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                                                          O B S A H 

 
 

 

Část normativní  

 

- Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 10/2000, kterým se zrušují příkazy ministra č. 17/1998, č. 4/1999 a č.  

  22/1999 

- Rozhodnutí MŠMT o pokusném ověřování ukončování studia ve studijním oboru 78-42-M/001 Technické lyceum 

   

 

Část metodická 

 

- Pokyn MŠMT ke vzdělávání cizinců v základních školách, středních školách a vyšších odborných školách, včetně  

  speciálních škol, v České republice 

- Učební plán učebního oboru 23-56-H/001  Obráběč kovů,  tříleté denní studium 

- Učební plán studijního oboru 53-41-M/001 (53-01-6) Všeobecná sestra, večerní studium pro absolventy základních škol 

- Učební plán studijního oboru 53-41-M/001 (53-01-6) Všeobecná sestra, dálkové studium pro absolventy základních škol 

 

 

Část oznamovací  
 

- Seznam povinné dokumentace škol a školských zařízení 

- Seznam zkoušek z cizích jazyků a přehled jazykových kvalifikací  náměstků ministrů, vrchních ředitelů, ředitelů odborů a  

   vybraného okruhu zaměstnanců ministerstev  a ostatních ústředních orgánů státní správy 

- Oznámení o úpravě učebních dokumentů studijního oboru  53-42-N/001 (53-54-7) Diplomovaný ergoterapeut 

- Oznámení o úpravě učebního plánu  studijního oboru 53-41-M/001 (53-01-6) Všeobecná sestra, dálkové  a večerní 

studium  

   pro absolventy základních škol 

- Informace o platnosti učebních osnov 

- Oznámení o vydání nových učebních dokumentů skupiny oborů 33, 34, 36 a 82 pro učební obory středních odborných  

   učilišť a učilišť 

- Informace o schválení inovovaných učebních dokumentů pro obor středních odborných učilišť 24-33-2/00 (23-56-H/001)  

  Obráběč kovů, tříleté denní studium 

- Oznámení o schválení učebních dokumentů praktické školy tříleté a učebních dokumentů všeobecně vzdělávacích předmětů  

  odborných učilišť 

- Oznámení o zařazení předmětu znakový jazyk do učebních plánů  

- Oznámení o experimentálním ověřování předmětu hudebně-dramatická výchova 

- Oznámení o experimentálním ověřování  modelu bilingválního vzdělávání těžce sluchově postižených  

- Informace o udělení schvalovacích doložek 

- Oznámení o ztrátě razítek a zcizení služebního průkazu 

 

 



Poznámka : Texty neprošly korekturou. 
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ČÁST NORMATIVNÍ 

________________________________________________________________ 

 
 

 
Ministerstvo školství, mládeže  

a tělovýchovy  

Čj.: 22 246/2000 - 25      V Praze dne 28. června 2000 

 

 

 

 

 

P ř í k a z  
 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy  

č. 10/2000, 

 

kterým se zrušují příkazy ministra č. 17/1998, č. 4/1999 a č. 22/1999 

 

 

 

ředitelům školských úřadů  

 

 

I. zrušuji  

 

a) Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 17/1998, čj. 26 097/98 - 25, kterým se stanoví limit 

počtu zaměstnanců na určených školských úřadech a školských úřadech a převedení agendy mzdového 

účetnictví pro organizace regionálního školství mimo školské úřady, Věstník MŠMT sešit 11/1998,  

b) Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 4/1999, čj. 12 843/99 – 25, kterým se upravuje limit 

počtu zaměstnanců stanovený Příkazem ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 17/98 na 

školských úřadech: Beroun, Brno - město, Jihlava, Karviná, Kroměříž a Ústí n. Labem a kterým se 

školským úřadům stanovuje počet příplatků za vedení, 

c) Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 22/1999 čj. 29 355/99 – 25, kterým se upravuje 

limit počtu zaměstnanců stanovený Příkazem ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 17/98 a č. 

4/99 na školských úřadech : Kroměříž a Náchod. 

 



II. Zrušením příkazů ministra nejsou dotčeny závazné limity regulace zaměstnanosti stanovené školským 

úřadům pro rok 2000 dopisem MŠMT č.j. 16 577/2000 – 17 ze dne 5.4.2000 včetně povoleného 

neplnění přepočteného počtu zaměstnanců za rok 2000 max. do výše 7%. 
 

III. Tento příkaz nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2000 
 

 

 

      Mgr. Eduard Zeman v.r. 

     ministr školství, mládeže a tělovýchovy 

   
 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Č.j. 19 942/2000-20,23 

 

 

V Praze dne 20. června 2000 

 

 

 

 

Rozhodnutí  

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o pokusném ověřování ukončování studia ve studijním 

oboru 78-42-M/001 Technické lyceum podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních 

škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

Podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších 

odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 12 odst. 2 zákona  

č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů,  

a vyhlášky č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen ”vyhláška”), stanovím podmínky pro pokusné ověřování ukončování studia ve 

studijním oboru 78-42-M/001 Technické lyceum: 

 

Čl. 1. 

 

1) Maturitní zkouška ve studijním oboru 78-42-M/001 Technické lyceum se koná podle  

§ 11 vyhlášky, pokud se dále nestanoví jinak. 

2) Pro účely teoretické zkoušky z odborných předmětů se za odborný předmět považuje i 

matematika, přírodovědné předměty, předměty grafické komunikace a výpočetní technika.  

Ředitel školy stanoví tyto předměty podle zaměření příslušného studijního oboru  a při splnění 



podmínek stanovených v § 25 odst. 1 vyhlášky.  Při zkoušce z matematiky se postupuje podle § 

10 odst. 2 a odst. 4 vyhlášky. 

3) Volitelným předmětem maturitní zkoušky nemůže být předmět, který  byl stanoven jako 

součást teoretické zkoušky z odborných předmětů. Volitelné předměty maturitní zkoušky 

stanoví ředitel školy v souladu s § 10 odst. 5 vyhlášky. 

4) Praktická zkouška z odborných předmětů se skládá z písemné práce a její obhajoby. Pro 

písemnou práci stanoví ředitel školy  nejméně 5 a nejvíce 30 témat, z nichž si žák jedno téma 

vylosuje. Termín zadání práce a podrobnosti o pojetí a rozsahu práce a její obhajobě stanoví 

ředitel školy.  

 

Čl. 2 

Vysvědčení o maturitní zkoušce  žáků, kteří budou konat maturitní zkoušku ve studijním oboru 

78-42-M/001 Technické lyceum podle tohoto rozhodnutí, obsahuje tuto doložku:  

” Maturitní zkouška byla vykonána podle § 11 vyhlášky č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve 

středních školách a učilištích,  a podle Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o 

pokusném ověřování ukončování studia ve studijním oboru 78-42-M/001 Technické lyceum podle § 

58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných 

škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

č.j. 19 942/2000-20,23 ze dne 20. června 2000. Teoretická zkouška z odborných předmětů  

obsahovala tyto předměty: ……………………   Žák/žákyně   získal/a    úplné střední odborné 

vzdělání.”   

      Doložka musí být opatřena úředním razítkem školy a podpisem  ředitele školy. 

 

Čl. 3 

 

Pokusné ověřování ukončování studia ve studijním oboru 78-42-M/001 Technické lyceum 

vyhodnocuje odbor odborného vzdělávání a vyšších odborných škol Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy každoročně po ukončení maturitních zkoušek ve školách, které  jsou uvedeny v příloze  

tohoto rozhodnutí.  

 

Čl. 4 

 

Toto rozhodnutí se vztahuje na žáky, kteří mají své studium řádně ukončit ve školních rocích 

2000/2001, 2001/2002 a 2002/2003.  

 

 

 

 

Mgr. Petr Roupec v.r.  



náměstek ministra 

 

 

 

Příloha   

 

Školy zařazené do  pokusného ověřování ukončování studia ve studijním oboru  

78-42-M/001 Technické lyceum podle tohoto rozhodnutí: 

 

1) Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Panská 3, 110 00 Praha 1 

2) Masarykova střední škola chemická, Křemencova 12/179, 116 28  Praha 1 

3) VOŠ a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Koterovská 85, 307 03 Plzeň 

4) Střední průmyslová škola strojnická, Klatovská 109, 320 57 Plzeň 

5) Střední průmyslová škola elektrotechnická a VOŠ, Karla IV. 13, 531 69 Pardubice 

6) Střední průmyslová škola strojnická, Čáslavská 973, 637 01 Chrudim 

7) Střední průmyslová škola, ČSA 376, 549 01 Nové Město nad Metují 

8) Střední průmyslová škola, tř. T.Bati 4187, 762 47 Zlín 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 

ČÁST METODICKÁ 

________________________________________________________________ 
 

 

Pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

ke vzdělávání cizinců v základních školách, středních školách  

a vyšších odborných školách, včetně speciálních škol, v České republice 

 

 

Čj. 21836/2000-11 

 

 Pro zajištění jednotného postupu při poskytování  vzdělávání cizincům v základních školách, středních 

školách a vyšších odborných školách, včetně speciálních škol, vydává   Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy  ve spolupráci s Ministerstvem vnitra tento pokyn: 

 

Čl. I. 

 

 Základními školami, středními školami a vyššími odbornými školami, včetně speciálních škol, se pro účely 

tohoto pokynu rozumí  tyto školy zřizované obcemi, kraji či ústředními orgány státní správy.   

 

Čl. II. 

 



 V základních školách, středních školách a vyšších odborných školách, včetně speciálních škol, se 

vzdělávají osoby, které podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 

některých zákonů, a zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České 

republiky, ve znění pozdějších zákonů, jsou: 

 

1. cizinci, kterým bylo uděleno povolení k trvalému pobytu na území ČR, 

  

2.  cizinci, kteří na území ČR pobývají přechodně, a to 

a)  kterým byla udělena krátkodobá víza k pobytu do 90 dnů, 

b)  kterým byla udělena dlouhodobá víza k pobytu nad 90 dnů, 

c)  bez víza,  

 

3. cizinci, kterým byl na území České republiky udělen azyl - azylanti, 

 

4. cizinci, kteří jsou účastníky řízení o udělení azylu, 

 

5. cizinci s vízem za účelem strpění pobytu, 

 

6. cizinci s vízem za účelem dočasné ochrany. 

 

 

Čl. III. 

 

1. Po dobu plnění povinné školní docházky v základních a speciálních školách,  

 včetně vzdělávání při výkonu ústavní a ochranné  výchovy, je cizincům uvedeným v kategorii  l. - 6. 

poskytováno bezplatné  vzdělávání. 

Cizincům uvedeným v kategorii  l. - 6. je bezplatné vzdělávání poskytováno rovněž ve středních školách. 

Ve vyšších odborných školách se cizincům stanoví stejná úhrada za vzdělávání jako občanům České republiky. 

Rovněž na realizaci výkonu ústavní a ochranné výchovy na území České  republiky se stanoví cizincům  stejná 

úhrada  jako občanům České republiky. 

 

2.   Spolu se žádostí o vzdělávání ve střední škole  předloží cizinec  řediteli příslušné školy doklad, na jehož 

základě může na území České republiky pobývat. Pokud se cizinec tímto dokladem neprokáže, může ho ředitel 

školy přijmout ke studiu podmíněně, na dobu nezbytně nutnou k udělení tohoto dokladu. Skutečnost, že žádost o 

vzdělávání cizince ve věku povinné školní docházky v základní škole není doložena dokladem, na jehož základě 

může žadatel pobývat na území České republiky, nesmí být důvodem pro jeho nepřijetí do základní školy. Při 

zařazení cizince  do ročníku se přihlédne k jeho znalosti českého jazyka a úrovni dosaženého vzdělání. 

 

3. Cizinci, kteří se vzdělávají ve školách v České republice, studují za stejných podmínek jako občané České 

republiky. 

 

4. Při hodnocení cizinců v základní nebo střední škole z předmětu český jazyk  

a literatura se přihlédne k dosažené úrovni znalosti českého jazyka. Závažné nedostatky v osvojených 

vědomostech z tohoto předmětu se považují za objektivní příčinu, pro kterou žák nemusí být v průběhu prvního 

roku docházky ve škole v České republice z tohoto předmětu klasifikován. Při ukončování studia na střední škole 

se postupuje podle platného předpisu o ukončování studia.  Žák - občan Slovenské republiky - má právo při 

plnění studijních povinností používat mimo předmět český jazyk a literatura slovenský jazyk.  

 

5.  Škola nemá povinnost žáka-cizince doučovat českému jazyku mimořádnou formou studia.  

  

Čl. IV. 

 

 Základní školy, kde se vzdělávají děti účastníků řízení o udělení azylu žijící v azylových zařízeních i mimo 

azylová zařízení, zabezpečují i základní jazykovou přípravu těchto dětí. Postupují podle Pokynu pro zajištění 

povinné školní docházky dětí žadatelů o azyl z azylových zařízení čj.  35 471/99-22 (týká se i dětí azylantů, a to 

z azylových zařízení i mimo azylová zařízení).   

 

Čl. V. 

 



 Pokud se cizinci hlásí k přijetí do prvního ročníku střední školy zřizované krajem nebo ústředním orgánem 

státní správy, postupuje ředitel podle platného předpisu o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve 

středních školách zřizovaných státem s tím, že nestanoví žákovi přijímací zkoušku z českého jazyka, ale žák 

prokáže, že je schopen v českém jazyce plynně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního 

života. Pokud se žák hlásí k zařazení do vyššího ročníku střední školy zřizované krajem nebo ústředním orgánem 

státní správy, postupuje ředitel střední školy v souladu s ustanovením školského zákona  o přijímání žáků do 

vyššího ročníku a přihlédne k jeho znalosti českého jazyka a k úrovni dosaženého vzdělání, popř. mu určí 

rozdílovou zkoušku. V případě, že žadatel o přijetí nebo o zařazení do vyššího ročníku nemá žádný doklad o 

svém předchozím studiu, ředitel střední školy rozhodne  o jeho zařazení na základě ověření znalostí žáka a jeho 

prohlášení o dosaženém vzdělání. 

 

Čl. VI. 

 

        Zrušuje se Pokyn MŠMT ČR ke vzdělávání cizinců v základních školách, středních školách a vyšších 

odborných školách včetně speciálních škol v ČR  

čj. 18 062/96-21. 

 

Čl. VII. 

 

   Tento  pokyn nabývá účinnosti dnem 1.9.2000. 

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Petr Roupec, v.r. 
                                                                                       náměstek ministra  

 

 

V Praze dne 24. července 2000 

 

 

 

 

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY  
 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

dne 24. 7. 2000,  čj. 24 010/2000-23, s účinností od 1. září 2000   

počínaje prvním ročníkem 

 

 

UČEBNÍ PLÁN 
 

 

Kmenový obor: 2356H  Obráběč kovů, obráběčské práce 

Učební obor: 23-56-H/001  Obráběč kovů 

 Tříleté denní studium      
 



Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet  týdenních vyučovacích hodin 

v ročníku 

 

CEL

KEM   

 1. 2. 3.  

A. Povinné     

a) základní     

    Český jazyk a literatura          2 2 2 6 

    Cizí jazyk 
 2 2 2 6 

    Občanská nauka  1 1 1 3 

    Matematika  3-4  2  2 7-8  

    Fyzika 2-4  2-3  - 4-6 

    Práce s počítačem 2-3 0-3 - 2-4 

    Základy ekologie    1 - - 1 

    Chemie 1 - - 1 

    Tělesná výchova 
(2.)

 1 1 1 3 

    Ekonomika  - - 3-4 3-4   

    Technická dokumentace 2-4  1-3   0-1 4-6 

    Strojírenská technologie 1-3 1-2 - 2-5 

    Strojnictví 2-3 1-3 0-2 4-6   

 * Technologie 2-3 2-4 2-4 8-11  

 * Odborný výcvik  6  14-17,5 14-21 34-44,5    

     

b) výběrové - 0-4   0-6   0-10   

     

    Celkem hodin týdně  max. 33 max. 33 max. 33 max. 99 

B. Nepovinné     

 

 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

  

 

UČEBNÍ PLÁN 

studijního oboru 

53-41-M/001 (53-01-6) Všeobecná sestra 

večerní studium pro absolventy základních škol 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dne 11.7.2000, čj.:22 

990/2000-23 

s účinností od 1. září 2000  počínaje 1. ročníkem 

 

    



 

Kategorie a názvy vyučovacích 

předmětů 

Počet týdenních vyučovacích 

hodin v ročníku 

 Celkem Odborné 

maturitní 

předměty 

 1. 2. 3. 4. 5.   

A. Povinné vyučovací předměty 16 16 16 16 16 80  

Společenskovědní a jazykové 6 4 3 2 3 18  

Český jazyk a literatura 2 1 2 1 2 8  

Cizí jazyk 2 (2) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 6 (6)  

Latinský jazyk 1 - - - - 1      

Občanská nauka - 1 1 - - 2  

Dějepis 1 - - - - 1  

Estetická výchova - 1 (1) - - - 1 (1)  

Matematicko přírodovědné 5 4 1 - - 10  

Matematika 2 2 - -  4  

Fyzika 1 (0,5) 1 (0,5) - - - 2 (1)  

Chemie 1 (0,5) 1 (0,5) - - - 2 (1)     

Biologie 1 - - - - 1  

Výpočetní technika - - 1 (1) - - 1 (1)  

Odborné 5 8 12 14 13 52  

Somatologie 3 - - - - 3  

Patologie - 2 - - - 2  

Mikrobiologie, epidemiologie a 

hygiena 

- 1 - - - 1  

Psychologie a pedagogika - - - 2 (1) 1 (0,5) 3 (1,5)      

Vnitřní lékařství -  - 1 2 2 5      OMP 

Chirurgie -  - - 1 2 3 OMP 

Pediatrie - - 2 - - 2     

Gynekologie a porodnictví - - - 1 - 1  

Neurologie - - - - 1/- 0,5  

Psychiatrie - - - - -/1 0,5  

Základy veřejného zdravotnictví - 1 - - - 1  

Ošetřovatelství 2 (2) 4 (4) 3 (3) 1 (1) 1 (1) 11 (11) OMP 

Ošetřování nemocných - - 5 (5) 7 (7) 6 (6) 18 (18)  

B.  Nepovinné vyučovací 

předměty 

       

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky   

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

studijního oboru 

53-41-M/001 (53-01-6) Všeobecná sestra 

dálkové studium pro absolventy základních škol 

 



Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

dne.11.7.2000, č.j. :22 991/2000-23 

s účinností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem 

  

 

Kategorie a názvy vyučovacích 

předmětů 

Celkový počet konzultačních 

hodin  v ročníku 

 Celkem Odborné 

maturitní 

předměty 

 1. 2. 3. 4. 5.   

A. Povinné vyučovací předměty 220 220 220 220 220 1100  

Společenskovědní a jazykové 75 40 40 20 50  225  

Český jazyk a literatura 25 10 25 10 25 95  

Cizí jazyk 25 10 15 10 25 85  

Latinský jazyk 15 - - - - 15      

Občanská nauka - 10 10 - - 20  

Dějepis 10 - - - - 10  

Estetická výchova - 10 (10) - - - 10 (10)  

Matematicko přírodovědné 70 40 25 - - 135  

Matematika 30 10 10 - - 50  

Fyzika 15 (5) 15 (5) - - - 30 (10)  

Chemie 15 (5) 15 (5) - - - 30 (10)     

Biologie 10 - - - - 10  

Výpočetní technika - - 15 (15) - - 15 (15)  

Odborné 75 140 155 200 170 740  

Somatologie 50 - - - - 50  

Patologie - 25 - - - 25  

Mikrobiologie, epidemiologie a 

hygiena 

- 15 - - - 15  

Psychologie a pedagogika - - - 35 (20) 15 (5) 50 (25)      

Vnitřní lékařství -  - 15 35 35 85      OMP 

Chirurgie -  - - 15 35 50 OMP 

Pediatrie - - 50 - - 50     

Gynekologie a porodnictví - - - 20 - 20  

Neurologie - - - - 10 10  

Psychiatrie - - - - 10 10  

Základy veřejného zdravotnictví - 15 - - - 15  

Ošetřovatelství 25 (25) 85 (85) 30 (30) 20 (20) 20 (20) 180 (180) OMP 

Ošetřování nemocných - - 50 (50) 75 (75) 45 (45) 170 (170)  

B.  Nepovinné vyučovací 

předměty 

       

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 

ČÁST OZNAMOVACÍ 

________________________________________________________________ 

 



 

   

   

Seznam povinné dokumentace škol a školských zařízení 
   

č.j.  22 476/2000-20   

   

   

Tiskopisy  platné  pro školní rok 2001/2002  a vysvědčení středních škol pro školní rok 2000/2001 dle   

     § 38a zákona č. 29/1984 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 45b zákona  

     č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.   

   

Seznam dokumentace je každoročně aktualizován a uveřejňován ve Věstníku MŠMT ČR. Změny v  

     textové části tiskopisů budou každoročně uváděny v Seznamu povinné dokumentace škol a v Kup-  

     ních smlouvách SEVT. V případě nepodstatných změn zůstane evidenční číslo SEVT nezměněno 

     a tiskopisy budou v platnosti do vyčerpání zásob, v případě zásadních změn dochází k přečíslování  

     evidenčního čísla SEVT (změna poslední číslice) a tiskopisy s původním evidenčním číslem budou  

     zrušeny.   

   

Drobné odlišnosti jednotlivých verzí dokumentace škol je možné rozlišit podle data tisku, které je  

     umístěno na 1. straně tiskopisu v úrovni objednacího čísla SEVT   

   

V souvislosti se změnou letopočtu končí platnost tiskopisů vysvědčení ročníkových i závěrečných 

     s předtištěným letopočtem 19.. . Na ostatních tiskopisech dokumentace škol je možné před- 

     tištěný letopočet přeškrtnou a uvést správný údaj.   

   

   

Rozdělení tiskopisů do tří oblastí   

     1) Tiskopisy bez číselného označení - vedení dokumentace ukládá zákon, forma není určena 

     (rozhodnutí o zařazení do sítě škol, školní řád, rozvrh hodin,...)    

     2) Tiskopisy vzor SEVT - alternativní formou schválených tiskopisů SEVT jsou výstupy z počítače  

     na kancelářský papír a tiskopisy ostatních vydavatelství za předpokladu, že bude dodržen  

     schválený vzor SEVT. Platnost od školního roku 1998/99. (třídní knihy, třídní výkazy, protokoly,...) 

     3) Tiskopisy vysvědčení - pouze na předtištěných formulářích SEVT   

   

Počítačové zpracování třídních výkazů (gymnázia, SOŠ) a katalogových listů (ZŠ, SOU, OU, U) je  

     možné za předpokladu, že bude paralelně vytvářena tištěná forma dokumentů a dodržena věcná 

     shoda počítačového a ručního zpracování tiskopisů.   

     Pro usnadnění tisku třídních výkazů (katalogových listů) je možné vytvořit každé pololetí souhrnnou  

     tabulku hodnocení prospěchu a chování třídy a na závěr studia nebo při přestupu žáka na jinou  

     školu doplnit jednotlivým žákům hodnocení prospěchu a chování.   

    Tabulky hodnocení třídy se stanou součástí dokumentace a budou rovněž archivovány. 

     Poznámky, které nebudou psány ručně, opatří třídní učitel parafou.   

     Platnost od školního roku 1999/2000.    

   

   

Základní školy, zvláštní školy a pomocné školy   

   

rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol   

třídní kniha pro 1. stupeň ZŠ vzor SEVT 49 210 0 

třídní kniha pro 2. stupeň ZŠ vzor SEVT 49 230 0 

třídní výkaz pro l. stupeň ZŠ vzor SEVT 49 211 0 

třídní výkaz pro 2. stupeň ZŠ vzor SEVT 49 231 0 

výpis z třídního výkazu pro l. stupeň ZŠ vzor SEVT 49 239 0 



výpis z třídního výkazu pro 2. stupeň ZŠ vzor SEVT 49 240 0 

výkaz a třídní kniha zdravotní tělesné výchovy vzor SEVT 49 121 0 

katalogový list žáka pro l. stupeň ZŠ vzor SEVT 49 211 1 

katalogový list žáka pro 2. stupeň ZŠ vzor SEVT 49 231 1 

třídní kniha pro  ZVŠ a PŠ vzor SEVT 49 271 0 

třídní výkaz pro ZVŠ  a PŠ vzor SEVT 49 272 0 

katalogový list žáka ZVŠ vzor SEVT 49 276 0 

katalogový list žáka ZVŠ - pokračování vzor SEVT 49 277 0 

katalogový list žáka PŠ vzor SEVT 49 275 0  

záznamy o práci v nepovinném předmětu, zájmovém útvaru- obal vzor SEVT 49 333 0 

záznamy o práci v nepovinném předmětu, zájmovém útvaru - vložka vzor SEVT 49 333 1 

přihláška ke studiu ve střední škole vzor SEVT 49 149 0 

přihláška ke studiu ve střední umělecké škole, konzervatoři vzor SEVT 49 147 1 

protokol o komisionální zkoušce pro ZŠ vzor SEVT 49 203 0 

docházkový sešit (pro ŠD a ŠK) pro nepravidelnou docházku žáků -  A 4  vzor SEVT 49 186 1 

docházkový sešit (pro ŠD a ŠK) pro nepravidelnou docházku žáků -  A 5  vzor SEVT 49 183 1 

přehled výchovně vzdělávací práce  ŠD a ŠK vzor SEVT 49 185 1 

rozvrh hodin podle tříd   

rozvrh hodin pro 1. stupeň   

rozvrh hodin pro 2. stupeň   

protokoly a záznamy o provedených kontrolách   

školní řád   

záznamy z pedagogických nebo uměleckých rad   

kniha úrazů   

   

vysvědčení pro l. stupeň ZŠ  SEVT 49 212 0 

vysvědčení pro l. stupeň ZŠ - slovní hodnocení - l list A4 s linkami  SEVT 49 216 0 

vysvědčení pro l. stupeň ZŠ - slovní hodnocení - l list A4 bez linek  SEVT 49 218 0 

vysvědčení pro l. stupeň ZŠ - slovní hodnocení - dvoulist A4   SEVT 49 217 1 

vysvědčení pro 2. stupeň ZŠ                                                SEVT 49 232 1 

vysvědčení pro 2. stupeň ZŠ - pro školy s rozšířenou výukou jazyků   SEVT 49 233 0 

vysvědčení pro 2. stupeň ZŠ - slovní hodnocení - dvoulist A4   SEVT 49 219 1 

vysvědčení pro 1.a 2.tupeň ZŠ - slovní hodnocení - dvoulist A4    SEVT 49 222 0 

       - bez předepsaných předmětů   

vysvědčení o ukončení kurzu základního vzdělání - denní studium  SEVT 49 220 0 

vysvědčení o ukončení kurzu základního vzdělání - individuální studium  SEVT 49 221 0 

vysvědčení pro l.- 9. ročník  ZVŠ  SEVT 49 273 0 

vysvědčení pro  ZVŠ - slovní hodnocení - dvoulist A4  SEVT 49 269 0 

vysvědčení pro pomocnou školu  SEVT 49 270 1 

osvědčení o docházce do přípravného stupně pomocné školy  SEVT 49 274 0 

polská verze vysvědčení   

   

další dokumentace pod písm. i, j, l § 38a novely školského zákona 138 Sb., stanovena jinými právními  

     předpisy   

   

Informace    

Nově zavedený tiskopis vysvědčení pro slovní hodnocení pro 1.a 2. stupeň základních a speciálních  

     škol bez předtištěných předmětů SEVT 49 222 0 (dvojlist, obdoba vysvědčení SEVT 49 216 0) 

Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ, ZvŠ, SpŠ (SEVT 49 243 1) - tiskopis vyřazen z povinné  

     dokumentace škol, protože použití nevyplývá ze zákona. V nabídce vydavatelství SEVT tiskopis   

     zůstává i nadále.   

Zápisový lístek pro žáka k  docházce do ŠD a ŠK (SEVT 49 184 0) - tiskopis vyřazen z povinné  

     dokumentace škol, protože použití nevyplývá ze zákona. V nabídce vydavatelství SEVT tiskopis   

     zůstává i nadále.   

   

 



   

Základní umělecké školy   

   

rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol   

třídní kniha pro skupinové vyučování vzor SEVT 49 367 0 

třídní kniha pro individuální výuku-hudební obor vzor SEVT 49 473 0 

kmenový výkaz individ.vyučovaných žáků ke třídní knize pro individ. výuku vzor SEVT 49 368 0 

    - tiskový papír   

kmenový výkaz individ.vyučovaných žáků ke třídní knize pro individ. výuku vzor SEVT 49 368 1 

    - karton   

výkaz žáků a vyučovaných hodin vzor SEVT 49 477 0 

katalog o průběhu studia - hudební obor vzor SEVT 49 369 0 

katalog nastudovaných skladeb a veřejných vystoupení - obal vzor SEVT 49 480 1 

katalog nastudovaných skladeb a veřejných vystoupení - vložka vzor SEVT 49 481 1 

katalog o průběhu studia - výtvarný obor vzor SEVT 49 484 0 

katalog o průběhu studia - taneční obor vzor SEVT 49 485 0 

katalog o průběhu studia - literárně dramatický obor vzor SEVT 49 487 0 

přihláška na ZUŠ vzor SEVT 49 365 0 

protokol o přijímání žáků a komisionálních zkouškách vzor SEVT 49 478 0 

rozvrh hodin podle žáků a vyučovaných předmětů   

školní řád   

záznamy z pedagogických nebo uměleckých rad   

kniha úrazů   

protokoly a záznamy o provedených kontrolách   

   

vysvědčení  SEVT 49 363 0 

závěrečné vysvědčení  SEVT 49 364 0 

potvrzení  (o návštěvě přípravného studia )  SEVT 49 489 0                     

   

další dokumentace pod písm. i, j, l § 38a novely školského zákona 138 Sb., stanovena jinými právními  

     předpisy   

   

   

Gymnázia, střední odborné školy, střední odborná učiliště, 
odborná učiliště, 

  

učiliště, praktické školy centra odborné přípravy, a integrované střední školy   

(studium denní a při zaměstnání)   

   

rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol   

třídní kniha - denní studium vzor SEVT 49 331 0 

třídní kniha - studium při zaměstnání vzor SEVT 49 131 0 

třídní kniha - obal vzor SEVT 49 441 0 

třídní kniha (dvojlist) - vložka vzor SEVT 49 441 1 

vložka do třídní knihy o probraném učivu - 4 hod.předmět vzor SEVT 49 165 0 

záznamy o práci v nepovinném předmětu, zájmovém útvaru - obal vzor SEVT 49 333 0 

záznamy o práci v nepovinném předmětu, zájmovém útvaru - vložka vzor SEVT 49 333 1 

třídní výkaz - obal vzor SEVT 49 160 0 

třídní výkaz - strany  B,C,F,G vzor SEVT 49 161 0 

třídní výkaz - strany  D, E vzor SEVT 49 162 0 

třídní výkaz žáka - podle počtu žáků ve třídě vzor SEVT 49 163 0 

vložka do třídního výkazu - podle počtu žáků ve třídě vzor SEVT 49 164 0 

třídní výkaz - pro počítačové zpracování - A - obal vzor SEVT 49 166 0 

třídní výkaz - pro počítačové zpracování - B - přehled o žácích vzor SEVT 49 167 0 

třídní výkaz - pro počítačové zpracování - C - list žáka vzor SEVT 49 168 0 



třídní výkaz - pro počítačové zpracování - D - změny stavu žáků vzor SEVT 49 169 0 

třídní výkaz - pro počítačové zpracování - E - učební plán vzor SEVT 49 170 0 

třídní výkaz pro víceletá gymnázia - obal vzor SEVT 49 190 0 

třídní výkaz pro víceletá gymnázia - strany B, C, F, G vzor SEVT 49 191 0 

třídní výkaz pro víceletá gymnázia - strany D,E vzor SEVT 49 192 0 

třídní výkaz pro víceletá gym.-třídní výkaz žáka  (podle počtu žáků ve třídě) vzor SEVT 49 193 0 

třídní výkaz - obal (studium při zaměstnání) vzor SEVT 49 132 3 

třídní výkaz - vložka (studium při zaměstnání) vzor SEVT 49 132 2 

výpis z třídního výkazu (pro reparáty, opravné zkoušky a pod.) vzor SEVT 49 171 0 

přihláška ke studiu ve střední škole vzor SEVT 49 149 0 

přihláška ke studiu při zaměstnání ve střední škole vzor SEVT 49 148 1 

přihláška k nástavbovému studiu vzor SEVT 49 153 0 

přihláška do studia na vyšší odborné škole vzor SEVT 49 152 0 

přihláška ke studiu ve střední umělecké škole, konzervatoři vzor SEVT 49 147 1 

přihláška ke studiu na vysoké škole, platnost od školního roku 1999/2000 vzor SEVT 49 145 0 

protokol o písemné maturitní zkoušce (na třídu) vzor SEVT 49 256 0 

písemná maturitní zkouška - obal (na žáka) vzor SEVT 49 257 0 

protokol o maturitní zkoušce - obal vzor SEVT 49 258 2 

protokol o maturitní zkoušce - vložka vzor SEVT 49 258 3 

protokol o praktické zkoušce vzor SEVT 49 264 0 

protokol o maturitní zkoušce pro třídy gymnázií s výukou vybraných vzor SEVT 

    předmětů v cizím jazyce (pro jednotlivé žáky)   

písemná maturitní zkouška pro česko-francouzské třídy vzor SEVT  

protokol o 1. části maturitní zkoušky pro třídy gymnázií s výukou  vzor  SEVT  

    vybraných předmětů v anglickém a francouzském jazyce   

protokol o závěrečné zkoušce - na třídu vzor SEVT 49 335 0 

protokol o závěrečné zkoušce - na žáka vzor SEVT 49 336 0 

protokol o komisionální zkoušce vzor SEVT 49 261 0 

kontrolní list o závěrečné zkoušce žáka v učebním oboru - na žáka vzor SEVT 49 456 0 

protokol o závěrečných zkouškách žáků v učebních oborech - na třídu vzor SEVT 49 457 0 

protokol o zkoušce ze základního kursu svařování - pro SOU vzor SEVT 49 469 0 

kontrolní list  o zkoušce ze svařování pro SOU                                                vzor SEVT 49 470 0 

katalog - na třídu vzor SEVT 49 442 0 

katalogový list - pokračování - na žáka vzor SEVT 49 442 1 

katalogový list - pokračování - záznam třídního učitele - na žáka vzor SEVT 49 458 0 

deník evidence odborného výcviku vzor SEVT 49 452 0 

evidence odbor. výcviku organizovaného individuálním způsobem (na žáka) vzor SEVT 49 453 0 

práce a hodnocení žáka ve školních dílnách vzor SEVT 49 322 0 

protokol o přijímacím řízení   

rozvrh hodin třídní   

rozvrh hodin podle tříd   

školní řád   

záznamy z pedagogických nebo uměleckých rad   

kniha úrazů   

protokoly a záznamy o provedených kontrolách   

   

vysvědčení - ročníkové pro gymnázia  SEVT 49 252 2 

vysvědčení - ročníkové pro vícelet.gymn.s doložkou o získánízákl.vzdělání  SEVT 49 251 0 

vysvědčení - ročníkové denní studium - 16 předmětů  SEVT 49 340 0 

vysvědčení - ročníkové denní studium - 24 předmětů  SEVT 49 340 1 

vysvědčení - ročníkové - studium při zaměstnání - 16 předmětů  SEVT 49 340 2 

vysvědčení - studium jednotlivých vyučovacích předmětů  SEVT 49 343 0 

vysvědčení - ročníkové - nástav.studium (pro absolventy 3letých uč.oborů)  SEVT 49 345 0 

vysvědčení - ročníkové - pro studijní a učební obory - studium při zaměst.  SEVT 49 346 0 

vysvědčení - ročníkové  - pro SOU  SEVT 49 463 0 

vysvědčení - ročníkové -  pro OU, U  SEVT 49 471 0 



osvědčení - zákl.výcvik ve svař. plamenem a řezání kyslíkem-pro SOU    SEVT 49 466 0 

osvědčení - základní výcvik ve svařování el. obloukem - pro SOU  SEVT 49 467 0 

osvědčení - základní výcvik ve svařování v ochranné atmosféře - pro SOU  SEVT 49 468 0 

vysvědčení o vykonané zkoušce na SZŠ podle vyhl. 77/1981 Sb.,   SEVT 49 524 1 

polská verze ročníkových vysvědčení   

   

vysvědčení o maturitní zkoušce  SEVT 49 338 5 

vysvědčení o maturitní zkoušce - pro třídy bilingvních gymnázií  SEVT  

vysvědčení o maturitní zkoušce - pro střední umělecké školy  SEVT 

výuční list  SEVT 49 465 5 

vysvědčení o závěrečné zkoušce  SEVT 49 339 5 

závěrečné vysvědčení pro praktické školy  SEVT 49 341 5 

polská verze vysvědčení o maturitní zkoušce  SEVT 

   

další dokumentace pod písm. i, j, l § 38a novely školského zákona 138 Sb., stanovena jinými právními  

     Předpisy   

   

   

Vyšší odborné školy  (studium denní a při zaměstnání) 
 
rozhodnutí o zařazení do sítě škol 

  

   

 
protokol o diplomové zkoušce - na žáka 

vzor SEVT 49 412 0 

protokol o diplomové zkoušce - na třídu vzor SEVT 49 413 0 

vysvědčení o diplomové zkoušce  SEVT 49 410 5 

diplom (diplomová zkouška)  SEVT 49 411 5 

protokol o absolutoriu - na třídu vzor SEVT 49 406 0  

protokol o absolutoriu - na žáka vzor SEVT 49 407 0  

vysvědčení o absolutoriu  SEVT 49 409 5  

vysvědčení o absolutoriu - umělecké zaměření  SEVT 49 416 5 

diplom (absolutorium)  SEVT 49 408 5  

výkaz o studiu ve vyšší odborné škole  SEVT 49 414 0 

přihláška do studia na vyšší odborné škole vzor SEVT 49 152 0 

   

   

Konzervatoře 
 
rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol 

  

   
třídní kniha vzor SEVT upravený s 

přihl. 
  k organizaci výuky 

třídní výkaz vzor SEVT upravený s 
přihl. 

  k organizaci výuky 

   

   

protokol o maturitní zkoušce - na žáka vzor SEVT 

protokol o maturitní zkoušce - na třídu vzor SEVT 

protokol o absolutoriu - na žáka vzor SEVT 

protokol o absolutoriu - na třídu vzor SEVT 

vysvědčení ročníkové - denní studium                                                     
SEVT                                                                           
vysvědčení ročníkové - studium při zaměstnání 
vysvědčení ročníkové - taneční konzervatoř 

  



vysvědčení o maturitní zkoušce v konzervatoři s délkou 
      studia 6 let (tanec 8 let)                                                                       
SEVT 
vysvědčení o maturitní zkoušce v konzervatoři s délkou 
      studia 5 let (pokusné ověřování - dobíhá)                                           
SEVT 
vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři s délkou studia 6 let  
     (tanec 8 let)                                                                                          
SEVT 
vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři s délkou studia 5 let  
     (tanec) - dobíhá                                                                                    
SEVT 
vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři s délkou studia 5 let  
     (hudba, zpěv, dramatické umění) - dobíhá                                           
SEVT 
vysvědčení o absolutoriu druhého hlavního oboru v konzervatoři            
SEVT 
diplom absolventa konzervatoře                                                                
SEVT 
 
 
 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Státní jazykové školy 
 
rozhodnutí o zařazení do sítě škol 

  

  
 

 

 

 
přihláška ke státní jazykové zkoušce                                                                       

vzor SEVT 49 721 0 

záznam o státní jazykové zkoušce vzor SEVT 49 722 0 

protokol o písemné části státní jazykové zkoušky vzor SEVT 49 723 0 

třídní kniha pro jazykové školy vzor SEVT 49 724 0 

vysvědčení o státní jazykové zkoušce  SEVT 49 725 5 

   

   

Státní těsnopisný ústav   
   

třídní kniha vzor SEVT 

katalogový list vzor SEVT 

protokol o státní zkoušce vzor SEVT 

   

vysvědčení o státní zkoušce z kancelářského psaní na stroji  SEVT 

vysvědčení o státní zkoušce z kancelářského psaní na stroji se zvýšenou rychlostí SEVT 

vysvědčení o státní zkoušce z mistrovského psaní na stroji  SEVT 

vysvědčení o státní zkoušce z obchodní korespondence  SEVT 



vysvědčení o státní zkoušce ze sekretářských prací  SEVT 

vysvědčení o státní zkoušce z kancelářského těsnopisu  SEVT 

vysvědčení o státní zkoušce z kancelářského těsnopisu se zvýšenou rychlostí SEVT 

vysvědčení o státní zkoušce z komorního těsnopisu  SEVT 

vysvědčení o státní zkoušce ze stenotypistiky  SEVT 

   

Předškolní zařízení 
 
rozhodnutí o zařazení do sítě škol 

  

   

přehled výchovné práce vzor SEVT 49 177 0 

přehled o docházce vzor SEVT 49 178 0 

evidenční list pro děti v mateřské škole vzor SEVT 49 179 1 

   

Informace:   

Přihláška do mateřské školy (SEVT 49 176 3) - tiskopis vyřazen z povinné dokumentace škol, protože  

     použití nevyplývá ze zákona. V nabídce vydavatelství SEVT tiskopis zůstává i nadále. 

   

   

Domovy mládeže   
   

osobní spis žáka vzor SEVT 49 462 0 

deník výchovné skupiny, platný od školního roku 1999/2000 vzor SEVT 49 461 1 

přihláška do domova mládeže vzor SEVT 49 070 1 

denní záznam vzor SEVT 49 071 0 

   

Tiskopisy platné do vyčerpání zásob   

deník výchovné skupiny vzor SEVT 49 461 0 

   

   

Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy   
   

oznámení o propuštění vzor  SEVT 49 072 0 

   

Mgr. Petr Roupec v.r.   

náměstek ministra skupiny   

regionálního školství   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Č. j.: 21 646/2000-22 

 

 

V Praze dne  3. července  2000 

 

Seznam 



zkoušek z cizích jazyků a přehled jazykových kvalifikací  náměstků ministrů, vrchních 

ředitelů, ředitelů odborů a vybraného okruhu zaměstnanců ministerstev  a ostatních 

ústředních orgánů státní správy 

 

         Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k provedení bodu III/2a usnesení vlády 

č. 410/2000, kterým se stanoví systém standardizovaných jazykových zkoušek a systém 

prokazování jazykové kvalifikace pro náměstky ministrů, vrchní ředitele, ředitele odborů 

a vybraný okruh zaměstnanců ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy, 

stanoví tento  Seznam zkoušek z cizích jazyků a přehled jazykových kvalifikací uvedený 

v příloze, podle něhož se bude postupovat k zabezpečení výše uvedeného usnesení vlády. 

 

         Eduard Zeman, v.r. 
      ministr 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam zkoušek z cizích jazyků a přehled jazykových kvalifikací 

 



Angličtina 

 

Úroveň znalostí Zkouška 

  

1. KET – Key English Test 

 PET – Preliminary English Test 

 BEC 1 – The Business English Certificate 1 

 STANAG 6001 - 1. stupeň 

 osvědčení o základní znalosti jazyka anglického (státní jazyková škola)
1) 

 maturitní zkouška z anglického jazyka na gymnáziu 

  

2. FCE – First Certificate in English 

 IELTS  4,5 - 6  

 BEC 2 – The Business English Certificate 2 

 STANAG 6001 – 2. stupeň 

 státní základní jazyková zkouška 

  

3. IELTS  6,5 – 9 

 CAE – Certificate in Advanced English 

 CPE – Certificate of Proficiency in English 

 BEC 3 – The Business English Certificate 3    

 CEIBT – Certificate in English for International Business and Trade 

 STANAG 6001 – 3. stupeň 

 státní všeobecná jazyková zkouška 

 maturitní zkouška z angličtiny jako prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou 

vybraných předmětů v cizím jazyce 
2) 

 oborové studium na filosofické nebo pedagogické fakultě 

Poznámka : Do seznamu patří také zkouška TOEFL i ve variantě TOEFL CB. Specifikace bodového 

rozpětí pro jednotlivé úrovně bude upřesněna komisí. 

 

 

1) 
 Osvědčení o základní znalosti jazyka vydává státní jazyková škola po absolvování výuky jazyka 

v rozsahu 420 vyučovacích hodin bez zkoušky. 

 



2)
 “Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o rovnocennosti maturitní zkoušky z prvního 

cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce  a v Rakouské škole 

v Praze se státní všeobecnou jazykovou zkouškou  konanou na státních jazykových školách č. j. 28 

851/97-21, Věstník MŠMT sešit 11/1997, ve znění změny č. j. 32 043/98-23, Věstník MŠMT sešit 5/1999, 

včetně úplného znění.” 

 

 

 

 

Seznam zkoušek z cizích jazyků a přehled jazykových kvalifikací 

 

Němčina 

 

 

Úroveň znalostí Zkouška 

  

1. GBS DaF – Grundbaustein Deutsch als Fremdsprache 

 STANAG 6001 - 1. stupeň
 

 osvědčení o základní znalosti jazyka německého (státní jazyková škola)
 1) 

 maturitní zkouška z německého jazyka na gymnáziu 

  

2. ZD – Zertifikat Deutsch 
2)

 

 STANAG 6001 – 2. stupeň 

 státní základní jazyková zkouška 

  

3. ZMP - Zentrale Mittelstufenprüfung 

 ÖSD-Mittelstufe  

 PWD - Prüfung Wirtschaftsdeutsch International  

 ZOP – Zentrale Oberstufenprüfung 

 KDS – Kleines Deutsches Sprachdiplom 

 GDS – Grosses Deutsches Sprachdiplom 

 STANAG 6001 – 3. stupeň 

 státní všeobecná jazyková zkouška 

 maturitní zkouška z němčiny jako prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou 

vybraných předmětů v cizím jazyce 
3)

 



 oborové studium na filosofické nebo pedagogické fakultě 

 

 

1) 
 Osvědčení o základní znalosti jazyka vydává státní jazyková škola po absolvování výuky jazyka 

v rozsahu 420 vyučovacích hodin bez zkoušky. 

 
2) 

 Zertifikat Deutsch (ZD) je společnou německo-rakousko-švýcarskou zkouškou, která od 

ledna 2000 nahrazuje ZDaF (Zertifikat Deutsch als Fremdsprache) a G2 (ÖSD-Grundstufe 2). 

 
3)

 “Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o rovnocennosti maturitní zkoušky 

z prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce  

a v Rakouské škole v Praze se státní všeobecnou jazykovou zkouškou  konanou na státních 

jazykových školách č. j. 28 851/97-21, Věstník MŠMT sešit 11/1997, ve znění změny č. j. 32 

043/98-23, Věstník MŠMT sešit 5/1999, včetně úplného znění.” 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam zkoušek z cizích jazyků a přehled jazykových kvalifikací 

 

 

Francouzština 

 

Úroveň znalostí Zkouška 

  

1. CEFP 2 – Certificat d’Etudes de Francais (Pratique 2) 

 Diplome d’études en langue francaise 

 DELF 1 - Diplom élementaire de langue francaise 

 STANAG 6001 – 1. stupeň 

 Osvědčení o základní znalosti jaz. francouzského (státní jazyková škola)
 1)

 

 maturitní zkouška z francouzského jazyka na gymnáziu 

  

2. DELF 2 – Diplom élementaire de langue francaise 



 DL – Diplome de Langue Francaise 

 DFA 1, DFA 2 – Diplome de francais des affaires 

 CFJ – Certificat de francais juridique 

 CFS – Certificat de francais de secrétariat 

 CFTH – Certificat de francais du tourisme et de l’hotellerie 

 CFST – Certificat de francais scientifique et technique 

 STANAG 6001 – 2. stupeň 

 státní základní jazyková zkouška 

  

3. DALF – Diplome approfondi de langue francaise (1. a 2. stupeň) 

 DS – Diplome Supérieur d’Etudes Francaises Modernes 

 DHEF – Diplome de Hautes Etudes Francaises 

 CFP – Certificat de francais professionel 

 DAFA – Diplome approfondi de francais des affaires 

 STANAG 6001 – 3. stupeň 

 státní všeobecná jazyková zkouška 

 maturitní zkouška z francouzštiny jako prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií 

s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce 
2)

 

 oborové studium na filozofické nebo pedagogické fakultě 

 

 
1) 

 Osvědčení o základní znalosti jazyka vydává státní jazyková škola po absolvování výuky jazyka 

v rozsahu 420 vyučovacích hodin bez zkoušky. 

 

2)
 “Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o rovnocennosti maturitní zkoušky z prvního 

cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce  a v Rakouské škole 

v Praze se státní všeobecnou jazykovou zkouškou  konanou na státních jazykových školách č. j. 28 

851/97-21, Věstník MŠMT sešit 11/1997, ve znění změny č. j. 32 043/98-23, Věstník MŠMT sešit 5/1999, 

včetně úplného znění.” 
 

 

 

 

Oznámení o úpravě učebních dokumentů studijního oboru  53-42-N/001 (53-54-7) Diplomovaný 

ergoterapeut 

 



č.j.20 902/2000-23 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznamuje schválení inovovaných učebních dokumentů 

studijního oboru  53-42-N/001 (53-54-7) Diplomovaný ergoterapeut pro  vyšší odborné studium 

absolventů středních škol. 

Současně sdělujeme, že se zrušuje platnost učebních dokumentů opatřených 

doložkou : ”Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 

27.5.1996, čj. 20 390/96 – 23, v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví České republiky 

s účinností od 1. září 1996 a počínaje 1. ročníkem. " 

Druhé a třetí ročníky ukončí studium ještě podle těchto učebních dokumentů. 

 

Platné učební dokumenty je možno objednat ve Výzkumném ústavu odborného školství 

Praha, Pod stanicí 1144/2,  102 00 Praha 10 Hostivař. 

 

 

 

V Praze dne 13.7.2000    

                                                                         v.z. PhDr. Růžena 

Černá v.r. 
       ředitel odboru středního a vyššího 

       odborného vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

Oznámení o úpravě učebního plánu  studijního oboru 53-41-M/001 (53-01-6) Všeobecná sestra, dálkové  

a večerní studium pro absolventy základních škol 

(č.j.22 990/2000-23, 22 991/2000-23) 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky oznamuje schválení úpravy učebního 

plánu studijního oboru 53-41-M/001 (53-01-6) Všeobecná sestra, dálkové a večerní studium pro 

absolventy základních škol 
 

Platné upravené učební plány je možno objednat ve Výzkumném ústavu odborného školství Praha, Pod stanicí 

1144/2,  102 00 Praha 10 Hostivař. 

 

 

 

V Praze dne 11.7.2000              v.z. PhDr. Růžena Černá v.r. 

          ředitel odboru středního 

        a vyššího odborného vzdělávání 

 

 

 

Informace o platnosti učebních osnov 
 

č.j.22 358/2000-22 

 

1. Od 1. září 2000 počínaje prvním ročníkem jsou v platnosti učební osnovy matematiky pro SOU, které 

schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 14. června 2000 pod č.j. 21 306/2000-22. 



-    Matematika pro 2leté učební obory SOU (3-5 hodin celkem týdně) 

-    Matematika pro 3leté učební obory SOU (6-8 hodin celkem týdně) 

 

2. Od 1. září 2000 počínaje prvním ročníkem jsou v platnosti učební osnovy matematiky pro 

studijní obory SOŠ a SOU, které schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 14. června 2000 

pod č.j. 21 307/2000-22. 

 

-   Matematika pro studijní obory SOŠ a SOU (8-10 hodin celkem týdně) 

-   Matematika pro studijní obory SOŠ a SOU (11-12 hodin celkem týdně) 

-   Matematika pro studijní obory SOŠ a SOU (13-15 hodin celkem týdně) 

 

Učební osnovy ztrácející platnost od 1.9.2000 počínaje 1.ročníkem :   

 

-     Učební osnovy MAT 201 a MAT 211, které vydalo MŠ ČSR dne 31.10.1986, 

       č.j. 27 656/86-221 s platností od 1.9.1987; 

-     Učební osnovy MAT 301, MAT 302 a MAT 303, které vydalo MŠ ČSR dne 31.10.1986,  

       č.j. 27 657/86-221 s platností od 1.9.1987; 

-     Učební osnovy MAT 126 101 01, MAT 126 101 02, MAT 126 101 03, které vydalo  

      MŠMT ČR dne 5.6.1990, č.j. 17 686/90-21 s platností od 1.9.1990; 

-    Učební osnovy MAT 401, MAT 402 a MAT 403 pro studijní obory SOU, které vydalo MŠ  

     ČSR dne 31.10.1986, č.j. 27 658/86-221 s platností od 1.9.1987. 

 

Poznámka :  Učební osnovy matematiky, které jsou součástí dříve schválených učebních dokumentů 

jednotlivých studijních nebo učebních oborů, např. pro obchodní akademie, střední zdravotnické školy 

nebo soukromé školy, zůstávají i nadále v platnosti. 

 

3.  Učební osnovy předmětu Cizí jazyk pro 2leté učební obory SOU byly schváleny  

     Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 20. června 2000 

     pod č.j. 21 971/2000-22 s platností od 1.9.2000 počínaje prvním ročníkem. 

 

 

Učební osnovy si lze objednat ve Výzkumném ústavu odborného školství, Pod Stanicí 1142/2, 102 00 

Praha 10. 

 

 

V Praze dne 12.7.2000    Mgr. Svatopluk Pohořelý v.r. 

                   zástupce ředitele odboru  

      předškolního, základního a zájmového   

vzdělávání 
 

 

 

 

 

Oznámení 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky oznamuje, že byly vydány nové učební 

dokumenty skupiny oborů 33, 34, 36 a 82 pro učební obory středních odborných učilišť a učilišť. 

Učební obor Nové učební dokumenty Platnost pozbývají učební 

dokumenty 



33-59-H/001 

(kód podle JKOV 33-70-2) 

Čalouník 

Schválilo MŠMT dne 24. 5. 2000 

čj. 19 635/2000-23 s platností  

od 1. 9. 2000 počínaje 1. ročníkem 

Čj. 10 908/88-212 

schválené MŠMT ČSR  

dne 22. 9. 1988 

34-52-H/001 

(kód podle JKOV 34-53-2) 

Tiskař na polygrafických 

strojích 

Schválilo MŠMT dne 7. 7. 2000 

čj. 20 378/2000-23 s platností  

od 1. 9. 2000 počínaje 1. ročníkem 

Čj. 10 299/96-74 

schválené MH ČR 

dne 19. 7. 1996 

36-67-E/003 

(kód podle JKOV 36-86-0) 

Stavební výroba 

Schválilo MŠMT dne 28. 6. 2000 

čj. 13 255/2000-23 s platností  

od 1. 9. 2000 počínaje 1. ročníkem 

Čj. 15 826/86-220 

schválené MŠ ČSR 

dne 8. 12. 1986 

36-64-H/001 

(kód podle JKOV 36-63-2) 

Tesař 

Schválilo MŠMT dne 23. 6. 2000 

čj. 21 626/2000-23 s platností  

od 1. 9. 2000 počínaje 1. ročníkem 

Čj. 17 427/86-220 

schválené MŠ ČSR 

dne 25. 11. 1986 

36-69-H/001  

(kód podle JKOV 36-77-2) 

Pokrývač 

Schválilo MŠMT dne 26. 7. 2000 

čj. 20 770/2000-23 s platností 

od 1. 9. 2000 počínaje 1. ročníkem 

Čj. 29 484/86-220 

schválené MŠ ČSR 

dne 25. 11. 1986 

36-57-E/008 
(kód podle JKOV 36-97 0/03) 

Malířské  

a natěračské práce 

Schválilo MŠMT dne 21. 7. 2000 

čj. 20 330/2000-23 s platností 

od 1. 9. 2000 počínaje 1. ročníkem 

 

Čj. 143 242/93-74 

schválené MH ČR 

dne 25. 8. 1993 

36-62-E/003 
(kód podle JKOV 36-97-0/04) 

Sklenářské práce 

Schválilo MŠMT dne 21. 7. 2000 

čj. 20 330/2000-23 s platností 

od 1. 9. 2000 počínaje 1. ročníkem 

Čj. 143 242/93-74 

schválené MH ČR 

dne 25. 8. 1993 

36-67-E/007 
(kód podle JKOV 36-97-0/05) 

Dělník 

technických služeb 

Schválilo MŠMT dne 21. 7. 2000 

čj. 20 330/2000-23 s platností 

od 1. 9. 2000 počínaje 1. ročníkem 

 

Čj. 139 218/93-74 

schválené MH ČR 

dne 2. 6. 1993 

36-51-H/002 

Dlaždič 

Schválilo MŠMT dne 10. 7. 2000 

čj. 35 459/1999-23 s platností 

od 1. 9. 2000 počínaje 1. ročníkem 

 

82-51-H/006 
(kód podle JKOV 85-56-2) 

Umělecký truhlář 

Schválilo MŠMT dne 31. 7. 2000 

čj. 22 821/2000-23 s platností 

od 1. 9. 2000 počínaje 1. ročníkem 

Čj. 2003/93-74 

schválené MH ČR 

dne10. 8. 1993 

Učební dokumenty je možno objednat u Výzkumného ústavu odborného školství Praha, Pod Stanicí 1144/2, 102 

00 Praha 10 - Hostivař, telefon 02/786 22 55 linka 127 paní Krejčová nebo faxem na čísle 02/786 33 80. Na 

objednávce uvádějte kód a název oboru, počet kusů  

a IČO Vaší školy. 

    
      Ing. Vilém Koutník, CSc.  v.r. 
                ředitel odboru 

        středního a vyššího odborného vzdělávání 
V Praze dne 9. 8. 2000 

 

 

 

 

 

 

Informace 

odboru 23 středního a vyššího vzdělávání 

 

č.j. 24 010/2000-23 

 

Odbor 23 schválil dne 24. 7. 2000 pod čj. 24 010/2000-23 inovované učební dokumenty pro obor středních 

odborných učilišť 24-33-2/00 (23-56-H/001) Obráběč kovů, tříleté denní studium, s účinností od 1. září 2000 

počínaje prvním ročníkem. Jde o inovaci učebních dokumentů pro učební obor, který postupně nahradí 

dosavadní obory  

 

24-33-2/01 (23-56-H/002) Obráběč kovů, zaměření pro 01 univerzální obrábění, 



24-33-2/02 (23-56-H/003) Obráběč kovů, zaměření pro 02 soustružení, 

24-33-2/03 (23-56-H/004) Obráběč kovů, zaměření pro 03 frézování, 

24-33-2/04 (23-56-H/005) Obráběč kovů, zaměření pro 04 broušení, 

24-33-2/05 (23-56-H/006) Obráběč kovů, zaměření pro 05 obsluhu číslicově řízených strojů. 

 

 Pokud školy mají některý z uvedených oborů rozhodnutím MŠMT zařazen v síti, mohou podle těchto 

učebních dokumentů v příslušných 1. ročnících vyučovat již od  

1. 9. 2000. O obor 24-33-2/00 (23-56-H/001) Obráběč kovů, tříleté denní studium, musejí do 30. 11. 2000 

požádat, a to s účinností od 1. 9. 2001. Výše uvedené učební obory jsou dobíhající, platnost příslušných učebních 

dokumentů se ukončuje ke dni 31. 8. 2001 počínaje 1. ročníkem.  

 

V případě učebního oboru  

 

24-33-2/00 (23-56-H/001) Obráběč kovů   - univerzální obrábění 

          - soustružení  

          - frézování  

          - broušení 

          - obsluha NC a CNC strojů 

 

bude škola uvádět na ročníkových vysvědčeních, vysvědčení o závěrečné zkoušce a výučním listu konkrétního 

žáka některé z uvedených (přípustných) zaměření podle obsahu příslušného vzdělávání, na jehož závěru žák 

úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku, obdržel vysvědčení  

o závěrečné zkoušce a výuční list a získal tak střední odborné vzdělání.  

 

 

 

 

 

V Praze dne 25. 7. 2000  

 

 

 

  

PhDr. Růžena Černá v.r. 

Zástupce ředitele odboru 23 

Středního a vyššího odborného 

vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznámení odboru speciálního vzdělávání a institucionální výchovy – 24 
 

Č.j. 20 836/2000-24 

 

Učební dokumenty praktických škol a odborných učilišť  

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor speciálního vzdělávání a institucionální 

výchovy – 24 oznamuje, že: 

 

a) Byly schváleny učební dokumenty praktické školy tříleté pod  č.j. 31 123/99-24 ze dne 19.10.1999 

s platností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem jako upravená verze učebních dokumentů č.j. 22 

583/96-24. Učební dokumenty byly distribuovány školám přímo.  
 



b) Byly schváleny učební dokumenty všeobecně vzdělávacích předmětů odborných učilišť 

pod č.j. 33 848/99-24 ze dne 1.12.1999 s platností od 1. září 2000 počínaje prvním ročníkem. 

Učební dokumenty byly distribuovány školám přímo. 
 

c) K 1. září 2001 počínaje prvním ročníkem končí platnost učebních dokumentů studijního 

oboru KKOV 78-62-C/0012 Praktická škola dvouletá, které byly schváleny pod č.j. 

16735/93-24 ze dne 14.5.1993. K tomuto datu budou k dispozici nové učební dokumenty. 
   

        PaedDr. Jiří Pilař, v.r. 

ředitel odboru speciálního vzdělávání 

          a institucionální výchovy 

 

V Praze dne  3. srpna 2000 
 

 

 

 

 

Oznámení odboru speciálního vzdělávání a institucionální výchovy – 24 
 

Č.j. 24 592/2000-24 

 

Zařazení předmětu znakový jazyk do učebních plánů  

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor speciálního vzdělávání a institucionální 

výchovy – 24 doporučuje  ředitelům speciálních základních  a středních škol pro sluchově  postižené 

rozšířit nabídku volitelných a nepovinných předmětů učebních plánů o předmět znakový jazyk.  

Osnovy volitelného předmětu zašle ředitelství školy ke schválení  MŠMT - odboru speciálního 

vzdělávání a institucionální výchovy – 24.  
Obsah osnov nepovinného předmětu je v kompetenci ředitele školy. 

 

 

 

       PaedDr. Jiří Pilař, v.r. 

ředitel odboru speciálního vzdělávání 

         a institucionální výchovy 

 

V Praze dne  3. srpna 2000 

 

 

 

 

  

 

  

 

Oznámení odboru speciálního vzdělávání a institucionální výchovy – 24 
 

Č.j. 24 736/2000-24 

 

Experimentální ověřování  nového předmětu  

 



Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor speciálního vzdělávání a institucionální výchovy – 24 

oznamuje, že  k 1. září 2000 bylo  zahájeno experimentální ověřování předmětu hudebně-dramatická 

výchova na některých základních školách pro sluchově postižené. Konkrétně jsou to: 

Speciální školy pro sluchově postižené Novoměstská 21, Brno, 

Speciální školy pro sluchově postižené  Štefánikova 549, Hradec Králové, 

Speciální školy pro sluchově postižené Holečkova 4, Praha 5 

Speciální základní škola  pro sluchově postižené Výmolova 2, Praha 5 

Speciální školy pro sluchově postižené, Široká 42, Ivančice 

Mateřská a základní škola  internátní pro sluchově postižené, Školní 3208, Kyjov,  

Speciální mateřská škola a základní škola  pro sluchově postižené, Kosmonautů 4, Olomouc 

 
 

        PaedDr. Jiří Pilař, v.r. 

ředitel odboru speciálního vzdělávání 

          a institucionální výchovy 

 

V Praze dne  3. srpna 2000 

 

 

 

 

  

Oznámení odboru speciálního vzdělávání a institucionální výchovy – 24 
 

Č.j. 24 737/2000-24 

 

Experimentální ověřování  modelu bilingválního vzdělávání těžce sluchově postižených  

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor speciálního vzdělávání a institucionální výchovy – 24 

oznamuje, že  k 1. září 2000 bylo na některých speciálních školách pro sluchově postižené zahájeno experimentální 

ověřování bilingválního modelu vzdělávání těžce sluchově postižených.  

Experimentální ověřování  modelu bilingválního vzdělávání těžce sluchově  postižených dětí předškolního 

věku je realizován ve speciálních školách pro sluchově postižené v Brně, Novoměstská 21  a v Hradci Králové, 

Štefánikova 549. 

Experimentální ověřování  modelu bilingválního vzdělávání těžce sluchově postižených žáků 1. stupně  

základní školy  probíhá ve Speciálních školách pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova 4. 

  
 

        PaedDr. Jiří Pilař, v.r. 
ředitel odboru speciálního vzdělávání 

        a institucionální výchovy 

 

V Praze dne  3. srpna 2000 

 

 

 

 

  

 

 



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

následující tituly: 

 

 

pro základní školy: 
 

Kittler, J.: Matematika pro 1. ročník (učebnice, pracovní sešit 1,2)  2006 MÚ AV ČR součást ucelené 

řady 

Č.j.: 23326/2000-22; cena: 55+55+39,00 Kč    

Kittler, J., Kuřina, F.: Matematika pro 2. ročník (učebnice, 

pracovní sešit 1,2)  

2006 MÚ AV ČR součást ucelené 

řady 

Č.j.: 23326/2000-22; cena: 55+55+39,00 Kč    

Kittler, J., Kuřina, F., Tichá, M.: Matematika pro 3. ročník 

(učebnice, pracovní sešit 1,2)  

2006 MÚ AV ČR součást ucelené 

řady 

Č.j.: 23326/2000-22; cena: 55+55+39,00 Kč    

Kittler, J., Kuřina, F., Tichá, M.: Matematika pro 4. ročník 

(učebnice, pracovní sešit)  

2006 MÚ AV ČR součást ucelené 

řady 

Č.j.: 23326/2000-22; cena: 69+39,00 Kč    

Kittler, J., Kuřina, F., Tichá, M.: Matematika pro 5. ročník 

(učebnice, pracovní sešit)  

2006 MÚ AV ČR součást ucelené 

řady 

Č.j.: 23326/2000-22; cena: 71+39,00 Kč    

Odvárko, O., Kadleček, J.: Matematika pro 9. ročník ZŠ, 1. díl  2006 Prometheus součást ucelené 

řady 

Č.j.: 23002/2000-22; cena: 56,00 Kč    

Žáček, J., Zmatlíková, H.: Čítanka pro 2. ročník  2006 Alter součást ucelené 

řady 

Č.j.: 18098/2000-22; cena: 99,00 Kč    

Nováková, K., Wágnerová, D.: Malý čtenář  2006 Alter součást ucelené 

řady 

Č.j.: 18098/2000-22; cena: 99,00 Kč    

Bradáčová, L. a kol.: Čítanka pro 3. ročník 2006 Alter součást ucelené 

řady 

Č.j.: 18098/2000-22; cena: 63,00 Kč    

Špika, M. a kol.: Pracovní sešit k čítance 3 2006 Alter součást ucelené 

řady 

Č.j.: 18098/2000-22; cena: 22,00 Kč    

Rezutková, H. a kol.: Čítanka pro 4. ročník  2006 Alter součást ucelené 

řady 

Č.j.: 18098/2000-22; cena: 86,40 Kč    

Horáčková, I a kol.: Pracovní sešit k čítance 4 – I. a II. díl 2006 Alter součást ucelené 

řady 

Č.j.: 18098/2000-22; cena: 37,00 Kč    

Rezutková, H. a kol.: Čítanka pro 5. ročník  2006 Alter součást ucelené 

řady 

Č.j.: 18098/2000-22; cena: 88,00 Kč    

Špika, M. a kol.: Pracovní sešit k čítance 5 – I. a II. díl 2006 Alter součást ucelené 

řady 

Č.j.: 18098/2000-22; cena: 37,00 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. 



 Potůčková, J.: Český jazyk pro 2. třídu, 1. a 2. díl (Učebnice 1. a 

2. díl, Pracovní sešit 1. a 2. díl, Písanky 1. – 3. díl) 

2006 Studio 1+1 součást ucelené 

řady 

Č.j.: 23615/2000-22; cena: 40+44+2x49+3x8,20 Kč    

Dorovská, D., Řeřichová, V.: Čítanka 8 (učebnice + pracovní sešit) 2006 Prodos součást ucelené 

řady 

Č.j.: 23018/2000-22; cena: 135,00 Kč    

Zapletal, J. a kol.: Přírodopis 9 (učebnice + pracovní sešit) 2006 Prodos součást ucelené 

řady 

Č.j.: 23052/2000-22; cena: 98 + 31,00 Kč    

Brychtová, Š., Brinke, J., Herink, J.: Planeta Země – Zeměpis pro 

6. a 7. ročník  základní školy (učebnice + pracovní sešit) 

2006 Fortuna součást ucelené 

řady 

Č.j.: 24397/2000-22; cena: 99 + 47,00 Kč    

Herman, J. a kol.: Matematika pro nižší třídy víceletých gymnázií 

– Podobnost a funkce úhlu 

2006 Prometheus součást ucelené 

řady 

Č.j.: 23096/2000-22; cena: 58,00 Kč    

Červinka, P., Braun, R.: Afrika, Austrálie a Antarktida 2006 Scientia součást ucelené 

řady 

Č.j.: 24427/2000-22; cena: 58,80 Kč    

Červinka, P., Braun, R.: Asie 2006 Scientia součást ucelené 

řady 

Č.j.: 24427/2000-22; cena: 60,90 Kč    

Červinka, P., Braun, R.: Amerika 2006 Scientia součást ucelené 

řady 

Č.j.: 24427/2000-22; cena: 50,40 Kč    

Novotná, M.: Česká republika 2006 Scientia součást ucelené 

řady 

Č.j.: 24427/2000-22; cena: 128,10 Kč    

Vilímek, V., Nováková, R.:  Evropa 2006 Scientia součást ucelené 

řady 

Č.j.: 24427/2000-22; cena: 62,00 Kč    

Kastner, J. a kol.: Mapy – příroda – životní prostředí 2006 Scientia součást ucelené 

řady 

Č.j.: 24427/2000-22; cena: 89,30 Kč    

Mirvald, S.: Socioekonomický zeměpis pro základní školy a 

víceletá gymnázia 

2006 Scientia součást ucelené 

řady 

Č.j.: 24427/2000-22; cena: 73,00 Kč    

Hošpesová, A., Divíšek, J., Kuřina, F.: Pracovní sešit k učebnici 

Matematika pro 5. ročník ZŠ – Svět čísel a tvarů  

2006 Prometheus součást ucelené 

řady 

Č.j.: 23123/2000-22; cena: 60,00 Kč    

Gerngross, G., Puchta, H.: JOIN IN – Starter, 1,2 a 3 (učebnice, 

pracovní sešit, kazety)  

2006 Cambridge 

University 

Press 

součást ucelené 

řady 

Č.j.: 24444/2000-22; cena: 231+132,00 Kč    

Nováková, Z. a kol.: Český jazyk 2  2006 Alter součást ucelené 

řady 

Č.j.: 24072/2000-22; cena: 96,40 Kč    

Dvorský , L. a kol.: Český jazyk 3  2006 Alter součást ucelené 

řady 

Č.j.: 24072/2000-22; cena: 83,20 Kč    

Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 2 a 3  2006 Alter součást ucelené 

řady 

Č.j.: 24072/2000-22; cena: á 22,00 Kč    



Horáčková, M., Čechura, R. a kol.: Český jazyk 4  2006 Alter součást ucelené 

řady 

Č.j.: 24072/2000-22; cena: 86,80 Kč    

Horáčková, M., Štroblová, J. a kol.: Český jazyk 5  2006 Alter součást ucelené 

řady 

Č.j.: 24072/2000-22; cena: 87,40 Kč    

Svobodová, I., Horáčková, M.: Slovníček spisovné češtiny pro 1. 

stupeň  

2006 Alter součást ucelené 

řady 

Č.j.: 24072/2000-22; cena: 38,60 Kč    

Molnár, J. a kol.: Matematika pro 8. ročník (učebnice a pracovní 

sešit)  

2006 Prodos součást ucelené 

řady 

Č.j.: 24527/2000-22; cena: 98 + 42,00 Kč    

 

pro střední školy: 

 

Kincl. L., Kincl, M., Jakrlová, J.: Biologie rostlin pro 1. ročník 

gymnázia 

2006 Fortuna součást ucelené 

řady 

Č.j.: 19286/2000-22; cena: 87,00 Kč    

 

 

pro speciální školy: 

 

Lacinová, E., Kadlecová, Š.: Geometrie pro 8. ročník speciální 

základní školy pro zrakově postižené 

2006 Knihovna 

K.E.Macana 

součást ucelené 

řady 

Č.j.: 23774/2000-24; cena: 1222,70 Kč    

 

 

 

Ztráta razítek 

 

 

 

Dne 21.6.2000 došlo ke zcizení 1 ks obdélníkového razítka s textem: 

 

Dětský domov se speciálními školami 

Bruzovská 328 
            738 01  Frýdek-Místek         -2- 

 

Písemnosti opatřené tímto razítkem po 21.6.2000 je třeba považovat za neplatné. 

Čj. 23 024/2000-20 

 

 

 

 

 

 

Dne 29.6.2000 došlo ke zcizení 1 ks obdélníkového razítka s textem: 

 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

           FAKULTA  STROJNÍ          - 4 - 
290.5 – Oddělení studijní  

166 07 Praha 6, Technická 4 

 



Písemnosti opatřené tímto razítkem po 29.6.2000 je třeba považovat za neplatné. 

Čj. 23 012/2000-20 

 

 

 

 

 

Česká školní inspekce oznamuje zcizení služebního průkazu školního inspektora  

Mgr. Alena Weisnerová, r.č. 525501/039, služební průkaz č. 267   

 

 

Čj. 23 089/2000-20 

 


