. Přizpůsobení velikosti a 

konstrukce objektu  zvolenému materiálu. 

 Výtvarný rytmus: Lineární, plošné nebo prostorové rytmy.  Rytmické variace – opakování, střídání, 

vrstvení a prostupování prvků. Vlastnosti rytmů – pravidelnost,  dynamika, akcent, nahodilost, destrukce. 

 Plastické a jiné kontrasty: Harmonické nebo kontrastní vztahy – kvalita, síla, tvar a barva linií, velikost, 

směřování a modelace ploch. Konkávní a konvexní objemy.  Směr nebo pohyb v prostoru. Kombinace 

materiálů. 

 Kompoziční řád: Uplatnění linií, hran, ploch a objemů. Od harmonického souladu k nesouladu – 

vyvážení, souměrnost, porušení řádu, disharmonie. Vzájemný vztah několika prvků v prostoru – rozložení 

v prostoru, vztah velikostí  a proporcí, vzájemná vzdálenost, zákryt. 

2. 4. Prostorové konstruování 

 Dané prvky: Prvky technického původu – sirky, destičky, krabičky, lahve, výrobní odpady. Prvky 

přírodního původu  – listy, plody, větve, kameny. 

 Poznávání kompozičních vztahů mezi prvky: Rytmus opakování objemů, ploch, hran či barev. Pevná nebo 

volná pravidelnost řazení, spontánní hromadění prvků, různé typy kontrastů.  Vyvážení celku při pohledu 

ze všech stran. 

 Volba a dodržování kompozičního klíče: Zvýraznění lineární, plošné nebo prostorové podstaty prvků. 

Řešení daného  problému – spojení dvou, tří nebo  

         pěti stejných prvků, trojic stejných prvků, velkého a mnoha malých prvků, prvků  umístěných v úhlu 

proti sobě nebo ve tvaru pyramidy atd. 

 Další podněty: Ovlivnění jediného prvku – změna povrchu, perforace, destrukce. Kombinace příbuzných 

i cizorodých  prvků, spojení konstruktivních postupů, tvarování, plošné tvorby atd. Tvořivé promýšlení 

přístupu – konstrukčního,  sochařského, technologického, výrazového a jiných. 

2. 5. Výtvarný přepis skutečnosti 

 Vystižení skutečnosti: Prostorové kvality plastiky – směry hran a linií, sklon ploch, vyklenutí objemů. 

Vystižení základních obrysů a proporcí, omezení popisu na nejdůležitější detaily – v kresbě tomu 

odpovídá lineární obrysová studie a modelace objemů světlem a stínem. 

 Seznámení s reliéfní redukcí výšek: Redukce plasticity na dvě hodnoty – na plochu základny a výšku 

desky (řezaný kachel). Studie ve vysokém nebo nízkém reliéfu. 

 Variace ztvárnění námětu: Nezvyklý pohled – vymezení  detailu, řez modelem, zvětšení nebo zmenšení 

motivu, zásah do modelu aj. Spojení dvou a více předmětů nebo přírodnin. 

 Portrétní a figurální modelování: Modelace kachle, reliéfu, masky, portrétní plastiky – klasický nebo 

volný postup. Vztah podoby, mimiky a pohybu – dynamické, statické,  lyrické podání. Popisná studie, 

jindy výrazná nadsázka. 

 Dokumentace sochařské tvorby: Vypálení plastiky v keramické  peci, odlévání do sádry, 

fotodokumentace. 
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3. Objektová a akční tvorba (PVV, I. a II. stupeň základního studia, studium pro dospělé, rozšířené studium). 

 Objektová a akční tvorba vnáší do výtvarné výuky nové prvky, které podporují vnímání našeho světa. Jemné 

impulzy smyslových a jiných zážitků naléhavě oslovují lidské nitro. Žák vnímá barvy, povrchy, vůně, chutě, 

zvuky, pohyb i plynutí času,  procítí kontakt s druhým člověkem. Aktivně reaguje na podněty a prožívá 

jejich účinky. Objevuje tak zážitky, s nimiž se v rámci klasické plošné a prostorové tvorby nesetkává. 

 Nezvyklý jazyk akční a objektové tvorby dovoluje, aby kvality  skutečnosti, které při vizuálním vnímání 

zůstávají v pozadí, byly náhle silně prožity. Žáci je vyjadřují pohybem, slovem či výtvarným počinem, 

dospívají k rituálu. Ve výuce se objektová  a akční tvorba nejčastěji uplatňuje při objevné motivaci pro 

vyjádření podob, jevů a vztahů, při vstupu do výtvarné řady či projektu nebo při jejich vyvrcholení. 

3. 1. Přístupy k objektové tvorbě 

 Zaměřené pozorování materiálů nebo předmětů: Vydělení nálezu z jeho přirozeného prostředí, proměna 

jeho hodnot v novém prostředí. Fyzické prožívání vlastností předmětu nebo okolností, spojených s 

nálezem. Drobné zásahy do vzhledu materiálů, předmětů nebo prostředí. 

 Výtvarné hry a experimenty: Podněty pro zrak, hmat, sluch, pro čich a chuť. Vnímání vlastních pocitů ve 

vztahu  k okolí. Výtvarná, literární nebo dramatická komunikace. 

 Setkávání materiálů nebo předmětů: Vytváření kontrastů či asociačních vazeb, přetváření nálezů, 

asambláže. Proměny vzájemných vztahů mezi materiály nebo předměty – vznik  nových významů a 

jejich srozumitelnost. 

 Výstavba nových prostředí: Prožívání krajiny nebo městského prostředí. Zkoumání vztahů mezi 

prostorem, významnými prvky a materiály. Řešení nového prostředí – náznak, užití výtvarných objektů 

nebo klasických prostředků v instalaci. 

 

3. 2. Přístupy k akční tvorbě 

 Pokusy o souznění: Pozorování a vnímání sebe sama – soustředěné prožívání podnětů. Kontakt s 

přírodninou nebo předmětem, s prostředím i krajinou, s druhým člověkem. 

 Zkoumání vlastních pocitů: Dotýkání se prastarých témat – smyslů, prostoru, pohybu, času, trvání, 

proměny, kontaktu s druhým, sounáležitosti a dalších. Prožívání, hledání  paralel, úvahy a texty, 

ztotožnění. 

 Proměna vlastní identity: Sebezařazení do širších kontextů existence – líčení, masky, převleky. Hledání 

paralel vlastní situace – návaznost na životní zkušenosti žáků. 

 Dokumentace výtvarných akcí: Kresby, texty, fotografie, archivní předměty, video. 

4. Výtvarná kultura (PVV, I. a II. stupeň základního studia, studium pro dospělé, rozšířené studium). 

 Výtvarná kultura rozvíjí hluboký vztah k umění v jeho různých  podobách. V PVV a na I. stupni ZS žáci 

objevují souvislosti mezi sebou, okolním světem a kulturními jevy – téma, výtvarné formy, různé epochy, ale 

i vlastnosti přírody nebo civilizace.  Volná aplikace podnětů výtvarné kultury do výuky však nedovoluje, 

aby předmět byl hodnocen známkou. V klasifikované podobě se objevuje na II. stupni ZS a v RS I. a II. 

stupně. Dospívající žáci se seznamují s historickými epochami, hledají  cestu k soudobém umění, učí se 

pracovat s literaturou. 

 Výuka spojuje vztah k umění s vlastními výtvarnými aktivitami žáků. Dítě ztvárňuje své dojmy, k přepisu si 

volí detaily díla, zkoumá účinky prvků výtvarného jazyka. Objevuje principy některých výtvarných forem 

nebo hledá vyjádření motivované  tvorbou některého z umělců. Zvláště účinné jsou výtvarné animace. 

Využívají bezprostředního kontaktu žáků s uměleckým dílem přímo v galerii. Uplatňují se však jen tam, kde 

k nim vystavovatel poskytuje učiteli a dětem potřebné podmínky. 

4. 1. Intuitivně prožitkový přístup 

 Intuitivní komunikace s uměleckým dílem: Uvolněné splývání s podněty. Dotýkání se povrchů a objemů, 

uvědomování si účinků linií, barev i celé kompozice. Vnímání vlastních  reakcí, utváření a zdůvodnění 

postojů. 

 Prožití a vyjádření nálady či obsahu uměleckého díla: Vyjádření prožitků – výtvarná reakce, asociace, 

parafráze. Příbuznost obrazu, hudby a slova. Instalace nebo převleky motivované obrazem aj. Vstup dítěte 

do krajiny obrazu. 

 Srovnání jevů v denním životě a ve výtvarném umění: Skutečnost obrazu a našeho světa. Příbuznost barev, 

tvarů a textur, náhoda, symetrie, vyváženost, nesoulad či chaos. Rytmus a jeho změny, účinky světla a 

stínu atd. 

 Objevování vlastních životních pocitů v současném umění: Prožitek, konfrontace, nastavené zrcadlo, 

nabídka cesty, souznění, varování, odmítání, obavy z budoucna, humor aj. 

4. 2. Analytický přístup 
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 Hledání srozumitelnosti uměleckého díla: Role linií, barev a tvarů, světla, plochy a prostoru. Výrazové 

prostředky výtvarné kompozice. Vztah tématu a jeho výtvarné formy. 

 Výrazové nebo významové posuny: Světlostní nebo grafický přepis kompozice, přezvětšení detailu, 

změněná nebo redukovaná barevnost, záměny výtvarných prostředků. Proměny reprodukovaného díla – 

zásahy do reprodukce, záměny jejích  částí, rekonstrukce vzorku (koláž, roláž). 

 Řezy tematickými celky: Hledání podob tématu v různých etapách vývoje výtvarného umění. Paralely 

mezi přírodou a různými podobami výtvarné kultury. Srovnávání, spojené s uplatněním tématu – 

formotvorné, slohové, historické,  filozofické a jiné vztahy. 

 Hledání role umění v denním životě: Užité umění, knižní kultura, architektura, odívání atd. Seznamování 

se se slohovými rysy užitého umění. 

4. 3. Kulturně historický přístup 

 Pravěké umění a umění přírodních národů. 

 Umění starověkých civilizací: Egypt, Mezopotámie, Indie, Čína, Japonsko, jižní Amerika. 

 Antika a raně křesťanské umění. 

 Středověké umění: Románské umění, gotika. 

 Umění novověku: Renesance, barokní umění, klasicismus. 

 Umění 19. a 20. století, umění současnosti. 
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Úprava vzdělávacího programu zvláštní školy 

 

 
č.j. 16 984/2000-24 

 

 
Od 1.září 2000, tzn. od školního roku 2000/2001, se upravuje bod č.1 

Dodatku k učebnímu plánu zvláštní školy, který je součástí Vzdělávacího 

programu zvláštní školy, schváleného MŠMT ČR č.j. 22 980/97-22 dne 

20.6.1997 jako učební dokument pro zvláštní školy ve smyslu § 39 odst.1 

zákona č. 29/1984 Sb., (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, a to 

následovně: 

Původní text ”Ředitel může vzhledem k podmínkám školy upravit 

učební plán až do výše 30% bez překročení týdenní dotace hodin” se mění 

na: 

 ”Ředitel může upravit učební plán až do výše 30% při zachování 

týdenní dotace hodin.” 

  

 

 
PaedDr.Jiří Pilař v.r. 

ředitel odboru speciálního vzdělávání 

a institucionální výchovy 

 

V Praze dne 18.4.2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Č.j.: 16 891/2000 - 10 
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Pravidla Programu podpory  výzkumu a vývoje v oblasti vzdělávání, mládeže a sportu 

 

 

 

 

Praha 2000 

 

 

 

 

 

1. Úvod 

 

Znění Pravidel  vychází ze zákona č. 300/1992 Sb. o státní podpoře výzkumu a vývoje, ve znění 

zákona č. 1/1995 Sb. (úplné znění vyhlášeno pod č. 2/1995 Sb., dále jen “zákon”), z navazujících 

Pravidel pro poskytování účelových finančních prostředků ze státního rozpočtu na podporu projektů 

výzkumu a vývoje schválených usnesením vlády ČR ze dne 3. ledna 1996 č. 27 (dále jen “Pravidla 

vlády”) a z dalších předpisů.  

 

 

2. Organizace resortního výzkumu 

 

Program resortního výzkumu je rozdělen do tří základních větví ve vazbě na podporu krátkodobých, 

střednědobých a dlouhodobých koncepčních a strategických aktivit MŠMT. Podle toho se člení i tři 

hlavní kategorie, dle nichž budou formulovány a připravovány projekty: 

Kategorie A: střednědobá - takto se podporují široké, často průřezové projekty, obvykle dvouleté. Tyto 

projekty tvoří páteř resortního výzkumu a jsou koncipovány za účelem významné podpory 

koncepčních a strategických prací střednědobého charakteru. Týkají se obvykle průřezových součástí 

celého vzdělávání. 

Kategorie B: otevřená - na základě obecněji formulovaných projektů či témat, vyjadřujících určité oblasti 

dlouhodobého zájmu MŠMT se tímto způsobem jedná především o sběr signálních podnětů z výzkumné 

sféry, což se může stát důvodem pro formulaci návrhu projektu v kategorii A. 

Kategorie C: operativní - tímto způsobem se zadávají krátkodobé (nejvýše do jednoho roku) podpůrné 

vývojové a výzkumné práce (ve výši do 100 tis. Kč do 31.5.2000, ve výši do 500 tis. Kč od 1.6.2000), 

které podporují koncepční a strategické práce krátkodobého charakteru v gesci jednotlivých náměstků. 

Do kategorie A a B jsou navrhovány rovněž projekty mezinárodní, u nichž bude zájem, aby se jich 

účastnila i Česká republika. 

 

 

3. Orgány zadavatele k programu resortního výzkumu 

 

3.1 Rada programu resortního výzkumu  
 

Rada programu resortního výzkumu (dále jen Rada programu) je řídícím orgánem celého programu s 

rozhodovacími pravomocemi. Je tvořená všemi náměstky ministra školství, mládeže a tělovýchovy. 

Na jednání Rady programu mohou být přizvaní odborníci s hlasem poradním. Činnost Rady 



                                                                 

 

 26 

zabezpečuje odbor strategie a informační politiky (10). Předsedou Rady programu je 1. náměstek 

ministra, který svolává a řídí její jednání.  

 

Rada programu rozhoduje o:  

 prioritách resortního výzkumu v následujícím období, 

 proporci finančních prostředků pro jednotlivé části resortního výzkumu odpovídající kategoriím 

A, B a C, 

 schválení návrhu projektů v kategoriích A, B, C, 

 schválení komise pro otevírání obálek s nabídkami, 

 schválení komisí pro posouzení a hodnocení nabídek, 

 přidělení celkových finančních prostředků jednotlivým projektům, 

 výběru zástupce zadavatele pro jednotlivé projekty, pokud se nedohodnou náměstci ministra jinak, 

stává se zástupcem zadavatele náměstek ministra, k jehož působnosti se projekt nejvíce vztahuje, u 

výrazně průřezových projektů pak 1. náměstek ministra, 

 jmenování gestora projektu, 

 složení rad jednotlivých projektů v kategorii A, o existenci a složení rad projektů u projektů 

v kategorii B. 

Členství v Radě programu je nezastupitelné. 

Náměstci ministra jednotlivých skupin předkládají na jednání Rady programu návrhy projektů 

resortního výzkumu v kategoriích A, B a C. Na jednáních jsou projednávány zprávy rad projektů.  

Rada programu rovněž vykonává funkci rady pro mezinárodní výzkumy, jednání Rady 

s náplní mezinárodních projektů se uskutečňuje alespoň jednou ročně. K jednání jsou 

přizýváni další externí, či interní odborníci s hlasem poradním, aby byla zajištěna návaznost 

aktivit, které jsou na tomto poli činěny. 

 

 

3.2 Rada projektu 

 

Je zřizována u každého projektu v kategorii A a obvykle i v kategorii B, pokud Rada 
programu nerozhodne jinak. 
 
Jmenování Rady projektu uskutečňuje Rada programu, která k sestavení  návrhu jejího 
složení pověřuje obvykle gestora projektu. Rada projektu má 5 až 9 členů, členy jsou 
především vedoucí pracovníci ministerstva na úrovni ředitelů odborů MŠMT – je vhodné, aby 
u projektů především u kategorie A byly zastoupeny všechny skupiny, dále jsou členy externí 
odborníci a zástupce odboru strategie a informační politiky (10). Všichni členové Rady 
projektu jsou jmenováni, členství nevyplývá z postavení, tj. funkce na MŠMT. Zástupce za 
řádného člena Rady projektu má při jednání Rady hlas poradní. 
Rada programu jmenuje předsedu Rady projektu. Předseda svolává a řídí jednání Rady 

projektu. Předsedou je obvykle gestor.  

Činnost Rady projektu zabezpečuje a její jednání připravuje gestor projektu. 

Rada projektu je usnášeníschopná, jsou-li při schvalování závěrů přítomny nejméně dvě 

třetiny jejích členů. Hodnotící zprávu o řešení projektu schvaluje Rada projektu hlasováním; 

zpráva je přijata, hlasuje-li pro ni nadpoloviční většina přítomných. V případě rovnosti hlasů 
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rozhoduje hlas předsedy Rady projektu. Toto výsledné stanovisko Rady projektu podepíše 

předseda Rady projektu i její ostatní členové.  

Rada projektu: 

 sleduje průběh řešení projektu, kvalitu řešení, účelnost vynakládání finančních 

prostředků, naplňování zadání projektu a adekvátnost výstupů již v průběhu prací na 

projektu, 

 se schází k jednání minimálně dvakrát ročně ve vazbě na období odpovídající druhé a 

třetí platbě řešiteli projektu (viz kap. 6), 

 doporučuje zadavateli vyplácení plateb řešiteli, rozhoduje podle smlouvy o některých 

skutečnostech v průběhu řešení projektu (např. schvaluje obsah dotazníků, je-li to 

součástí projektu), 

 schvaluje hodnotící zprávy (viz kap. 9.1) a předkládá je Radě programu. 

 

3.3 Gestor projektu 

Je obvykle odborným pracovníkem MŠMT, případně vedoucím pracovníkem na úrovni 

ředitele odboru, kterého jmenuje Rada programu. Gestor je v době řešení projektu styčnou 

osobou zadavatele, prostřednictvím něhož především probíhá vzájemná komunikace mezi 

zadavatelem a řešitelem projektu. Je členem Rady projektu. 

Gestor projektu: 

 zabezpečuje přípravu návrhu složení Rady projektu, pokud Rada programu nestanoví jinak, 

 sleduje průběh řešení projektu, práce na výstupech řešení a jeho kvalitu, plnění smlouvy, 

 připravuje společně s odborem strategie a informační politiky jednání Rady projektu, 

 zabezpečuje přípravu hodnotící zprávy pro Radu programu na základě jednání Rady projektu, a to 

především v termínech, na něž jsou vázány platby řešiteli projektu. 

 

 

4. Veřejné zakázky 

 

4.1.1 Zadávání veřejných zakázek 

 

Zadávání veřejných zakázek spočívajících v řešení projektů v rámci programu resortního výzkumu 

MŠMT, u kterých bude stát jediným uživatelem výsledků výzkumu, bude Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy prováděno v souladu se zákonem č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, způsobem v tomto zákoně stanoveným (tj. podle okolností 

zejména vyhlášením obchodní veřejné soutěže, popř. výzvou více zájemcům o veřejnou zakázku 

k podání nabídky, zjednodušeným zadáním, přímým zadáním nebo výzvou jednomu zájemci k podání 

nabídky). 

O vyhlášení veřejné obchodní soutěže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpravidla 

informuje v celostátním deníku. 

 

Uvedený zákon č. 199/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (jakož i ostatní právní předpisy) jsou 

povinni dodržovat rovněž nositelé projektů při užívaní prostředků získaných ze státního rozpočtu 

v rámci programu resortního výzkumu MŠMT. 

 

 

4.1.2 Zadávací dokumentace 
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Zadávací dokumentace (souhrn údajů a informací nezbytných pro zpracování nabídky) bude 

poskytována zájemcům o veřejnou zakázku zpravidla prostřednictvím počítačové sítě 

INTERNET; v případě jiných způsobů zadání veřejné zakázky než je obchodní veřejná 

soutěž bude zájemcům o veřejnou zakázku zadávací dokumentace zasílána spolu s výzvou 

k předložení nabídky. 

 
 
4.1.3 Obligatorní náležitosti nabídky 
 
Obligatorní náležitosti nabídky uchazeče o veřejnou zakázku jsou uvedeny v příloze těchto 
pravidel, která je jejich nedílnou součástí. Tímto nejsou nikterak dotčeny náležitosti nabídky, 
které jsou požadovány dle ustanovení zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  
 
4.2 Projekty se zahraniční účastí 

 

Projekty, u nichž se předpokládá spolupráce se zahraniční institucí a na jejichž financování 

by se měla spolupodílet některá zahraniční instituce, se zadávají a předkládají obdobným 

způsobem, tj. v souladu se zákonem č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů,  a v souladu s příslušnými mezinárodními závazky České 

republiky. 

 

 

5. Projekty, kde jediným uživatelem nebude stát 

 

Pokud stát nebude jediným uživatelem výsledků výzkumu, budou vyhlašovány veřejné 

soutěže dle § 6 zákona o státní podpoře výzkumu a vývoje. 

 

 

6. Financování projektu 

 

Na podporu projektů programů výzkumu a vývoje lze poskytovat pouze neinvestiční prostředky, nelze 

poskytovat investiční prostředky. Finanční prostředky budou uvolňovány na základě oboustranně 

podepsané Smlouvy o poskytnutí a využití finančních prostředků na řešení projektu. 

Neinvestiční prostředky budou poskytovány ve splátkách; k jejich poskytnutí je nutný předchozí 

souhlas Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj, resp. odevzdání údajů do CEP a jejich převzetí Radou 

vlády. Platba na každý rok bude rozdělena na tři, příp. dvě části – na zálohu a dvě, příp. jednu platbu. 

Záloha (1. platba) bude obvykle činit 40 % ročních nákladů, 2. platba (obvykle 30 %) se uskuteční 

přibližně v polovině doby řešení v prvním roce, resp. v polovině druhého roku řešení, na základě 

rozhodnutí Rady projektu (po posouzení průběžného stavu řešení projektu), 3. platba (obvykle 30 %) 

proběhne po úspěšném oponentním řízení. V případě pochyb Rady projektu o průběžném řešení 

projektu se jejím nedoporučením k vyplacení 2. platby přesune druhá platba k platbě třetí a bude i ta 

závislá na úspěšném oponentním řízení. 

 

 

6. 1 Finanční prostředky  

 

Veškeré náklady hrazené z prostředků na řešení projektu musí být úměrné stanoveným 
cílům a práci vynaložené na řešení projektu. Tyto finanční prostředky jsou určeny na úhradu 
neinvestičních nákladů řešení projektu; součástí neinvestičních nákladů jsou mzdové 
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prostředky, které se dále dělí na platy a ostatní osobní náklady (OON). Toto členění platí pro 
rozpočtové a příspěvkové organizace. Právnické osoby (s výjimkou rozpočtových a 
příspěvkových organizací) a fyzické osoby použijí uvedené členění pro výpočet nákladů na 
řešení projektu.  
 

6.1.1 Neinvestiční prostředky 

 

1. Mezi neinvestiční prostředky se započítávají zejména: 

a) mzdové náklady, 

b) zákonné pojištění, 

c) nákupy, 

d) služby, 

e) odpisy. 

 

2. Požadavky na úhradu neinvestičních nákladů musí být v návrhu projektu rozepsány na jednotlivé 

položky předpokládaných nákladů ve struktuře platné účtové osnovy nositele  a z návrhu musí 

vyplývat jejich účelnost tj. ekonomické i věcné zdůvodnění ve vztahu k cílům projektu. 

 

3. Pokud je v rámci řešení projektu plánována pracovní návštěva cizince, na jeho pobyt a 

zaměstnávání na území České republiky se vztahují zvláštní předpisy 
1, 2.

. Pokud se k zaměstnání 

cizince vyžaduje povolení k zaměstnání, cizinci mohou být do pracovního poměru v České 

republice přijati jen tehdy, jestliže jsou oprávněni pobývat přechodně nebo trvale na území České 

republiky a bylo jim uděleno povolení k zaměstnání. Vyřízení uvedených povolení se uskutečňuje 

ve lhůtách, stanovených těmito předpisy. Z prostředků projektu lze hradit pobytové náklady 

zahraničního pracovníka v ČR, nelze z nich však hradit cestovné do ČR a zpět, náklady na 

pohoštění a kulturní akce. 

 

4. Pokud se uskutečňuje v rámci řešení projektu pracovní pobyt řešitele nebo spoluřešitelů v 

zahraničí, je možno z prostředků projektu hradit náklady spojené s cestou a pobytem pracovníka 

podle zvláštních předpisů 
3
.
 

 

5. Finanční limity stanovené v uvedených  právních předpisech platí v tomto případě nejen pro 

rozpočtové a příspěvkové organizace, jak tyto předpisy uvádějí, ale pro všechny nositele projektu. 

 

6. V rámci programů resortního výzkumu MŠMT vyhlášených zadavatelem nelze z neinvestičních 

prostředků poskytovat stipendia studentům vysokých škol. 

 

 

6.1.2 Mzdové prostředky 

 

1. Mzdové prostředky se poskytují: 

a) na mzdy a platy pracovníků výhradně přijatých na řešení projektu, 

b) na plat nebo část platu ekvivalentní pracovnímu vytížení pracovníka při řešení projektu, pokud 

pracovník takový plat, resp. jeho příslušnou část, nepobírá od nositele nebo jiné státem 

financované instituce,  

c) na příplatky za práci přesčas nebo odměny,  

d) na ostatní osobní náklady, a to na dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, 

pokud úkol nelze zajistit v rámci zaměstnaneckého poměru s nositelem nebo spolunositeli 

projektu (dále jen “OON”). 

 

                                                           
1 Zákon č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů  
2 Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.  
3 Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.  
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2. Zadavatel může akceptovat jen takové požadavky na mzdové prostředky, jejichž výše je pro 

jednotlivé pracovníky zdůvodněna v návrhu projektu, s těmito podmínkami: 

a) Částka na mzdové prostředky na řešení projektu pro jednotlivé řešitele je přiměřená vykonávané 

práci v rámci řešení projektu a je v souladu se mzdovou politikou nositele projektu a politikou 

regulace mezd. 

b) Příplatky za práci přesčas nebo odměny za řešení projektu mohou být vyplaceny maximálně do 

výše 10 tis. Kč na pracovníka za kalendářní rok, přičemž řešiteli projektu může být za odborné 

vedení, koordinaci prací a administrativu spojenou s řešením projektu vyplacena částka až do 

výše 20 tis. Kč za kalendářní rok. (Výše uvedených částek se rozumí před zdaněním.) 

c) Výše příplatků a odměn musí být přiměřené vzhledem k úvazkům jednotlivých pracovníků a 

odpovídat skutečně vynaložené práci na řešení projektu.  Veškeré položky musí být řádně 

zdůvodněny v komentáři.  

d) Navrhovaná částka na osobní příplatek nepřevyšuje výši tarifního platu. 

e) Navrhované mzdové prostředky nebudou požadovány na zvýšení tarifního platu. 

f) Částka na mzdy a platy nebo ostatní osobní náklady nesmí přesáhnout částku, která odpovídá 

platovým předpisům 
4
. 

V případě přidělení finanční podpory v rámci programů výzkumu a vývoje platí tyto podmínky pro 

organizace státního sektoru.  

 

3. Pokud navrhovatel projektu požaduje mzdové prostředky, musí v části týkající se mzdových 

požadavků návrhu projektu uvést, jakou částí svého pracovního úvazku se budou řešitel, 

spoluřešitelé a další spolupracovníci na řešení projektu podílet. Zadavatel si při přijetí projektu 

vyžádá prohlášení, že tito pracovníci nepobírají jiný plat (nebo jeho část nárokovanou z projektu) 

ze státního rozpočtu.  

 

4. Ve zdůvodnění rozpočtu projektu se u mzdových nákladů podrobně uvádí jméno pracovníka a 

rodné číslo (pokud je v době podávání návrhu známa konkrétní osoba), jeho pracovní a platové, 

resp. mzdové zařazení, celková pracovní kapacita (v hod.) vyčleněná pro práci na řešení projektu a 

tomu odpovídající požadovaná finanční částka pro jednotlivé roky řešení projektu, u požadavků na 

OON se uvádí celkový počet pracovníků, jejich měsíční pracovní kapacita a požadovaná celková 

částka těchto prostředků plánovaná pro každý rok řešení projektu. 

 

5. Pobírají-li řešitelé a jejich spolupracovníci institucionální plat, je navýšení tarifního platu z 

prostředků na řešení projektu vyloučeno.  

 

6. Mzdové prostředky pro zaměstnance, kteří nejsou státními občany České republiky, lze žádat 

pouze na období, na které mají pracovní povolení, je-li podle právních předpisů toto povolení 

požadováno.  

 

 

6.2 Postup při převodu finančních prostředků na nositele projektu 

 

1. Zadavatel má finanční prostředky na podporu výzkumu a vývoje přiděleny ve své kapitole státního 

rozpočtu. Převod prostředků na nositele projektu se provádí takto:  

a) Je-li nositelem projektu rozpočtová nebo příspěvková organizace jiného resortu, požádá 

zadavatel Ministerstvo financí o provedení rozpočtového opatření příslušnému správci 

rozpočtové kapitoly, který dále převede finanční prostředky nositeli.  

b) Nositelům, kteří jsou rozpočtovými nebo příspěvkovými organizacemi resortu zadavatele, 

provede rozpočtová opatření přímo zadavatel. 

c) Právnické osobě, s výjimkou rozpočtových a příspěvkových organizací, může zadavatel podle 

Pravidel vlády uvolnit finanční prostředky na řešení projektu výhradně stanovením limitu pro 
                                                           
4 Zákon č.143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a 

orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném 

výdělku, ve znění pozdějších předpisů.  
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čerpání neinvestičních prostředků z bankovního účtu s předčíslím 2049, vedeného u ČNB (jiná 

banka nemá oprávnění uvolňovat prostředky za státního rozpočtu), a pro čerpání investičních 

prostředků z bank. účtu s předčíslím 3041. 

d) Fyzické osobě může podle Pravidel vlády zadavatel uvolnit finanční prostředky na 

řešení projektu ze zvláštního bankovního účtu s předčíslím 2049 nebo 3041 převodem 

na její běžný účet. 

 

2. Účastní-li se řešení projektu spolunositelé, převádí nositel projektu neinvestiční finanční 

prostředky na účet spolunositele. V případě, že nositelem i spolunositelem (spoluřešitelem) jsou 

příspěvkové organizace MŠMT, budou přiděleny prostředky v příslušné výši oběma 

organizacím (nositeli projektu i spolunositeli) přímo z rozpočtu zadavatele, tj. MŠMT, přičemž 

spolunositeli se prostředky přidělují na návrh nositele. 

 
3. Finanční prostředky jsou nositelům poskytovány postupně, v termínech stanovených 

splátkovým kalendářem, který je nedílnou součástí smlouvy. U jednoletých projektů bude první 

splátka nositeli poskytnuta nejpozději do dvou měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. U 

víceletých projektů bude první splátka v daném roce řešení poskytnuta do dvou měsíců od 

nabytí účinnosti smlouvy v prvním roce řešení, resp. v dalších letech po nabytí účinnosti jejího 

dodatku uzavíraného pro daný kalendářní rok. Poskytnutí splátky v průběhu roku je podmíněno 

schválením zadavatele po předchozím doporučení Rady projektu.  

 

 

7. Příjmy z výsledků řešení projektu 

 

1. Příjmy se rozumí částky plynoucí z činnosti spojené s řešením projektu nebo z výsledku řešení 

projektu, jako např. z prodeje produktů, vytvořených děl a programů, licenčních, patentových 
5
 

nebo autorských práv, příjmy z přímé aplikace výsledků apod. 

 

2. Pokud není ve smlouvě specifikováno jinak, bude zadavatel veškeré příjmy získané v průběhu 

řešení projektu považovat za navýšení finančních prostředků pro řešený projekt. Nositel projektu 

je povinen písemně uvědomit zadavatele o eventuálních příjmech z řešení projektu a o jejich výši. 

 

3. K užívání výsledků řešení projektu jinými subjekty než těmi, které se účastnily řešení projektu, 

musí nositel projektu požádat o souhlas zadavatele. 

 

4. Po ukončení řešení projektu bude podíl z dosaženého příjmu, stanovený dle výše příspěvku 

státního rozpočtu (tj. prostředků vložených zadavatelem), příjmem státního rozpočtu. 

 

 

8. Smlouva o poskytnutí a využití finančních prostředků na řešení projektu 

 

1. S nositelem projektu uzavře zadavatel smlouvu, která se uzavírá na celou dobu řešení projektu. 

Všechny podmínky smlouvy se vztahují i na spoluřešitele projektu. Změny řešení projektu a 

smlouvy musí schválit zadavatel. Smlouvu nelze změnit jinak, než písemným dodatkem. 

 

2. Smlouva obsahuje zejména: 

a) smluvní strany (tj. zadavatele, nositele), 

b) název a identifikační kód projektu dle CEP, 

c) jméno, příjmení a rodné číslo řešitele, 

d) předmět řešení projektu, 

                                                           
5 Při řešení projektů, ve kterých se budou využívat poznatky z udělených patentů, nebo naopak výsledkem řešení projektu bude patentová 

přihláška, musí se veškerá ustanovení řídit zákonem č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích. Za 

předpokladu, že výsledky řešení projektu budou předmětem patentové nebo licenční přihlášky, musí být tato skutečnost uvedena v návrhu 

projektu a zakotvena ve smlouvě. 
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e) účel, na který se finanční prostředky poskytují, 

f) dobu řešení projektu, 

g) celkové náklady na řešení projektu, objem finančních prostředků hrazených ze státního rozpočtu 

a jeho specifikaci podle let a u návratné finanční půjčky i splátkový kalendář, 

h) cíle projektu a jeho předpokládané výsledky, 

i) způsob zúčtování poskytnutých prostředků, 

j) podíl z dosaženého příjmu (stanovený dle výše příspěvku státního rozpočtu, tj. prostředků 

vložených zadavatelem), který se po ukončení řešení stává příjmem státního rozpočtu a převádí 

se na depozitní účet MŠMT, 

k) ustanovení, že vlastní vynakládání prostředků nositelem ve vztahu ke třetím osobám se řídí 

zákonem o zadávání veřejných zakázek, 

l) rozsah důvěrnosti údajů a způsob nakládání s nimi podle zvláštních předpisů, 

m) ustanovení, že “Pravidla programu resortního výzkumu” se stávají součástí smlouvy, 

n) sankční opatření z porušení smlouvy, 

o) den, do kterého může nositel projektu finanční prostředky používat a ke kterému provede jejich 

zúčtování (zúčtování kromě toho povede vždy k 31. prosinci), 

p) den, do kterého nositel projektu předloží zúčtování zadavateli a vrátí mu část finančních 

prostředků, kterou k určenému dni na stanovený účel nepoužil (zúčtováním se rozumí informace 

o tom, jaká část finančních prostředků byla použita na stanovený účel), 

q) upozornění, že nesplnění povinností, které smlouva stanoví nositeli projektu, je porušením 

rozpočtové kázně podle § 30 rozpočtových pravidel České republiky, 

r) ustanovení, že nositel projektu souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), 

adresy, dotačního titulu a výše poskytnutých finančních prostředků, 

s) právo zadavatele provádět u nositele projektu kontrolu finančního hospodaření a dalších 

skutečností potřebných pro posouzení, zda je smlouva dodržována, 

t) právo zadavatele odstoupit od smlouvy v případě, že údaje sdělené mu nositelem projektu a 

vyjadřující podmínky, na něž zadavatel uzavření smlouvy váže, nebo některé z nich, nejsou 

pravdivé, 

u) povinnost nositele předložit zadavateli spolu se zúčtováním údaje o tom, zda na účel, na který 

byly finanční prostředky poskytnuty, použil i prostředky z jiných veřejných peněžních fondů, 

z jakých a v jaké výši, 

v) datum účinnosti smlouvy,  

w) podpisy smluvních stran,  

x) další náležitosti dohodnuté smluvními stranami. 

 

3. Pokud je smlouva uzavřena na dobu delší než jeden kalendářní rok, uzavírá se pro každý další 

kalendářní rok dodatek k této smlouvě, kde se konkretizují cíle a upřesňují jednotlivé finanční 

položky rozpočtu pro daný rok. 

 

 

9. Hodnocení a kontrola řešení projektu 

 

1. Hodnocení postupu řešení projektu provádí Rada projektu, přičemž vychází z  Hodnotících zpráv 

o řešení projektů a z výsledků průběžného a závěrečného oponentního řízení. Na základě 

průběžného hodnocení projektu může Rada projektu doporučit úpravu finančních prostředků pro 

další rok řešení. Pokud Rada programu shledá zprávu o řešení projektu neuspokojivou, má právo 

vyžádat si od nositele projektu další informace, event. provést kontrolu přímo na pracovišti řešitele 

či spoluřešitelů. V závěrečném hodnocení postupu řešení projektů se klasifikuje dosažení cílů jako 

úplné, částečné nebo nedostatečné. 

 

2. Vlastní hodnocení postupu řešení sleduje splnění cílů stanovených smlouvou. Hlavní kritéria 

tohoto hodnocení, pokud při vyhlášení programu není stanoveno jinak, jsou: 

a) stav řešení projektu, 

b) zajištění řešení projektu po stránce odborné a personální, 
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c) dosažení dílčích nebo konečných cílů řešení projektu, 

d) využitelnost výsledků řešení projektu (zejména u závěrečné zprávy), 

e) vyhodnocení hospodaření s finančními prostředky,  

f) návrh rozpočtu na další období (pouze u průběžné zprávy), 

g) předpoklady celkového časového a věcného splnění úkolu (pouze u průběžné zprávy). 

 

3. U každého projektu se provádí podrobná kontrola čerpání prostředků na řešení projektu, která je 

zaměřena na účelnost jejich vynaložení a rámcové dodržení jejich skladby. Kontrolu jsou 

oprávněni provádět zadavatel, Rada projektu a jimi pověřené osoby nebo orgány. Přidělením 

finančních prostředků nositeli a provedenou kontrolou ze strany zadavatele není dotčeno 

oprávnění územních finančních orgánů provádět kontrolu využití finančních prostředků. 

 

4. Orgány zadavatele mají právo provádět kontroly průběhu řešení projektu a efektivnosti využívání 

prostředků kdykoliv v průběhu realizace projektu i po jeho ukončení. 

 

5. Prokáže-li se, že se při řešení projektu vyskytly závažné nedostatky, má Rada projektu právo 

navrhnout zadavateli pozastavit řešení projektu, a to až do odstranění veškerých nedostatků, nebo 

ukončit řešení takového projektu včetně jeho financování. Při ukončení řešení projektu je řešitel 

povinen zpracovat do 30 dnů závěrečnou zprávu o řešení projektu a prostřednictvím nositele ji 

neprodleně předložit zadavateli. 

 

 

9.1 Hodnotící zpráva o řešení projektu 

 

Vypracovává ji gestor projektu a schvaluje Rada projektu, která ji předkládá Radě programu. 

Každý člen Rady projektu má právo k hodnotící zprávě připojit vlastní komentář, považuje-li 

to za nutné. 

Hodnotící zpráva má podobu obdobnou jako zápis o oponentním řízení. Informuje však Radu 

programu i o podstatných výsledcích v průběhu projektu, přikládá k hodnotící zprávě zásadní 

výstupy projektu. 

První hodnotící zpráva v roce se zpracovává obvykle v polovině roku, resp. v polovině doby 

prvního roku řešení projektu, tj. v polovině doby od podepsání smlouvy do konce roku. Druhé 

hodnocení je zpracováno na základě proběhlého průběžného, resp. závěrečného 

oponentního řízení. Hodnotící zprávu je povinna předložit Rada projektu vždy, kdy je o to 

požádána Radou programu. 

V případě, že dojde k  porušení smlouvy, musí to kdokoli, tedy i každý člen Rady projektu, oznámit 

zadavateli projektu (MŠMT zastoupené odpovídajícím náměstkem ministra). Jedná se především o 

případy, kdy výsledky projektů nejsou uspokojivé, či kvalita není odpovídající, nebo je zjištěno, že 

finanční prostředky nejsou čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou.  

 

 

9.2 Průběžná - závěrečná zpráva o řešení projektu – Formulář F1 

 

1. Řešitel projektu je povinen v každém roce řešení projektu vypracovat a předat nositeli průběžnou a 

v posledním roce řešení projektu závěrečnou zprávu, která shrnuje činnosti spojené s řešením 

projektu, informuje o dosažených výsledcích řešení projektu. Její součástí je i zpráva o 

hospodaření s finančními prostředky (viz kap. 9.2.1).  Zpráva musí být řešitelem vypracována 

jako celek, tj. souhrnně i za event. spoluřešitele včetně údajů potřebných každoročně pro 

aktualizaci CEP a to v elektronické podobě. 
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 Průběžná, resp. závěrečná zpráva (dále jen “Zpráva”) obsahuje rozbor skutečností o průběhu a 

výsledcích řešení projektu za příslušný kalendářní rok řešení projektu (v případě závěrečné zprávy za 

celé období řešení projektu) podle následujících kritérií, která současně slouží pro jeho hodnocení: 

a) postup a metody práce při řešení projektu,  

b) zhodnocení výsledků a plnění cílů projektu, 

c) dosažení etapových cílů řešení projektu, 

d) využití technického a přístrojového vybavení pořízeného z prostředků na řešení projektu,  

e) stručná zpráva o průběhu event. zahraniční cesty, 

f) různé (publikace, sdělení, přednášky, zprávy a případné další výstupy atp.), 

g) zdůvodnění event. změn v řešení projektu oproti návrhu projektu a smlouvě.  

 

2. V závěrečné zprávě není nutné opakovat údaje obsažené v průběžných zprávách, postačí jejich 

shrnutí. Za zpracování závěrečné zprávy odpovídá nositel projektu i za event. spolunositele.  

 

3. Zprávu podepisuje řešitel a statutární orgán, popř. jiný oprávněný zástupce nositele projektu.  

4. Zpráva je zpravidla (závěrečná zpráva vždy) hodnocena v průběžném, resp. závěrečném 

oponentním řízení (viz kap.10.1).  

 

5. Projednání výsledků řešení projektu v oponentním řízení zajistí nositel projektu.  

 

6. Průběžnou zprávu spolu s upřesněním řešení projektu pro následující rok se závěry oponentního 

řízení  (pokud bylo konáno) předkládá zadavateli nositel ve dvou vyhotoveních do 31. 12. daného 

kalendářního roku. 

 

7. Součástí závěrečné zprávy je tisková zpráva o dosažených výsledcích řešení projektu v češtině 

v publikovatelné formě v rozsahu max. 500 znaků. 

 

8. Závěrečnou zprávu o řešení projektu předkládá zadavateli nositel ve dvou vyhotoveních do 31. 12. 

příslušného kalendářního roku, v němž končí doba řešení projektu.  

 

9. Ve výjimečných případech lze požádat o prodloužení lhůty na vypracování závěrečné zprávy. 

Zdůvodnění musí být zasláno zadavateli prostřednictvím gestora projektu  nejpozději 30 dní před 

uplynutím původního termínu ukončení řešení projektu. Zadavatel neprodleně vyrozumí nositele 

projektu o svém rozhodnutí. Předložení závěrečné zprávy o řešení projektu může být odročeno 

nejdéle o šest měsíců, přičemž nevzniká nárok na přidělení další finančních prostředků na řešení 

projektu. 

 

10. Zprávu není přípustné zasílat faxem ani elektronickou poštou. 

 

 

 

 

9.2.1 Zpráva o hospodaření s finančními prostředky na řešení 

projektu  

 

1. Součástí zprávy je zpráva o hospodaření s finančními prostředky projektu, kde se uvede skutečné 

čerpání finančních prostředků na řešení projektu za příslušný kalendářní rok, včetně specifikace 

neinvestičních výdajů, skutečně odpracovaných hodin na řešení projektu a podrobného 

zdůvodnění čerpání uvedených nákladů.  

 

2. V komentáři k jednotlivým položkám je nutné zdůvodnit: 

 přesun v jednotlivých nákladových položkách, pokud k němu došlo, 

 nákupy (vč. literatury a softwaru), 

 zahraniční cesty financované z prostředků projektu, jejich význam a zhodnocení, 
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 rozpis položek za další služby a jak byly vykalkulovány. 

 

3. Pokud se na řešení projektu podílejí spolunositelé, pak se příslušné tabulky 
vypracovávají jednotlivě za nositele a každého spolunositele.  

 

 

10. Zásady oponentního řízení k projektům výzkumu a vývoje 

 

10. 1 Průběžné,resp. závěrečné oponentní řízení – Formulář F2 

 

1. Účelem průběžného, resp. závěrečného oponentního řízení je souhrnné ověření a zhodnocení 

průběhu, výsledků a splnění cílů řešení projektu stanovených smlouvou za celou dobu řešení 

projektu a celkové posouzení správnosti a účelnosti využití finančních prostředků. 

 

2. Oponovaným dokumentem v průběžném, resp. závěrečném oponentním řízení je příslušná zpráva. 

 

3. V průběžném oponentním řízení je hodnocena určitá uzavřená etapa řešení projektu, zpravidla 

kalendářní rok. Jeho cílem je ověřit a zhodnotit dosavadní postup a výsledky řešení projektu z 

hlediska cílů stanovených pro danou časovou etapu řešení projektu a posoudit správnost a účelnost 

dosavadního využití finančních prostředků, popřípadě upřesnit další postup řešení projektu z 

věcných, časových a finančních hledisek (včetně variantního řešení s finančním vyjádřením). 

 

4. Průběžné oponentní řízení se uskutečňuje v závěru každého kalendářního roku řešení projektu a 

dále vždy v případě, že zadavatel, nositel nebo řešitel projektu považuje za nezbytné provést 

zásadní změnu v rámci řešení projektu nebo zásadní změnu ve smlouvě.  

 

5. Pokud průběžné oponentní řízení dojde k závěru, že další pokračování projektu není účelné, potom 

se toto oponentní řízení považuje za závěrečné. 

 

6. Řešení projektu je vždy zakončováno závěrečným oponentním řízením. Toto oponentní řízení musí 

být provedeno tak, aby nositel projektu mohl předložit zadavateli závěrečnou zprávu, doklady o 

využití finančních prostředků a závěry oponentního řízení v termínu před ukončením řešení 

projektu stanoveným smlouvou. 

 

 

 

 

10.2 Organizace průběžného, resp. závěrečného oponentního řízení, oponentní rada 

 

1. Průběžné, resp. závěrečné oponentní řízení (dále jen ”oponentní řízení”) organizuje nositel 

projektu.  

 

2. Nositel projektu odpovídá za včasnou přípravu a organizaci tohoto oponentního řízení včetně 

zajištění písemných podkladů, zejména oponovaných dokumentů (viz kap. 10.1 odst. 2) a 

oponentských posudků (viz kap. 10.3). 

 

3. Nositel projektu je povinen písemně zadavateli oznámit jména navrhovaných oponentů, a to 

nejméně 2 měsíce před termínem oponentního řízení. Oznámení termínu oponentního řízení a 

návrhu složení oponentní rady musí zadavatel obdržet od nositele 50 dnů před jeho konáním. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zamítnout osoby navrhované nositelem a popř. určit oponenty, resp.  

členy oponentní rady jiné. (Pokud k návrhu nositele nevznese zadavatel připomínky do deseti 

pracovních dnů od jeho obdržení, lze stanovisko zadavatele považovat za souhlas.) 
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4. Počet členů oponentní rady navrhne nositel podle rozsahu a náročnosti příslušného oponovaného 

projektu (nejméně však sedm včetně oponentů u projektů kategorie A a nejméně pět členů u 

projektů kategorie B a C). Zadavatel si vyhrazuje právo rozšířit počet členů oponentní rady.  

 

5. K provedení oponentního řízení jmenuje nositel projektu členy a předsedu oponentní rady, 

přičemž je povinen respektovat připomínky zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo neakceptovat 

návrh nositele a jmenovat členy i předsedu oponentní rady sám.  Pokud se na oponentní řízení 

dostaví zástupce zadavatele nebo člen Rady programu resortního výzkumu nebo člen Rady 

projektu, vykonává funkci předsedy oponentní rady, jestliže se tohoto práva nevzdá. 

 

6. K posouzení výsledků a splnění cílů řešení projektu stanovených smlouvou a k posouzení 

účelnosti využití finančních prostředků jmenuje nositel nejméně dva oponenty. Počet oponentů 

stanoví zadavatel podle rozsahu a náročnosti příslušného projektu. Oponent je členem oponentní 

rady. 

 

7. Členy oponentní rady mohou být jmenováni významní odborníci, kteří mají předpoklady ke 

kvalifikovanému a objektivnímu posouzení výsledků řešení projektu a k posouzení účelnosti 

využití finančních prostředků, dále odborníci - uživatelé výsledků řešení projektu a další 

odborníci. 

 

8. Člen oponentní rady nesmí: 

a) spolupracovat na navrhovaném projektu, 

b) být v příbuzenském vztahu k řešiteli, 

c) být v antagonistickém vztahu k řešiteli. 

 

9. Oponenty nemohou být určení zaměstnanci, kteří jsou v pracovním poměru k nositeli nebo k jedné 

totožné právnické osobě. 

 

10. Za vypracování oponentských posudků náleží oponentům odměna na základě dohody o provedení 

práce podle zvláštních předpisů 
6
. 

 

11. Členům oponentní rady náleží cestovní náhrady spojené s účastí na oponentním řízení na základě 

sjednání pracovněprávního, resp. občanskoprávního vztahu podle zvláštních předpisů 
7
. 

 

12. Náklady spojené s průběžným - závěrečným oponentním řízením hradí nositel projektu. Nemohou 

být hrazeny z prostředků účelově přidělených na řešení projektu. 

 

13. Smlouva, oponované dokumenty, oponentské posudky a příp. další písemné podklady a vyjádření 

musí být k dispozici účastníkům oponentního řízení nejpozději pět dnů před termínem 

oponentního řízení. Nedodržení této podmínky může být důvodem k odložení termínu 

oponentního řízení. O odložení termínu oponentního řízení rozhoduje zadavatel na základě 

upozornění gestora projektu. 

 

14. Zadavatel může k průběžnému, resp. závěrečnému oponentnímu řízení vyžádat i další písemné 

podklady a vyjádření, potřebné pro objektivní posouzení výsledků řešení projektu a posouzení 

správnosti a účelnosti využití finančních prostředků. 

 

 

10. 3 Oponentský posudek 

 

                                                           
6 § 232 - 239 b) Zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příp. § 51 občanského zákoníku  
7 Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.  
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1. Na příslušný projekt vypracuje oponent k průběžné, resp. .závěrečné zprávě oponentský posudek 

písemnou formou a své stanovisko zdůvodní. 

 

2. V oponentském posudku se uplatní zejména tato kritéria hodnocení: 

a) průběh a výsledky řešení projektu, 

b) splnění cílů řešení projektu stanovených smlouvou, 

c) využitelnost a využití výsledků řešeného projektu, 

d) odborná úroveň projektu, 

e) účelnost využití finančních prostředků. 

 

3. Oponentský posudek se stává předmětem projednání průběžného, resp. závěrečného oponentního 

řízení. 

 

 

10. 4 Účastníci a průběh závěrečného oponentního řízení  

 

1. Účastníky závěrečného oponentního řízení jsou: 

a) členové oponentní rady, 

b) statutární orgán nebo jiný zástupce nositele projektu, 

c) zástupce zadavatele, 

d) členové Rady programu, 

e) členové Rady projektu, 

f) řešitel (spoluřešitelé) projektu. 

 

2. Závěrečné oponentní řízení je s výjimkou jednání oponentní rady veřejně přístupné, pokud 

zvláštní předpisy nestanoví jinak 
8
. 

 

3. Závěrečné oponentní řízení má zpravidla tento průběh: 

a) úvodní část, zaměřenou na informace o skutečnostech doplňujících předložené oponované 

dokumenty, popř. na informace o dalších písemných podkladech a vyjádřeních, 

b) seznámení přítomných s oponentskými posudky, 

c) sdělení stanoviska řešitele projektu k posudkům oponentů, zejména k námitkám, připomínkám a 

dotazům, 

d) zhodnocení 

 zda finanční prostředky byly využívány v souladu s platnými předpisy 
9
,  

 zda finanční prostředky byly využívány v souladu se smlouvou, 

 správnosti zúčtování finančních prostředků na základě kopií účetních dokladů podle zvláštních 

předpisů 
10

, 

e) veřejnou rozpravu k problematice, 

f) neveřejné jednání oponentní rady a vypracování závěrů oponentního řízení s odůvodněním 

podle kritérií (viz. kap. 10.1). 

 

4. Oponentní rada je usnášeníschopná, jsou - li při schvalování závěrů přítomny nejméně dvě třetiny 

jejích členů. 

 

5. Závěry ze závěrečného oponentního řízení schvaluje oponentní rada hlasováním; závěry jsou 

přijaty, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas 

                                                           
8 Např. zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů  
9
 Např. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 576/1990 Sb., o 

pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová 

pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 300/1992 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje, ve 

znění zákona č.1/1995 Sb., Pravidla vlády.  
10

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.  
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předsedy oponentní rady. Toto výsledné stanovisko oponentní rady podepíše závěrem oponentního 

řízení předseda oponentní rady i její ostatní členové.  

 

6. Závěry ze závěrečného oponentního řízení jsou po schválení oponentní radou z hlediska účelu 

oponentního řízení konečné a jsou uschovány v dokumentaci zadavatele v souladu se spisovým a 

skartačním řádem. 

 

 

10. 5 Zápis z průběžného, resp. závěrečného oponentního řízení  

 

V zápisu se uvedou základní informace o oponentním řízení a konkrétní údaje o průběhu, výsledcích, 

splnění jednotlivých cílů řešení projektu stanovených smlouvou a využití finančních prostředků. 

(Pouhé konstatování, že např. cíle byly splněny a finanční prostředky účelně využity dle smlouvy, není 

postačující). Za vypracování zápisu z oponentního řízení odpovídá nositel projektu (Formulář F 2). 

 

 

11. Změny v průběhu řešení projektu 

 

1. Nositel projektu je povinen zadavatele neprodleně informovat o změnách oproti smlouvě, zejména 

o: 

a) změně řešitele nebo spoluřešitelů projektu,  

b) změně nositele nebo spolunositelů projektu, 

c) přerušení práce řešitele nebo spoluřešitelů z jakýchkoliv důvodů (např. i dlouhodobý pobyt v 

zahraničí), 

d) získání finanční dotace z jiných zdrojů, 

e) přesunech finančních prostředků mezi jednotlivými nákladovými položkami. 

 

2. Jestliže řešitel nemůže na svém původním pracovišti pokračovat v řešení projektu (např. při změně 

zaměstnání), oznámí nositel neprodleně tuto skutečnost písemnou formou zadavateli. Zadavatel 

rozhodne, též písemnou formou, o dalším postupu řešení. 

 

3. V případě změny nositele nebo spolunositelů se postupuje obdobně jako u změny řešitele. 

 

4. Jestliže má nositel v úmyslu provést přesun z ostatních neinvestičních do mzdových prostředků a 

naopak, musí příslušnou dostatečně zdůvodnitelnou změnu v čerpání finančních prostředků 

předem předložit ke schválení zadavateli. Jednotlivými položkami ostatních neinvestičních 

nákladů se mohou přesuny provádět rovněž pouze s vědomím zadavatele a tyto přesuny je nutno 

podrobně specifikovat ve zprávě o průběhu řešení projektu. 

 

5. Po ukončení řešení projektu vrátí nositel do 30 dnů zbývající prostředky po řádném zúčtování na 

depozitní účet zadavatele a řešitel projektu nebo osoba pověřená nositelem vypracuje do 30 dnů po 

oznámení zadavatele o ukončení projektu závěrečnou zprávu o řešení projektu. 

6. Ve výjimečných případech může nositel požádat o prodloužení doby řešení projektu. Zdůvodnění 

musí být zpracováno formou průběžné zprávy o řešení projektu a zasláno zadavateli nejpozději 30 

dní před termínem ukončení řešení projektu uvedeným ve smlouvě. Zadavatel rozhodne na 

základě doporučení Rady projektu a vyrozumí písemně žadatele o svém rozhodnutí. Doba řešení 

projektu může být prodloužena maximálně o 6 měsíců a řešiteli na tuto dobu nevzniká právo žádat 

od zadavatele další finanční prostředky. 

 

 

12. Zveřejňování informací o projektech 

 

1. U finančně podporovaných projektů si zadavatel vyhrazuje právo zveřejnit následující informace: 

 identifikační kód projektu dle CEP, 
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 jméno řešitele, 

 nositele projektu,  

 název projektu a anotaci projektu,  

 vědní obory dle číselníku CEP, 

 tiskovou zprávu o výsledcích řešení projektu 
 a všechny ostatní výstupy a výsledky řešení projektu.  
 

Uvedené údaje se nezveřejňují u projektů naplňujících předmět státního tajemství dle zvláštních 

předpisů 
11

. Jiné informace o projektu, průběhu jeho řešení a výsledcích jeho řešení sděluje 

dalším osobám pouze nositel projektu nebo Rada vlády ČR pro výzkum a vývoj. 

 

2. Zadavatel dále zveřejňuje - kromě vyhlašovaných programů a výsledků výběrového 
řízení v jednotlivých programech - i případy hrubého porušení těchto Pravidel. 

 
3. Pokud je na zadavateli žádána podpora projektu, jehož součástí je i zveřejnění díla, je 

nezbytné dodržet tyto podmínky: 
a) protože projekt obsahuje  část výzkumnou, platí pro náklady spojené se zveřejněním díla stejné 

zásady jako pro jakýkoliv jiný projekt, 

b) odměny autorům (v souladu s autorským právem) mohou být v návrhu projektu nárokovány v 

části mzdových nákladů,  

c) v uveřejněném díle musí být vždy uvedeno: 

 že vzniklo jako výsledek projektu finančně podporovaného zadavatelem, 

 název projektu a vyhlášeného programu (popř. podprogramu), v jehož rámci byl projekt řešen, 

 informace o poskytnuté podpoře např. v následující formě: Tyto výsledky byly získány/Těchto 

výsledků bylo dosaženo za přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci 

podpory projektů výzkumu a vývoje. (This project was supplied with the subvention by The 

Ministry of Education, Youth and Sports of The Czech Republic. / These results were obtained 

with subvention from The Ministry...).  

13. Dokumentace o řešení projektů 

 

1. Nositel projektu je povinen uschovat po dobu pěti let po skončení řešení projektu veškerou 

dokumentaci týkající se řešení projektu,  včetně podrobné finanční dokumentace.  

 

2. Zadavatel uschová doklady týkající se výběrového řízení a hodnocení výsledků řešeného projektu, 

včetně protokolu o hodnocení dosažených výsledků řešení projektu, v souladu se spisovým a 

skartačním řádem. 

 

3. Zadavatel spravuje databázi projektů se všemi údaji, které mohou sloužit ke statistickému 

zpracování a k dalším účelům zadavatele. Nakládat s daty mohou pouze zaměstnanci určení 

zadavatelem. 

 

4. Zadavatel a ostatní interní a resortní grantové agentury si vzájemně předávají informace, které 

slouží k zamezení duplicity financování projektů ze státních prostředků. 

 

5. Výsledky řešení, závěrečnou zprávu předává zadavatel do knihovny MŠMT. Přístup k výsledkům 

řešení se řídí “Výpůjčním řádem knihovny MŠMT”.   

 

 

14. Závěrečné ustanovení 

 

                                                           
11 Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů 
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Tímto Pokynem se zrušuje Pokyn pro poskytování účelových finančních prostředků ze státního 

rozpočtu na podporu projektů programů výzkumu a vývoje Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy čj. 25 122/97-31. 

Tato Pravidla programu resortního výzkumu nabývají účinnosti dnem 6. 4. 2000. 

 

 

 

Mgr. Eduard Zeman 

                                                                            ministr školství, 

mládeže a tělovýchovy 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 

ČÁST OZNAMOVACÍ 

________________________________________________________________ 

 
 

 

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, 

střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení  

na školní rok 2000/2001 
 

č.j. 13095/2000-20 

 

 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních informací pro základní 
školy, střední  školy, vyšší odborné školy a školská zařízení  na školní rok 
2000/2001 má poskytnout ředitelům škol a školských zařízení, ostatním 
pedagogickým pracovníkům i široké veřejnosti základní informace, které se vztahují 
ke školnímu roku 2000/2001.  
 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. 
 

 

 



                                                                 

 

 41 

1.  Organizace školního roku 2000/2001 v základních, 

středních a speciálních školách (Gesce odbor 20,22,23)  

č.j.13739/99-20 

 

Období školního vyučování ve školním roce 2000/2001 začne ve všech základních, 

středních a speciálních školách v pondělí 4. září 2000. Vyučování bude v prvním pololetí 

ukončeno ve středu 31. ledna 2001. Období školního vyučování  ve druhém pololetí bude 

ukončeno v pátek 29. června 2001. 

 

V týdnu od 25. 9. do 29. 9. 2000 nebude na území hl. města Prahy v rámci povolené odlišné 

úpravy školního roku organizováno školní vyučování pro žáky denního studia. 

 

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2000. 

 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 22. prosince a skončí v úterý 2. ledna 2001. 

Vyučování začne ve středu 3. ledna 2001. 

 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na čtvrtek 1. února. 

 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne trvají pro školy v působnosti jednotlivých školských 

úřadů podle rozpisu v příloze od pondělí 5. února do pátku 16. března 2001. 

 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 12. dubna a pátek 13. dubna 2001. 

 

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července do pátku 31. srpna 2001. 

 

Posloupnost termínů jarních prázdnin ve školním roce 2000/2001 
 

 

5.2.- 9.2. 
Benešov 

Beroun 

Rokycany 

České Budějovice 

Klatovy 

Sokolov 

Česká Lípa 

Semily 

Trutnov 

Ústí nad Orlicí 

Jihlava 

Blansko 

Znojmo 

Ostrava 

 

 

12.2.-16.2.  

Praha 1 

Praha 2 

Praha 3 

Praha 4 

Praha 5 

Domažlice 

Tachov 

Louny 

Havlíčkův Brod 

Svitavy 

Hodonín 

Vsetín 

Zlín 

Prostějov 

Karviná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.2.-23.2.  

Praha 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Praha 7 

Praha 8 

Praha 9 

Praha 10 

Nymburk 

Jindřichův Hradec 

Cheb 

Litoměřice 

Děčín 

Uherské Hradiště 

Břeclav 

Přerov 

Frýdek - Místek  
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26.2.-2.3.  

Praha - východ 

Praha - západ 

Mělník 

Rakovník 

Plzeň - město 

Plzeň - sever 

Plzeň - jih 

Hradec Králové 

Teplice 

Kroměříž 

Vyškov 

Nový Jičín 

Bruntál 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.- 9.3. 

Kladno 

Kolín 

Kutná Hora 

Písek 

Prachatice 

Karlovy Vary  

Liberec 

Jablonec nad Nisou 

Náchod 

Žďár nad Sázavou 

Brno - město 

Brno - venkov 

Třebíč 

 

 

 

12.3.-16.3.  

Mladá Boleslav 

Příbram 

Tábor 

Český Krumlov 

Strakonice 

Ústí nad Labem 

Chomutov 

Most 

Jičín 

Chrudim 

Pelhřimov 

Olomouc 

Šumperk 

Opava 

Jeseník 
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Zápis do 1. ročníku 

(Gesce odbor 22)  

 

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 2001. Tento 

termín se vztahuje i na školy soukromé a církevní.  

V §14 odst. 1 a 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve 

školství, ve znění zákona č. 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.  

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 2001/2002 

(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, nebo soukromých i církevních školách, konají nejdříve v posledním úplném 

kalendářním týdnu měsíce dubna (tzn. od 23.4.2001). 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 při přijímání žáků a uchazečů i nadále řídí 

ustanoveními vyhlášky č. 10/1997 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve 

středních školách zřizovaných státem (dále vyhlášky č. 10/1997 Sb.). To znamená, že v rámci 

přijímacího řízení se uskuteční:  

1. první kolo přijímacích zkoušek (pokud jsou vyhlášeny) v pondělí 23. dubna 2001, podle 

§ 2 odst. 2 vyhlášky č. 10/1997 Sb. 

2. druhé kolo přijímacích zkoušek (pokud jsou vyhlášeny) nejdříve ve čtvrtek 10. května 

2001, podle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 10/1997 Sb.. 

3. 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 

obdobně jako v uplynulém školním roce.  
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Pro přijímání přihlášek ke studiu ve středních školách zřizovaných státem pro školní 

rok 2001/2002 je třeba předkládat přihlášky na aktuálních formulářích vydaných SEVT. 

V návaznosti na § 12 odst. 1 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, 

ve znění pozdějších předpisů, k zajištění jednotného postupu orgánů státní správy a dalších 

osob ve školství podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, i 

k Pokynu MŠMT Č.j. 31 479/99 - 14 k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona 

č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás v souvislosti s postupem při ochraně 

osobních dat upozorňujeme, že nelze požadovat uvedení údaje o národnosti v přihlášce ke 

studiu na střední škole. Vyplnění tohoto údaje je dobrovolné, pouze se souhlasem dotčené 

osoby. 

Dále upozorňujeme, že i v letošním roce platí postup dohodnutý s Ministerstvem 

obrany k zabezpečení jednotného zajištění zdravotních prohlídek žáků, kteří se hlásí na 

vojenské školy, prostřednictvím obvodních vojenských správ. Způsob předání přihlášky 

ředitelem základní školy je dán § 1 odst. 2 vyhlášky č. 10/1997 Sb. 

 Současně informujeme, že podle novely § 19 odst. 1 školského zákona 
(novelizovaného zákonem č. 19/2000 Sb., jenž nabyl platnosti 18.2.2000) se na 
střední školy, s výjimkou škol uvedených v § 19 odst. 2 školského zákona, mohou být 
přijati všichni žáci a uchazeči, kteří ukončili povinnou školní docházku. 
 Talentové zkoušky se konají v termínu od 15. do 31. ledna 2001, i nadále 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. 28 127/97-71, ze dne 9.10.1997). Pouze upozorňujeme, že žák základní školy má 

odevzdat přihlášku ke studiu v umělecké škole řediteli základní školy nejpozději do 

15. listopadu 2000, uchazeč podává přihlášku přímo řediteli umělecké školy a ředitel základní 

školy odešle přihlášku příslušné umělecké škole do 30. listopadu 2000. I nadále přitom platí, 

že není-li uchazeč v oborech skupiny 82 Umění, užité umění a rukodělná uměleckořemeslná 

výroba přijat na střední školu, 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., nebo na soukromých a církevních školách. 

 

Termíny maturitních zkoušek 

(Gesce odbor 20)  

 

Maturitní zkoušky se konají podle rozhodnutí ředitele střední školy v termínu od 21. 

května 2001 do 20. června 2001.  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 2001 v termínu určeném ředitelem školy. 
 

 Ředitelé škol a školských úřadů postupují při zajišťování maturitních zkoušek podle 

příslušných ustanovení vyhlášky č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a 

učilištích, ve znění pozdějších předpisů, dále podle Pokynu Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy k přijímání žáků do studijních oborů pro absolventy tříletých 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, č.j. 11 860/98-20 ze dne 20.7.1998, 

zveřejněném ve Věstníku MŠMT č. 9/1998, a podle Pokynu ministra školství, mládeže a 

tělovýchovy ke jmenování předsedů zkušebních komisí pro maturitní a závěrečné zkoušky a 

k účasti školních inspektorů při zkouškách v opravném a náhradním termínu, č.j. 22 

156/99-20 ze dne 9.11.1999, zveřejněném ve Věstníku MŠMT č. 12/1999. 



                                                                 

 

 45 

 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. Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy doporučuje poskytovat volno 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.  

    
  

 

 

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: 

 

A)  Podzimní období : 

 

Státní základní jazyková zkouška : 

 

10. listopadu 2000 odpoledne - anglický jazyk  

11. listopadu 2000 dopoledne - germánské jazyky kromě anglického jazyka 

11. listopadu 2000 odpoledne - románské, slovanské a orientální jazyky 

 

Státní všeobecná jazyková zkouška : 

 

17. listopadu 2000 odpoledne - anglický jazyk  

18. listopadu 2000 dopoledne - germánské jazyky kromě anglického jazyka 

18. listopadu 2000 odpoledne - románské, slovanské a orientální jazyky 

 

B)  Jarní období : 

 

Státní základní jazyková zkouška : 

 

11. května 2001 odpoledne - germánské jazyky kromě anglického jazyka 

12. května 2001 dopoledne - anglický jazyk  

12. května 2001 odpoledne - románské, slovanské a orientální jazyky 

 

Státní všeobecná jazyková zkouška : 

 

18. května 2001 odpoledne - germánské jazyky kromě anglického jazyka 

19. května 2001 dopoledne - anglický jazyk 

19. května 2001 odpoledne - románské, slovanské a orientální jazyky 
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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”.  

 Další informace o možnostech univerzitního a neuniverzitního studia lze získat na 

veletrhu pomaturitního studia Gaudeamus. Ve dnech 24. – 27. října 2000 se uskuteční na 

Brněnském výstavišti již VII. ročník tohoto veletrhu universitního i neuniversitního 

pomaturitního studia. Informace je možné získat na internetu na webovské adrese: 

http://www.gaudeamus.cz. 

 

 Všechny informace platné pro akademický rok 2000/2001 je možné najít na  

“webové” stránce  Centra  pro  studium  vysokého školství (http://www.csvs.cz), 

informace o přijímacím řízení platné pro následující akademický rok budou umístěny na této 

stránce koncem prosince letošního roku. Kromě toho základní informace otiskují rovněž 

Učitelské noviny v listopadu 2000  (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 (nejméně čtyřměsíčním), 

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 2001/2002 se budou podávat 

přihlášky ke studiu na vysoké školy na tiskopise s oranžovým podkladem. 

   3. Schválené vzdělávací programy pro základní školu a 

další platné učební dokumenty (Gesce odbor 22) 

 

Ve školním roce 2000/2001 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 
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Pro každý vzdělávací program jsou charakteristické přístupy k žákům, systém 

výuky, práce s  učebním plánem, apod. Výuka na 2. stupni základní školy 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 pojmů v osnovách 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. Zařazeny 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. 

Druhé vydání je dále doplněno o obsah ekologického přírodopisu a volitelných 

předmětů a o modelové učební plány předmětů s  rozšířeným vyučováním. 

Upozorňujeme na tiskové chyby v některých vydáních materiálu “Vzdělávací 

program Základní škola” (zelená kniha) čj. 16  847/96-2, které vydalo nakladatelství 

FORTUNA v roce 1998: 

 str. 327 - učební plán: celkový minimální počet hodin dějepisu v 6. – 9. ročníku je 

správně 6, nikoliv uvedené 4 hodiny. Ve vysvětlujícím textu pod učebním plánem 

je časová dotace již uvedena správně, 

 str. 331 – modelový učební plán pro třídy s rozšířeným vyučováním výtvarné 

výchovy, celkový minimální počet hodin matematiky v 6. – 9. ročníku je 

správně 16, nikoliv uvedené 24 hodiny.  

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.  

. 
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V roce 1998 byl MŠMT schválen alternativní vzdělávací plán Montessori pro 

1. stupeň ZŠ č.j. 36170/97-22. Podle tohoto programu je možné vyučovat pouze na 

základě souhlasu MŠMT v rámci pokusného ověřování.  

 

Ukončení platnosti učebních dokumentů č. 18730/91-20 

K 30. 6. 2000 se ukončuje platnost upravených učebních dokumentů 

čj. 18730/91-20 pro 9. ročník. V žádné základní škole se ve školním roce 2000/2001 

již podle těchto učebních osnov nebude vyučovat.  

 

Základní umělecké školy 

V základních uměleckých školách se vyučuje podle učebních plánů 

zveřejněných v metodické části vyhlášky č. 186/1988 Sb., o LŠU a ve Věstníku MŠMT 

sešit 1/1989, nebo podle upravených učebních plánů schválených pod čj. 18418/95 -25. 

 Od 1. září 2000 probíhá výuka výtvarného oboru podle inovovaných učebních 

dokumentů schválených pod č.j. 15 865/2000-22 a výuka přípravného a 1. stupně tanečního 

oboru  podle inovovaných učebních dokumentů schválených pod č.j. 15 866/2000-22. 

 

 

4. Organizace výuky v základních školách pro školní rok 

2000/2001 (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. 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 7. - 9. ročníku se vyučuje podle vzdělávacího programu, podle 

něhož se vyučovalo v předcházejícím 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 
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případech, kdy nebude možné jazykovou výuku personálně zajistit v  tříhodinové 

dotaci, lze se souhlasem školského úřadu vyučovat v kterémkoli ročníku 

v dvouhodinové dotaci. V tomto případě se hodinová dotace českého jazyka navýší 

o jednu vyučovací hodinu. 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. V 1. – 9. ročníku lze výuku nepovinného předmětu 

cizí jazyk zařadit do učebního plánu za těchto podmínek: 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 učební plán čj. 16333/96-22-21 pro rozšířené vyučování jazyků platí úprava 

jako u učebního plánu čj. 16847/96-2, kdy ředitel školy rozhoduje o časové dotaci 

všech předmětů v 6. – 9. ročníku. Chemie může být zařazena až od 8. ročníku.  

Pro rozšířené vyučování matematiky v rámci rozšířeného vyučování matematiky 

a přírodovědných předmětů vztahujících 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.  
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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). 

Učivo volba povolání 

Jako jeden z důležitých cílů se v současné době jeví výchova k volbě povolání. 

Toto téma a metodika výuky je podrobně rozpracováno  ve spolupráci VÚP a MPSV 

v metodickém materiálu ”Volba povolání”, který byl zaslán všem školským úřadům. 

Doporučujeme základním školám se s materiálem 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. 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.  

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 
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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  

Zajistit návaznost výuky cizích jazyků  

Využívat dalších forem spolupráce neúplných a spádových ZŠ  

Vzájemné kontakty ředitelů a zástupců ředitelů, učitelů, žáků ZŠ; informování 

rodičů žáků neúplných ZŠ o spádové ZŠ; účelově pořádat akce 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.  

 

 
5. 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.  

 Zabezpečení podmínek integrovaného vzdělávání 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 integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol  

a školských zařízení č.j. 16 138/98-24, Věstník MŠMT č. 6/1998 
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1.2. Metodický pokyn k zápisu do školy dětí s těžkým mentálním postižením  č.j. 19 

843/97-22, Věstník MŠMT č. 8/1998 

 

1.3. Metodický pokyn k doplnění vzdělání poskytovaného základní školou pro absolventy 

zvláštních škol č.j. 17 908/95-24, Věstník MŠMT č.12/1995, včetně přílohy Učební plán kurzu 

k doplnění vzdělání poskytovaného zvláštní školou 

 

1.4. Metodický pokyn k doplnění vzdělání poskytovaného zvláštní školou č.j. 18 371/96-24, 

Věstník MŠMT č.8/1996, včetně Dodatku k metodickému pokynu č.j. 28 605/96-22 

 

1.5. Metodický pokyn k doplnění vzdělání poskytovaného pomocnou školou č.j. 19 

096/97-24, Věstník MŠMT č. 4/1998  

 

1.6. Metodický pokyn k hodnocení a klasifikaci žáků zvláštní školy  č.j. 10 182/98-24, 

Věstník MŠMT č. 9/1998 

 

1.7. Metodický pokyn k hodnocení a klasifikaci žáků pomocné školy č.j. 10 522/98-24,        

Věstník MŠMT č. 11/1998 

 

1.8. Pokyn MŠMT školským zařízením pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy  č.j. 

13 649/95-24, Věstník MŠMT č. 7/1995 

 

1.9. Pokyn MŠMT k upřesnění činnosti školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné     

výchovy č.j. 25 503/98-24, Věstník MŠMT č. 3/1999 

 

1.10. Metodický pokyn k zabezpečení výkonu civilní služby ve školách a školských 

zařízeních č.j. 23 318/99-24, Věstník MŠMT č.9/1999 

 

1.11. Metodický pokyn k zajištění přeřazení úspěšných žáků zvláštních škol do základních 

škol č.j. 28 498/99-24, Věstník MŠMT č.2/2000  

 

1.12. Metodický list k poskytování poradenských služeb na školách a školských zařízeních 

č.j. 13 409/98-24, Věstník MŠMT č.5/1998 

 

1.13. Metodický pokyn náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy k zabezpečení 

logopedické péče ve školství č.j. 21 224/98-24, Věstník MŠMT č.8/1998  

 

1.14. Informace pro školské úřady ČR č.j. 23 518/98-24 Zřizování přípravného stupně 

pomocné školy včetně Kritérií pro zřízení přípravného stupně pomocné školy  

 

1.15. Charakteristika postižení více vadami č.j. 25 602/97-22, Věstník MŠMT č.8/1997  

 

 

 

2. Učební dokumenty 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 
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2.2. Alternativní vzdělávací program zvláštní školy pro žáky romského etnika 

       č.j.35 252/97-24 

 
      Věstník MŠMT č. 6/1998  

 

2.3. Učební plán zvláštní školy č.j. 19 709/97-22, Věstník MŠMT č.7/1997  

 

2.4. Nové pedagogické dokumenty pro zvláštní a pomocné školy s polským vyučovacím 

jazykem: Učební plán zvláštní školy s polským vyučovacím jazykem č.j. 19 709/97-22, 

Učební plán pomocné školy s polským vyučovacím jazykem č.j.24 035/97-22, Věstník MŠMT 

č.10/1997  

 
6. Péče o děti ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí 

(Gesce odbor 22) 

MŠMT doporučuje školám, do kterých docházejí žáci ze znevýhodňujícího 

sociokulturního prostředí, věnovat zvýšenou pozornost jejich vzdělávání. V zájmu 

předcházení školní neúspěšnosti dětí se osvědčuje zřizování přípravných tříd pro děti 

ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí. Cílem těchto přípravných tříd je 

systematická příprava dětí k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu v 1. 

ročníku. Statut 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 -24. Znění tohoto 

vzdělávacího programu bylo uveřejněno ve Věstníku  MŠMT sešit 6/1998.  

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). 

Výzkumný ústav pedagogický připravil modifikaci vzdělávacího programu 

Základní škola pro specifické potřeby dětí ze znevýhodňujícího sociokulturního 

prostředí. V programu je zapojeno 8 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 12 

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. 

 

 

7. Multikulturní výchova a národnostní školství (Gesce 

odbor 22) 
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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). MŠMT 

zaslalo všem školám metodický materiál - I. Nová náboženství a sekty, II. 

Extremismus. Výchovu k toleranci zařadilo MŠMT i do oblasti dalšího vzdělávání 

učitelů. Zejména je  potřebné upozornit na  možnost získání komplexních informací o 

holocaustu Rómů a Židů.  Na odborné semináře  “Jak učit o holocaustu”  je možné 

se přihlásit do 30.11.2000 u spoluorganizátora  výše uvedené akce Památníku Terezín 

- (Mgr. L. Chládková, Vzdělávací středisko Terezín - tel.0416/782577, Fax 0416/782 

576). Na programy Kulturního a vzdělávacího střediska Židovského muzea v  Praze - 

odborné semináře a poznávací a dokumentační projekt pro žáky ZŠ a SŠ “Zmizelí 

sousedé” (koordinátorem je Mgr. M. Vančurová, telefon 02/2325172, fax 

02/2318856).    

Doporučuje se všem školám využívat v dostatečné míře  nabízených  

programů orientovaných na prevenci předcházení konfliktům, 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 jak 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 jazyce.  

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). 

 

8.  Výuka v gymnáziích (Gesce odbor 23) 
 

Pro výuku v gymnáziích vstoupily 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 



                                                                 

 

 55 

dne 5. 5. 1999. Doplnění učebního plánu pro večerní studium studia při zaměstnání, č.j. 20 

599/99-22 bylo zveřejněno ve Věstníku MŠMT, sešit č. 1/2000. 
 

 

 

9. Informace o možnosti studia ve třídách gymnázií s výukou 

vybraných předmětů v cizím jazyce (Gesce odbor 23)   

 

 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 Pierra de Coubertina v Táboře, nám. Fr. Křižíka 

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 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, 22) 

 

K 1. 1. 2000 nabyl platnosti zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 

České republiky a o změně některých zákonů a zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o 

změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů. V souvislosti s tím je připravován nový Pokyn ke vzdělávání cizinců 

v základních školách, středních školách a vyšších odborných školách včetně 

speciálních škol v České republice, který bude zveřejněn ve Věstníku MŠMT.  

 

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 doporučuje organizovat v základních školách v rámci 

povinné tělesné výchovy ve dvou po sobě následujících ročnících 1. stupně v roz sahu 

20 hodin v jednom ročníku, tj. 40 hodin povinné výuky plavání. Náklady na 

zabezpečení povinného plaveckého výcviku v rámci hodin tělesné výchovy jsou 
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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.  

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 22 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 organizují 

Pedagogické centrum České Budějovice (Mgr. Arnošt Binter) a Ústav tělesné kultury 

PF MU Brno (dr. Jiří Luža). 

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 příp ravu 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).  

V r. 1997 byl nastartován úspěšný projekt pro žáky 2.-5. ročníku základních 

škol Mc Donald´s Cup v minifotbalu. Jedná se o postupovou soutěž žáků kategorie A ( 

2. a 3. třída ZŠ) a kategorie B ( 4. a 5. třída ZŠ). Žádáme ředitele základních škol a 

jejich zřizovatele spolu se školskými úřady o podporu tohoto projektu v rámci 

vytváření podmínek pro účast žáků v soutěži.  

Bližší informace mohou poskytnout okresní a určené školské úřady, okresní 

rady a sekretáři regionálních rad AŠSK, trenéři mládeže ČMFS a restaurace Mc 

Donald´s. 

 

MŠMT doporučuje školským úřadům a ředitelům základních a středních škol 

iniciovat na školách vznik a činnost školních sportovních klubů. Informace o jejich 

programu poskytnou okresní a regionální rady AŠSK, nebo přímo 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 přehled soutěží AŠSK jsou obsahem 

brožury ”Školní sportovní soutěže a pohybové aktivity pro rok 2000 - 2001”, 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 doporučujeme 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. 
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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 a regionální rady AŠSK.  

Učitelům tělesné výchovy doporučujeme účast na největší celostátní akci 

vzdělávacího charakteru v oblasti školní tělesné výchovy Tělopraha 2000, nad kterou 

převzalo záštitu MŠMT a která se  uskuteční v Praze od 23. do 26. srpna tohoto roku. 

Celostátní akci organizuje AŠSK spolu s FTVS Praha. Konkrétní informace je možné 

získat od organizátorů. 

V roce 1999 vyhlásil ministr školství spolu s předsedou OV “Olympijské dny 

na základních, středních a speciálních školách”, které se setkaly s  mimořádným 

ohlasem. MŠMT doporučuje všem ředitelům škol, aby společně s  místními 

tělovýchovnými organizacemi navázali na tuto úspěšnou akci a organizovali je i 

v novém školním roce. Vhodné je spolu se sportovními soutěžemi pořádat doprovodné 

akce - např. literární či hudební soutěže, výstavy kreseb se sportovní tematikou, nebo 

besedy s významnými sportovci. Rovněž doporučujeme zařadit výchovu 

k olympionismu, k Fair play a výchovu ke zdravému způsobu života v  rámci 

mezipředmětových vztahů do obsahové náplně vybraných vyučovacích 

předmětů.Sportovní soutěže mohou být pořádány v rámci školy, mezi více školami 

nebo v rámci města, či okresu.  

 

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, ve znění změn č.j. 20029/98-22, Věstník MŠMT sešit 

10/1998, a č.j. 26680/99-22, Věstník MŠMT sešit 9/1999). 

 

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  regionálního 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 2001 končí 15. ledna 2001. 
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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, které 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 2001 IDM MŠMT, 

Sámova 3, 101 00 Praha 10, tel.71745936.  

 

 

15. Školní cena Fair play (Gesce odbor 22, 50) 

 

 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 30. listopadu 2000 na 

adresu PaedDr. Václav Müller, odbor 22, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1. Podrobnější 

informace lze nalézt na internetových stránkách MŠMT 

http://www.msmt.cz/cp1250/skupina5/ fairplay.htm. 

 
 

16.  Informace o vzdělávacích programech Evropské unie - 

Socrates II, Leonardo da Vinci II a Mládež (Gesce odbor 11)  

 
 

Dne 31.12.1999 skončila první fáze vzdělávacích programů Evropské unie Socratres, 

Leonardo da Vinci  a Mládež pro Evropu III. Dne 26.4.1999  bylo přijato  Rozhodnutí Rady 

EU zakládající  druhou etapu akčního programu Společenství pro odborné vzdělávání a 

přípravu  “ Leonardo da Vinci” pro období od 1. 1. 2000 do 31.12. 2006. 

 

Rozhodnutí Rady EU zakládající druhou etapu programu Socrates II bylo přijato 

24.1.2000, program Mládež nebyl dosud přijat. Účast České republiky ve všech třech 

uvedených programech EU pro období od 1.1.2000 do  31.12.2006  bude otevřena 

Rozhodnutím Rady přidružení o přijetí podmínek účasti České republiky, jehož přijetí se 

předpokládá nejdříve na přelomu května a června 2000. 

 

Podrobné informace o jednotlivých programech poskytnou národní kanceláře těchto 

programů; lze též využít informací na jejich internetových stránkách.  

 

Kontaktní adresy: 

 

Národní agentura Socrates 

Centrum pro studium vysokého školství 

U Lužického semináře 13, 118 00 Praha 1 

Tel.: +4202/57321071 (pro program Comenius + 4202/57329293) 
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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, o.p.s. 

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 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 projektu Rady Evropy Evropský rok jazyků 

2001(Gesce odbor 22, 11) 

 

Rada Evropy klade  velký důraz na podporu a ochranu  jazykového a kulturního 

bohatství všech svých členských států a podporuje ochranu a rozvoj kulturního a jazykového 

bohatství Evropy. Tuto podporu uskutečňuje v rámci řady  projektů celoevropského rozsahu. 

Evropský rok jazyků  2001  (dále jen ERJ)  je jedním z nich. Rozhodnutí vyhlásit ERJ bylo 

přijato Radou ministrů na jejím 656. zasedání 19. ledna 1999. K projektu se připojila i  

Evropská unie, je rovněž podporován  řadou dalších mezinárodních institucí, včetně 

organizace UNESCO. 

 

Hlavní myšlenkou ERJ  je podpora demokratického občanství a  kulturního  i 

jazykového  bohatství  Evropy. Hlavním cílem aktivit ERJ je zejména upozornit na 

důležitou a nezastupitelnou úlohu jazyků pro vzájemné poznávání, pochopení, pro vytvoření 

atmosféry vzájemné tolerance a úcty k hodnotám, které jsou jazykem - mateřským i cizím, 

zprostředkovávány. Doporučujeme školám, aby se přípravy a realizace Evropského roku 

jazyků 2001 aktivně  zúčastnily. 

 

Na evropské úrovni  budou v rámci  ERJ představeny a  do praxe uvedeny výsledky 

práce Rady Evropy na poli jazykového vzdělávání, zejména  Společný evropský referenční 

rámec a Evropské jazykové portfolio .  

 

K zabezpečení stanovených cílů Evropského roku jazyků 2001 na národní úrovni 

v České republice byl vytvořen   národní koordinační výbor, který bude  podporovat 

iniciativu všech složek i jednotlivců, kteří se účastní procesu utváření jazykové politiky i 

samotného jazykového vzdělávání na nejrůznějších úrovních.  

 

Pro cíle ERJ a v jeho rámci  je  vhodné využít i  akcí, které se pravidelně 

uskutečňují. Jde např. o festivaly jazykové i kulturní, soutěže,  setkání apod. Nové iniciativy 
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směřující jednak ke zvýšenému zájmu o jazykovou výuku, a to nejen hlavních světových 

jazyků, ale i jazyků méně frekventovaných, jednak k větší pozornosti věnované kultuře 

českého jazyka, jsou velmi vítané. Tyto iniciativy mohou být cíleny na všechny věkové 

kategorie, v různých regionech mohou probíhat nejrůznějším způsobem. Může jít např. o 

místní informační kampaně, festivaly, soutěže, regionální akce a akce  partnerských měst 

spojené s jazykovým vzděláváním, projekty na zlepšení  porozumění mezi jazykově 

odlišnými komunitami žijícími v jednom místě, nebo jedné oblasti, bilaterální nebo 

multilaterální iniciativy v sousedících oblastech, organizování  “jazykových klubů”  ve 

školách, ve kterých by byli zapojeni  rodiče, žáci a učitelé, případně jiné cílové skupiny. 

 

K Evropskému roku jazyků bude vydán zvláštní metodický pokyn náměstka ministra 

pro regionální školství. 

  

Národní koordinátorkou ERJ je Mgr. Jaroslava Delišová, odbor 22 MŠMT, tel. 02-  

66106525, e-mail: delisov@msmt.cz,  fax . 6610533. 

 

 

18. Informace o doplnění základního vzdělání dospělých 

občanů (Gesce odbor 19) 

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 souvislost i 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).  

 

 

19.  Informace o schválených tiskopisech  pedagogické 

dokumentace (Gesce odbor 20) 

 

 Seznam tiskopisů povinné dokumentace škol a školských zařízení, platných pro školní 

rok 2000/2001, je zveřejněn ve Věstníku MŠMT sešit 10/1999, ročník LV pod č.j. 

26348/99-20 a na internetových stránkách MŠMT v oddíle Informační stránka. 

Úřední dokumenty vydávané školou  se opatří otiskem kulatého razítka školy s 

malým státním znakem České republiky a názvem školy shodným s názvem uvedeným v 

Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení.  

Náležitosti a užití razítka se řídí § 1 a § 3 zákona č. 68/1990 Sb., o užívání státního 

znaku a státní vlajky České republiky, ve znění pozdějších předpisů,  § 2 vyhl. č. 435/1990 

Sb., kterou se stanoví podrobnosti užívání státního znaku a státní vlajky České republiky, ve 

znění pozdějších předpisů,  § 4 vyhl. č. 291/1991 Sb., o základní škole, ve znění pozdějších 

předpisů, odst. 6 § 1 vyhl. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů. 
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20. Informace o učebnicích a učebních textech používaných 

ve školách,  v nichž se plní povinná školní docházka,  které 

byly schváleny  MŠMT (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 rok 2000/2001, kterým byla 

udělena schvalovací doložka MŠMT, je zveřejněn ve Věstníku MŠMT sešit 4/2000 a 

na internetových stránkách MŠMT. Ve Věstníku MŠMT sešit 11/2000 vyjde tento 

seznam znovu s tím, že bude doplněn o schválené tituly vydané v období od března do 

října 2000. 

 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  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. 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 pozdějších předpisů 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 (včetně příloh). 

 Příkaz  ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 5/1998,  k postupu zařazování 

předškolních zařízení, škol a školských zařízení do sítě předškolních zařízení, škol a 

školských zařízení ministerstvem, postupu při provádění změn v těchto údajích a 

k řízení o vyřazování ze sítě, čj. 17635/98-20, ze dne  30. dubna 1998. 

 

Žádosti o zařazení do sítě podávají zřizovatelé škol v termínu nejpozději do 30. 

listopadu 2000. Žádosti o změny v síti v případě škol již zařazených do sítě podávají 

zřizovatelé škol nejpozději do 27. října 2000. 
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22. Periodická zpracování ekonomických ukazatelů v 

běžném hospodářském roce z hlediska účetnictví pro státní 

organizace pod řízením  MŠMT ( ŠÚ) (Gesce odbor 18) 
 

I. Zpracování účetních  závěrek v roce 2000 a na počátku roku 2001  

 

 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 Praha, s.r.o., které zajišťuje 

zpracování výkazů za kapitolu: 

 

 

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      
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Rozpočtové organizace                                     

 

                                                                                        

  

Výkaz o plnění příjmů a výdajů ústředních 

orgánů jimi zřizovaných a rozpočtových 

organizací (Fin RO 2-04U) 

Termín:  26. 1. 2001 (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. 2001 (předběžně) 

 

Výkaz zisku a ztráty (Výsledovka Úč ROPO 

4-02)  

 

 

 

II. Státní závěrečný účet kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

za rok 2000  
 

 

 Ministerstvo financí vydá Směrnici pro vypracování závěrečných účtů kapitol 

(ústředních orgánů a úřadů) a závěrečných účtů státních fondů za rok 2000. 

 

 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 dotacích 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. 

  

Školské úřady odevzdají podklady pro 

vypracování závěrečného účtu, které budou 

uvedeny ve Směrnici pro vypracování 

závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu 

ČR za rok 2000 Ministerstva financí. 

Orientačně se jedná o tyto podklady: 

 finanční prostředky na zahr. rozvoj. 

pomoc, 

Termín: 26. ledna 2001 (předběžně) 
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 finanční prostředky na zahr. prac. cesty, 

 finanční prostředky na zahraniční aktivity: 

    - poskytnuté, 

    - přijaté, 

 zálohové platby na dodávky a práce 

investičního a neinvestičního charakteru, 

které nebyly v roce 2000 realizovány, 

 další, které budou uvedeny ve Směrnici. 

 

 

 

 

III. Zúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu  

 

 

Ministerstvo financí  vydá Postup při zúčtování finančních vztahů podnikatelských 

subjektů, neziskových, rozpočtových, příspěvkových a podobných organizací a ústředních 

orgánů ke státnímu rozpočtu za rok 2000 a jejich finančním vypořádání a při zúčtování 

dotací poskytnutých okresním úřadům a obcím prostřednictvím rozpočtů ústředních orgánů 

v roce 2000 a jejich finančním vypořádání. 

 

MŠMT zpracuje Metodický pokyn k zúčtování finančních vztahů ke státnímu 

rozpočtu za rok 2000 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 včetně tabulky 

Rekapitulace odvodů k zúčtování 

neinvestičních dotací a příspěvků za rok 

2000. 

 

Termín:  do 12. 2. 2001 (předběžně) 

  

 

 

IV. Zpracování Resortního výkazu výnosů a nákladů v roce 2000 a na počátku roku 

2001. 

 

V souladu s připravovaným Příkazem ministra k zavedení Resortního výkazu výnosů a 

nákladů od roku 2000, který bude vydán do konce března 2000, bude pololetně předkládán 

všemi příspěvkovými organizacemi Resortní výkaz výnosů a nákladů.  

 

Termíny zpracování Resortního výkazu výnosů a nákladů v MÚZO Praha, s.r.o. budou 14 dnů po 

zpracování účetních závěrek za I. pololetí 2000 a za rok 2000. 
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23. 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.  

 

24. Informace o resortních statistických zjišťováních v roce 

2000  (Gesce ÚIV)  

 

 Opatření ČSÚ, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na 
rok 2000, bylo publikováno ve Sbírce zákonů, částka 85/1999. 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 
jednotkou 

          
Škol (MŠMT) V 1-01 Výkaz o mateřské škole 5. 10. 2000 
Škol (MŠMT) V 2-01 Výkaz o školní družině - školním klubu 

samostatném, při mateřské škole, při víceleté 
střední škole 

5. 10. 2000 

Škol (MŠMT) V 3-01 Výkaz o základní škole 5. 10. 2000 
Škol (MŠMT) V 3a-01 Příloha k výkazu o základní škole o 

speciálních-specializovaných třídách 
5. 10. 2000 

Škol (MŠMT) V 4-01 Výkaz o speciálních školách 5. 10. 2000 
Škol (MŠMT) V 4a-01 Příloha k výkazu o speciálních školách o 

speciální střední škole, o odborném  učilišti, 
praktické škole 

5. 10. 2000 
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Škol (MŠMT) V 4b-01 Příloha k výkazu o speciálních školách o 
základní-zvláštní škole 

5. 10. 2000 

Škol (MŠMT) V 4c-01 Příloha k výkazu o speciálních školách o 
pomocné škole, rehabilitační třídě a 
přípravném stupni 

5. 10. 2000 

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

5. 10. 2000 

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

7. 7. 2000 

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

5. 10. 2000 

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

5. 10. 2000 

Škol (MŠMT) V 10-01 Výkaz o vyšší odborné škole 19. 10. 2000 
Škol (MŠMT) V 14-01 Výkaz o zařízení pro výkon ústavní-ochranné 

výchovy 
19. 10. 2000 

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

3. 11. 2000 

Škol (MŠMT) V 17-01 Výkaz o společném stravování dětí a mládeže 19. 10. 2000 
Škol (MŠMT) V 18-01 Výkaz o státní jazykové škole 5. 10. 2000 
Škol (MŠMT) V 19-01 Výkaz o domově mládeže 19. 10. 2000 
Škol (MŠMT) V 23-01 Výkaz o pedagogicko-psychologické poradně 5. 1. 2001 
Škol (MŠMT) V 24-01 Výkaz o základní umělecké škole 19. 10. 2000 
Škol (MŠMT) V 
24a-01 

Příloha  k výkazu o základní umělecké škole 19. 10. 2000 

Škol (MŠMT) V 25-01 Výkaz o středním odborném učilišti, učilišti 5. 10. 2000 

Škol (MŠMT) V 26-01 Výkaz o sportovní přípravě na střední škole a o 
třídě s rozšířenou výukou tělesné výchovy 
střední škole a základní škole 

6. 1. 2001 

Škol (MŠMT) V 27-01 Výkaz o středisku praktického vyučování 5. 10. 2000 

Škol (MŠMT) V 33-01 Výkaz o speciálně pedagogickém centru 6. 1. 2001 

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

19. 10. 2000 

Škol (MŠMT) V 35-01 Příloha k výkazu o činnosti střediska pro volný 
čas dětí a mládeže 

6. 1. 2001 

Škol (MŠMT) V 36-01 Výkaz o úrazovosti dětí a mládeže ve školách 
a školských zařízeních 

6. 10. 2000 

Škol (MŠMT) V 41-01 Přijímací řízení ke studiu na vyšší odborné 
škole 

6. 10. 2000 

Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o pracovnících a mzdových 
prostředcích v regionálním školství 

28. 4. 2000 
21. 7. 2000 
20.10. 2000 
 4. 2. 2001 

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

28. 4. 2000 
28. 7. 2000 
27. 10. 2000 
29. 1. 2001 
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25. 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 2001 

(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 ”sdružení”). Finanční prostředky 
mohou být použity pouze na neinvestiční výdaje. Na dotaci ze státního rozpočtu není 
právní nárok. Dotace budou sdružením poskytovány až po schválení státního 
rozpočtu na rok 2001 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 vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
České republiky schválených usnesením vlády ČR č. 642/1999 a č. 260/2000. 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 2001 (bude zveřejněno ve Věstníku 
MŠMT a na internetové stránce MŠMT www.msmt.cz).  
 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.  
 
 
Programy na podporu aktivit občanských sdružení ve prospěch dětí a mládeže  
(Gesce odbor 51) 
 

Text metodických pokynů k dotování aktivit občanských sdružení dětí a 
mládeže, příp. občanských sdružení pracujících s dětmi a mládeží v oblasti podpory 
neinvestičních a investičních aktivit bude, včetně příslušných formulářů přihlášky, 
zveřejněn na internetové stránce MŠMT (www.msmt.cz – soubor Mládež). Anotaci 
zveřejní Učitelské noviny v červnu 2000. Bližší informace lze získat na odboru pro 
mládež u p. Stanislava Sedláčka, tel. 57193590.    
   

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

 

 Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve stavu k 15. 

červnu 1999 je obsažen v sešitu 7/1999 Věstníku MŠMT, který je zároveň publikován na 

internetové stránce MŠMT. Na této stránce jsou pravidelně publikovány další pokyny a 

instrukce vydávané MŠMT.  

 

http://www.msmt.cz/
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27. Přehled soutěží a přehlídek (Gesce odbor 51) 

Níže uvedený přehled obsahuje soutěže a přehlídky (dále jen ”soutěže”), 

které MŠMT pro příští školní rok 2000/2001: 

- 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 ve znění vyhlášky MŠMT 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. 

V přehledu jsou soutěže rozděleny dle jejich významu do čtyř oblastí - 

předmětové soutěže, umělecké soutěže, sportovní soutěže a soutěže z oblasti 

speciálního školství. U jednotlivých soutěží jsou uvedeny kategorie (obory), 

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 MŠMT č. 182/1998 Sb., pro školní rok 2000/2001 následující soutěže a 

přehlídky: 

1.1. Soutěže typu A 

1.1.1. Předmětové soutěže 

Kategorie I: 

A 1) Matematická olympiáda (50. ročník, odborný garant Jednota českých 

matematiků a fyziků) - 8 kategorií dle ročníku školy + kategorie P 

SŠ A - Š (12/2000), R (1/2001), Ú (1.-4.4.2001) 

B, C - Š (1/2001), R (3/2001) 

P - Š (12/2000), R (1/2001), Ú (4.-7.4.2001) 

ZŠ Z9 - Š (12/2000), O (1/2001), R (3/2001) 

Z8, Z7, Z6, - Š (3/2001), O (4/2001) 

Z5 - Š (1/2001), O (1/2001) 
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Kontaktní adresa: RNDr. Karel Horák, CSc., tajemník soutěže, Jednota českých 

matematiků a fyziků, Žitná 25, 117 10  Praha 1, tel. 02/22 09 07 11, e-mail: 

horakk@math.cas.cz. 

A 2) Fyzikální olympiáda (42. ročník, odborný garant Jednota českých 

matematiků a fyziků) - 7 kategorií dle ročníku školy 

SŠ A - Š (1/2001), R (1/2001), Ú (3/2001) 

B, C, D - Š (3/2001), R (4/2001) 

ZŠ E, F - Š (3/2001), O (3/2001), R (5/2001) 

G (Archimédiáda) - Š (5/2001), O (5/2001) 

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) Chemická olympiáda (37. ročník) - 5 kategorií dle zaměření a ročníku školy 

SŠ A - Š (10.-11.2000), R (1.-2.12.2000), Ú (2/2001) 

B - Š (8.-9.3/2001), R (6.-7.4.2001) 

C - Š ((8.-9.3/2001), R (4.-5.5.2001) 

SŠ s odb. zaměř. E - Š (10.-11.2000), R (1.-2.12.2000), Ú (2/2001) 

ZŠ D - Š (2.2.2001), O (2.-3.3.2001), R (30.-31.3.2001) 

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: 
talent.idm@volny.cz. 

A 4) Biologická olympiáda (35. ročník) - 4 kategorie dle ročníku školy 

SŠ A - Š (9.2.2001), R (22.3.2001), Ú (7.-12.5.2001, Brno) 

B - Š (9.2.2001), R (20.4.4.2001) 

ZŠ C - Š (25.2.2001), O (28.4.2001), R (18.5.2001) 

D - Š (31.3.2001), O (18.4.2001) 

Kontaktní adresa: Ing. Otto Hoffmann, IDM MŠMT, Sámova 3, 101 00  
Praha 10, tel. 02/71 74 59 36, 71 74 66 16, fax 02/71 74 69 23, e-mail: 
talent.idm@volny.cz. 

A 5) Soutěže v cizích jazycích - 6 jazyků (němčina - N, angličtina - A, 

francouzština - F, ruština - R, španělština - Š, latina - L); s výjimkou latiny (ve 

všech postupových kolech formou písemného testu) konverzační soutěže s důrazem 

na ústní projev; vždy ve 2-5 kategoriích dle ročníku, příp. typu školy 

N: ZŠ I. A, I. B (RVJ) - Š (11-12/99), O (1/2001)  

II. A, II. B (RVJ) - Š (11-12/99), O (1/2001), R (2/2001), Ú (3/2001) 

SŠ III - Š (11-12/99), O (1/2001), R (2/2001), Ú (3/2001) 

A: ZŠ I. A, I. B (RVJ) - Š (1/2001), O (2/2001) 

II. A, II. B (RVJ)  - Š (1/2001), O (2/2001), R (3/2001), Ú (4/2001) 

SŠ III - Š (1/2001), O (2/2001), R (3/2001), Ú (4/2001) 

F: ZŠ A1, A2; SŠ B1, B2 - Š (1/2001), R (3/2001), Ú (4/2001) 

R: SŠ I, SŠ II - Š (1/2001), R (3/2001), Ú (4/2001) 
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Š: SŠ I, SŠ II - Š (1/2001), R (3/2001), Ú (4/2001) 

L: SŠ A, SŠ B - Š (1/2001), R (3/2001), Ú (4/2001) 

Kontaktní adresa: pro A, N Ing. Miroslava Fatková; pro F, R, Š, L Mgr. Dita 
Váchová, 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: talent.idm@volny.cz. 

A 6) Olympiáda v českém jazyce (27. ročník) - 2 kategorie dle ročníku školy 

ZŠ, SŠ - Š (1/2001), O (3/2001), R (4/2001), Ú (6-7/2001) 

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: 
talent.idm@volny.cz. 

A 7) Soutěž mladých historiků (30. ročník) - 1 kategorie dle ročníku školy 

ZŠ - Š (12/2000), O (2/2001), R (4/2001), Ú (5-6/2001) 

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: 
talent.idm@volny.cz. 

A 8) Zeměpisná olympiáda (3. ročník) - 4 kategorie dle ročníku školy 

ZŠ A (6. roč.), B (7. roč.), C (8. a 9. roč.); SŠ D - Š (do 31.1.2001), O (2/2001), R 

(4/2001), Ú (5/2001, Brno) 

Kontaktní adresa: Mgr. Evženie Zřídkaveselá, Katedra geografie PedF MU, Poříčí 7, 

603 00  Brno, tel.05/43 12 92 20, fax 05/43 12 91 09, e-mail: 

florkova@jumbo.ped.muni.cz 

A 9) Středoškolská odborná činnost (23. ročník) - 17 oborů 

SŠ - Š (3/2001), O (4/2001), R (do 15.5.2001), Ú (12.-16.6.2001, Brno) 

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: 

talent.idm@volny.cz. 

A 10) Turnaj mladých fyziků (14. ročník, Jednota českých matematiků a fyziků) 

- 1 kategorie 

SŠ - Š (11/2000-3/2001), Ú (11.-12.4.2001, Kostelec n. Černými lesy) 

Kontaktní adresa: Doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc., předseda Českého výboru 

TMF, ředitel Gymnázia Christiana Dopplera, Zborovská 45, 150 00  Praha 5, tel. 

02/53 72 92, fax 02/53 85 95, e-mail: gyzb1-ab@hiedu.cz. 

A 11) Pythagoriáda - 2 kategorie dle ročníku školy 

ZŠ - Š (1-2/2001), O (3-5/2001) 

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, 

e-mail: vuppraha@mbox.vol.cz. 

A 12) Matematický Klokan 2001 (7. ročník, Pedagogická fakulta UP, Olomouc) 

- 5 kategorií dle ročníku školy (Klokánek, Benjamin, Kadet, Junior, Student) 

ZŠ, SŠ - Š (3/2001) 
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Kontaktní adresa: Doc. RNDr. Milan Kopecký, CSc., Katedra matematiky 

Pedagogické fakulty UP, Žižkovo nám. 5, 771 40  Olomouc, tel. 068/56 35 701, 56 

35 702, fax 068/52 31 400, e-mail: kopecky@risc.upol.cz. 

1.1.2. Umělecké soutěže 

Kategorie I: 

A 13) Soutěž žáků základních uměleckých škol (33. ročník) - 4 obory (komorní 

hra, dechové orchestry, taneční a jazzové orchestry, literárně-dramatické soubory) 

ZUŠ - Š, O, R, Ú (4-5/2001) 

Kontaktní adresa: Mgr. Marie Schejbalová, PaedDr. Pavel Kloub, odbor 22 

MŠMT, Učňovská 100, 190 00  Praha 9, tel. 02/66 10 61 11, e-mail: 

schejbal@msmt.cz; kloub@msmt.cz. 

A 14) Soutěž konzervatoří (24. ročník) - 4 obory (hra na housle, violu, 

violoncello a kontrabas) 

konzervatoře - Ú (24.-26.11.2000, Teplice) 

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

A 15) Alšova země (35. ročník) - 5 kategorií dle věku 

MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, SPVČDM … - ÚK (12/2000) 

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 (28. ročník) - soutěž dětského literárního projevu - 3 kategorie dle 

věku + kategorie kolektivů 

ZŠ - ÚK (příspěvky jednotlivců do 31.3.2001 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) Evropa ve škole (10. ročník) - výtvarná a literární soutěž - 4 kategorie dle 

věku 

MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, ZUŠ, SPVČDM... - Š (do 2/2001), RK (3/2001), ÚK (5/2001) 

Kontaktní adresa: Mgr. Dita Váchová, IDM MŠMT, Talentcentrum, Sámova 3, 101 

00  Praha 10, tel. 02/71 74 69 82, 71 74 71 62, fax 02/71 74 69 23, e-mail: 

talent.idm@volny.cz. 

Kategorie II: 

A 18) Soutěž dětských recitátorů a recitačních kolektivů (30. ročník) - 4 

kategorie dle ročníku školy + kategorie kolektivů 

ZŠ, ZUŠ, SPVČDM .... -  Š (2/2001), O (3-4/2001), R (4-5/2001), Ú 

(14.-21.6.2001, Trutnov - v rámci přehlídky Dětská scéna 2001, viz B 9) 

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: 
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talent.idm@volny.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, e-mail: artama@volny.cz. 

A 19) Hudební festival středních pedagogických škol a vyšších odborných 

škol pedagogických - 4 obory (dívčí pěvecké sbory, instrumentální a vokální 

soubory, sólový zpěv, hra na hudební nástroje) 

SPgŠ a VOŠ pedagogické - Ú (3/2001) 

Kontaktní adresa: Mgr. Jiří Slovík, VOŠ a SPgŠ, Jiráskova 1a, 749 01  Krnov, tel. 

0652/71 05 88, fax 0652/71 62 10, e-mail: slovik@atlas.cz. 

A 20) Gymnazia Cantant (7. ročník) - 1 kategorie 

G - R (2/2001, Praha, Brno, Hradec Králové, Ostrava, Liberec), Ú (5.-7.4.2001, 

Brno) 

Kontaktní adresa: Mgr. Jan Ocetek, Lány 24, 625 00 Brno, tel./fax 05/47 21 52 

36, e-mail: ocetek@phil.muni.cz. 

A 21) Poema 2000 (42. ročník) - 1 kategorie 

SPgŠ a VOŠPg - Ú (10-11/2000) 

Kontaktní adresa: RNDr. Jana Adamcová, VOŠSP, SPgŠ a OA Most, Z. Fibicha 

2778, 434 01  Most, tel. 035/26 773, fax 035/26 161, e-mail: 

adamcova@schoolnet.cz. 

1.1.3. Sportovní soutěže 

Kategorie I: 

A 22) Zdatné děti (32. ročník) - víceboj 6. ročníků ZŠ - 2 kategorie kolektivů 

(malé a velké školy) 

ZŠ - O, Ú (6/2001) 

A 23) Volejbal - 2 kategorie, vždy dívky, chlapci 

ZŠ, SŠ - O, R, Ú (6/2001) 

A 24) Fotbal - kategorie chlapci 

SŠ - O, R, Ú (5/2001) 

A 25) Basketbal - kategorie dívky, chlapci 

ZŠ – O, R, Ú (5/2001) 

A 26) Plavání - 2 kategorie, vždy dívky, chlapci 

ZŠ, SŠ - O, R, Ú (2/2001) 

A 27) Přespolní běh - 2 kategorie, vždy dívky, chlapci 

ZŠ, SŠ - O, R, Ú (11/2000) 
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A 28) Softball - kategorie dívky, chlapci 

SŠ - O, R, Ú (4/2001) 

A 29) Floorball - 2 kategorie, vždy dívky, chlapci 

ZŠ, SŠ - O, R, Ú (3/2001) 

A 30) Pohár v silovém víceboji - kategorie chlapci 

SŠ - O, R, Ú (4/2001) 

A 31) Pohár v šachu - kategorie smíšená družstva 

ZŠ - O, R, Ú (12/2000) 

Kontaktní adresa sportovních soutěží A/22 až A/31: Dr. Ladislav Petera, 

sekretariát Asociace školních sportovních klubů ČR, José Martího 31, 162 52  

Praha 6, tel. 02/20 17 21 45, fax 20 56 22 35, e-mail: petera@ftvs.cuni.cz. 

1.1.4. Soutěže v oblasti speciálního školství 

Kategorie I: 

A 32) Sportovní hry žáků zvláštních škol (36. ročník) - atletický čtyřboj - 

kategorie dívky, chlapci 

ZvŠ - Š, O (5/2001), R (5/2001), Ú (6/2001, Kolín) 

Kontaktní adresa: Dr. Vladimír Sura, předseda organizačního výboru 
Sportovních her mládeže zvláštních škol, Školský úřad Karlovy Vary, 
Krušnohorská 979, 363 01  Ostrov, tel. 0164/61 52 34. 

A 33) Sportovní hry zrakově postižené mládeže (6. ročník) - 4 zrakové 

kategorie, dívky, chlapci (atletika, plavání, přehazovaná, goalball, časovka družstev 

na dvojkolech) 

spec. ZŠ - Ú (6/2000, Litovel) 

Kontaktní adresa: Mgr. Tomáš Král, předseda organizačního výboru Sportovních her 

zrakově postižené mládeže, Speciální školy a školská zařízení pro zrakově postižené, 

Škola J. Ježka, Loretánská 19, 119 00  Praha 1, tel. 02/20 51 52 64, fax 02/20 51 51 

24, e-mail: skolajj@braillnet.cz. 

A 34) Celostátní sportovní hry sluchově postiženého žactva (37. ročník) - 4 

disciplíny (atletika, plavání - dívky, chlapci; malá kopaná - chlapci; košíková 

dívky) 

spec. ZŠ - Ú (6/2001, Olomouc) 

Kontaktní adresa: Mgr. Jan Kratochvíl, předseda organizačního výboru 
Celostátních sportovních her sluchově postižených žáků, Okružní 1, 664 91  
Ivančice, tel. 05/92 14 06. 

A 35) Celostátní sportovní hry sluchově postižené mládeže (20. ročník) - 4 

disciplíny (atletika - dívky, chlapci; odbíjená - dívky; kopaná - chlapci; stolní tenis 

- smíšená družstva) 

spec. SŠ - Ú (5/2001, Praha) 

Kontaktní adresa: Mgr. Miloš Pártl, SPŠ oděvní, SOU pro sluchově 
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postiženou mládež a OU, Gellnerova 1, 637 00  Brno, tel. 05/41 22 04 64, 
fax 05/41 22 04 64, e-mail: mpartl@volny.cz. 

A 36) Braillův klíč (6. ročník) - 3 kategorie dle ročníku a typu školy 

spec. ZŠ, ZvŠ - Ú 

Kontaktní adresa: Mgr. Emilie Průchová, Speciální školy a školská zařízení pro 

zrakově postižené, Škola J. Ježka, Loretánská 19, 119 00  Praha 1, tel. 02/20 51 52 

64, fax 02/20 51 51 24, e-mail: skolajj@braillnet.cz. 
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Kategorie II: 

A 37) Festival zájmové umělecké činnosti výchovných ústavů pro mládež - 

kategorie dívky, chlapci 

výchovné ústavy pro mládež - Š, Ú 

A 38) Festival zájmové umělecké činnosti dětských výchovných zařízení - 

kategorie dívky, chlapci 

dětské domovy, dětské výchovné ústavy, speciální školy - Š, Ú 

A 39) Přebor dětských výchovných zařízení v minikopané a vybíjené - 

kategorie dívky, chlapci 

dětské domovy, dětské výchovné ústavy, speciální školy - Š, Ú 

A 40) Sportovní hry dětí z dětských domovů  - kategorie dívky a chlapci 

dětské domovy, speciální školy, dětské výchovné ústavy - Š, R, Ú 

A 41) Přehlídka zájmové umělecké činnost dětských domovů - 2 kategorie dle 

věku 

dětské domovy - Š, R, ÚM 

A 42) Turistický sraz dětských domovů - kategorie bez rozlišení věku 

dětské domovy - Š, R, ÚM 

A 43) Zimní olympiáda dětských výchovných ústavů - kategorie dívky, chlapci 

dětské výchovné ústavy - Š, Ú 

A 44) Zimní olympiáda výchovných ústavů pro mládež - kategorie dívky, 

chlapci 

výchovné ústavy pro mládež - Š, Ú 

A 45) Letní olympiáda dětských výchovných ústavů - kategorie chlapci 

dětské výchovné ústavy - Š, Ú 

A 46) Letní olympiáda výchovných ústavů pro mládež - kategorie chlapci 

výchovné ústavy pro mládež - Š, Ú 

A 47) Letní olympiáda výchovných ústavů - kategorie dívky 

dětské výchovné ústavy, výchovné ústavy pro mládež - Š, Ú 

Kontaktní adresa soutěží A/37 až A/47: 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: 

talent.idm@volny.cz. 

A 48) Soběslavská růže (7. ročník) - celostátní soutěž odborných učilišť a 

praktických škol ve vázání a aranžování rostlin - 2 kategorie - jednotlivci a 

tříčlenná družstva 

spec. OU, PrŠ - Š, Ú (18.-20.10.2000)  

Kontaktní adresa: Mgr. Jan Gajda, Odborné učiliště a Praktická škola, Školní 

náměstí 99/I, 392 01  Soběslav, tel. 0363/52 12 24, fax 0363/52 15 56, e-mail: 

ouprs@qasar.cz. 
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A 49) Přehlídka módy - celostátní soutěž žáků odborných učilišť a praktických 

škol - kategorie dívek 

spec. OU, PrŠ - Š, Ú (5/2001) 

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: 

talent.idm@volny.cz 

1.1.5. Ostatní soutěže 

Kategorie I: 

A 50) Soutěž v grafických předmětech - 4 obory (psaní na klávesnici, autorská 

korektura, těsnopis, stenotypistika) 

SŠ - Š (3/2001), R (3/2001), ÚM (4/2001) 

Kontaktní adresa: Ing. Jaroslav Konůpek, Výzkumný ústav odborného školství, 

Pod Stanicí 1144/2, 102 00  Praha 10, tel. 02/78 62 25 1-6, fax 02/78 63 380, 

e-mail: konupek@vuos.cz. 

A 51) Mezinárodní soutěž v programování (9. ročník) - 1 věková kategorie v 7 

progra-movacích jazycích 

SŠ - MK (5/2001), MF (10/2001) 

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: 
talent.idm@volny.cz. 

A 52) Soutěž první pomoci (6. ročník) - celostátní soutěž s mezinárodní účastí - 1 

kategorie 

SZdrŠ - Š, ÚM (6/2001, Brno) 

Kontaktní adresa: PhDr. J. Kelnarová, Střední zdravotnická škola, Jaselská 
7/9, 602 00  Brno, tel. 05/41 24 71 25. 

Kategorie II: 

A 53) Soutěž dětí a mládeže v programování (15. ročník) - 2 kategorie dle věku 

a programovacího jazyka 

ZŠ, SŠ - O (3/2001), R (4/2001), Ú (6/2001) 

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: 
talent.idm@volny.cz. 

A 54) Vzdělání a řemeslo (7. ročník) - celostátní přehlídka umu a dovednosti 

českého středního odborného školství – 5 oborů 

SOŠ, SOU, OU, U - Š, R, Ú (26.-29.9.2001, České Budějovice) 

Kontaktní adresa: Mgr. Pavel Kněnický, Mgr. Jan Brič, odbor 23 MŠMT, 

Učňovská 100, 190 00  Praha 9, tel. 02/66 10 66 23(2), fax 02/66 10 66 32, e-mail: 

knenic@msmt.cz. 

1.2. Soutěže typu B 
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1.2.2. Umělecké soutěže 

Kategorie I: 

B 1) Virtuosi per musica di pianoforte (33. ročník, Městský úřad Ústí nad 

Labem) - mezinárodní klavírní soutěž posluchačů uměleckých škol - 3 kategorie 

ZUŠ, konzervatoře - ÚM (11/2000, Městské divadlo Ústí nad Labem) 

Kontaktní adresa: Karla Herajnová, ředitelka ZUŠ Evy Randové, W. Churchilla 4, 

400 01  Ústí nad Labem, tel. 047/52 11 914, fax 047/52 10 551, e-mail: 

zuserandova@ambox.vol.cz. 

B 2) Pěvecká soutěž A. Dvořáka (35. ročník, Městský úřad Karlovy Vary, 

Městské kulturní středisko Karlovy Vary) - mezinárodní interpretační soutěž 

mladých pěvců - 1 kategorie 

ZUŠ, konzervatoře - ÚM (11/2000, Karlovy Vary) 

Kontaktní adresa: Karlovarský symfonický orchestr, sekretariát Pěvecké 
soutěže A. Dvořáka, nám. I. P. Pavlova 14, 360 00  Karlovy Vary, tel. 
017/28 707-8, fax 017/23 753. 

Kategorie II: 

B 3) Kocianova houslová soutěž (43. ročník, Městský úřad Ústí nad Orlicí) - 

mezinárodní houslová soutěž mladých interpretů - 4 kategorie 

ZUŠ, konzervatoře - ÚM (5/2001, Ústí nad Orlicí) 

Kontaktní adresa: Mgr. Eva Zelinková, Klubcentrum, Dělnická 1405, 562 01  Ústí 

nad Orlicí, tel./fax 0465/52 39 75, e-mail:, PaedDr. Jiří Tomášek, ZUŠ J. Kociana, 

562 01  Ústí nad Orlicí, tel. 0465/52 52 72, fax 0465/52 76 46, e-mail: 

zusuo@uo.fairnet.cz. 

B 4) Mladý módní tvůrce ČR (13. ročník, Sdružení pro pořádání MMT ČR) - 

soutěž žáků SOU, OU a U - textilních a oděvních oborů - 1 kategorie, 6 oborů 

SOU, OU a U - Ú (10/2000) 

Kontaktní adresa: Ing. Jana Stará, Sdružení pro pořádání soutěže MMT ČR, SOU 

textilní a služeb, K. Světlé 2, 586 01  Jihlava, tel. 066/73 07 625, 73 00 826, fax 

066/73 10 148, e-mail: souslu@ji.cz. 

B 5) Mezinárodní dětská výtvarná soutěž Lidice 2001 (29. ročník, Ministerstvo 

kultury, Mladá fronta a.s., Česká komise pro spolupráci s UNESCO, Ministerstvo 

zahraničních věcí, Československý ústav zahraniční, Obecní úřad Lidice) - 2 

kategorie dle věku 

MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, SPVČDM ...- Ú (6/2001, Muzeum Středního Pootaví - Hrad, 

Strakonice) 

Kontaktní adresa: Mgr. Ľubica Riedlbauchová, komisařka výstavy, Mladá fronta 

a.s., Radlická 61, 150 00  Praha 5, tel. 02/57 32 11 81, fax 02/53 34 92. 

B 6) Dětská scéna 2001 (Ministerstvo kultury) - 30. celostátní přehlídka dětských 

divadelních, loutkářských a recitačních souborů a celostátní dílna dětských 

recitátorů 

ZŠ, ZUŠ, SPVČDM ... - O (3/2001), R (3-4/2001), Ú (14.-21.6.2001, Trutnov) 
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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@volny.cz. 

B 7) Celostátní přehlídka dětských folklórních souborů 2001 (17. ročník, 

Ministerstvo kultury) 

ZŠ, ZUŠ, SPVČDM … - O, R (1-4/2001), Ú (5/2001) 

Kontaktní adresa: Jana Rychtová, 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@volny.cz. 

B 8) Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů (11. ročník, 

Ministerstvo kultury) - 4 kategorie dle věku 

ZŠ, ZUŠ, SPVČDM … - R (3-4/2001), Ú (6/2001, 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@volny.cz. 

B 9) Celostátní přehlídka dětského parketového tance (Ministerstvo kultury) - 

festival dětského tance - 2 disciplíny (plesové formace a parketové taneční 

kompozice) - 2 kategorie dle věku 

ZŠ, ZUŠ, SPVČDM … - O (3/2001), R (3-4/2001), Ú (5/2001 - pouze ve 2 

kategoriích, Hradec Králové, Česká Lípa) 

Kontaktní adresa: Miroslav Franc, Hradecká kulturní a vzdělávací 
společnost, tř. ČSA 300, 500 44  Hradec Králové, tel./fax 049/55 13 960, 
e-mail: hkys@hk.czcom.cz. 

B 10) Wolkrův Prostějov (44. ročník, Ministerstvo kultury) - celostátní festival 

poezie pro sólové recitátory, recitační kolektivy a divadla poezie - 3 kategorie dle 

věku 

SŠ - Š, O (2/2001), R (3/2001) , Ú (6/2001, 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@volny.cz. 

B 11) “A 2001” (7. ročník, Městský úřad Kladno) - přehlídka absolventských 

prací žáků středních uměleckých škol - 1 kategorie 

SUŠ - ÚK (6/2001, Kladno) 

Kontaktní adresa: Mgr. Alena Holubcová, Městský úřad Kladno - odbor 
kultury, náměstí Starosty Pavla 44, 272 00  Kladno, tel. 0312/60 41 11. 

1.2.3. Sportovní soutěže 

Kategorie II: 

B 12) Pohár rozhlasu v atletice (32. ročník, Český atletický svaz, Český rozhlas, 

Asociace školních sportovních klubů ČR) - atletický víceboj - kategorie městských 

škol, vesnických škol, sportovních tříd (dívky, chlapci) 

ZŠ - Š, O (5/2001), R (6/2001), Ú (9/2001) 
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Kontaktní adresa: Eva Vápenková, Český atletický svaz, Atletické 100/2, poštovní 

schránka 40, 160 17  Praha 6, tel. 02/33 35 53 37, fax 02/52 74 17, e-mail: 

atletika@cstv.cz. 

B 13) CORNY - Středoškolský pohár v atletice (19. ročník, Asociace školních 

sportovních klubů ČR, Český atletický svaz)  - atletický víceboj - kategorie dívky, 

chlapci 

SŠ - O (9/2000), R (10/2000), Ú (11/2000) 

B 14) Olympijský atletický čtyřboj (Asociace školních sportovních klubů ČR, 

Český olympijský výbor) - kategorie dívky, chlapci 

ZŠ - O, R, Ú (6/2001) 

Kontaktní adresa soutěží B/13 a B/14: Dr. Jaroslav Koukal, sekretariát Asociace 

školních sportovních klubů ČR, José Martího 31, 162 52  Praha 6, tel. 02/20 17 21 

44, fax 02/20 56 22 35, e-mail: koukal@ftvs.cuni.cz. 

B 15) Vybíjená - Capri Sonne cup (Limova, Asociace školních sportovních 

klubů ČR a agentura EGO) - kategorie smíšená družstva 

ZŠ - O, R, Ú (4/2001) 

Kontaktní adresa: Vlastimil Hejcman, Regionální rada Asociace školních 

sportovních klubů ČR, SOU EEU, Vejprnická 56, 318 02  Plzeň, tel. 019/73 86 

492, fax 019/72 41 612, e-mail: assk@pilsedu.cz. 

B 16) Basketbal - Středoškolská basketbalová liga (Česká basketbalová 

federace, CAC Production a Asociace školních sportovních klubů ČR) - kategorie 

dívky, chlapci 

SŠ – O, R, Ú (2/2001)  

Kontaktní adresa: Mgr. Václav Lešanovský, Regionální rada Asociace školních 

sportovních klubů ČR, ČVUT, kabinet tělesné výchovy, Pohraniční 1, 405 01  

Děčín, tel./fax 0412/51 27 40, e-mail: lesan@vs.xion.cz. 

B 17) Mc Donald´s CUP 2000/2001 - pohár v minifotbalu žáků ZŠ (Asociace 

školních sportovních klubů ČR, Českomoravský fotbalový svaz, Mc Donald´s ČR) 

- 2 kategorie dle ročníku školy 

A (2. a 3. ročník ZŠ), B (4. a 5. ročník ZŠ) - O (do 30.5.2001), R (6/2001) 

Kontaktní adresa: Dr. Ladislav Petera, sekretariát Asociace školních sportovních 

klubů ČR, José Martího 31, 162 52  Praha 6, tel. 02/20 17 21 45, fax 20 56 22 

35, e-mail: petera@ftvs.cuni.cz. 

1.2.5. Ostatní soutěže 

Kategorie II: 

B 18) Děčínská kotva 2001 (30. ročník, Ministerstvo zemědělství) - národní 

soutěž a mistrovství floristů ČR v aranžování rostlin - 2 kategorie dle věku 

SŠ, SOU, zahr. podniky - Ú (19.5.2001, Děčín) 
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Kontaktní adresa: Ing. Libor Kunte, SŠ zahradnická a zemědělská a SOU, 

Českolipská 123, 405 02  Děčín - Libverda, tel. 0412/52 46 92, fax 0412/52 46 94, 

e-mail: libverda@space.cz. 

B 19) Zelená stezka - Zlatý list (29. ročník, Centrum pro děti a mládež Českého 

svazu ochránců přírody) - přírodovědně-ekologická soutěž dětských kolektivů - 2 

kategorie dle ročníku školy 

ZŠ, SŠ, SPVČDM ... - M (4/2001), R (5/2001), Ú (18.-23.6.2001) 

Kontaktní adresa: CDM ČSOP, poštovní přihrádka 447, 111 21  Praha 1, tel. 

02/90 01 20 69, fax 02/24 92 17 65, e-mail: cdmcsop@volny.cz. 

B 20) “Učeň instalatér 2001” (4. ročník, Cech topenářů a instalatérů ČR) - soutěž 

žáků 3. ročníků SOU a U oboru instalatér 

SOU, U - Š (12/2000-2/2001), R (3/2001), Ú (4/2001, v rámci stavebního veletrhu 

v Brně) 

Kontaktní adresa: Ing. Andrzej Bartoš, SOŠ, SOU a U, Jílová 36g, 639 00  Brno, 

tel. 05/43 42 45 12, fax 05/43 42 45 55, e-mail: bartos@sou-jilova.anet.cz. 

 

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. 182/1998 Sb. ve školním roce 

2000/2001 školám účast na následujících soutěžích a přehlídkách (vyhlašovatel uveden v 

závorce za názvem soutěže nebo přehlídky): 

2.1. Předmětové soutěže 

C 1) Matematická soutěž žáků SOŠ, ISŠ a SOU (9. ročník, Jednota českých 

matematiků a fyziků) - 7 kategorií dle ročníku školy 

SOŠ, ISŠ, SOU – Š (2/2001), Ú (3/2001) 

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. 

2.2. Umělecké soutěže 

C 2) Šrámkův Písek (40. ročník, Městské divadlo Písek, IPOS-ARTAMA Praha) 

- národní setkání mladého amatérského divadla 

SŠ - R (3-4/2001) Ú (5/2001, 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) Krásná jako kvítka ... (11. ročník, Základní škola, Frýdecká, Havířov - 

Bludovice) - mezinárodní výtvarná soutěž žáků mateřských a základních škol - 

kresba, grafika - 5 kategorií 

MŠ, ZŠ - ÚM (1.6.2001, Havířov - Bludovice) 

Kontaktní adresa: Mgr. Jiřina Sivá, Základní škola, Frýdecká 37, 736 01  Havířov 

- Bludovice, tel. 069/64 11 325. 
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C 4) Amadeus (8. ročník, Základní umělecká škola F. Jílka, Brno) - mezinárodní 

mozartovská soutěž pro mladé klavíristy do 11 let - 6 kategorií 

ZUŠ - Ú (2- 3/2001) 

Kontaktní adresa: Mgr. Jaroslav Fuksa, Základní umělecká škola Františka Jílka, 

Vídeňská 52, 639 00  Brno, tel. 05/43 21 37 64, fax 05/43 23 20 61, e-mail: 

zusjilka@mbox.vol.cz; ZUŠ, Veveří 133, 616 00  Brno, tel. 05/41 21 16 32, fax 

05/41 24 17 49, e-mail: zus.veveri@mbox.inet.cz. 

C 5) Karlovarský skřivánek (6. ročník, Školský úřad Karlovy Vary, Mezinárodní 

pěvecké centrum A. Dvořáka) - pěvecká soutěž - 3 kategorie dle věku 

ZŠ, ZUŠ, SŠ - Š (12/2000), O (1/2001), Ú (5.-7.3.2001, Karlovy Vary) 

Kontaktní adresa: Mgr. Jindřich Volf, ředitel ZŠ, Šmeralova, 360 01  Karlovy 

Vary, tel. 017/34 47 021. 

C 6) Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicizmus (7. ročník, Základní 

umělecká škola Karla Ditterse, Vidnava) - interpretační soutěž pro sólisty a 

komorní soubory ZUŠ ČR, konzervatoře ČR, Německa, Polska a SR - 4 kategorie 

ZUŠ, konzervatoře - Ú (12.-14.10.2000, Vidnava) 

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

C 7) Mateřinka 2001 (6. ročník, Nadační fond Mateřinka) - přehlídka mateřských 

škol - hudební, výtvarně-dramatická a pohybová výchova - 1 kategorie 

MŠ - R, Ú (5/2001, Nymburk) 

Kontaktní adresa: Nadační fond Mateřinka, PhDr. Ivana Šmejdová, Palackého 

116, 288 02  Nymburk, tel. 0325/51 20 79, fax 0325/51 20 78, e-mail: 

fai@nymburk.cz. 

C 8) Čtenice - (obec Hodslavice, Katedra historie UP Olomouc, Školský úřad 

Nový Jičín) - celostátní soutěžní přehlídka studentských odborných prací v oboru 

historie 

SŠ - ÚK (uzávěrka do 21.9.2001, 15.11.2001, ZŠ Hodslavice) 

Kontaktní adresa: PhDr. Zora Kudělková, Hodslavice 441, 742 71, tel. 0656/76 82 

29. 

C 9) Přehlídka zájmové umělecké činnosti církevních škol (8. ročník, Církevní 

střední škola a střední zdravotnická škola sv. Anežky České Odry) - setkání žáků a 

učitelů středních církevních škol - 1 kategorie 

SŠ - Ú (3-4/2001) 

Kontaktní adresa: Sr. Jana Eva Petrášová, Ing., Mgr., Církevní střední škola a 

střední zdravotnická škola sv. Anežky České Odry, tř. 1. máje 37, 742 35  Odry. 

C 10) Barevný svět (8. ročník, Základní škola, Kaštanová, Třinec-Sosna) - 

mezinárodní výtvarná soutěž - 5 kategorií dle věku  

ZŠ, ZUŠ - Ú (20.5.2001), výtvarná dílna (1.-7.7.2001) 

Kontaktní adresa: Mgr. Aleš Adamík, ZŠ, Kaštanová 412, 739 61 Třinec, tel. 

0659/25 629, 0603/86 14 82, fax 0659/32 31 91, e- mail: adamikales@iol.cz. 
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C 11) Výtvarná soutěž (8. ročník, Český zahrádkářský svaz) - 4 kategorie dle 

věku 

ZŠ, ZvŠ - ÚK (uzávěrka 3/2001) 

Kontaktní adresa: Stanislava Jeřábková, Český zahrádkářský svaz, Rokycanova 318/15, 

130 00  Praha 3, tel. 02/27 86 12, 27 75 31. 

C 12) Fotografická soutěž ČSOP (6. ročník, Český svaz ochránců přírody, Lesy 

ČR, s.p.) - 3 kategorie dle věku 

ÚK - (uzávěrka 10/2001) 

Kontaktní adresa: CDM ČSOP, poštovní přihrádka 447, 111 21  Praha 1, tel. 

02/90 01 20 69, 0606/90 02 86, fax 02/24 92 17 65, e-mail: cdmcsop@volny.cz. 

C 13) Požární ochrana očima dětí (27. ročník, Sdružení hasičů Čech, Moravy a 

Slezska) - výtvarná a literární soutěž s tematikou požární ochrany, 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 (2-3/2001), O 

(4/2001), R (5/2001), Ú (5/2001) 

Kontaktní adresa: Ing. Monika Němečková, úsek mládeže kanceláře ústředí SH 

ČMS, Blatnická 13, 121 07  Praha 2, tel. 02/22 51 56 57, fax 02/22 51 16 75, 

e-mail: monika.nemeckova@shcms.cz. 

2.3. Sportovní soutěže 

C 14) Pohár ve šplhu (Asociace školních sportovních klubů ČR) - kategorie 

chlapci 

SŠ - O, R, Ú (12/2000) 

Kontaktní adresa: Dr. Ladislav Petera, sekretariát Asociace školních sportovních 

klubů ČR, José Martího 31, 162 52  Praha 6, tel. 02/20 17 21 45, fax 20 56 22 

35, e-mail: petera@ftvs.cuni.cz. 

C 15) Fotbal ano – drogy ne! (1. ročník, Českomoravský fotbalový svaz) - sálová 

kopaná - 1 věková kategorie 

SŠ – Š, M, O (2/2001), R (4/2001), Ú (5/2001, Praha) 

Kontaktní adresa: Českomoravský fotbalový svaz, Diskařská 100, 160 00  Praha 6, 

e-mail: mestek@fotbal.cz. 

2.4. Soutěže v oblasti speciálního školství 

C 16) Paralympiáda dětí a mládeže v plavání (10. ročník, Federace rodičů a 

přátel sluchově postižených, Český svaz mentálně postižených sportovců) - 3 

kategorie dle typu postižení 

spec. školy - Ú (5/2001) 

Kontaktní adresa: Mgr. Alice Erlebachová, Zvláštní škola, Husova 783, 464 01  

Frýdlant, tel. 0427/31 21 10. 

C 17) Sportovní soutěže mentálně postižených (Český svaz mentálně 

postižených sportovců) - 6 kategorií (dívky, chlapci, ženy, muži, ženy B, muži B - 

11 sportů 
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spec. školy a zařízení pro mentálně postižené  

R (stolní tenis 10-11/2000, kopaná 9/2000, plavání 2-3/2001, atletika 5/2001, malá 

kopaná 4-6/2001, floorball 1-5/2001, košíková 3-4/2001, cyklistika 9/2000, 

přespolní běh 9-10/2000, lyžování 1-2/2001), Ú (stolní tenis 11-12/2000, 

kopaná 9-10/2000, plavání 4/2001, atletika 5-6/2001, malá kopaná 4-6/2001, 

floorball 1-5/2001, košíková 3-4/2001, cyklistika 9-10/2000, přespolní běh 

9-10/2000, lyžování 1-2/2001, tenis 6/2001) 

Kontaktní adresa: Dr. Pavel Svoboda, Českého svazu mentálně 
postižených sportovců, Durychova 1381, 500 00  Hradec Králové, tel. 
049/52 73 266, fax 049/52 10 661. 

2.5. Ostatní soutěže 

C 18) Soutěž dětí a mládeže v radioelektronice (Český radioklub a Společnost 

mladých elektroniků) - 3  kategorie dle věku 

ZŠ, SŠ - O (3/2001), R (4/2001), Ú (5/2001) 

Kontaktní adresa: Jindřich Gűnther, Český radioklub, U Pergamenky 3, 170 00  

Praha 7, tel. 02/87 22 240, fax 02/87 22 242. 

C 19) The Writing Contest - korespondenční soutěž v angličtině (The SPUSA - 

Společnost přátel USA) - 3 kategorie dle ročníku školy 

ZŠ, SŠ,VŠ - ÚK (uzávěrka 15.4.2001, 6/2001, Praha) 

Kontaktní adresa: Štěpánka Maňhalová, Andrea Černá, Vzdělávací 
středisko SPUSA, Rytířská 10, 110 00  Praha 1, tel. 02/24 21 08 13, fax 
02/24 21 38 59, e-mail: spusa@mbox.vol.cz. 
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C 20) Project Time Capsule (Oxford University Press) 

ZŠ, SŠ - ÚK (uzávěrka 31.5.2001, 6/2001) 

Kontaktní adresa: Oxford University Press, Štěpánská 61, 116 02  Praha 1, tel./fax 

02/24 22 54 38, e-mail: eway@terminal.cz. 

C 21) Debatní program Karl Popper (Asociace debatních klubů) - mezinárodní 

soutěž v debatování v českém a anglickém jazyce - 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 22) Soutěže modelářských odborností (Českomoravský modelářský svaz) - 6 

odborností (letečtí, raketoví, lodní, plastikoví, železniční modeláři a dráhoví 

automodeláři) - různé věkové kategorie 

ZŠ - O (3-4/2001), R (4-5/2001), Ú (dráhoví automodeláři 5/2001, železniční, 

lodní, plastikoví, letečtí a raketoví modeláři 6/2001) 

Kontaktní adresa: Miroslav Navrátil, předseda, Českomoravský modelářský 
svaz, U Pergamenky 3, 170 00  Praha 7, tel. 02/80 26 04. 

C 23) Soutěž učňů stavebních oborů (5. ročník, ABF, a.s., Praha) - soutěž žáků 

2. a 3. ročníků SOU, OU, O a ISŠ – 3 kategorie (zedník, zedník-obkladač a truhlář) 

SOU, OU, O, ISŠ – R (Ostrava 10/2000, Hradec Králové 11/2000, Znojmo 

2/2001, Plzeň 3/2001, Brno 4/2001, České Budějovice, Praha 5/2001, Ústí n. 

L., Karlovy Vary 5/2001), ÚM (9/2001, Praha) 

Kontaktní adresa: PhDr. Lenka Ulrychová, ABF, a.s., Václavské nám. 31, 111 21  

Praha 1, tel. 02/22 89 11 36, fax 02/22 89 11 99, e- mail: ulrychova@abf.cz. 

C 24) “Učeň automechanik 2001” (6. ročník, Svaz autopraven ČR) - soutěž žáků 

3. ročníků SOU a U oboru MO SMV - automechanik 

SOU, U - Š (4/2001), R (do 15.5.2001), Ú (6/2001 v rámci Autosalonu v Brně) 

Kontaktní adresa: Ing. Milan Vorel, SOŠ a SOU, Pod Stanicí 2, 102 00  Praha 10, 

tel. 02/78 63 41 11, 78 63 611, fax 02/78 68 746, e-mail: 

souhostivar@embox.vol.cz. 

C 25) Eurorebus - škola hrou s TERRA-KLUBEM (6. ročník, TERRA-KLUB) - 

3 kategorie dle ročníku školy 

ZŠ, SŠ - Š (2-3/2001), Ú (3-6/2001) 

Kontaktní adresa: Mgr. Miloš Turek, TERRA-KLUB o.p.s., Americká 5, 120 00  

Praha 2, tel./fax 02/33 37 88 21, 67 91 41 78, e-mail: lostur@volny.cz. 

C 26) Zlatá udice (Český rybářský svaz) - 3 kategorie dle ročníku školy 

ZŠ, SŠ - M (4/2001), O (5/2001), R (6/2001), Ú (6/2001) 

Kontaktní adresa: Jarmila Poslušná, Český rybářský svaz - odd. sportu a mládeže, 

Nad Olšinami 31, 100 00  Praha 10, tel. 02/78 11 751-3, fax 02/78 11 754, e-mail: 

radacrs@ipnet.cz. 

C 27) Mladý zahrádkář (Český zahrádkářský svaz) – 2 kategorie dle ročníku 

školy 



                                                                 

 

 85 

ZŠ - M (2-3/2001), O (4-5/2001), Ú (6/2001) 

C 28) Okno do přírody (7. ročník, Český zahrádkářský svaz) - 1 kategorie do 15 

let 

ZŠ - ÚK (6/2001) 

Kontaktní adresa soutěží C/27 a C/28: Stanislava Jeřábková, Český zahrádkářský svaz, 

Rokycanova 318/15, 130 00  Praha 3, tel. 02/27 86 12, 27 75 31. 

C 29) “Je ještě čas…!?” (14. ročník, Centrum volného času Ulita) - soutěž 

kresleného humoru k ochraně a tvorbě životního prostředí - 1 kategorie  

ÚK - (uzávěrka 4/2001) 

Kontaktní adresa: CDM ČSOP, poštovní přihrádka 447, 111 21  Praha 1, tel. 

02/90 01 20 69, 0606/90 02 86, fax 02/24 92 17 65, e-mail: cdmcsop@volny.cz. 

C 30) Chovatelské dovednosti mladých (31. ročník, Český svaz chovatelů) - 

2 kategorie dle věku, 10 odborností 

ZŠ, SŠ - M (2/2001), O (4/2001), Ú (8/2001) 

Kontaktní adresa: Eliška Stejskalová, Český svaz chovatelů, Maškova 3, 182 53  

Praha 8 - Kobylisy, tel. 02/68 83 437, 68 84 313, fax 02/68 83 442. 

C 31) Zlatá srnčí trofej (30. ročník, Českomoravská myslivecká jednota) - 3 

kategorie dle ročníku školy 

ZŠ - M (4-5/2001), O (4-5/2001), Ú (7-8/2001) 

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 32) Dopravní soutěž mladých cyklistů (23. ročník, Rada vlády ČR pro 

bezpečnost silničního provozu) – 2 kategorie dle ročníku školy 

ZŠ, spec. ZŠ - Š (3-4/2001), O (4-5/2001), Ok (5/2001), R (5/2001), Ú (6/2001), 

ÚM (7/2001; 9/2001) 

C 33) “Děti, pozor, červená!” (Rada vlády ČR pro bezpečnost silničního 

provozu) - výtvarná soutěž s problematikou bezpečnosti silničního provozu - 

3 kategorie dle ročníku školy 

MŠ, ZŠ - Š (1/2001), O (2/2001) 

C 34) Zlatá zebra (Rada vlády ČR pro bezpečnost silničního provozu) - 

rozhlasový výchovný program - 2 kategorie dle ročníku školy 

ZŠ - Š (2-3/2001), O (4/2001) 

Kontaktní adresa soutěží C/23 až C/25: Mgr. Josef Votruba, Ministerstvo dopravy 

a spojů ČR, odbor silniční dopravy a BESIPu, nábřeží Ludvíka Svobody 12/22, 

P.O.BOX 9, 110 15  Praha1 1, tel. 02/51 43 10 07. 

C 35) Ekologická olympiáda (6. ročník, Český svaz ochránců přírody) - 

1 kategorie  

SŠ - Š (do 15.11.2000), R (do 30.11.2000), Ú (do 30.5.2001) 

Kontaktní adresa: Ivoš Plecháč, národní koordinátor Ekologické olympiády, 
P.O.BOX 21 B, 551 01  Jaroměř, tel. 0442/81 32 42. 
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C 36) Český cukrář (4. ročník, Společenstvo cukrářů ČR) - celostátní soutěž žáků 

odborných škol v cukrářských znalostech a dovednostech 

SOŠ - Š (9/2000), R (9/2000), Ú (10/2000) 

Kontaktní adresa: JUDr. Helena Fišerová, tajemník soutěže, Obchodní a hotelová 

škola, s.r.o., Bosonožská 9, 625 00  Brno, tel. 05/47 21 84 45, 47 21 82 47, fax 

05/47 21 80 53, e-mail: hotskola@brno.anet.cz. 

C 37) Gastrosalon Hronov (39. ročník, Svaz českých a moravských spotřebních 

družstev) - celostátní soutěžní přehlídka odborných znalostí a dovedností žáků 

posledních ročníků hotelových škol ČR s mezinárodní účastí - 5 kategorií 

HŠ, SOŠ, SOU - Š (1-6/2001), ÚM (9/2001, Hronov) 

Kontaktní adresa: Ing.Vladimír Štěpánek, ředitel SOU a SOŠ Svazu českých a 

moravských spotřebních družstev, Hronov, s.r.o., Čapkova 193, 549 31  Hronov, 

tel. 0441/48 38 09, 48 31 04, fax 0441/48 24 90, e-mail: hs_hronov@nafairnet.cz. 

C 38) Brněnský soudek (6. ročník, Obchodní a hotelová škola v Brně, s.r.o.) - 

celostátní soutěž žáků odborných škol ve znalostech o pivu a v technice točení piva 

HŠ, SOŠ, SOU - Š (21.2.2000), Ú (2/2001, Brno) 

Kontaktní adresa: JUDr. Helena Fišerová, tajemník soutěže, Obchodní hotelová 

škola, s.r.o., Bosonožská 9, 625 00  Brno, tel. 05/47 21 84 45, 47 21 82 47, fax 

05/47 21 80 53, e-mail: hotskola@brno.anet.cz. 

C 39) Brněnský šejkr (6. ročník, Obchodní a hotelová škola v Brně, s.r.o.) - 

celostátní soutěž žáků odborných škol ve znalostech o nápojích a v míchání nápojů 

HŠ, SOŠ, SOU - Š (3.4.2001), Ú (4/2001, Brno) 

Kontaktní adresa: PhDr. Ludmila Bartoňová, ředitelka Obchodní hotelové školy, 

s.r.o., Bosonožská 9, 625 00  Brno, tel. 05/47 21 84 45, 47 21 82 47, fax 05/47 21 

80 53, e-mail: hotskola@brno.anet.cz. 

C 40) Gastroden (SOŠ a SOU obchodu a služeb) - soutěž učebních oborů kuchař, 

číšník, cukrář s mezinárodní účastí 

SOŠ, SOU - ÚM (11/2001, Ústí nad Labem) 

Kontaktní adresa: Jaromír Skočilas, SOŠ a SOU obchodu a služeb, 
Keplerova 7, 400 07  Ústí nad Labem, tel. 047/55 00 113, 55 00 407-l. 14, 
fax 047/55 00 335, e-mail: reditel@obchodniskola.cz. 

C 41) Mladý sommelier (6. ročník, Sommelier klub Brno, Obchodní hotelová 

škola v Brně, s.r.o., Vinařská akademie Valtice, Asociace Sommelierů ČR) - 

celostátní soutěž mladých znalců vína 

HŠ, SOŠ, SOU - Ú (12/2000, 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. 
 

Pozn.: 

Vyhlašovatelé soutěží si vyhrazují právo změnit v přehledu uvedené termíny 

konání jednotlivých stupňů soutěží, příp. místa konání ústředních kol. Přesné 
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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 2000-2001", kterou vydává Asociace školních sportovních 

klubů ČR (k dispozici na školských úřadech resp. pedagogických centrech). 

Legenda: 

Š, M, O, Ok, R, Ú - školní kolo,  místní kolo, okresní kolo, okrskové kolo, oblastní 

(regionální, krajské) kolo, ústřední kolo 

ÚM - závěrečný stupeň soutěže s mezinárodní účastí 

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, ZvŠ - 

zvláštní škola, ISŠ - integrovaná střední škola, SPVČDM - středisko pro volný 

čas 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 celé řady soutěží “typu A” a “typu B” 

bude realizována prostřednictvím organizačních oddělení školských úřadů resp. 

pedagogických center. Soutěžní úkoly pro oblastní (krajská) kola soutěží “typu A” 

a “typu B” obdrží pedagogická centra. Tyto organizace obdrží od vyhlašovatele 

(resp. organizace jím pověřené) potřebný počet výtisků úkolů či propozic. 

4) Okresní kola soutěží “typu A” (příp. “typu B”) budou financována 

(spolufinancována) pedagogickými centry, která obdrží finanční prostředky od 

MŠMT. 

5) Finanční prostředky na zabezpečení oblastních (krajských) kol soutěží přidělí 

MŠMT pedagogickým centrům. Tyto subjekty mohou organizací oblastních 
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(krajských) kol pověřit školy a školská zařízení, příp. jiné subjekty (§ 3 odst. 7 

vyhlášky MŠMT ČR č. 431/1992 Sb. ve znění vyhlášky MŠMT č. 182/1998 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. ve znění vyhlášky MŠMT č. 182/1998 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

učebních textů
*
 následující tituly: 

 

 

pro ZŠ: 
 

Kvasničková, D. a kol.: Ekologický přírodopis pro 

6.,7.(1. a 2. část),8.,9. ročník ZŠ a nižší ročníky 

víceletých gymnázií  

2006 Fortuna součást 

ucelené řady 

Č.j.: 16344/2000-22; cena: á 89,00 Kč    

Kvasničková, D.: Pracovní sešit k ekologickému 

přírodopisu pro 6.,7.,8.,9. ročník ZŠ   

2006 Fortuna součást 

ucelené řady 

Č.j.: 16344/2000-22; cena: á 49,00 Kč    

Maroušková, M., Eck,  V.: Němčina pro 7. ročník 

základní školy (učebnice, pracovní sešit, 2x 

audiokazeta) 

2006 Fortuna součást 

ucelené řady 

Č.j.: 16342/2000-22; cena: 115 + 49 + 209,00 Kč    

Macháček, M: Fyzika pro 6.,7.,8.,9. ročník ZŠ a 

víceletá gymnázia  

2006 Prometheus součást 

ucelené řady 

Č.j.: 17956/2000-22; cena: á 108,00 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 vlády ČR č. 

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

pozdějších předpisů. 
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Augusta, P., Honzák, F.: Vlastivěda pro 4., 5. ročník 

(učebnice a pracovní sešit) 

2006 SPL - Práce součást 

ucelené řady 

Č.j.: 35262/99-22; cena: 79+35; 85+35,00 Kč    

Bičík, I., a kol.: Školní atlas dnešního světa 2006 Terra  

Č.j.: 17763/2000-22-23; cena: 229,00 Kč    

Jožák, J.: Nová doba, 3. díl 2006 SPL - Práce součást 

ucelené řady 

Č.j.: 16413/2000-22; cena: 35,00 Kč    

Mühlhauserová, H., Svobodová, J.: Prvouka 1 pro 1. 

ročník základní školy  

2006 Nová škola součást 

ucelené řady 

Č.j.: 17286/2000-22; cena: 45,00 Kč    

 

 

pro SŠ: 

 

Pošta, J. a kol.: Opravárenství a diagnostika I pro 1. 

ročník učebního oboru Automechanik 

2006 
I

n

f

o

r

m

a

t

o

r

i

u

m 

 

Č.j.: 14988/2000-23; cena: 150,00 Kč    

Lepil, O., Bednařík, M., Hýblová, R.: Fyzika pro 

střední školy I  

2006 Prometheus součást 

ucelené řady 

Č.j.: 17589/2000-22-23; cena: 90,00 Kč    

Bičík, I., a kol.: Školní atlas dnešního světa 2006 Terra  

Č.j.: 17763/2000-22-23; cena: 229,00 Kč    

Musálková, B.: Deskriptivní geometrie II pro 2. roč. 

SPŠ stavebních  

2006 Sobotáles součást 

ucelené řady 

Č.j.: 14224/2000-22-23; cena: 159,00 Kč    

 

pro pomocné školy: 

 

Hemzáčková, K., Pešková, J.: Hůlková písanka – 

pracovní sešit doplňující učebnici První čtení 

2006 Parta  

Č.j.: 17228/2000-24; cena: 100,00 Kč    

 

 

pro speciální školy: 
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Hemzáčková, K. a kol.: První čtení AB – počítačový 

program 

2006 Křesťanské 

středisko 

Diakonie 

ČCE Radost 

 

Č.j.: 16756/2000-24; cena: 700,00 Kč    

 

  

 
 

 

 

 

Ztráta razítek 

 

 

Dne 19.1.2000 došlo k odcizení 1 ks kulatého razítka s textem: 

 

Mateřská škola  

Tolstého 1353 

Praha 10 

 

Písemnosti opatřené tímto razítkem po 19.1.2000 je třeba považovat za neplatné. 

Čj. 16 366/2000-20 

 

 

 

 

 

Dne 29.3.2000 došlo ke ztrátě 1 ks kulatého razítka s textem: 

 

WALDORFSKÁ  ŠKOLA 

Hornická  327 

261 01  Příbram 

 

Písemnosti opatřené tímto razítkem po 29.3.2000 je třeba považovat za neplatné. 

Čj. 16 312/2000-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 30.3.2000 došlo ke ztrátě 1 ks obdélníkového razítka s textem: 
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ZÁKLADNÍ   ŠKOLA 
Školní jídelna 

Demlova 18 

772 00 OLOMOUC 

 

Písemnosti opatřené tímto razítkem po 30.3.2000 je třeba považovat za neplatné. 

Čj. 16 307/2000-20 

 

 

 

 

 

Dne 7.4.2000 došlo ke ztrátě 1 ks obdélníkového razítka s textem: 

 

ŠKOLSKÝ  ÚŘAD 

PRAHA  2 

                                                        Korunní 15      (22) 

120 00   Praha 2 

 

Písemnosti opatřené tímto razítkem po 7.4.2000 je třeba považovat za neplatné. 

Čj. 16 309/2000-20 

 

 

 

 

 

 

 


