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________________________________________________________________ 

 

ČÁST OZNAMOVACÍ 

________________________________________________________________ 
 

 

Sdělení MŠMT  
k ustavení Mezinárodního visegrádského fondu 

 
 

  Č.j.28048/2000-11 
 
 
 
MŠMT sděluje, že dne 9. června 2000  byl z iniciativy České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska 
ustaven Mezinárodní visegrádský fond ( dále jen “Fond”). 
Základní výše ročního vkladu každého zúčastněného státu do Fondu činí 250 000 EUR. Sídlem Fondu je 
Bratislava, úředním jazykem Fondu je angličtina. 
Hlavním cílem Fondu je přispívat k rozvoji užší spolupráce mezi státy smluvních stran, k posilování vazeb 
mezi nimi a k jejich integraci do Evropské unie, a to prostřednictvím finanční podpory činností zejména 
z oblasti kulturní spolupráce, vědeckých výměn, výzkumu, školství, v oblasti výměn mládeže a rozvoje 
přeshraniční spolupráce. 
Finanční prostředky z Fondu lze čerpat formou grantů přidělovaných na projekty, a to maximálně do výše 
50% celkových nákladů. Fond bude dávat přednost při rozhodování o přidělení  finančních prostředků těm 
projektům, kterých se zúčastní co nejvíce subjektů ze zemí Visegrádské skupiny. 
Žádosti o spolufinancování projektů z prostředků Fondu lze předkládat průběžně s tím, že uzávěrky 
jednotlivých kol jsou vždy  15. 3.  a  15. 9. každého roku. Žádosti lze předložit na následující adresy: 
 

1. Mezinárodní višegrádský fond 
     Drotárská cesta 46 
     841  04  Bratislava 
     Slovenská republika 
 

2. Ministerstvo zahraničních věcí 
     Odbor států střední Evropy 
     Loretánské nám. 5 
     118 00  Praha 1 
      Česká republika 
 
Formuláře žádostí a další informace k Mezinárodnímu visegrádskému fondu lze získat na těchto 
internetových adresách:   

 http: //www.visegrad. org.    

 http://www.visegradfund.org. 
 
 
 
 
                                                                                       PhDr. Pavel Cink 
                                                                                          ředitel odboru 
                                                                   zahraničních vztahů a evropské integrace 
V Praze dne 7. listopadu 2000 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách 
Čj.:  28 690/2000-22 

V Praze dne 11.10.2000 

K vyplňování vysvědčení vydává odbor předškolního, základního a zájmového 
vzdělávání následující informace a doporučení: 

Pro základní školy jsou vydavatelstvím SEVT vydávány ve školním roce 2000/2001 tyto 

tiskopisy vysvědčení: 
 

tiskopis určení 

SEVT - 49 212 0 - 1. – 5. ročník ZŠ Hodnocení prospěchu žáka
*)

 1. - 5. ročníku  klasifikačními stupni 

SEVT - 49 216 0 Hodnocení prospěchu žáka 1. - 3. ročníku širším slovním hodnocením ve 

všech předmětech; 

(s linkami, bez rubrik pro předměty) 

SEVT - 49 218 0 Hodnocení prospěchu žáka v 1. - 3. ročníku širším slovním hodnocením ve 

všech předmětech; 

(bez linek, bez rubrik pro předměty) 

SEVT - 49 222 0 hodnocení prospěchu žáka v 1. - 3. ročníku širším slovním hodnocením ve 

všech předmětech; 

(dvojlist bez linek, bez rubrik pro předměty) 

SEVT - 49 217 1 - 1. – 5. ročník ZŠ hodnocení prospěchu žáka 1. - 5. ročníku v některých předmětech širším 

slovním hodnocením (podle § 10 odst. 2 a 7 vyhl. č. 291/1991 Sb., o 

základní škole ve znění vyhl. č. 225/1993 Sb.), v ostatních předmětech 

klasifikačními stupni; 

(dvojlist s rubrikami pro předměty, uvnitř pro širší slovní hodnocení) 

SEVT - 49 219 1 - 6. – 9. ročník ZŠ hodnocení prospěchu žáka 6. - 9. ročníku v některých předmětech širším 

slovním hodnocením (podle § 10 odst. 2 a 7 vyhl. č. 291/1991 Sb., o 

základní škole ve znění vyhl. č. 225/1993 Sb.), v ostatních předmětech 

klasifikačními stupni; 

(dvojlist s rubrikami pro předměty, uvnitř pro širší slovní hodnocení) 

SEVT - 49 232 1 - 6. – 9. ročník ZŠ hodnocení prospěchu žáka  6. - 9. ročníku klasifikačními stupni 

SEVT - 49 233 0 - 6. – 9. ročník ZŠ hodnocení prospěchu žáka  6. - 9. ročníku klasifikačními stupni pro třídy s 

rozšířenou výukou jazyků 

SEVT - 49 220 0 hodnocení frekventantů kurzu k doplnění základního vzdělání - denní 

studium 

SEVT - 49 221 0 hodnocení frekventantů kurzu k doplnění základního vzdělání - individuální 

studium 

 

A. Poznámky k vyplňování některých údajů na vysvědčení 

První a druhý řádek pod nápisem ČESKÁ REPUBLIKA 

Uvede se název školy (podle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 291/1991 Sb., o základní škole, ve znění 

vyhlášky č. 225/1993 Sb. /dále jen “vyhláška”/) vypsáním nebo otiskem podlouhlého razítka. Druhý 

řádek se vyplňuje pouze v případě, že vysvědčení ve 2. pololetí vydává jiná škola. 

IZO 

Vyplňuje se identifikační znak organizace. Pokud má škola více součástí, které mají svoje 

IZO, uvádí se IZO té části, která vysvědčení vydává. 

Třída 

Označuje se římskou číslicí s tečkou; pokud je v ročníku více tříd, připojí se za číslici velké 

písmeno (§ 2, odst. 6 vyhlášky), např.: VI. C. Ve třídách 1. stupně ZŠ, v nichž jsou zařazeni žáci 

                                                           
*)

 V této informaci kdykoliv zmiňujeme žáka, jsou tím míněny samozřejmě i žákyně. Správně by tedy mělo být 

uvedeno žák(yně). Pro přehlednost textu uvádíme jen pojem žák. 
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dvou nebo více ročníků, zaznamená se ročník arabskou číslicí s tečkou, a to v závorce za označením 

třídy  (§ 2, odst. 6 vyhlášky), např.:  II. (ročník 3.). 

Číslo v třídním výkazu 

Uvede se arabskou číslicí bez tečky. 

Školní rok 

Uvede se arabskou číslicí ve čtyřciferném tvaru, např. 1999/2000. 

Datum narození 

Měsíc se vypíše slovem, název měsíce se uvede v prvním pádě, např.: 25. duben 1987; nebo 

se den i měsíc uvede číslicí, např. 25.4.1987. 

Místo narození 

Uvede se název obce (podle rodného listu žáka, u dětí cizinců podle cestovního nebo jiného 

dokladu). Pokud se žák narodil v cizině, uvede se do závorky zkratka cizího státu, např. 

Warszawa (POL)  - viz příloha. 

Rodné číslo 

Vyplní se bez mezer či jiných znaků, mezi oběma číselnými údaji rodného čísla je lomítko, 

např. 870425/1234. 

Zameškané hodiny 

Uvádí se vždy arabskou číslicí, (pokud žák nezameškal žádnou hodinu, vyplní se “0”). 

Celkový prospěch 

Vyplní se podle § 10 odst. 3 a 4 vyhlášky.  

Pochvaly a významná ocenění 

Uvádějí se jen pochvaly a ocenění za mimořádné úspěchy a skutky. 

Doložka 

Údaj se uvádí základní číslovkou a vypíše se slovem např.: Žák splnil devět let povinné .... , 

Žákyně splnila tři roky povinné ........ . Nehodící se výraz se neškrtá. 

Výuka probíhala podle učebních dokumentů (č.j., název) 

Uvedou se učební dokumenty, podle kterých byl žák vyučován, tzn.: 

12035/97-20, Obecná škola 

16847/96-2, Základní škola 

15724/97-20, Národní škola 
Školy, které vyučují podle jiných alternativních vzdělávacích programů v rámci experimentu 

povoleného MŠMT, uvedou číslo jednací a název příslušného vzdělávacího programu. 

Pokud je ve třídě, do které žák dochází, realizováno rozšířené vyučování některého předmětu, 

bude uveden i tento údaj, např.: 12035/97-20, Obecná škola - rozšířená výuka cizích jazyků. 

Upozorňujeme, že ke vzdělávacímu programu Základní škola byly vydány modelové učební plány 

pro rozšířenou výuku některých předmětů, které mají svá čísla jednací. Na vysvědčení se ale uvádí 

vždy číslo jednací původního vzdělávacího programu (tedy 16 847/96-2, Základní škola), 

informace o realizaci rozšířené výuky je pak uvedena v poznámce za číslem jednacím a názvem 

vzdělávacího programu. 

Pokud žák ve 2. pololetí přestoupil na základní školu, kde se vyučovalo podle jiného 

vzdělávacího programu, uvede se číslo jednací a název vzdělávacího programu na další řádek 

s uvedením data přestupu, např.: 16 847/96-2, Základní škola, od 14.2.2000 

Potvrzení vysvědčení 

Při uvedení data je název měsíce vypsán slovem ve 2. pádě. Uvádí se datum posledního 

vyučovacího dne v daném pololetí (podle § 2 odst. 5 vyhlášky č. 362/91 Sb., o organizaci školního 

roku v základních školách, středních školách a speciálních školách), mimo dále uvedených 

výjimek.. Podpisy jsou vlastnoruční, nelze je vypsat psacím strojem nebo použít razítka apod. 

Nehodící se výraz se neškrtá. 
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Pokud je žák hodnocen v náhradním termínu (§ 11 vyhlášky), uvede se datum termínu, ve 

kterém je žák hodnocen. 

Pokud žák koná opravné zkoušky (§ 12 vyhlášky), uvede se datum poslední opravné zkoušky 

v daném pololetí. 

Pokud ředitel vyhlásí na poslední vyučovací den/dny daného pololetí volný den/volné dny 

(podle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 362/91 Sb.), na vysvědčení se uvede datum posledního dne, ve kterém 

se v daném pololetí skutečně ve škole vyučuje. Příklad: 2. pololetí končí v úterý 30. června, ředitel 

vyhlásí na pondělí 29. června a na úterý 30. června volné dny. Vysvědčení se předává v pátek 

26. června a toto datum je uvedeno i na vysvědčení. 

B. Poznámky k hodnocení a klasifikaci žáků základní školy 

Použití širšího slovního hodnocení 

Formulace k vyjádření širšího slovního hodnocení žáka nejsou centrálně stanovené.  

Při použití širšího slovního hodnocení se chování žáka hodnotí samostatně, a to vždy podle 

§ 10 odst. 2 vyhlášky, tj. klasifikačním stupněm. 

Pro hodnocení žáka ve všech předmětech širším slovním hodnocením lze použít pouze 

oficiální tiskopisy SEVT - 49 216 0, SEVT - 49 218 0, SEVT - 49 222 0. 

Při hodnocení prospěchu žáka 1. - 9. ročníku v některých předmětech klasifikačními stupni a 

v ostatních předmětech  širším slovním hodnocením (podle § 10 odst. 2 a 7 vyhlášky) lze použít 

pouze oficiální tiskopisy SEVT - 49 217 1, SEVT - 49 219 1. Klasifikační stupně se zapisují do 

příslušných rubrik na 1. straně tiskopisu. Do rubrik předmětů, ze kterých je žák hodnocen širším 

slovním hodnocením, se uvede “hodnocen(a) slovně” a hodnocení se zapíše na 2. resp. 3. stranu 

tiskopisu. 

Změna způsobu hodnocení během školního roku: 

1) Pokud je žák za 1. pololetí hodnocen širším slovním hodnocením a v průběhu 2. pololetí přejde 

na jinou základní školu, doporučujeme na konci 2. pololetí použít také širší slovní hodnocení. 

Pokud však bude použito na konci 2. pololetí hodnocení klasifikačními stupni, bude: 

a) vydáno žákovi nové vysvědčení, kde budou údaje za 1. pololetí proškrtnuty (v případě 

tiskopisů SEVT - 49 216 0, SEVT - 49 218 0, SEVT - 49 222 0) nebo 

b) hodnocení bude zapsáno do původního vysvědčení z předcházející školy, část určená pro 

širší slovní hodnocení bude proškrtnuta (v případě tiskopisů SEVT - 49 217 1, 

SEVT - 49 219 1). 

2) Pokud je žák za 1. pololetí hodnocen klasifikačními stupni a v průběhu 2. pololetí přejde na 

jinou základní školu, kde bude na konci 2. pololetí hodnocen širším slovním hodnocením, bude 

vydáno žákovi nové vysvědčení, kde budou údaje za 1. pololetí proškrtnuty. 

Spolu s novým vysvědčením se žákovi na konci 2. pololetí vydá vždy (kromě výše uvedeného 

případu 1b) i vysvědčení z předchozí školy s hodnocením za 1. pololetí, kde budou údaje za 

2. pololetí proškrtnuty. Vysvědčení si školy předají spolu s ostatní povinnou dokumentací o žákovi. 

Ke změně způsobu hodnocení může v průběhu 2. pololetí dojít i z důvodů diagnostikování 

některé specifické poruchy učení nebo chování. Při vydávání vysvědčení se postupuje stejně, jak je 

popsáno výše, s výjimkou předávání povinné dokumentace mezi školami. 

Osvobození z výuky, neklasifikování 

Jestliže je žák z výuky některého předmětu v 1. nebo ve 2. pololetí uvolněn (podle § 4 odst. 1 

vyhlášky), rubrika se neproškrtává, ale vyplní se “osvobozen(a)”. 

Nelze-li žáka v 1. nebo 2. pololetí klasifikovat ani v náhradním termínu (podle § 11 odst. 1 a 2 

vyhlášky), vyplní se “neklasifikován(a)”. 

Důvody pro osvobození nebo neklasifikování žáka se uvedou v katalogovém listu žáka. 
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Poznámky k hodnocení prospěchu žáků v některých předmětech 

a) Vyučovací předmět ......... jazyk 

Doplní se název cizího jazyka, kterému se žáci učí, např. Německý. Pro hodnocení prospěchu 

žáků 6. - 9. ročníku ve třídách s rozšířenou výukou jazyků se používají tiskopisy SEVT - 49 233 0 

s dvěma rubrikami pro cizí jazyky. Pro tyto třídy lze použít i tiskopisy SEVT - 49 232 1,  druhý 

cizí jazyk se doplní do volné rubriky za předtištěnými povinnými předměty. 

b) Vyučovací předmět Zdravotní tělesná výchova 

Navštěvuje-li žák pouze zdravotní tělesnou výchovu, není klasifikován z tělesné výchovy, ale 

ze zdravotní tělesné výchovy, a do povinných předmětů se na vysvědčení v tomto případě uvede 

pod rubriku Tělesná výchova (rubrika se proškrtne) název předmětu Zdravotní tělesná výchova. 

Navštěvuje-li žák předmět Zdravotní tělesná výchova i Tělesná výchova (i třeba jen výběr činností), 

bude hodnocen z obou předmětů. 

c) Vyučovací předměty Praktické činnosti, Pracovní vyučování, Pracovní výchova 

Tyto předměty se klasifikují v rubrice Pracovní činnosti  bez ohledu na to, jak se předmět 

nazývá v příslušném vzdělávacím programu (název vychází z názvu vzdělávací oblasti obecně 

platného Standardu základního vzdělávání). Vyučuje-li se ve škole podle vzdělávacího programu 

Obecná škola, rubrika se proškrtne. 

d) Vyučovací předmět Dramatická výchova 

Uplatňuje-li škola vzdělávací program Obecná škola nebo Národní škola, zařadí do skladby 

povinných předmětů předmět Dramatická výchova pouze v případě, že se skutečně jedná o 

samostatný předmět. V případě, že dramatická výchova je zařazena do ostatních předmětů jako 

metoda, na vysvědčení se neuvádí a nehodnotí se. 

Při výuce podle vzdělávacích programů, kde je pracovní vyučování realizováno v rámci 

volitelných předmětů, bude na tiskopisu vysvědčení rubrika Pracovní činnosti proškrtnuta a do 

volné rubriky bude uveden název volitelného předmětu. 

Volné rubriky 

Rubriky pro hodnocení vyučovacích předmětů, kterým se žák v daném pololetí nevyučoval, 

se proškrtnou, proškrtnou se i ostatní volné rubriky (rubriky pro názvy předmětů až v 2. pololetí). 

Názvy povinných a volitelných předmětů, které nejsou na tiskopisu předepsány, se uvádějí do 

volných rubrik (v pořadí povinné - volitelné). Názvy nepovinných předmětů a zájmových útvarů se 

uvádějí do příslušných rubrik tiskopisu (v pořadí nepovinné předměty - zájmové útvary). 

Nepovinné předměty a zájmové útvary 

Názvy nepovinných předmětů a zájmových útvarů je třeba volit co nejkratší a nejvýstižnější. 

V nutných případech je možné v rozumné míře používat zkratky. 

Klasifikace v 1. ročníku ZŠ 

V 1. ročníku může učitel v 1. pololetí klasifikovat žáky za práci v povinných předmětech 

souhrnně jedním stupněm, v tom případě se chování samostatně neklasifikuje a rubrika se proškrtne 

(viz Opatření ke klasifikaci žáků 1. ročníků základní  školy v 1. pololetí, čj. 10 868/95-22). 

Stupnice pro hodnocení 

Při hodnocení chování a prospěchu žáka v povinných, volitelných a nepovinných předmětech 

a zájmových útvarech klasifikačními stupni se zásadně využívá pouze stupnice hodnocení uvedená 

v § 10 vyhlášky. Chování žáka se klasifikuje samostatně, a to i v případě použití širšího slovního 

hodnocení. Nepovinný předmět Náboženství se neklasifikuje, místo hodnocení prospěchu se uvede 

formulace “účastnil(a) se” (viz Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR k náboženské 

výchově v základních, středních a speciálních školách, čj. 36 318/97-22-23) 

Hodnocení integrovaných předmětů 

Pokud škola zařadí do učebního plánu integrovaný předmět, který nahrazuje jiné povinné 

předměty (např. integrovaný předmět Poznávání přírody, který nahrazuje předměty Přírodopis a 
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Fyzika), uvede se název integrovaného předmětu do volné rubriky a původní předměty se 

proškrtnou. Tento postup platí pro všechny vzdělávací programy. 

Hodnocení celkového prospěchu 

a) při hodnocení prospěchu pouze klasifikačními stupni: průměrný prospěch se vypočítá ze 

samostatných povinných předmětů, z nichž byl žák na vysvědčení hodnocen klasifikačními stupni. 

Za povinný se považuje i volitelný předmět. 

b) při hodnocení prospěchu pouze širším slovním hodnocením: průměrný prospěch nelze 

vypočítat, uvede se hodnocení podle § 10 odst. 3 a 4 vyhlášky, které bude adekvátní k hodnocení 

žáka v jednotlivých předmětech. 

c) při kombinaci hodnocení klasifikačními stupni a širšího slovního hodnocení: průměrný 

prospěch se vypočítá ze samostatných povinných předmětů, z nichž byl žák na vysvědčení 

hodnocen klasifikačními stupni. Pokud by ale širší slovní hodnocení nebylo adekvátní pro 

hodnocení prospěl(a) s vyznamenáním, nelze tento stupeň použít, i když jsou pro něj (resp. pro 

předměty hodnocené klasifikačními stupni) splněny podmínky podle § 10 odst. 4 bod a) vyhlášky. 

Obdobně se postupuje i při použití stupně prospěl(a). 

 

Upozorňujeme, že podle platného znění vyhlášky (§ 10 odst. 3) je v 5. ročníku možno použít i 

stupeň prospěl(a) s vyznamenáním, pokud jsou pro to splněny podmínky dané § 10 odst. 4 

písm. a). Na tiskopisech vysvědčení pro 1. – 5. ročník  však informační stupnice hodnocení 

chování a prospěchu, uvedená na 2. (resp. 4.) straně, tuto možnost neuvádí (bylo by třeba zvláštních 

tiskopisů pouze pro 5. ročník). 

Pokud žáka nelze pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci pololetí ani 

v náhradním termínu (§ 11 odst. 1 a 2 vyhlášky), a to z několika nebo ze všech předmětů, celkový 

prospěch se neuvádí a rubrika se proškrtne (s výjimkou dále uvedeného případu).  

Při hodnocení cizinců (viz 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) se závažné nedostatky v osvojených 

vědomostech z předmětu český jazyk považují za objektivní příčinu (§ 11 odst. 1 a 2 vyhlášky), pro 

kterou žák nemusí být v průběhu prvního roku docházky ve škole v České republice z předmětu 

český jazyk klasifikován. V tomto případu se ale celkový prospěch uvádí, a to podle výše 

popsaných pravidel a) – c). 

Doložka 

Pokud žák splnil devět let povinné školní docházky v nižším než devátém ročníku a ředitel 

školy mu povolil pokračování v docházce do školy (podle § 3 odst. 10 vyhlášky), tzn. že v průběhu 

povinné školní docházky opakoval některý ročník, chodí do základní školy desátým (nebo více) 

rokem. Do rubriky Doložka se však v těchto případech vždy uvádí, že žák splnil devět let povinné 

školní docházky. Údaj v této rubrice se týká pouze povinné školní docházky, nikoliv celkové délky 

školní docházky konkrétního žáka. 

Hodnocení mimořádně nadaného žáka 

Pokud ředitel školy přeřadí mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování 

předchozího ročníku (viz § 4 odst. 3), uvádí se v rubrice Doložka skutečný počet let povinné školní 

docházky. V 9. ročníku základní školy nebo odpovídajícím ročníku víceletého gymnázia nebo 

konzervatoře se tedy uvede, že žák splnil osm let povinné školní docházky a v rubrice Výuka 

probíhala podle učebních dokumentů (č.j., název) se pak kromě označení vzdělávacího programu 

dále uvede “Žák(yně) splnil(a) povinnou školní docházku dříve než za devět let podle § 42 odst. 1 

zákona č. 29/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů.”. Za neabsolvovaný ročník žákovi nebude 

vydáno vysvědčení.  

Vydávání vysvědčení při plnění povinné školní docházky zvláštním způsobem 

Postupuje se podle příslušných ustanovení § 18 vyhlášky. Pokud žák koná zkoušku za období 

dvou let, bude vydáno pouze jedno vysvědčení, za celé období, jako datum vydání vysvědčení se 

uvede datum zkoušky. 



 8 

C. Vysvědčení o ukončení kurzu základního vzdělání 
Jedná se o tiskopis, který použijí školy, jež tyto kurzy pořádají. Pro vyplňování tiskopisu se 

přiměřeně použijí pravidla pro vyplňování tiskopisů běžného vysvědčení.  

Za údajem Kurz: bude římskou číslicí s tečkou vyjádřeno, kolikátý cyklus tohoto kurzu škola 

pořádá. 

Volné rubriky se proškrtnou. 

Celkový prospěch se neuvádí, pokud frekventant kurzu neuspěje, nebude mu vysvědčení na 

konci druhého pololetí vydáno. 

D. Další informace 
Veškeré údaje se na tiskopisech vysvědčení vyplňují zásadně trvalým způsobem. Na 

vysvědčení není přípustné provádět opravy zápisu. Při chybně vyplněném záznamu je nutno 

vysvědčení vyplnit znovu. Vysvědčení je možné vyplňovat rukou, psacím strojem nebo tiskem 

pomocí počítačové tiskárny. Při vyplňování údajů plnicím perem je třeba použít dokumentační 

inkoust. 

Školy s polským vyučovacím jazykem použijí dvojjazyčné mutace výše uvedených tiskopisů. 

Je možné, že některé starší formuláře neobsahují všechny rubriky uvedené v této informaci. 

MŠMT doporučuje školám, aby si nevytvářely nepřiměřené zásoby tiskopisů vzhledem k 

tomu, že dochází k jejich průběžným úpravám. 

MŠMT ukončuje platnost Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách, 

čj. 33992/99-22, ze dne 7.12.1999. 

 

 

PaedDr. Karel Tomek v.r. 

ředitel odboru předškolního, základního 

a zájmového vzdělávání 
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Příloha k čj. 28 690/2000-22 

 

Zkratky států, používaných na vysvědčení 
 

Uvedené třípísmenné zkratky států jsou v souladu s ČSN  EN ISO 3166-1:1997. Změny a 

doplňky jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví. 

 
Český název Zkratka 

Islámský stát Afgánistán AFG 

Albánská republika ALB 

Alžírská lidová demokratická 
republika 

DZA 

Americká Samoa ASM 

Americké Panenské ostrovy VIR 

Andorrské knížectví AND 

Angolská republika AGO 

Anguilla AIA 

Antarktida ATA 

Antigua a Barbuda ATG 

Argentinská republika ARG 

Arménská republika ARM 

Aruba ABW 

Austrálie AUS 

Ázerbájdžánská republika AZE 

Bahamské společenství BHS 

Bahrajnský stát BHR 

Bangladéšská lidová republika BGD 

Barbados BRB 

Belgické království BEL 

Belize BLZ 

Běloruská republika BLR 

Beninská republika BEN 

Bermudy BMU 

Bhútánské království BTN 

Bolivijská republika BOL 

Republika Bosna a 
Hercegovina 

BIH 

Botswanská republika BWA 

Bouvetův ostrov BVT 

Brazilská federativní republika BRA 

Britské indickooceánské území IOT 

Britské Panenské ostrovy VGB 

Brunej Darussalam BRN 

Bulharská republika BGR 

Burkina Faso BFA 

Burundská republika BDI 

Cookovy ostrovy COK 

Republika Côte d'Ivoire 
(Republika Pobřeží slonoviny) 

CIV 

Čadská republika TCD 

Česká republika CZE 

Čínská lidová republika CHN 

Dánské království DNK 

Dominické společenství DMA 

Dominikánská republika DOM 

Džibutská republika DJI 

Egyptská arabská republika EGY 

Ekvádorská republika ECU 

Eritrea ERI 

Estonská republika EST 

Etiopská federativní 
demokratická republika 

ETH 

Faerské ostrovy FRO 

Falklandy (Malvíny) FLK 

Fidžijská republika FJI 

Filipínská republika PHL 

Finská republika FIN 

Francouzská republika FRA 

Francouzská Guyana GUF 

Francouzská jižní území ATF 

Francouzská Polynésie PYF 

Gabonská republika GAB 

Gambijská republika GMB 

Ghanská republika GHA 

Gibraltar GIB 

Grenada GRD 

Grónsko GRL 

Gruzie GEO 

Guadeloupe GLP 

Guam GUM 

Guatemalská republika GTM 

Guinejská republika GIN 

Republika Guinea-Bissau GNB 

Guyanská republika GUY 

Haitská republika HTI 

Heardův ostrov a McDonaldovy 
ostrovy 

HMD 

Honduraská republika HND 

Hongkong HKG 

Chilská republika CHL 

Chorvatská republika HRV 

Indická republika IND 

Indonéská republika IDN 

Irácká republika IRQ 

Íránská islámská republika IRN 

Irsko IRL 

Islandská republika ISL 

Italská republika ITA 

Izraelský stát ISR 

Jamajka JAM 

Japonsko JPN 

Jemenská republika YEM 

Jihoafrická republika ZAF 

Jižní Georgie a Jižní 
Sandwichovy ostrovy 

SGS 

Jordánské hášimovské 
království 

JOR 

Svazová republika Jugoslávie YUG 

Kajmanské ostrovy CYM 

Kambodžské království KHM 

Kamerunská republika CMR 

Kanada CAN 

Kapverdská republika CPV 

Stát Katar QAT 

Republika Kazachstán KAZ 

Keňská republika KEN 

Kiribati KIR 

Kokosové ostrovy CCK 

Kolumbijská republika COL 

Komorská federativní islámská 
republika 

COM 

Konžská republika COG 

Konžská demokratická 
republika 

COD 

Korejská republika KOR 

Korejská lidově demokratická 
republika 

PRK 

Kostarická republika CRI 

Kubánská republika CUB 

Kuvajtský stát KWT 

Kyperská republika CYP 

Republika Kyrgyzstán KGZ 

Laoská lidově demokratická 
republika 

LAO 

Lesothské království LSO 

Libanonská republika LBN 

Liberijská republika LBR 

Libyjská arabská lidová 
socialistická džamáhírije 

LBY 

Lichtenštejnské knížectví LIE 

Litevská republika LTU 

Lotyšská republika LVA 

Lucemburské velkovévodství LUX 

Macao MAC 

Madagaskarská republika MDG 

Maďarská republika HUN 

Makedonská republika MKD 

Malajsie MYS 

Malawská republika MWI 

Maledivská republika MDV 

Maliská republika MLI 

Maltská republika MLT 

Marocké království MAR 

Republika Marshallovy ostrovy MHL 

Martinik MTQ 
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Mauricijská republika MUS 

Mauritánská islámská republika MRT 

Mayotte MYT 

Menší odlehlé ostrovy USA UMI 

Spojené státy mexické MEX 

Federativní státy Mikronésie FSM 

Moldavská republika MDA 

Monacké knížectví MCO 

Mongolsko MNG 

Montserrat MSR 

Mosambická republika MOZ 

Myanmarský svaz MMR 

Namibijská republika NAM 

Nauruská republika NRU 

Spolková republika Německo DEU 

Nepálské království NPL 

Nigerská republika NER 

Nigerijská federativní republika NGA 

Nikaragujská republika NIC 

Niue NIU 

Nizozemské Antily ANT 

Nizozemské království NLD 

Norfolk NFK 

Norské království NOR 

Nová Kaledonie NCL 

Nový Zéland NZL 

Sultanát Omán OMN 

Pakistánská islámská republika PAK 

Palauská republika PLW 

Panamská republika PAN 

Papua Nová Guinea PNG 

Paraguayská republika PRY 

Peruánská republika PER 

Pitcairn PCN 

Polská republika POL 

Portoriko PRI 

Portugalská republika PRT 

Rakouská republika AUT 

Réunion REU 

Republika Rovníková Guinea GNQ 

Rumunsko ROM 

Ruská federace RUS 

Rwandská republika RWA 

Řecká republika GRC 

Saint Pierre a Miquelon SPM 

Salvadorská republika SLV 

Nezávislý stát Samoa WSM 

Sanmarinská republika SMR 

Saúdskoarabské království SAU 

Senegalská republika SEN 

Společenství Severních Marian MNP 

Seychelská republika SYC 

Republika Sierra Leone SLE 

Singapurská republika SGP 

Slovenská republika SVK 

Slovinská republika SVN 

Somálská demokratická SOM 

republika 

Spojené arabské emiráty ARE 

Spojené království Velké 
Británie a Severního Irska 

GBR 

Spojené státy americké USA 

Srílanská demokratická 
socialistická republika 

LKA 

Středoafrická republika CAF 

Súdánská republika SDN 

Surinamská republika SUR 

Svalbard a ostrov Jan Mayen SJM 

Svatá Helena SHN 

Svatá Lucie LCA 

Svatý Kryštof a Nevis KNA 

Svatý stolec (Vatikánský 
městský stát) 

VAT 

Demokratická republika Svatý 
Tomáš a Princův ostrov 

STP 

Svatý Vincenc a Grenadiny VCT 

Svazijské království SWZ 

Syrská arabská republika SYR 

Šalamounovy ostrovy SLB 

Španělské království ESP 

Švédské království SWE 

Švýcarská konfederace CHE 

Republika Tádžikistán TJK 

Sjednocená republika 
Tanzanie 

TZA 

Thajské království THA 

Tchaj-wan, čínská provincie TWN 

Tožská republika TGO 

Tokelau TKL 

Království Tonga TON 

Republika Trinidad a Tobago TTO 

Tuniská republika TUN 

Turecká republika TUR 

Turkmenistán TKM 

Turks a Caicos TCA 

Tuvalu TUV 

Ugandská republika UGA 

Ukrajina UKR 

Uruguayská východní republika URY 

Republika Uzbekistán UZB 

Vánoční ostrov CXR 

Vanuatská republika VUT 

Venezuelská republika VEN 

Vietnamská socialistická 
republika 

VNM 

Východní Timor TMP 

Wallis a Futuna WLF 

Zambijská republika ZMB 

Západní Sahara ESH 

Zimbabwská republika ZWE 
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Oznámení odboru speciálního vzdělávání a institucionální výchovy - 24 
 

 

Č.j. 29 842/2000-24 

 
Informace o vydání nových učebních dokumentů odborných učilišť 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor speciálního vzdělávání a 
institucionální výchovy – 24 oznamuje, že   
byly vydány nové učební dokumenty k některým učebním oborům odborných učilišť: 

 

66-51-E/003 (64-69-2/00) Prodavačské práce, schválilo MŠMT dne 11. dubna 2000, č.j. 17 310/2000-24 

s platností od 1. září 2000 počínaje prvním ročníkem, 

 

33-52-E/001 (33-80-2/00) Kartáčnické a košíkářské práce, schválilo MŠMT dne 13. dubna 2000, č.j. 17 

410/2000-24, s platností od 1. září 2000 počínaje prvním ročníkem, 

 

28-57-E/001 (27-64-2/00) Keramické práce, schválilo MŠMT dne 7. srpna 2000, č.j. 24 805/2000-24, s platností 

od 1. září 2000 počínaje prvním ročníkem. 

 

Učební dokumenty byly distribuovány školám přímo. 

 

  

 

 

 

       PaedDr. Jiří Pilař, v.r. 

ředitel odboru speciálního vzdělávání  

a institucionální výchovy 

 

 

 

V Praze dne 1. listopadu 2000 

 

 

 

 

  

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

následující tituly: 

 

 

pro základní školy: 
 

Hutchinson, T.: Project 3 (Studenťs Book, Workbook, 2 Cassettes)  2006 Oxford 

University Press 

součást ucelené 

řady 

Č.j.: 28833/2000-22; cena:199,00 +110,00 + 450,00 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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Litteljohn, A.,Hick, D.: Cambridge English Worldwide (učebnice, 

pracovní sešit, audiokazeta)  

2006 Cambridge 

University Press 

součást ucelené 

řady 

Č.j.: 27708/2000-22; cena:170 +100 + 130,00 Kč    

Skokan, L., Bursa, M., Peštová, J.: Geografické tabulky 2006 Scientia součást ucelené 

řady 

Č.j.: 28501/2000-22; cena: 75,60 Kč    

 

pro střední školy: 

 

Munzar, v. a kol.: Účetnictví pro 3. ročník obchodních akademií 2006 Fortuna součást ucelené 

řady 

Č.j.: 28471/2000-23; cena: 115,00 Kč    

  

 

pro speciální základní školy: 

 

Chroboková,D.: Angličtina pro 4. ročník speciální základní školy  2006 Centrum pro 

vzdělávání a 

distribuci 

učebnic 

součást ucelené 

řady 

Č.j.: 28357/2000-24; cena: 99,00 Kč    

Müllerová, J. a kol: Aritmetika pro 8. r. speciální základní školy 

pro zrakově postižené  

2006 KTN součást ucelené 

řady 

Č.j.: 29382/2000-24; cena: 1417,00 Kč    

 

 

 

 

 

 

Ztráta razítek 

 

Dne 26.10.2000 došlo ke ztrátě 1 ks obdélníkového razítka s textem: 

 

                                                    ZÁKLADNÍ  ŠKOLA 
Janderova ulice 160/II. 

JINDŘICHŮV  HRADEC 

                                                     PSČ 377 11, Tel. 0331-361 911 
      - 3 - 

       

Písemnosti opatřené tímto razítkem po 26.10.2000 je třeba považovat za neplatné. 

Čj. 28 556/2000-20 

 

Dne 23.10.2000 došlo ke ztrátě 1 ks obdélníkového razítka s textem: 

 

                                                   MATEŘSKÁ  ŠKOLA 
Nádražní 49, tel. 358 236 

739 91  JABLUNKOV  1 

okres Frýdek-Místek 

 

Písemnosti opatřené tímto razítkem po 23.10.2000 je třeba považovat za neplatné. 

Čj. 28 575/2000-20 
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Celoroční obsah  
 

Ročník LVI (2000) 

 

 

 

CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED 

 

 

A. Část normativní 
 

Sešit 

Věst. 

Název Číslo jednací Datum Str. 

 

   1 

 

 Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, 

předškolním a školským zařízením 

 

  

18.11.1999 

 

2-4 

1  Program kulturní, školské  a vědecké spolupráce mezi vládou České 

republiky a vládou Finské republiky na léta 2000 - 2004, podepsaný v Praze 

dne 30.listopadu 1999 (angl. znění + neoficiální český překlad) 

 

 30.11.1999 5-14 

1  Prováděcí program kulturní a školské spolupráce mezi vládou České 

republiky a vládou Egyptské arabské republiky na léta 2000-2002, podepsaný 

v Praze dne 2. prosince 1999  (angl. znění + neoficiální český překlad) 

 

 2.12.1999 15-22 

2   Program “Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro 

podporu tvůrčí činnosti studentů doktorských studijních programů při řešení 

projektů úspěšných ve výběrovém řízení Fondu rozvoje vysokých škol” 

 

34 984/99-33 22.12.1999 2 

3  Vyhláška MŠMT č. 24/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 187/1991 Sb., o 

sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností pro konkursní 

řízení na vybrané funkce   v oblasti školství, ve znění vyhlášky Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy č. 251/1996 Sb. 

 

 25.1.2000 2 

3  Zásady pro poskytování dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2000 

 

11 835/2000-33 28.1.2000 3-5 

3  Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 2/2000, jímž se doplňuje 

Příkaz ministra č. 12/1998, kterým se určují školské úřady, které budou 

z pověření MŠMT vykonávat koordinační činnost 

 

10 115/2000-25 19.1.2000 6-7 

3  Rozhodnutí MŠMT o povolení zvláštního způsobu plnění povinné školní 

docházky 

 

31 010/99-22 18.1.2000 8 

3  Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o změně Přílohy k 

Rozhodnutí ministra školství, mládeže a  tělovýchovy České republiky dle § 

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

(školský    zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, o experimentálním 

ověřování konání maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou 

vybraných předmětů v cizím jazyce ve školních rocích 1993/1994 až 

1995/1996,  č.j. 14 976/94-21 ze dne 22.4.1994 

 

29 250/99-22 23.12.1999 9 

4  Zákon č. 19/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě 

základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 

 

 12.1.2000 2 
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4  Rozhodnutí MŠMT o povolení zvláštního způsobu plnění povinné školní 

docházky 

 

33 195/99-22 11.2.2000 3 

5   Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky a Ministerstvem školství a vědy  Litevské  republiky o spolupráci 

v oblasti školství a vědy na léta 2000-2004, podepsané ve Vilniusu dne  

31. března 2000 

 

 31.3.2000 2-3 

6  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) 

 

 14.4.2000 2-7 

6  Rozhodnutí MŠMT o povolení zvláštního způsobu plnění povinné školní 

docházky 

 

35 229/99-22 17.4.2000 8-9 

7  Ujednání o  školských výměnách  mezi Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky 

na léta  2000 - 2003,  podepsané v Pekingu dne 10. května 2000 

 

 10.5.2000 2-3 

7  Program kulturních, vzdělávacích a vědeckých výměn mezi vládou České 

republiky a vládou Státu Izrael na léta 2000, 2001 a 2002, podepsaný 

v Jeruzalémě dne 6. dubna 2000 (angl. znění + neoficiální český překlad) 

 

 6.4.2000 4-17 

7  Prováděcí program spolupráce v oblasti školství, mládeže, sportu a kultury 

mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky na léta 2000, 2001 a 

2002, podepsaný v Praze dne 17. května 2000 

 

 17.5.2000 18-21 

8   Prováděcí plán spolupráce v oblasti školství, mládeže a sportu mezi vládou 

České republiky a vládou Kyperské republiky  na léta 2000 - 2002, podepsaný 

v Nikósii  dne 8. června  2000 (angl. znění + neoficiální český překlad) 

 

 8.6.2000 2-5 

8  Ujednání  mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky a Ministerstvem národního vzdělávání Polské republiky o spolupráci 

v oblasti vzdělávání na léta  2000 - 2003,  podepsané ve Varšavě  dne  

14. června  2000 

 

 14.6.2000 6-8 

8  Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 9/2000, kterým se stanoví 

koordinační činnosti určených školských úřadů  

 

19 284/2000-25 14.6.2000 9 

9  Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 10/2000, kterým se zrušují 

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

 

22 246/2000-25 28.6.2000 2 

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

19942/2000-20,23 20.6.2000 3 

10   Program spolupráce ve vzdělávání a vědě mezi vládou České republiky a 

vládou Dánského království pro rok 2000, podepsaný v Praze dne 13.září 2000 

(angl. znění) 

 

 13.9.2000 2-4 

10   Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 13/2000, kterým se mění a 

doplňuje Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 10/1997 o 

stanovení horní hranice celkového počtu vyučovacích hodin vyučovaných 

v jednom týdnu na základních a středních školách zřizovaných státem a 

obcemi 

 

19 217/2000-23 22.8.2000 5-12 

11    Program vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi vládou 
České republiky a vládou Peruánské republiky na léta 2001 – 2003, 
podepsaný v Limě dne 11. října 2000 
 

 11.10.2000 2-5 

11   Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 17/2000, kterým se 

zrušuje Příkaz č. 7/1998 k postupu při změnách v síti středních škol, vyšších 

odborných škol a školských zařízení včetně speciálních, jejichž zřizovatelem je 

Ministerstvo  školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění  Příkazu č. 11/1999 

 

26 567/2000-2 5.10.2000 6 

11  Mimořádné opatření o uznání kvalifikace pro výuku cizího jazyka a  Dodatek 

k mimořádnému opatření 

19 258/99-26 

21 781/2000-26 

18.5.1999 

20.6.2000 

7-8 
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B. Část metodická 
 

Sešit 

Věst. 

Název Číslo jednací Datum Str. 

 

1 

  

Učební plán studijního oboru 16-01-M/004 (16-22-6) Ekologie a ochrana 

krajiny  

 

 

26 371/99-23 

 

17.8.1999 

 

23-24 

1  Učební plán studijního oboru 53-44-M/002   (53-30-6)  Ortopedicko - 

protetický technik pro absolventy ZŠ (dálkové studium) 

 

32 686/99-23 15.11.1999 25 

1  Učební plán studijního oboru  53-44-M/002 (53-30-6) 

Ortopedicko-protetický technik pro absolventy ZŠ (večerní studium) 

 

32 685/99-23 15.11.1999 26 

1  Učební plán studijního oboru 53-43-M/002   (53-11-6)  Farmaceutický 

laborant pro absolventy ZŠ (dálkové studium) 

 

32 687/99-23 15.11.1999 27 

1  Učební plán studijního oboru 53-43-M/002 (53-11-6) Farmaceutický laborant 

pro absolventy ZŠ (večerní studium) 

 

32 688/99-23 15.11.1999 28 

1  Doplnění učebního plánu večerního studia v gymnáziu č.j. 20 599/99-22 ze 

dne 5.5.1999 

 

 1.12.1999 29 

1  Učební osnova předmětu Psychologie a pedagogika 

 

32 295/99-23 8.11.1999 30-31 

2  Metodický pokyn k zajištění přeřazení úspěšných žáků zvláštních škol 
do základních škol 
 

28 498/99-24 3.1.2000 3-4 

3  Učební osnova předmětu Vybrané laboratorní metody 

 
11 229/2000-23 14.1.2000 10-11 

3  Organizační řád Zeměpisné olympiády 

 

29 715/99-22 15.11.2000 12-15 

4  Metodický pokyn pro vyúčtování dotací poskytnutých soukromým školám, 

předškolním a školským  zařízením ve školním  roce 1999/2000 

 

12 958/2000-18 6.3.2000 4-8 

5  Metodické pokyny MŠMT ke zpracování Resortního výkazu výnosů a 

nákladů příspěvkových organizací pro rok 2000 

 

16 907/2000-18 13.4.2000 4-18 

6  Vzdělávací program výtvarného oboru základních uměleckých škol  

 

15 865/2000-22 26.4.2000 10-20 

6  Úprava vzdělávacího programu zvláštní školy 

 

16 984/2000-24 18.4.2000 21 

6  Pravidla Programu podpory výzkumu a vývoje v oblasti vzdělávání, mládeže 

a sportu 

 

16 891/2000-10 6.4.2000 22-38 

7  Učební plán studijního oboru  78-42-M/002  Ekonomické lyceum (denní 

studium absolventů základní školy) 

 

18 334/2000-23 2.5.2000 22-23 

7  Učební osnova předmětu Ekonomika pro neekonomické studijní obory 

středních odborných učilišť a středních odborných škol určené pro absolventy 

tříletých učebních oborů 

 

11 915/2000-23 18.2.2000 24-26 

7 Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k zajištění kurzů 
českého jazyka pro azylanty 
 

21 153/2000-35 4.6.2000 27 

7 Metodický pokyn pro stanovení kapacity školy (jednotlivých součástí) a 
školských zařízení 
 

21 419/2000-21 15.6.2000 28 

8  Pokyn MŠMT k zajištění plnění Dohody o vzájemných vztazích 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  a Českomoravského 
odborového svazu pracovníků školství 
 

20 371/2000-25 26.6.2000 10 
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8  Vzdělávací program tanečního oboru základních uměleckých škol pro 

přípravné studium a I. stupeň základního studia  

 

15 865/2000-22 31.5.2000 11-41 

9  Pokyn MŠMT ke vzdělávání cizinců v základních školách, středních školách 

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

 

21 836/2000-11 24.7.2000 4-5 

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

studium 

 

24 010/2000-23 24.7.2000 6 

9  Učební plán studijního oboru 53-41-M/001 (53-01-6) Všeobecná sestra, 

večerní studium pro absolventy základních škol 

 

22 990/2000-23 11.7.2000 7 

9  Učební plán studijního oboru 53-41-M/001 (53-01-6) Všeobecná sestra, 

dálkové studium pro absolventy základních škol 

 

22 991/2000-23 11.7.2000 8 

10  Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci 

sociálně patologických jevů u dětí a mládeže  

 

14 514/2000-51 29.8.2000 13-17 

10  Výzva MŠMT k Evropskému roku jazyků 2001 pro základní, 

střední a vyšší odborné školy 

 

17 615/2000-11-22 23.8.2000 

12.9.2000 

18-19 

10  Metodický pokyn k zařazení učiva “úvodu do světa práce” do vzdělávacích 

programů středních škol 

 

22 067/2000-2 22.8.2000 20-24 

10  Učební plán studijního oboru 23-45-L/001 Mechanik seřizovač, čtyřleté 

denní studium 

 

26 257/2000-23 29.8.2000 25 

 

 

C. Část oznamovací 
 

Sešit 

Věst. 

Název Číslo jednací Datum Str. 

 

1 

 

 Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách 

 

 

33 992/99-22 

 

7.12.1999 

 

32-36 

1  Oznámení  o úpravě pedagogických dokumentů studijního oboru 

16-01-M/004 (16-22-6) Ekologie a ochrana krajiny 

 

 29.11.1999 37 

1  Oznámení o doplnění učebních osnov českého jazyka a literatury pro SOŠ a 

rozšíření jejich platnosti pro čtyřleté studijní obory SOU 

 

 24.11.1999 37 

1  Změna v pravidlech pro schvalování žádostí o akreditaci  v systému dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

34 787/99-20 22.12.1999 38 

1  Sdělení vyšším zdravotnickým školám o úpravě pedagogických dokumentů 

studijního oboru 5341N/004 (53-57-7) Diplomovaný zdravotnický záchranář 

 

32 886/99-23 17.11.1999 39 

1  Oznámení o ztrátě razítek 

 

32 081/99-20 

32 020/99-20 

  

2  Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 
2 zákona o vysokých školách ze dne 10. ledna 2000 
 

10 411/2000-33 10.1.2000 5 

2  Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy k předkládání výročních 

zpráv vysokých škol 

 

10 657/2000-30  5 

2  Informace o udělení schvalovacích doložek 

 

  6-7 

2  Oznámení o ztrátě razítek a o zcizení a ztrátě služebních průkazů 

 

34 323/99-20 

34 285/99-20 

35 319/99-20 

 8 

2  Oznámení 

 

  9 

3  Sdělení MŠMT o dopisování se švýcarskou mládeží 

 

13 348/2000-11 15.2.2000 16 
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3  Sdělení  MŠMT k členství  škol, předškolních zařízení  a školských zařízení 

ve sdruženích  

 

32 266/99-26 30.11.1999 16 

3  Informace o udělení schvalovacích doložek 

 

  17 

3  Oznámení o schválení učebních dokumentů předmětu Psaní na počítači pro 5., 

6. a 7. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené 

 

12 631/2000-24 8.2.2000 17 

3  Sdělení MŠMT ředitelům školských úřadů, škol a školských zařízení na 

území hl. města Prahy k odlišné organizaci školního roku 2000/2001 

 

12 816/2000-20 17.2.2000 18 

3  Oznámení o ztrátě razítek  

 

10 213/2000-20 

10 240/2000-20 

10 245/2000-20 

10 334/2000-20 

10 381/2000-20 

10 379/2000-20 

12 419/2000-20 

 

 19 

4  Sdělení MŠMT o maturitní zkoušce ve studijním oboru  

63-71-6 (KKOV 65-42-M/004)  Hotelnictví a turismus 

 

13 256/2000-23 11.2.2000 9 

4  Seznam vydaných učebnic a učebních textů pro základní školy platný ve 

školním roce 1999/2000 

 

 8.3.2000 10-69 

4  Informace o udělení schvalovacích doložek 

 

  70 

4  Normativy neinvestičních výdajů RgŠ pro rok 2000 

 

11 456/2000-19  71-98 

4  Oznámení o ztrátě razítek  

 

12 441/2000-20 

12 556/2000-20 

 

 99 

4  Oznámení o zcizení služebního průkazu školního inspektora 

 

12 575/2000-20  99 

4  Oznámení o vyhlášení obchodní veřejné soutěže na zpracování 

návrhu Národního programu orientovaného výzkumu a  vývoje a 

způsobu jeho realizace 

sine/2000-34  99 

5  Seznam mezinárodních smluv v působnosti MŠMT a dotýkajících se 

působnosti MŠMT 

 

14 127/2000-11  19-27 

5 
 Změna zřizovací listiny Centra pro studium vysokého školství 
 

12 965/2000-3 5.4.2000 28 

5  Seznam dalších vzdělávacích zařízení, kterým byly MŠMT ČR akreditovány 

vzdělávací programy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

  29-39 

5  Oznámení o platnosti učebních osnov předmětu cizí jazyk  pro  SOŠ,  

SOU a nástavbové studium 

 

15 335/2000-22 17.3.2000 40 

5  Informace o udělení schvalovacích doložek 

 

  41-42 

5  Oznámení o ztrátě razítek 

 

14 296/2000-20 

16 492/2000-20 

14 370/2000-20 

 

 43 

6  Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední 

školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 

 

13 095/2000-20  39-62 

6  Informace o udělení schvalovacích doložek 

 

  63 

6  Oznámení o ztrátě razítek 

 

16 366/2000-20 

16 312/2000-20 

16 307/2000-20 

16 309/2000-20 

 

 64 

7  Informace o uvádění názvu nástavbového studijního oboru 

 64-41-L/5...  Podnikání v oborech... na vysvědčení  

16 053/2000-23 2.5.2000 29 
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7  Oznámení schválení učební osnovy předmětu Ekonomika pro 

neekonomické studijní obory středních odborných učilišť a středních 

odborných škol určené pro absolventy tříletých učebních oborů 

 

 2.5.2000 29 

7 Oznámení  schválení učebního plánu studijního oboru 78-42-M/002 

Ekonomické lyceum 

 

 2.5.2000 29 

7  Informace o změně učební osnovy předmětu Výpočetní technika 
v učebních dokumentech studijního oboru 65-42-M/004  (JKOV: 
63-71-6/00)  Hotelnictví a turismus 
 

19 678/2000-23 7.6.2000 30 

7 Informace o platnosti učebních dokumentů pro výuku učebních 

oborů odborných učilišť 

 

17 311/2000-24 6.6.2000 31-32 

7 Oznámení o opravě  a doplnění bodu č. 27 Přehled soutěží a 

přehlídek ze Souboru pedagogicko-organizačních informací pro základní 

školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 

2000/01, uveřejněném  ve Věstníku MŠMT č. 6/2000 

 

 3.7.2000 33 

7  Tisková  oprava Informace o ukončování přípravy v praktické škole 

s tříletou přípravou, uveřejněné ve Věstníku MŠMT č. 4/1999 

 

17 411/2000-24 12.4.2000 34 

7  Zajištění logopedické péče v učebním plánu speciální základní školy 

pro sluchově postižené  

 

17 268/2000-24 10.4.2000 34 

7  Seznam projektů přijatých ve Fondu rozvoje vysokých škol (stav k 1.6.2000) 

 

  35-59 

7  Oznámení o ztrátě a zcizení razítek 

 

19 839/2000-20 

18 621/2000-20 

20 621/2000-20 

18 764/2000-20 

20 197/2000-20 

 

 60 

8  Sdělení MŠMT k pojmu školská zařízení pro účely periodických 

preventivních lékařských prohlídek 

 

22 400/2000-26 29.6.2000 42 

8  Oznámení o učebních dokumentech  předmětu Občanská a rodinná 

výchova v učebním plánu  speciální základní školy pro sluchově postižené   

 

20 835/2000-24 6.6.2000 43 

8  Upozornění na tiskovou chybu v Souboru pedagogicko-organizačních 

informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská 

zařízení na školní rok 2000/2001, v Organizaci školního roku 2000/2001 (sešit 

6/2000 Věstníku MŠMT ČR) 

 

 17.7.2000 44 

8  Informace o udělení schvalovacích doložek 

 

  45-46 

9  Seznam povinné dokumentace škol a školských zařízení 

-  
22 476/2000-20  9-13 

9 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 

 

21 646/2000-22 3.7.2000 14-17 

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

20 902/2000-23 13.7.2000 18 

9  Oznámení o úpravě učebního plánu  studijního oboru 53-41-M/001 
(53-01-6) Všeobecná sestra, dálkové  a večerní studium pro 
absolventy základních škol 

 

 11.7.2000 18 

9  Informace o platnosti učebních osnov 

 

22 358/2000-22 12.7.2000 19 

9  Oznámení o vydání nových učebních dokumentů skupiny oborů 33, 34, 36 a 

82 pro učební obory středních odborných učilišť a učilišť 

 

 9.8.2000 20 

9  Informace o schválení inovovaných učebních dokumentů pro obor středních 24 010/2000-23 25.7.2000 21 
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odborných učilišť 24-33-2/00 (23-56-H/001) Obráběč kovů, tříleté denní 

studium 

 

9  Oznámení o schválení učebních dokumentů praktické školy tříleté a učebních 

dokumentů všeobecně vzdělávacích předmětů odborných učilišť 

 

20 836/2000-24 3.8.2000 22 

9 
 Oznámení o zařazení předmětu znakový jazyk do učebních plánů  

 

24 592/2000-24 3.8.2000 22 

9  Oznámení o experimentálním ověřování předmětu 

hudebně-dramatická výchova 

 

24 736/2000-24 3.8.2000 23 

9  Oznámení o experimentálním ověřování  modelu bilingválního vzdělávání 

těžce sluchově postižených  

 

24 737/2000-24 3.8.2000 23 

9  Informace o udělení schvalovacích doložek 

 

  24-25 

9  Oznámení o ztrátě razítek a zcizení služebního průkazu 

 
23 024/2000-20 

23 012/2000-20 

23 089/2000-20 

 

 26 

10  Výzva Evropské komise k vyjádření zájmu č. DG EAC/21/2000 týkající se 

poskytování služeb v oblasti vzdělávání, odborného vzdělávání, kultury, 

audiovizuální politiky, sportu, občanství a mládeže 

 

24 143/2000-11 20.9.2000 26 

10  Seznam dalších vzdělávacích zařízení, kterým byly MŠMT ČR akreditovány 

vzdělávací programy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

  27-62 

10  Informace o schválení inovovaných učebních dokumentů pro studijní obor 

středních odborných učilišť 23-45-L/001 Mechanik seřizovač, čtyřleté denní 

studium 

 

26 257/2000-23 11.9.2000 63 

10  Informace o zrušení  platnosti některých učebních dokumentů 

odborných učilišť   

 

26 929/2000-24  63 

10  Informace o učebních dokumentech odborných učilišť a praktických 

škol  

 

25 760/2000-24 28.8.2000 64 

10  Informace o platnosti učebních dokumentů zvláštní školy pro 

sluchově postižené, přípravného stupně pomocné školy a pomocné školy pro 

sluchově postižené 

 

25 761/2000-24 28.8.2000 64 

10  Oznámení  o  změně  podzimního  termínu  konání  státní  všeobecné  

jazykové  zkoušky 

 

26 390/2000-22 29.8.2000 64 

10  Oznámení o vydání nových učebních dokumentů skupin oborů 28, 32, 33 a 65 

pro učební obory středních odborných učilišť  a učilišť 

 

25 648/2000-23 22.8.2000 65 

10  Informace o udělení schvalovacích doložek 

 

  66-67 

10  Informace pro střední školy 

 

26 242/2000-23 28.8.2000 68 

10  Upozornění na tiskovou chybu v Souboru pedagogicko-organizačních 

informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská 

zařízení na školní rok 2000/2001, v Organizaci školního roku 2000/2001 (sešit 

č. 6/2000 Věstníku MŠMT ČR) 

 

26 801/2000-20 7.9.2000 68 

11  Seznam vydaných učebnic a učebních textů pro základní školy platný ve 

školním roce 2000/2001 

 

  9-72 

11  Učební dokumenty pro učební obory středních odborných učilišť 
 

 13.10.2000 73-74 

11  Informace o udělení schvalovacích doložek 
 

  75 

11  Upozornění na výklad předpisů o bezplatném poskytování učebnic a 
učebních textů ve školách, v nichž žáci plní povinnou školní docházku 
 

 10.10.2000 76 
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11  Oznámení o ztrátě razítek 

 

27 813/2000-20 

27 812/2000-20 

 

  

11  Oznámení o ztrátě služebního průkazu školního inspektora 

 

25 903/2000-20   

12  Sdělení MŠMT k ustavení Mezinárodního visegrádského fondu 

 

 

28 048/2000-11 7.11.2000 2 

12  Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách 

 

28 690/2000-22 11.10.2000 3-9 

12  Informace o vydání nových učebních dokumentů odborných učilišť 

 

29 842/2000-24 1.11.2000 10 

12  Informace o udělení schvalovacích doložek 

 

  11 

12  Oznámení o ztrátě razítek 

 

28 556/2000-20 

28 575/2000-20 

 

 12 

12  Celoroční obsah Věstníku MŠMT ČR - ročníku LVI (2000)  

 

  13-19 

 

 

 
 

 

 


