
VĚSTNÍK 
MINISTERSTVA  ŠKOLSTVÍ, 

     MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ 

REPUBLIKY 
___________________________________________________________________________ 

Ročník LVII                                        Sešit 2                                                            

Únor 2001                                                                                                                               

 
 

                                                          O B S A H 

 
 

 

Část normativní  

 

- Pravidla pro poskytování dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona  

   č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona  

   č. 210/2000 Sb.  

- Pravidla pro poskytování institucionálních dotací veřejným vysokým školám na podporu výzkumu a vývoje Ministerstvem  

   školství, mládeže a tělovýchovy  

- Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy 

 

 

Část oznamovací  
 

- Upozornění k uplatnění autorského zákona při poskytování rozmnožovacích služeb za úplatu 

- Informace o udělení schvalovacích doložek 

- Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy podle stavu  k 1. lednu 2001 

- Oprava tiskové chyby ve Stanovení normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2001, v přehledu  

   normativů stanovených základní umělecké škole v oboru se skupinovou a kolektivní výukou (sešit 1/2001 Věstníku 

MŠMT  

   ČR) 

- Oznámení o ztrátě razítek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky : Texty neprošly korekturou. 

 

 



 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 

ČÁST NORMATIVNÍ 
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Č.j.: 28 996/2000-33                                                                                                     

V Praze dne 17. ledna 2001 

 

 

Pravidla pro poskytování dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve 

znění zákona č. 210/2000 Sb.  
 

Čl. 1 

Obecné podmínky poskytnutí dotací 

1.1.  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ”ministerstvo”) vydává na základě ustanovení § 14 

zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla), rozhodnutí o dotacích podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb. Nedílnou součástí rozhodnutí 

je vymezení účelu, na který je dotace poskytována, a podmínek jejího použití, vycházející z těchto 

”Pravidel pro poskytování dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb.” (dále jen ”Pravidla”), která bude 

ministerstvo uplatňovat při aplikaci § 87 písm. d) zákona o vysokých školách. Tato Pravidla neupravují 

poskytování dotací či finančních výpomocí ze státního rozpočtu podle jiných právních předpisů nebo 

rozhodnutí, zejména dotací na výzkum a vývoj podle zákona č. 300/1992 Sb., o státní podpoře výzkumu a 

vývoje, ve znění zákona č. 1/1995 Sb. 

1.2.  Dotace podle těchto Pravidel poskytuje veřejné vysoké škole ministerstvo na uskutečňování 

akreditovaných studijních programů a programů celoživotního vzdělávání, s nimi spojenou tvůrčí činnost a 

na rozvoj vysoké školy (dále jen ”základní dotace”) a na ubytování a stravování studentů. Základní dotace 

jsou neinvestiční a investiční, dotace na ubytování a stravování studentů jsou neinvestiční. 

1.3.  Pro výši dotací, stanovenou podle těchto Pravidel, je rozhodný ”Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, 

výzkumné, vývojové a umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol”, vypracovaný 

ministerstvem a jeho každoroční aktualizace (dále jen ”Dlouhodobý záměr ministerstva”), dlouhodobé 

záměry veřejných vysokých škol, projednané podle § 87 písm. c) zákona o vysokých školách a další 

kritéria, uvedená v § 18 odst. 4 zákona o vysokých školách. Na základní dotaci má podle zákona 

o vysokých školách veřejná vysoká škola právní nárok. 

1.4.  Dotace ministerstvo poskytuje v souladu s § 14 odst. 3 rozpočtových pravidel na základě žádostí veřejných 

vysokých škol. Žádostí o dotaci jsou zejména: 

a. žádosti veřejných vysokých škol odkazující na rozpočtová data o počtech studentů 

v akreditovaných studijních programech, předložená veřejnou vysokou školou v termínech 

stanovených ministerstvem formou Matriky studentů a statistické výkazy o počtu 

ubytovaných studentů a o počtu vydaných jídel; 

b. žádosti veřejných vysokých škol odkazující na již předložené investiční záměry podle 

dokumentu MŠMT ”Rozpočet resortu školství - kapitola 333 státního rozpočtu ČR na rok 

1999”, část ”Zásady pro poskytování kapitálových dotací veřejným vysokým školám”; 

c. žádosti veřejných vysokých škol odkazující na již předložené investiční programy veřejných 

vysokých škol na léta 1999 až 2001; 



d. žádost veřejné vysoké školy o dotaci na koupi nemovitosti, kterou podává ministerstvu 

v době, která je pro nákup aktuální; 

e. projekty veřejných vysokých škol, podporující rozvoj vzdělávací činnosti vysokých škol, 

které organizuje Výbor Fondu rozvoje vysokých škol; 

f. projekty veřejných vysokých škol, předložené do rozvojových programů; 

g. žádost veřejné vysoké školy, která je v souladu s prioritami uvedenými v Dlouhodobém 

záměru ministerstva; 

h. žádosti veřejných vysokých škol odkazující na rozpočtová data o počtu studentů v prezenční 

formě doktorských studijních programů zjišťovaná zvláštním šetřením v termínech 

stanovených ministerstvem  anebo z údajů Matriky studentů k 31.10.2000 a poté 

k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí za předpokladu, že v uplynulém čtvrtletí 

veřejná vysoká škola aktualizovala údaje v systému SIMS 

i. žádosti, vycházející z dlouhodobého záměru rozvoje veřejné vysoké školy. 

 

1.5  Výši základních dotací a dotací na ubytování a stravování studentů stanoví ministerstvo rozhodnutím podle 

příslušných kvantitativních a věcných ukazatelů uvedených v zákoně o státním rozpočtu. Při stanovení výše 

dotace na studijní programy (ukazatel A) se v I. čtvrtletí kalendářního roku přihlédne k opatření Ministerstva 

financí pro čerpání výdajů státního rozpočtu. 

1.6 Počínaje rozpočtovým rokem 2001 se postupně snižuje koeficient pro započtení  studentů, kteří studují 

déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok. 

1.7 Základní dotace a dotace na ubytování a stravování studentů může ministerstvo veřejné vysoké škole 

poskytovat zálohově. 

1.5.  
2.    

 

Čl. 2 

Podmínky použití dotací a jejich finanční vypořádání 

 

2.1.  Podmínky použití dotací a jejich finanční vypořádání upravují rozpočtová pravidla a další právní předpisy.  

2.2.  Veřejná vysoká škola, která dotaci tím, že ji začne užívat, přijme (dále jen ”příjemce”), je povinna splnit 

povinnosti stanovené rozpočtovými pravidly a dále: 

a. informovat ministerstvo neprodleně o každé změně, rozhodné pro poskytování dotace;  

b. dodržet účel a časové určení poskytnuté dotace (neinvestiční základní dotace, neinvestiční 

dotace na ubytování a stravování studentů, investiční základní dotace) a další podmínky 

jejího použití stanovené v rozhodnutí; 

c. dotaci finančně vypořádat (zúčtovat a nepoužitou část dotace vrátit ministerstvu způsobem a 

v termínu, které stanoví ministerstvo v souladu s Vyhláškou Ministerstva financí, kterou se 

stanoví rozsah údajů a termíny finančního vypořádání a s Vyhláškou Ministerstva financí 

o účasti státního rozpočtu na financování programů). 

 

3.    

 

Čl. 3 

Zveřejnění informací o dotacích a kontrola použití dotací 

 

3.1.  Ministerstvo zveřejní ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a na svých internetových 

stránkách tato Pravidla a informaci o výši dotací poskytnutých veřejným vysokým školám podle těchto 

Pravidel. Informace o výši dotací poskytnutých veřejným vysokým školám podle těchto Pravidel bude na 

internetových stránkách ministerstva aktualizována v návaznosti na termíny finančních výkazů.    

3.2.  Hospodaření s dotacemi kontroluje ministerstvo podle § 40 odst. 2 rozpočtových pravidel zejména 

a. při kontrolách hospodaření veřejných vysokých škol (§ 87 písm. e) zákona o vysokých 

školách), 

b. při zúčtování a vypořádání dotací se státním rozpočtem za příslušný rok, 

c. při analýze výročních zpráv o hospodaření veřejné vysoké školy (§ 21 odst. 1 písm. a) 

zákona o vysokých školách). 

3.3.  Využití dotací vyhodnotí ministerstvo ve výroční zprávě o stavu vysokého školství (§ 87 písm. b) zákona 

o vysokých školách) na základě analýzy výročních zpráv o činnosti veřejné vysoké školy a o hospodaření 

veřejné vysoké školy (§ 21 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách) a na základě poznatků z kontrol a 

metodických dohlídek. 

3.4.  



 

Čl. 4 

Pravidla stanovení výše dotace 

4.1 Neinvestiční základní dotace 

Částka vyčleněná pro neinvestiční základní dotace bude rozdělena podle těchto ukazatelů:  

 

Ukazatel A (studijní programy) 

Tato část neinvestiční základní dotace se odvozuje od rozsahu vzdělávací činnosti veřejné vysoké školy. 

Vypočítá se jako součin normativního počtu studentů veřejné vysoké školy a základního normativu studijního 

programu. (Pro rozpočtové účely jsou studijní programy zatříděny do šesti skupin. Základní normativ má 

koeficient 1, nejvyšší koeficient ekonomické náročnosti má hodnotu 3,5.) 

 

Normativní počet studentů veřejné vysoké školy se vypočítá jako součet součinů přepočteného počtu 

studentů ve studijních programech uskutečňovaných touto veřejnou vysokou školou a koeficientu ekonomické 

náročnosti jim příslušných studijních programů. Základní normativ je částka v korunách, která vznikne podílem 

finančních prostředků vyčleněných tímto ukazatelem A na vzdělávací činnost a normativního počtu studentů 

všech veřejných vysokých škol s výjimkou veřejných vysokých škol uměleckých. 

Přepočtený počet studentů se vypočítá z rozpočtového počtu studentů tak, že se koeficientem 1-p/200 zohlední 

propadovost nově přijatých studentů (p je procento propadu, tj. procento studentů, kteří v předchozím 

akademickém roce ukončili studium v 1. ročníku), koeficientem 0,5 sníží počet studentů, studujících déle než je 

standardní doba studia zvětšená o jeden rok. Ostatní studenti se započtou s koeficientem 1,0. Do přepočteného 

počtu studentů se pro dotaci roku 2001 zahrne nejvýše nárůst, který nepřekročí hranici patnácti procent 

u bakalářských studijních programů a šesti procent u magisterských studijních programů vůči vypočtenému údaji 

za finanční rok 1998 (k 31.10.1997), přičemž se v algoritmu odpočtu použije základní normativ. (Přepočtený 

počet studentů bakalářských a magisterských studijních programů k 31.10.1997 bude vypočten podle poměru 

počtu studentů v bakalářských a magisterských studijních programech zjištěného k 31.10.1999. Počty studentů 

zařazených k 31.10.1997 do studijních programů bakalářských s navazujícím magisterským studijním 

programem budou započteny do počtu studentů magisterských studijních programů.) 

Základními vstupními daty jsou počty rozpočtových studentů v akreditovaných studijních programech 

k 31.10., převzaté ze systému SIMS (Sdružené informace matrik studentů). 

Rozpočtovými studenty jsou státní občané České republiky (dále jen “občané ČR”) a cizinci, kteří studují za 

stejných podmínek jako občané ČR (včetně studentů veřejné vysoké školy v akreditovaných studijních 

programech uskutečňovaných na vyšších odborných školách). Rozpočtovými studenty nejsou  studenti-občané 

ČR, jejichž studium je hrazeno z prostředků jiné rozpočtové kapitoly, studenti-cizinci, kteří  platí poplatky za 

studium podle § 58 odst. 5 zákona o vysokých školách a studenti-cizinci, jejichž studium je hrazeno podle 

mezinárodních smluv a usnesení vlády (ukazatel D). Do rozpočtového počtu studentů nejsou zahrnuti studenti 

studijních programů dotovaných v ukazateli I. 

Konečná výše dotace podle ukazatele A bude upravena tak, aby nepoklesla pod úroveň dotace finančního roku 

2000. 

Dotace na studijní programy veřejných vysokých škol uměleckých bude upravena tak, aby byla rovna 

dotaci na vzdělávací činnost v roce 2000, upravené o stejné procento, jakým jsou proti roku 2000 upraveny 

prostředky ostatních veřejných vysokých škol, zahrnující dotaci podle ukazatele A a dotaci na institucionální 

nespecifikovaný výzkum a vývoj. 

 Pokud dojde v průběhu roku k vázání prostředků kapitoly školství Ministerstvem financí, promítne 

ministerstvo případný pokles dotace vysokého školství rovnoměrně do výpočtu dotace na studijní programy 

všem veřejným vysokým školám, včetně vysokých škol uměleckých. 

 

Ukazatel C  (stipendia) 

Tato část neinvestiční základní dotace vyjadřuje podporu rozvoji doktorského studia. Stanoví se jako 

součin částky 60 až 70 tis. Kč a počtu studentů v prezenční formě doktorských studijních programů, kteří 

nestudují déle, než je standardní doba studia, přičemž veřejná vysoká škola takto vypočtenou dotaci formou 

stipendií skutečně vyplatí. Konkrétní výši dotace v uvedeném rozpětí určí ministerstvo po schválení zákona 

o státním rozpočtu. 

  

Ukazatel D  (studující, kteří nejsou občany ČR a mezinárodní spolupráce)  

Tato část neinvestiční základní dotace vyjadřuje finanční podporu plnění závazků z mezinárodních smluv 

(včetně programů AKTION a CEEPUS) a realizaci projektů podle usnesení vlády č. 330/1992, 2/1994, 153/1995 

a 343/1996. Bude vypočítána  podle rozsahu vzdělávací činnosti veřejné vysoké školy, výše stipendia, 



skutečných počtů studujících, kteří nejsou českými státními občany a rozsahu úkolů, jimiž je pověřena 

v mezinárodní spolupráci. 

 

 

Ukazatel E  (neinvestiční výdaje spojené s investiční výstavbou) 

Tato část neinvestiční základní dotace bude součástí programů reprodukce majetku evidovaných 

v Informačním systém programového financování podle Zásad pro financování programů z prostředků státního 

rozpočtu, fondů EU, fondů NATO a úvěrů se státní zárukou, č. j. MF 113/5095/2000 a podle Vyhlášky 

Ministerstva financí o účasti státního rozpočtu na financování programů, která dnem své účinnosti citované 

Zásady nahradí. Dotace bude přiznávána podle schválených investičních záměrů a průběhu investiční výstavby. 

 

 

Ukazatel F  (vzdělávací projekty, programy a záměry) 

Tato část neinvestiční základní dotace je určena 

a) na podporu projektů a aktivit, které  přesahují rámec jedné vysoké školy nebo podporují rozvojové záměry 

veřejné vysoké školy nebo ministerstva (Fond vzdělávací politiky I) podle dlouhodobého záměru vysoké 

školy nebo dlouhodobého záměru ministerstva, 

b) na podporu vzdělávacích programů vysokých škol uměleckých (Fond vzdělávací politiky II), 

c) na dotace projektům úspěšným ve výběrovém řízení ”Programu podpory rozvoje učitelských vzdělávacích 

programů a jiných vzdělávacích aktivit”; 

d) na plnění finančních závazků (delimitace, vzdělávací programy pro zdravotně postižené, Koordinační 

centrum česko-německých výměn mládeže aj.) a usnesení vlády (č. 599/2000, č. 640/2000 aj.). 

 

Ukazatel G   (rozvojové projekty FRVŠ) 

Tuto část neinvestiční základní dotace přizná ministerstvo veřejným vysokým školám, na kterých se 

budou řešit rozvojové projekty, úspěšné ve výběrovém řízení, organizovaném Výborem Fondu rozvoje vysokých 

škol. 

 

Ukazatel H (likvidace havarijních situací a mimořádných událostí) 

Tuto část neinvestiční základní dotace přizná ministerstvo na úhradu nepředpokládaných výdajů přímo 

spojených s odstraněním havarijních situací, mimořádnými událostmi, dopady právních předpisů, které mají 

značné důsledky pro plnění úkolů, pro které byly veřejné vysoké školy zřízeny, pokud veřejná vysoká škola 

prokáže, že na jejich úhradu nemohla použít vlastní zdroje. Z této položky bude hrazeno i zmírnění tvrdosti 

pravidla o rozdělování dotace na vzdělávací činnost podle finanční náročnosti studijních programů, je-li rozvoj 

tvrdostí dotčených studijních programů obsažen v dlouhodobém záměru vysoké školy. 

 

Ukazatel I  (rozvojové programy) 

Tuto část neinvestiční základní dotace přizná ministerstvo veřejným vysokým školám, na kterých se budou řešit 

vzdělávací projekty, úspěšné v rozvojových programech, které budou vyhlášeny: 

a) Program podpory mezinárodní mobility studentů veřejných vysokých škol; 

b) Program podpory celoživotního vzdělávání; 

c) Program rozvoje bakalářských studijních programů jako výraz podpory realizace Boloňské deklarace 

(včetně měsíců říjen až prosinec v náběhových rocích studijních programů); 

d) Program podpory studijních programů garantovaných veřejnými vysokými školami a realizovaných na 

vyšších odborných školách (včetně měsíců říjen až prosinec v náběhových rocích studijních programů); 

e) Program podpory vybraných studijních programů. 

 

Projekty v programech uvedených pod písmeny c), d) a e) mohou být víceleté, přičemž podporu mohou obdržet 

jen po dobu, odpovídající standardní době studia nabíhajícího studijního programu. Po ukončení náběhu bude 

rozpočtový počet studentů, kterých se projekt týká, zahrnut do ukazatele A.  

 

 

4.2. Investiční základní dotace 

 

Výše investiční základní dotace bude vycházet z programů účelově určených na pořizování a reprodukci majetku 

a evidovaných v Informačním systém programového financování pod čísly 

a) 333310 ”Výstavba a obnova budov a staveb vysokých škol” (dotace zejména na rekonstrukce, modernizace, 

případně dostavby a novostavby prostor a zařízení veřejných vysokých škol, včetně kolejí a menz, popřípadě 



na nákup objektů a pozemků); podprogramem v tomto programu se řeší náhrady za restituované 

nemovitosti; 

b) 333320 ”Podpora koncepčního vzdělávacího rozvoje vysokých škol” (dotace na investiční část rozvojových 

projektů veřejné vysoké školy, úspěšných ve výběrovém řízení organizovaném Výborem Fondu rozvoje 

vysokých škol a na projekty obnovy přístrojového a strojního vybavení veřejných vysokých škol). 

Při podávání a posuzování žádostí veřejných vysokých škol o tyto dotace se postupuje podle Zásad pro 

financování programů z prostředků státního rozpočtu, fondů EU, fondů NATO a úvěrů se státní zárukou, č. j. 

MF 113/5095/2000, podle Vyhlášky Ministerstva financí o účasti státního rozpočtu na financování programů, 

která dnem své účinnosti citované Zásady nahradí a podle  Metodických pokynů pro přípravu a pořizování 

investičního majetku a pro jeho financování v resortu MŠMT č.j. 13 538/98-40,33 a dopisu č.j. 17 932/99-33 ze 

dne 24.3.1999, které budou novelizovány po vydání Vyhlášky Ministerstva financí o účasti státního rozpočtu na 

financování programů. 

 

4.3 Dotace na ubytování a stravování studentů 

 
Veřejné vysoké škole se může poskytnout dotace na ubytování a stravování studentů. Dotace na ubytování a 

stravování studentů je příspěvkem státu na určitou část nákladů spojených s ubytováním a stravováním studentů. 

Tuto dotaci stanoví ministerstvo jednou částkou a její výše se vypočítá pro každou veřejnou vysokou školu z 

těchto ukazatelů: 

a) průměrný počet studentů veřejné vysoké školy ubytovaných na kolejích, v ubytovacích zařízeních resortu 

MŠMT a ubytovaných se souhlasem ministerstva péčí veřejné vysoké školy v jiných zařízeních (ne 

v soukromí) vždy k prvnímu dni měsíce, a to za období listopad až červen předchozího akademického roku 

a říjen běžného akademického roku; 

b) normativ  na jednoho ubytovaného studenta; 

c) počet vydaných přepočtených hlavních jídel (teplých a studených) v menzách a školních jídelnách (teplé 

jídlo se započítává koeficientem 1,0; studené jídlo se započítává koeficientem 0,4) za období listopad až 

červen předchozího akademického roku a říjen běžného akademického roku;  

d) normativ  na jedno přepočtené hlavní jídlo, který je pro rok 2001 stanoven ve stejné výši jako v roce 2000. 

Normativy jsou shodné pro všechny veřejné vysoké školy a celková částka připadající na dotace na 

ubytování a stravování studentů je shodná s částkou přidělenou na dotace na ubytování a stravování studentů 

v předchozím roce. 

 

Čl. 5 

Účinnost 

Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem podpisu. Poprvé se použijí pro dotace na rok 2001. 

 

       E. Zeman v.r. 

                    ministr 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Č.j. 30 521/2000-31                          V Praze dne 17. ledna 

2001 

 

Pravidla pro poskytování institucionálních dotací veřejným vysokým 

školám na podporu výzkumu a vývoje Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy  
 



Čl. 1 

Obecné podmínky poskytnutí dotací 

 

1.1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen “ministerstvo”) vydává na základě ustanovení § 14 

zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla), rozhodnutí o dotacích podle zákona č. 300/1992 Sb. o státní podpoře výzkumu a vývoje ve znění 

zákona č. 1/1995 Sb. Nedílnou součástí rozhodnutí jsou tato Pravidla pro poskytování institucionálních 

dotací veřejným vysokým školám na podporu výzkumu a vývoje Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy (dále jen “Pravidla”), která bude ministerstvo uplatňovat při aplikaci § 87 písm. d) zákona č. 

111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve 

znění zákona č. 210/2000 Sb.    

1.2 Dotace podle těchto Pravidel poskytuje ministerstvo jako dotace na nespecifikovaný výzkum veřejným 

vysokým školám v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 5.ledna č.16 o Národní politice výzkumu a vývoje 

České republiky” a dotace na výzkumné záměry v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 22.dubna 1998 č. 

281 o Pravidlech hodnocení výzkumných záměrů a výsledků organizací pro poskytování institucionální 

podpory výzkumu a vývoje. Dotace mohou být investiční i neinvestiční. 

1.3 Výši dotací stanoví ministerstvo rozhodnutím podle příslušných kvantitativních a věcných ukazatelů 

uvedených v zákoně o státním rozpočtu a s ohledem na dlouhodobý záměr výzkumné, vývojové a 

vzdělávací činnosti a dosažené výsledky ve výzkumné a vývojové činnosti. 

1.4 Dotace může ministerstvo poskytovat zálohově. 

 

Čl. 2 

Zásady poskytnutí institucionálních dotací veřejným vysokým školám na nespecifikovaný výzkum  

 

2.1 Institucionální finanční prostředky na nespecifikovaný výzkum jsou poskytovány veřejným vysokým 

školám v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 5.ledna 2000 č. 16 o Národní politice výzkumu a vývoje 

České republiky, formou dotace. Účelem této dotace je podněcovat a podporovat tu výzkumnou a 

vývojovou činnost veřejných vysokých škol, která je neoddělitelně spojena se vzděláváním
1

 - 

s akreditovanými studijními programy. 

2.2 Částka vyčleněná na tuto dotaci je stanovena Radou vlády ČR pro výzkum a vývoj a projednána v rámci 

návrhu státního rozpočtu ČR v rozsahu cca 9 % celkové státní podpory na výzkum a vývoj 
1
.  

2.3 Institucionální finanční prostředky na nespecifikovaný výzkum na veřejných vysokých školách jsou 

rozdělovány zejména podle úspěšnosti jednotlivých veřejných vysokých škol v získávání finančních 

prostředků ve výzkumné a vývojové činnosti financované ze státního rozpočtu ČR, z prostředků EU na 

podporu projektů výzkumu a vývoje a ostatních zahraničních prostředků, které veřejná vysoká škola získala 

na základě veřejné soutěže v oblasti výzkumu. 

2.4 Ukazatelé úspěšnosti jsou tyto : 

2.4.1 prostředky získané vysokou školou na řešení projektů výzkumu a vývoje, grantových projektů a 

výzkumných záměrů dle odstavce 2.3, 

2.4.2 podíl habilitovaných akademických pracovníků na celkovém počtu akademických pracovníků dané školy, 

2.4.3 podíl absolventů doktorských studijních programů na celkovém přepočteném počtu studentů dané školy. 

2.5 Dotace ministerstvo poskytuje v souladu s § 14 odst. 3 rozpočtových pravidel na základě žádostí veřejných 

vysokých škol. Jejich přílohou jsou rozpočtová data předložená veřejnou vysokou školou v termínu 

stanoveném ministerstvem a v předepsané formě : 

2.5.1 o počtech absolventů v akreditovaných studijních programech doktorského studia, 

2.5.2 o počtech profesorů,  

2.5.3 o počtech docentů, 

2.5.4 o počtech pedagogů, 

2.5.5 o výši finančních prostředků veřejné vysoké školy, která byla veřejné vysoké škole poskytnuta na řešení 

projektů výzkumu a vývoje mimo státní rozpočet (dle bodu 2.8.2) v dohodnutém období.  

2.6 Pro výpočet dotace se používá průměr výše prostředků získaných dle bodu 2.8 za rok 1999 a rok 2000, aby 

se utlumilo kolísání dotace jednotlivým vysokým školám. 

2.7 U projektů výzkumu a vývoje, grantových projektů a výzkumných záměrů se započítávají neinvestiční 

prostředky v plné výši a investiční prostředky od roku 2000 také v plné výši. 

                                                           
1
 Usn.vl.16/2000 kap.V.1.2. Státní podpora VaV a její rozdělení odstavec (158) 



2.8 Jako finanční prostředky získané na řešení projektů výzkumu a vývoje se započítávají finanční prostředky, 

které vysoká škola získala jako nositel či spolunositel projektů výzkumu a vývoje, grantových projektů a 

výzkumných záměrů financovaných : 

2.8.1 ze státního rozpočtu České republiky (dále jen ”Data T”)  

2.8.2 z prostředků EU na podporu projektů výzkumu a vývoje a ostatních zahraničních prostředků, které veřejná 

vysoká škola získala na základě veřejné soutěže v oblasti výzkumu a vývoje (dále jen ”Data Z”); 

2.9 Data T jsou získávána z databáze CEP Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj a zasílají se vysokým školám ve 

stanoveném datu a vhodné struktuře na vědomí. 

2.10 Data Z jsou předkládána vysokými školami v požadované struktuře a s požadovanými doklady v určeném 

termínu ministerstvu. 

2.11 Strukturu údajů stanovuje ministerstvo. 

2.12 Podíl dané veřejné vysoké školy na celkových institucionálních prostředcích na nespecifikovaný výzkum  

se stanoví podle vzorce   
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kde 

I   je výše institucionálních prostředků na nespecifikovaný výzkum dané veřejné vysoké školy, 

G1999 je výše finančních prostředků získaných jako účelové prostředky na podporu výzkumu a  

   vývoje v roce 1999 dané veřejné vysoké školy, 

G2000 je výše finančních prostředků získaných v r.2000 dle bodu 2.8 dané veřejné vysoké školy, 

P   je přepočtený počet profesorů dané veřejné vysoké školy v roce 2000, 

D  je přepočtený počet docentů dané veřejné vysoké školy v roce 2000,  

U  je přepočtený počet všech akademických pracovníků dané školy v roce 2000, 

A   je počet absolventů doktorských studijních programů v roce 2000,  

S   je přepočtený počet studentů dané školy v roce 2000, 

Id  je výše disponibilních institucionálních prostředků na nespecifikovaný výzkum veřejných 

    vysokých škol pro rok 2001, 

i   index označující konkrétní veřejnou vysokou školu. 

Rozhodným datem pro určení počtů a hodnot je 30.listopad 2000. 

2.13 Veřejná vysoká škola musí prokázat využití dotace na výzkum a vývoj.  

2.14 O použití prostředků na nespecifikovaný výzkum musí vést veřejná vysoká škola evidenci podle zvláštního 

právního předpisu 
2
. 

2.15 Dotace podle tohoto článku se neposkytují těmto veřejným vysokým školám : Akademie múzických umění 

v Praze, Akademie výtvarných umění v Praze, Janáčkova akademie múzických umění v Brně a Vysoká 

škola umělecko-průmyslová v Praze. 

2.16 Dotace pro Vysoké učení technické v Brně (dále jen “VUT”) a Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen 

“UTB”) se vypočtou podle skutečných dat roku 2000 a skutečná výše účelových prostředků G za rok 1999 

bude stanovena dohodou VUT a UTB. V případě, že nedojde k dohodě VUT a UTB o skutečné výši 

účelových prostředků za rok 1999, budou tyto prostředky stanoveny podle údajů databáze CEP z roku 1999. 

 

Čl. 3 

Zásady poskytnutí institucionálních dotací veřejným vysokým školám na uskutečňování jejich 

výzkumných záměrů 

 

3.1 Výzkumný záměr obsahuje vymezení předmětu výzkumné činnosti součástí veřejné vysoké školy 

podporované z institucionálních prostředků na výzkum a vývoj.  

3.2 Institucionální finanční prostředky na výzkumné záměry jsou veřejným vysokým školám poskytovány 

formou dotace v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 22.dubna 1998 č.281 o pravidlech hodnocení 

výzkumných záměrů a výsledků organizací pro poskytování institucionální podpory výzkumu a vývoje (dále 

jen “Pravidla hodnocení”).  

3.3 V přechodném období (do doby zhodnocení výzkumných záměrů) jsou financovány všechny navržené 

výzkumné záměry.  

3.4 Financování výzkumných záměrů po ukončení přechodného období (nejpozději do konce roku 2001) a 

výzkumných záměrů, které již prošly hodnocením, bude plně podléhat Pravidlům hodnocení.  

                                                           
2
 Zákon č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 



3.5 Výzkumný záměr, který nebyl přijat hodnotící komisí zadavatele, bude vrácen k přepracování podle 

doporučení hodnotící komise.  

3.6 Do doby přijetí nebo zamítnutí přepracovávaného výzkumného záměru bude dotace na dotyčný výzkumný 

záměr krácena o 10%.  

3.7 V případě opětovného nepřijetí přepracovaného výzkumného záměru důvod k udělení dotace výzkumného 

záměru zaniká bez náhrady.  

3.8 Vykazování (účetnictví) použití prostředků na výzkumný záměr se musí veřejná vysoká škola vést odděleně 

od ostatních finančních prostředků veřejné vysoké školy. 

 

Čl. 4 

Podmínky použití dotací a jejich finanční vypořádání 

 

4.1 Podmínky použití dotací a jejich finanční vypořádání upravují rozpočtová pravidla a další právní předpisy.  

4.2 Veřejná vysoká škola, která dotaci tím, že ji začne užívat, přijme (dále jen “příjemce”), je povinna splnit 

povinnosti stanovené rozpočtovými pravidly a dále: 

4.2.1 dodržet účel a časové určení poskytnuté dotace (neinvestiční dotace, investiční dotace) a další 

podmínky jejího použití stanovené v rozhodnutí; 

4.2.2 dotaci finančně vypořádat (zúčtovat a nepoužitou část dotace vrátit ministerstvu způsobem a v termínu, 

které stanoví ministerstvo v souladu s Vyhláškou Ministerstva financí, kterou se stanoví rozsah údajů a 

termíny finančního vypořádání). 

 

Čl. 5 

Zveřejnění informací o dotacích a kontrola použití dotací 

 

5.1 Ministerstvo zveřejní ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a na svých internetových 

stránkách tato Pravidla a informaci o výši poskytnutých dotací podle těchto Pravidel.  

5.2 Hospodaření s dotacemi kontroluje ministerstvo podle § 40 odst.2 rozpočtových pravidel zejména 

5.2.1 při kontrolách hospodaření veřejných vysokých škol (§ 87 písm. e) zákona o vysokých školách), 

5.2.2 při zúčtování a vypořádání dotací se státním rozpočtem za příslušný rok, 

5.2.3 při analýze výročních zpráv o hospodaření veřejné vysoké školy (§ 21 odst. 1 písm. a) zákona o 

vysokých školách). 

 

Čl. 6 

Investiční dotace 

 

Výše investiční dotace bude vycházet z programů účelově určených na pořizování a reprodukci majetku a 

evidovaných v ISPROFIN podle vyhlášky Ministerstva financí o účasti SR na financování programů. V roce 

2001 je program Podpora výzkumu a vývoje v ISPROFIN veden pod číslem 333910.  

 

Čl. 7 

Účinnost 

Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem podpisu a použijí se pouze pro dotace na rok 2001. 

 

         

         E. Zeman v.r. 

        ministr 

                

 

 

Ministerstvo školství,  

mládeže a tělovýchovy                    

Č. j. 11 134/2001-14 

 

V Praze dne 2. února 2001 

           

Opatření 



 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé 

vnitroresortní předpisy 

 

Čl. 1 

         Zrušuji tyto předpisy: 

 

Opatření MŠMT, kterým se upravuje rozsah a podmínky hospodářské, obchodní 

a obdobné činnosti rozpočtových a příspěvkových organizací v působnosti 

MŠMT ( mimo předškolní zařízení, školy a školská zařízení zřizovaná podle 

zákona ČNR č. 564/1990 Sb. ) č. j. 21 500/91-40, Věstník MŠMT a MK sešit 

9-10/1991.  

Informace o nutnosti konání zkoušky učitelů pro práci s jedy, Věstník MŠMT 

sešit 8/1994. 

Rozhodnutí MŠMT o pokusném ověřování vyššího studia, jeho organizace, 

formy a obsahu jako pomaturitního studia č. j. 18 331/94-23, ve znění 

doplňku č. j. 27 052/94-23 a sdělení publikovaném ve Věstníku MŠMT sešitu 

7/1997.  
Doporučení MŠMT k podpoře zájmové tělovýchovné činnosti na školách a             školských zařízeních č. 

j. 21 472/94-50, Věstník MŠMT sešit 10/1994.  

Postup při přechodu z rozpočtové hospodářskoprávní formy organizace na 

příspěvkovou formu, Věstník MŠMT sešit 11/1994.  

Metodický pokyn MŠMT k usměrňování výše prostředků vynakládaných na     

platy a odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších 

organizacích v resortu školství, Věstník MŠMT sešit 7/1995.  

Metodický pokyn MŠMT k hospodářské činnosti na vysokých školách a v 

ostatních přímo řízených organizacích č. j. 18 713/97-40-II, Věstník MŠMT 

sešit 6/1997.  

Souhlas MŠMT s uzavíráním pojistných smluv č. j. 26 870/95-40, Věstník 

MŠMT sešit 3/1996, ve znění publikovaném v sešitu 6/1997.  

Metodický pokyn MŠMT k poskytování dotací soukromým školám  a       

školským zařízením delimitovaným do kompetence MŠMT z bývalého 

Ministerstva hospodářství č. j. 27 437/97-40, Věstník MŠMT sešit 11/1997.  

Pokyn MŠMT k hodnocení práce ředitelů škol a školských výchovných zařízení 

č. j. 11 639/98-25, Věstník MŠMT sešit 5/1998.  

Pokyn MŠMT k zajištění odděleného vedení účetnictví pro domovy mládeže, 

které jsou nedílnou součástí školy, č. j. 26 992/98-44, Věstník MŠMT sešit 

11/1998.  

Metodický pokyn pro přípravu a pořizování investičního majetku a pro jeho 

financování v resortu MŠMT č. j. 13 538/98-40,33, Věstník MŠMT sešit 

5/1998, ve znění pokynu č. j. 30 997/99-40.  

Pokyn MŠMT k zajištění správného vedení účetní evidence finančních darů 

poskytnutých žákům č. j. 27 036/98-44, Věstník MŠMT sešit 1/1999.  



Metodický pokyn MŠMT k zajištění jednotné evidence příjmů (odvodů a 

výnosů) organizací rozpočtové sféry č. j. 20 231/99-40, Věstník MŠMT sešit 

8/1999.  
Souhlas MŠMT se smluvním pojištěním č. j. 12 934/97-40, Věstník MŠMT sešit 6/1997, ve 

znění pokynu ve Věstníku MŠMT sešit 11/1999.  

Metodický pokyn k využití finančních prostředků z “jiných zdrojů” než je 

rozpočet kapitoly 333-MŠMT pro odměňování zaměstnanců rozpočtových a 

příspěvkových organizací regionálního školství č. j. 25 751/96-40, Věstník 

MŠMT sešit 11/1996, ve znění pokynu č. j. 27 418/99-43, Věstník MŠMT 

sešit 12/1999.  
Metodický pokyn k použití finančních zdrojů při odměňování zaměstnanců    rozpočtových a příspěvkových 

organizací resortu školství, příklady a postupy při jejich vykazování v resortních výkazech Škol P č. j. 27 

418/99-43, Věstník MŠMT sešit 12/1999.  

Metodický pokyn MŠMT pro poskytování a vyúčtování dotací ze státního 

rozpočtu ČR občanským sdružením v tělovýchově (neinvestiční prostředky) 

č. j. 10 781/99-50.  

Postup při odvodu nedočerpaného limitu mzdových prostředků na platy a OPPP 

u příspěvkových organizací č. j. 30 271/99-44, Věstník MŠMT sešit 12/1999.  

Stanovisko MŠMT  k odborným seminářům konaným v zahraničí č. j. 29 

958/99-44, Věstník MŠMT sešit 12/1999.  

Normativy neinvestičních výdajů (NIV) regionálního školství pro rok 2000 č. j. 

11 456/2000-19, Věstník MŠMT sešit 4/2000.  

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

sportu č. j. 16 891/2000-10, Věstník MŠMT sešit 6/2000.  
 

Čl. 2 

 

     Toto opatření nabývá účinnosti dnem 5. února 2001. 

 

 

Ministr: 

Mgr. Eduard Zeman,v.r. 

 
 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 

ČÁST OZNAMOVACÍ 

________________________________________________________________ 
 

 

Upozornění 
 

Č.j.: 31 433 / 2000 – 20  

 



Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy upozorňuje, že s účinností od 1.12.2000 

každý poskytovatel rozmnožovacích služeb za úplatu, které poskytuje na kopírovacích 

zařízeních, je podle ustanovení § 25 odst. 2 písm. e) zákona č.121/2000 Sb. o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon), /dále jen autorský zákon/ povinen odvádět kolektivnímu správci odměnu 

pro autory děl ve výši 0,10 Kč za jednu tiskovou rozmnoženinu černobílou a 0,20 Kč za jednu 

tiskovou rozmnoženinu barevnou. Uvedenými poskytovateli mohou být i školy, předškolní 

zařízení a školská zařízení, pokud rozmnožovací služby poskytují za úplatu (dále jen 

poskytovatelé). 
Tímto kolektivním správcem je rozhodnutím Ministerstva kultury určena DILIA, divadelní a literární 

agentura, občanské sdružení se sídlem Krátkého 1, 190 03  Praha 9, IČO: 65401875, bankovní spojení: 

Živnostenská banka a.s., č.ú.: 1120113004/0400. 

Podle ustanovení § 25 odst. 5 autorského zákona jsou poskytovatelé rozmnožovacích 

služeb za úplatu povinni předkládat kolektivnímu správci, vždy souhrnně za kalendářní 

pololetí nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce, informace o skutečnostech 

rozhodných pro výši odměny, tj. o počtu tiskových rozmnoženin zhotovených na přístrojích 

pro poskytování rozmnožovacích služeb za úplatu. V této souvislosti je třeba, aby 

poskytovatelé rozmnožovacích služeb za úplatu zaslali vždy do 31.ledna a do 31.července 

hlášení o počtu kopií za úplatu kolektivnímu správci, a to buď poštou na adresu DILIA - 

k rukám pana Stejskala, anebo elektronickou poštou na adresu : stejskal@dilia.cz. Příslušná 

tabulka pro hlášení o počtu tiskových rozmnoženin je přílohou č. 1. 

Odměny jsou splatné jednou ročně vždy do konce února na účet DILIA č. 1120113004/0400 . 

Poskytovatel - plátce uvede jako variabilní symbol své IČO. Pokud plátce nemá své IČO,uvede jako variabilní 

symbol IZO ředitelství podle sítě škol a předškolních zařízení. 

Pro vyjádření specifikace platby na účtu příjemce je třeba aby plátce uvedl jako specifický symbol číslo: 

3115651. 

Současně upozorňujeme, že podle ustanovení § 100 odst. 4 autorského zákona jsou poskytovatelé 

rozmnožovacích služeb povinni umožnit kolektivnímu správci řádný výkon jeho správy a bez vážných důvodů 

neodmítnout poskytnutí k tomu potřebných informací. 

Bližší informace o uplatnění výše zmíněných ustanovení autorského zákona jsou zmocněni, Občanským 

sdružením DILIA, poskytnout následující kontaktní pracovníci:  

Ing.Stanislava Kellnerová , telefon 83890666, e-mail : kellnerova@dilia.cz 

JUDr.Jiří Smolař, telefon 83890666, e-mail : smolar@dilia.cz 

Zdeněk Stejskal, telefon 66199815, e-mail: stejskal @dilia.cz  

 

  

V Praze dne 15.12.2000  

   

 PhDr. Jana Švecová CSc. v.r. 

 vrchní ředitelka  

  sekce vzdělávání 

 



Příloha č. 1 

Informace o počtu tiskových rozmnoženin za úplatu  
Období (rok/poletí) IČO poskytovatele kopírovacích služeb za úplatu, 

popřípadě IZO ředitelství 

  

 

Název školy nebo 

zařízení 

(poskytovatele) 

 

Adresa 

 

 

 

Číslo kopírky na které 

se zhotovují kopie za 

úplatu 

Počáteční stav 

počítadla 

Konečný stav 

počítadla 

Počet kopií za úplatu Typ kopie 

Č -černobílá 

B - barevná 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Datum: 

 

Jméno a příjmení odpovědné osoby: 

 

Podpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

učebních textů
*
 následující tituly: 

 

 

                                                           
*  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. 



pro základní školy: 

Odvárko, O., Kadleček, J.: Matematika pro 9. ročník 

ZŠ, 2. díl 

2006 Prometheus součást 

ucelené řady 

Č.j.: 30933/2000-22; cena: 56,00 Kč    

Hauser, P., a kol.: Český jazyk pro 5. ročník (včetně 

pracovního sešitu) 

2006 Pansofia součást 

ucelené řady 

Č.j.: 32365/2000-22; cena: 70,00 Kč    

Štěpán, L.: Čítanka plná pokladů pro 2. ročník ZŠ 2006 Dialog součást 

ucelené řady 

Č.j.: 30820/2000-22; cena: 129,00 Kč    

Maroušková, M., Eck, V.: Němčina pro 8. ročník ZŠ 

(učebnice, pracovní sešit, audiokazeta) 

2007  Fortuna součást 

ucelené řady 

Č.j.: 33812/2000-22; cena: 115+49+209,00 Kč    

Kočárek, E. ml., Kočárek, E.: Přírodopis pro 9. ročník 

ZŠ 

2007 Jinan součást 

ucelené řady 

Č.j.: 30971/2000-22; cena: 105,00 Kč    

 

 

pro střední školy: 

Taišlová, J.: Aimez-vous lire? (Textes littéraires) – 2. 

sešit 4. dílu učebnice ON Y VA! 

2006 Leda součást 

ucelené řady 

Č.j.: 30880/2000-22; cena: 200,00 Kč    

Gillnerová, I., Buriánek, J.: Základy psychologie a 

sociologie pro střední školy (základy společenských 

věd) 

2006 Fortuna  

Č.j.: 34051/2000-23; cena: 73,00 Kč    

Eichler, B., Ryska, R., Svoboda, R .: Základy 

státoprávní teorie, ekonomie a neformální logiky pro 

střední školy (základy společenských věd) 

2006 Fortuna  

Č.j.: 34052/2000-23; cena: 73,00 Kč    

Adamová, L., Dudák, V., Ventura, V.: Základy 

filosofie a etiky pro střední školy (základy 

společenských věd) 

2006 Fortuna  

Č.j.: 34053/2000-23; cena: 73,00 Kč    

 

 
 

 

 

 

Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy  

Č. j. 11 115/2001-14  

 

 

 



 

 

 

 

 

SEZNAM 

 

platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy 

 

podle stavu  k 1. lednu  2001 

 

     

 

 

 

 

O B S A H 

 

Předpisy jsou řazeny podle oborů do skupin, ve skupinách se člení podle právní 

síly na zákony, nařízení vlády, vyhlášky a  vnitroresortní předpisy MŠMT;  ty 

pak se řadí podle časové posloupnosti. 
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I. Základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, speciální školy  a 

školská zařízení 

 



 

Zákony 

 

 Zákon ČNR č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákonů 

  č.31/1984 Sb., č. 390/1991 Sb., č. 190/1993 Sb., č. 138/1995 Sb.,  č. 19/2000 

Sb. a č. 132/2000 Sb. 

Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol  a vyšších 

odborných škol (školský zákon), ve znění zákonů č. 188/1988 Sb., č. 

171/1990 Sb., č. 522/1990 Sb., č. 134/1993 Sb., č. 190/1993 Sb., č. 331/1993 

Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 49/1994 Sb., zákonů č. 256/1994 Sb., č. 

138/1995 Sb. (úplné znění vyhlášeno pod č. 258/1996 Sb.), č. 306/1999 Sb., 

č. 19/2000 Sb. a č. 132/2000 Sb. 

Zákon  ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění 

zákonů č. 190/1993 Sb., č. 256/1994 Sb., č. 139/1995 Sb. a č. 132/2000 Sb. 

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

školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.  

 

Nařízení vlády 

 

Nařízení vlády ČR č. 230/1991 Sb., o zřizování středních odborných učilišť a 

středisek praktického vyučování ústředními orgány státní správy a o 

podmínkách uzavírání smluv k jejich materiálnímu a finančnímu zabezpečení. 

Nařízení vlády ČR č. 273/1992 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců 

při studiu na středních zdravotnických školách a při dalším vzdělávání v 

institutech a zdravotnických zařízeních v působnosti Ministerstva 

zdravotnictví ČR. 

Nařízení vlády č. 15/1994 Sb., o bezplatném poskytování učebnic, učebních 

textů a základních školních potřeb, ve znění nařízení vlády č. 195/1996 Sb. 

Nařízení vlády č. 153/1996 Sb., kterým se stanoví výše úplaty za vzdělávání ve 

vyšších odborných školách zřizovaných státem a způsob její úhrady. 

Nařízení vlády č. 176/1996 Sb., kterým se stanoví výše příspěvku na úhradu 

péče poskytované mládeži ve školských zařízeních pro výkon ústavní 

výchovy, ochranné výchovy nebo preventivní péče. 

Nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti 

učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických 

pracovníků ve školství, ve znění nařízení vlády č. 153/1999 Sb. 

 

Vyhlášky 

 

Vyhláška MŠ č. 140/1968 Sb., o pracovních úlevách a hospodářském 

zabezpečení studujících při zaměstnání, ve znění zákona č. 188/1988 Sb. a 

vyhlášky  č. 197/1994 Sb. 

Vyhláška MŠ č. 130/1980 Sb., o výchovném poradenství. 



Vyhláška MŠ č. 64/1981 Sb., o školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy 

a ochranné výchovy. 

Vyhláška MŠ, MF a MPSV č. 84/1984 Sb., o poskytování stipendií a  

hmotného zabezpečení žákům gymnázií a středních odborných škol. 

Vyhláška MŠ č. 61/1985 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 

ve znění zákona  č. 111/1998 Sb. 

Vyhláška MZSV č. 185/1990 Sb., o zotavovacích a jiných akcích pro děti a 

dorost, ve znění vyhlášky č. 445/1992 Sb.  

Vyhláška MŠMT č. 187/1991 Sb., o sestavování konkursních komisí a 

pravidlech jejich činnosti pro konkursní řízení na vybrané funkce v oblasti 

školství, ve znění vyhlášek č. 251/1996 Sb. a č. 24/2000 Sb. 

Vyhláška MŠMT č. 188/1991 Sb., o postupu a úkolech orgánů a organizací při 

řízení a přípravě mládeže pro povolání ve středních odborných učilištích a 

střediscích praktického vyučování.  

Vyhláška MŠMT č. 189/1991 Sb., o podmínkách uzavírání hospodářských 

smluv o bezplatném užívání majetku středních odborných učilišť a středisek 

praktického vyučování. 

Vyhláška MŠMT č. 291/1991 Sb., o základní škole, ve znění vyhlášky č. 

225/1993 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb. 

Vyhláška MŠMT č. 292/1991 Sb., o základních uměleckých školách, ve znění 

zákona č. 138/1995 Sb. 

Vyhláška MŠMT č. 315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků 

středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, 

odborných učilišť a učilišť, ve znění vyhlášek č. 219/1993 Sb., č. 162/1995 

Sb., č. 314/1997 Sb. a  č. 325/1998 Sb. 

Vyhláška MŠMT č. 353/1991 Sb., o soukromých školách, ve znění zákona č. 

138/1995 Sb.  

Vyhláška MŠMT č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění vyhlášek č. 

187/1992 Sb. a č. 241/1993 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb. 

Vyhláška MŠMT č. 362/1991 Sb., o organizaci školního roku v základních 

školách, středních školách a speciálních školách.   

Vyhláška MŠMT č. 385/1991 Sb., o uznávání rovnocennosti a podmínkách 

nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami, ve znění vyhlášky č. 

332/1998 Sb. 

Vyhláška MŠMT č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a 

učilištích, ve znění zákona č. 138/1995 Sb. 

Vyhláška MŠMT a MZd  č. 452/1991 Sb., o zřizování a činnosti církevních 

škol  a škol náboženských společenství, ve  znění zákona č. 138/1995 Sb. 

Vyhláška MŠMT č. 34/1992 Sb., o hospodářské činnosti předškolních zařízení, 

škol a školských zařízení. 

Vyhláška MŠMT č. 35/1992 Sb., o mateřských školách. 

Vyhláška MŠMT č. 64/1992 Sb., o domovech mládeže, ve znění vyhlášek č. 

315/1997 Sb. a č. 326/1998 Sb. 



Vyhláška MV ČR č. 85/1992 Sb., kterou se pro střední školy Ministerstva vnitra 

České republiky provádějí některá ustanovení zákona č. 29/1984 Sb., o 

soustavě základních škol a  středních škol (školský zákon ), ve znění zákona 

č. 171/1990 Sb. a zákona č. 522/1990 Sb. 

Vyhláška MŠMT č. 87/1992 Sb., o školních družinách a školních klubech. 

Vyhláška MŠMT č. 431/1992 Sb., o organizaci a financování soutěží a přehlídek 

žáků předškolních zařízení, škol a školských zařízení, ve znění vyhlášky č. 

182/1998 Sb. 

Vyhláška MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže. 

Vyhláška MŠMT č. 526/1992 Sb., o státní jazykových školách a státních 

jazykových zkouškách. 

Vyhláška FMV č. 616/1992 Sb., o středních odborných školách Federálního 

policejního sboru. 

Vyhláška MŠMT č. 48/1993 Sb., o školním stravování, ve znění zákona č. 

134/1993 Sb. a vyhlášek  č. 276/1993 Sb., č. 20/1995 Sb. a č. 313/1997 Sb. 

Vyhláška MŠMT č. 49/1995 Sb., kterou se stanoví pravidla pro podávání 

žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků na investiční dotace 

v rámci Programu zkvalitnění technického stavu a vybavení škol a školských 

zařízení. 

Vyhláška MŠMT č. 221/1996 Sb., kterou se zrušují některé obecně závazné 

právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy. 

Vyhláška MŠMT č. 247/1996 Sb., o výši kapesného a věcné pomoci 

poskytované dětem a mládeži s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou 

ochrannou výchovou. 

Vyhláška MŠMT č. 265/1996 Sb., kterou se stanovují podrobnosti o organizaci 

studia a jeho ukončování ve vyšších odborných školách. 

Vyhláška MŠMT č. 303/1996 Sb., o školách v přírodě. 

Vyhláška MŠMT č. 10/1997 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu 

ve středních školách zřizovaných státem. 

Vyhláška MŠMT č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních 

mateřských školách. 

Vyhláška MŠMT č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické 

způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace 

výchovných poradců. 

Vyhláška MŠMT  č. 357/1997 Sb., o organizaci, výkonu a úkolech školní       

inspekce. 

Vyhláška MŠMT č. 105/1998 Sb., kterou se zrušují některé právní předpisy 

vydané v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Vyhláška  MŠMT č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, 

popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění 

považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky 

č. 171/1999 Sb. 



Vyhláška MŠMT č. 173/1999 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 400/1991 Sb., o 

hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v 

působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Vnitroresortní předpisy MŠMT 

 

Výnos MŠ o propůjčování čestných názvů školám a školským zařízením  v 

oboru jeho působnosti č. j. 24 925/69-II/3a, Věstník MŠ a MK sešit 8/1969, 

reg. částka 4/1969 Ú. v. 

Směrnice MŠ pro výcvik žáků a učňů zemědělských a lesnických škol a 

zemědělských a lesnických učilišť v řízení motorových vozidel č. j. 19 

554/72-23, Věstník MŠMT sešit 8/1972, reg. částka 19/1972 Sb. 

Směrnice MŠ o kvalifikaci výchovných pracovníků na školách a výchovných 

zařízeních č. j. 18 382/72-24, Věstník MŠ a MK sešit 9/1972. 

Výnos o poskytování osobního vybavení učňům ve vybraných učebních  

 oborech  v resortu všeobecného strojírenství č. 3/1974, ve znění výnosu č. 

5/1980, reg. částka 34/1980 Sb. 

Směrnice pro organizování pedagogických kursů pro manuální pracovníky 

školních hospodářství zemědělských a lesnických odborných učilišť - 

instruktory praxe č. j. 11 450/74-24, reg. částka 8/1974 Sb. 

Metodický návod k zavedení jednotné metodiky evidence, výkaznictví a 

 rozborů školní a mimoškolní úrazovosti dětí, žáků škol a výchovných zařízení 

spravovaných národními výbory a studentů vysokých škol č. j. 33 238/75-42, 

Věstník MŠ a MK sešit 1/1976. 

Směrnice MŠ o organizaci kursů pro pracující č. j. 26 079/77-211, Věstník MŠ a 

MK sešit 10/1977, reg. částka 24/1977 Sb. 

Směrnice MŠ o stejnokrojích pro žáky a pracovníky v lesnictví a rybářství v 

působnosti Ministerstva školství č. j. 22 956/79-24, Věstník MŠ a MK sešit 

8/1979, reg. částka 19/1979 Sb. 

Instrukce MŠ o školních knihovnách č. j. 21 240/79-24, Věstník MŠ a MK sešit 

9/1979, V. v. ČSR NV částka 5/1979. 

Instrukce MŠ, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci a výchovně vzdělávací 

činnosti škol v přírodě č. j. 19 548/81-201, Věstník MŠ a MK sešit 6/1981, 

V.v. ČSR NV částka 7/1981. 

Instrukce MŠ o zřizování základních informačních středisek soustavy 

vědeckých, technických a ekonomických informací na středních odborných 

školách č. j. 8 590/81-211, Věstník MŠ a MK sešit 9/1981, V. v. ČSR NV 

částka 14/1981. 

Instrukce MŠ, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci školských zařízení pro 

výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy č. j. 20 926/81-20, Věstník MŠ a 

MK sešit 9/1981, V.v. ČSR NV částka 12/1981. 



Metodický návod k doporučené maximální výši zásob jedů a jiných látek 

škodlivých zdraví používaných při výuce chemie na středních školách č. j. 18 

796/82-211, Věstník MŠ a MK sešit 7-8/1982. 

Instrukce MŠ o zřizování a organizaci školních výpočetních středisek a školních 

výpočetních laboratoří č. j. 10 665/84-211, Věstník MŠ a MK sešit 5/1984, 

V.v. ČSR NV částka 5/1984. 

Směrnice MŠ, kterou se zrušují některé obecně závazné právní předpisy č. j. 11 

040/84-14, Věstník MŠ a MK sešit 5/1984. 

Směrnice, kterými se zrušují některé obecně závazné právní předpisy č. j. 8 

253/87-14, Věstník MŠ a MK sešit 4/1987. 

Směrnice MŠ o organizaci školních hospodářství č. j. 23 820/86-211, Věstník 

MŠ a MK sešit 2/1987, reg. částka 1/1987 Sb. 

Výnos MŠ o školách pro mimořádně nadané a talentované žáky v oblasti sportu 

(sportovní školy) a o třídách s vrcholovou sportovní přípravou ve středních 

odborných učilištích č. j. 17 780/87-33, Věstník MŠMT sešit 7/1987, reg. 

částka 17/1987 Sb. 

Opatření MŠ ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při výuce tělesné 

výchovy na školách spravovaných národními výbory č. j. 12 967/87-42-20, 

publikováno v časopisu Tělesná výchova mládeže str. 83, ročník 1987-1988. 

Výnos, kterým se zrušují některé obecně závazné právní předpisy č. j. 22 

652/88-14, Věstník MŠMT a MK sešit 11 - 12/1988. 

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČSR, Ministerstva vnitra a životního 

prostředí ČSR, Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČSR a 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČSR o postupu při výkonu 

soudních rozhodnutí o výchově nezletilých dětí č. j. 698/88-L, Věstník MŠ a 

MK sešit 2-3/1989. 

Výnos MŠMT pro výuku a zkoušky žáků ze svařování ve středních odborných 

školách a zvláštních odborných učilištích, Věstník MŠMT sešit 4/1990, reg. 

částka 20/1990 Sb. 

Pokyny  pro organizaci civilní obrany ve školách a školských zařízeních č. j. 14 

739/92-15, Věstník MŠMT sešit 10-12/1992. 

Statut Cen ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. j. 22 909/92-31, 

Věstník MŠMT sešit 10-12/1992, se změnami publikovanými pod č. j. 14 

346/97-30 ve Věstníku MŠMT sešit 5/1997 a pod č. j. 30 461/97-42, 30 ve 

Věstníku MŠMT sešitu 3/1998. Úplné znění publikováno ve Věstníku MŠMT 

sešitu 3/1998. 

Metodický pokyn MŠMT k zajištění péče o děti se specifickými vývojovými 

poruchami učení v základních školách č. j. 23 472/92-21. 

Informace o zařazení italského jazyka mezi cizí jazyky vyučované na středních 

školách č. j. 19 041/93-21, Věstník MŠMT sešit 6/1993. 

Metodický pokyn pro udělování souhlasu s používáním čestného názvu 

základních škol, středních škol a speciálních škol, Věstník MŠMT sešit 

7-8/1993. 



Metodický pokyn MŠMT k organizaci lyžařského výcviku žáků č. j. 24 

799/93-50, Věstník MŠMT sešit 12/1993. 

Metodický pokyn MŠMT k personálnímu zabezpečení lyžařských výcvikových 

zájezdů pořádaných základními a středními školami a ke vzdělávání 

instruktorů školního lyžování pro lyžařské výcvikové zájezdy č. j. 25 

861/93-50, Věstník MŠMT sešit 12/1993. 

Výklad k zabezpečení úkolů vyplývajících ze zákona č. 190/1993 Sb., č. j. 10 

898/94-24, Věstník MŠMT sešit 2/1994. 

Pokyn MŠMT k zajištění kursů českého jazyka pro osoby s přiznaným 

postavením uprchlíka na území ČR č. j. 13 051/94-21, Věstník MŠMT sešit 

4-5 1994. 

Sdělení MŠMT pro školské úřady o zřizování přípravných ročníků pro rómské 

děti č. j. 14 024/94-21, Věstník MŠMT sešit 4-5/1994. 

Souhrnná informace o výuce a ověřování znalosti českého jazyka u cizinců, 

Věstník MŠMT sešit 4-5/1994. 

Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy podle § 58 písm. a) zákona 

č. 29/1984 Sb. o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, o experimentálním ověřování konání maturitních 

zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce č. 

j. 14 976/94-21, Věstník MŠMT sešit 6/1994, ve znění změny č. j. 24 

519/96-21, Věstník MŠMT sešit 1/1997, změny č. j. 32 042/98-23, Věstník 

MŠMT sešit 5/1999  (včetně úplného znění) a doplňku č. j. 29 250/99-22, 

Věstník MŠMT sešit 3/2000. 

Metodický pokyn MŠMT k zařazování učitelů základních uměleckých škol a 

učitelů předmětu praxe do platových tříd č. j. 16 800/94-42, Věstník MŠMT 

sešit 6/1994, ve znění č. j. 12 191/98-26. 

Oznámení MŠMT o zřízení pedagogických center č. j. 14 820/94-20, Věstník 

MŠMT sešit 7/1994, ve znění oznámení v sešitu 11/1994. 

Rozhodnutí MŠMT, kterým se jednoletý a dvouletý kurz s denní výukou ve 

Státním těsnopisném ústavu v Praze staví na úroveň studia ve střední škole za 

určitých podmínek č. j. 16 015/94-23. 

Metodický pokyn MŠMT k užívání pravidel českého pravopisu - školní vydání 

(Pansofia Praha 1993) v základních a středních školách č. j. 21 094/94-22, 

Věstník MŠMT sešit 8/1994. 

Metodický pokyn MŠMT k organizování sportovně turistických kurzů č. j. 18 

338/94-50, Věstník MŠMT sešit 9/1994. 

Pokyn MŠMT k  praktické výuce přírodovědných předmětů ve středních a 

vyšších školách, Věstník MŠMT sešit 10/1994. 

Pokyn MŠMT k realizaci Okresních programů rozvoje základního a středního 

školství č. j. 18 508/94-20, Věstník MŠMT sešit 11/1994. 

Pokyn MŠMT k užívání alternativních forem hodnocení prospěchu a chování 

žáků základních a středních škol č. j. 22 749/94-22-23, Věstník MŠMT sešit 

12/1994. 



Pokyn MŠMT k experimentálnímu ověřování širšího slovního hodnocení na 

vyjmenovaných školách č. j. 10 847/95-22. 

Statut Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR ( pedagogika ), 

Věstník MŠMT sešit 1/1995.  

Opatření MŠMT ke klasifikaci žáků 1. ročníků základní školy v 1. pololetí č. j. 

10 868/95-22, Věstník MŠMT sešit 2/1995. 

Sdělení MŠMT o zřízení Pedagogického centra pro polské národnostní školství, 

Věstník MŠMT sešit 2/1995, ve znění změny v sešitu 6/1995. 

Rozhodnutí MŠMT o experimentálním ověřování maturitních zkoušek ve 

třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v německém jazyce 

zřízených ve spolupráci se Spolkovou republikou Německo a maturitních 

zkoušek v Rakouské škole v Praze č. j. 11 576/95-21, Věstník MŠMT sešit 

5/1995, ve znění změny č. j. 30 567/98-23, Věstník MŠMT sešit 5/1999, 

včetně úplného znění. 

Rozhodnutí MŠMT o experimentálním ověřování ukončování studia v gymnáziu 

s výukou podle programu International Baccalaureate č. j. 12 367/95-21, 

Věstník MŠMT sešit 5/1995, ve znění změny č. j. 28 772/98-23, Věstník 

MŠMT sešit 5/1999, včetně úplného znění. 

Statut Ceny a Čestného uznání ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

"TALENT" č.j. 14 342/95-51. 

Sdělení MŠMT školským úřadům a ředitelům základních škol ke kvalifikačním 

předpokladům pro výuku cizího jazyka na základních školách č. j. 15 

846/95-21, Věstník MŠMT sešit 6/1995. 

Pokyn MŠMT školským zařízením pro výkon ústavní výchovy a ochranné 

výchovy k zabezpečení úkolů vyplývajících z obecně závazných právních 

předpisů těmito zařízeními č. j. 13 649/95-24, Věstník MŠMT sešit 7/1995. 

Metodický pokyn MŠMT k doplnění vzdělání poskytovaného základní školou 

pro absolventy zvláštních škol č. j. 17 908/95-24, Věstník MŠMT sešit 

10/1995. 

Informace o tiskopisech závěrečných vysvědčení č. j. 25 518/94-20, Věstník 

MŠMT sešit 10/1995. 

Informace MŠMT o bezplatném doplňování základního vzdělání dospělých 

občanů č. j. 16 976/95-40, Věstník MŠMT sešit 12/1995. 

Informace MŠMT o konání maturitní zkoušky ve středním odborném učilišti a 

ve středních odborných školách, Věstník MŠMT sešit 12/1995. 

Statut Institutu dětí a mládeže č. j. 27 219/95-510. 

Informace MŠMT k výuce plavání žáků 1. stupně základních škol v rámci 

povinné tělesné výchovy č. j. 29 248/96-50. 

Pokyn MŠMT k použití a kontrole účelově vázaných finančních prostředků 

přidělených státním a obecním školám na další vzdělávání pedagogických 

pracovníků č. j. 21 366/95-20, Věstník MŠMT sešit 3/1996. 

Doporučení MŠMT k postupu ustavení rady školy a její činnosti č. j. 10 

120/96-20, Věstník MŠMT sešit 3/1996. 



Pokyn MŠMT k vydávání osvědčení o způsobilosti vzdělávacích zařízení v 

systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků č. j. 10 713/96-20, 

Věstník MŠMT sešit 3/1996. 

Rozhodnutí MŠMT podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě 

základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o 

pokusném ověřování ukončování nástavbového studia při zaměstnání ve 

školním roce 1995/1996 č. j. 10 920/96-23, Věstník MŠMT sešit 3/1996.   

Informace o maturitních zkouškách v konzervatořích č. j. 13 187/96-25, Věstník 

MŠMT sešit 5/1996. 

Školy a obory schválené k zařazení do sítě vyšších odborných škol, Věstník 

MŠMT sešit 5/1996. 

Pokyn MŠMT, kterým se stanovují rámcová pravidla pro postup při schvalování 

vzdělávacích programů pro základní školy č. j. 10 788/96-22, Věstník MŠMT 

sešit 6/1996. 

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení č. j. 16 969/96-42, 

Věstník MŠMT sešit 6/1996. 

Metodický pokyn MŠMT k doplnění vzdělání poskytovaného zvláštní školou č. 

j. 18 371/96-24, Věstník MŠMT sešit 8/1996, ve znění dodatku pod č. j. 28 

605/96-22. 

Informace o titulech schválených úspěšným absolventům vyššího studia, 

  Věstník MŠMT sešit 9/1996. 

Metodický pokyn k přechodu absolventů učilišť, odborných učilišť nebo 

dvouletých učebních oborů středních odborných učilišť do tříletých 

příbuzných učebních oborů středních odborných učilišť č. j. 18 120/96-2, 

Věstník MŠMT sešit 10/1996. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 11/1996, kterým se ukládá 

vybírat správní poplatek za legalizaci vysvědčení, vysokoškolských diplomů a 

jiných výstupních dokumentů č. j. SM 1161/96-10-14. 

Pokyn MŠMT k pokusnému ověřování organizace ukončování studia v 

konzervatoři absolutoriem  č. j. 28 531/96-71, ve znění  jeho doplňku č. j. 21 

279/97-71. 

Pokyn MŠMT k pokusnému ověřování ukončování studia pětiletých studijních 

oborů v konzervatoři maturitní zkouškou č. j. 28 532/96-71. 

Úprava statutu pokusného ověřování přípravných tříd č. j. 12 748/97-20, ve 

znění doplňku č. j. 14 169/98-22, Věstník MŠMT sešit 6/1998. 

Upozornění MŠMT na správnou formu schvalovací doložky MŠMT v 

učebnicích pro základní školy, Věstník MŠMT sešit 3/1997. 

Pokyn MŠMT k výjezdům základních a středních škol do zahraničí č. j. 16 

741/97-20, Věstník MŠMT sešit 5/1997, ve znění změny č. j. 20 029/98-22, 

Věstník MŠMT sešit 10/1998 a č. j. 26 680/99-22, Věstník MŠMT sešit 

9/1999. 



Příkaz ministra školství mládeže a tělovýchovy č. 9/1997 o opatřeních v 

souvislosti s případem nedovoleného provozování nástavbového studia za 

úplatu č. j. 19 951/97-70, Věstník MŠMT sešit 6/1997. 

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  č. j. 20 

425/97-70, ve znění příkazu ministra č. 13/2000 č. j. 19 217/2000-23, Věstník 

MŠMT sešit 10/2000. 

Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k udělování výjimek  školám 

podle § 6 školského zákona č. j. 18 479/97-60, Věstník MŠMT sešit 7/1997. 

Vyhláška MŠMT č. 247/1996 Sb., o výši kapesného a věcné pomoci 

poskytované dětem a mládeži  s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou 

ochrannou výchovou, s komentářem, Věstník MŠMT sešit 9/1997. 

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. 

Opatření MŠMT k zavedení pokusného ověřování organizace talentových 

zkoušek při přijímání žáků ke studiu  ve studijních oborech skupiny 82 

Umění, užité umění a rukodílná řemeslná výroba č. j. 28 127/97-71, Věstník 

MŠMT sešit 11/1997, ve znění změny č. j. 26 680/98-23, Věstník MŠMT 

sešit 11/1998. 

Metodický pokyn MŠMT k zajištění praktického vyučování  na středních 

školách č. j. 24 507/97-72 a č. j. 28 354/97-40, Věstník MŠMT sešit 11/1997. 

Pokyn MŠMT k pokusnému ověřování organizace maturitní zkoušky z 

vyučovacích odborných předmětů ve střední umělecké škole č. j. 36 944/97-    

23. 

Opatření MŠMT k uznání rovnocennosti základního vzdělání ve víceletých 

gymnáziích a osmiletých tanečních konzervatořích se vzděláním 

poskytovaným základní školou č. j. 30 000/97-70, Věstník MŠMT sešit 

1/1998. 

Opatření MŠMT k označování absolventů vyšší odborné školy č. j. 10 

621/98-23, Věstník MŠMT sešit 2/1998. 

Metodický pokyn k zařazení problematiky vstupu ČR do NATO a členství v 

NATO do vzdělávací nabídky dalšího vzdělávání učitelů č. j. 34 036/97-25, 

  Věstník MŠMT sešit 2/1998. 

Pokyn pro školské úřady a základní školy k zápisům do prvních tříd č. j . 10 

062/98-22, Věstník MŠMT sešit 2/1998. 

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti č. j. 35 297/97-26, Věstník 

MŠMT sešit 2/1998. 



Organizační řád Olympiády v českém jazyce č. j. 35 298/97-26, Věstník MŠMT 

sešit 2/1998. 

Organizační řád Chemické olympiády č. j. 35 295/97-26, Věstník MŠMT sešit 

2/1998. 

Organizační řád Biologické olympiády č. j. 35 296/97-26, Věstník MŠMT sešit 

2/1998. 

Organizační řád Matematické a fyzikální olympiády č. j. 35 294/97-26, Věstník 

MŠMT sešit 2/1998. 

Organizační řád Turnaje mladých fyziků č. j. 35 300/97-26, Věstník MŠMT 

sešit 2/1998. 

Organizační řád Soutěže mladých historiků č. j. 35 299/97-26, Věstník MŠMT 

sešit 2/1998. 

Pokyn MŠMT k opatřením posilujícím bezpečnost  ve školských zařízeních  

pro výkon ústavní a ochranné výchovy č. j. 11 981/98-24, Věstník MŠMT 

sešit 3/1998. 

Pokyn MŠMT k organizaci činnosti středisek výchovné péče pro děti a mládež 

č. j. 26 536/97-22, Věstník MŠMT sešit 3/1998. 

Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání 

návykových látek "ŠKOLA BEZ DROG" , Věstník MŠMT sešit 3/1998. 

Seznam organizací zajišťujících výměnné středoškolské programy v USA č. j 10 

061/98-11, Věstník MŠMT sešit 3/1998. 

Rozhodnutí MŠMT o doplnění vzdělání poskytovaného pomocnou školou  a 

metodický pokyn k jeho provádění č. j. 19 096/97-24, Věstník MŠMT sešit 

4/1998. 

Metodický návod  k zajištění bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci v 

regionálním školství č. j. 10 007/98-26, Věstník MŠMT sešit 4/1998. 

Informace o vyplňování závěrečných vysvědčení od školního roku 1997/1998, 

Věstník MŠMT sešit 4/1998, ve znění opravy  ve Věstníku MŠMT sešitu 

5/1998. 

Metodický list k poskytování poradenských služeb na školách a školských 

zařízeních č. j. 13 409/98-24, Věstník MŠMT sešit 5/1998. 

Pokyn MŠMT  k náboženské výchově v základních, středních a speciálních 

školách č. j. 36 318/97-22-23, Věstník MŠMT sešit 6/1998. 

Metodický pokyn MŠMT k postupu při úpravě vzdělávacího procesu škol a 

školských zařízení č.  j. 18 276/98-20, Věstník MŠMT sešit 6/1998. 

Alternativní vzdělávací program zvláštní školy pro žáky rómského etnika č. j. 35 

252/97-24, Věstník MŠMT sešit 6/1998. 

Úprava vzdělávacích programů speciálních škol pro tělesně postižené č. j. 16 

857/98-24, Věstník MŠMT sešit 6/1998. 

Informace o zřízení funkce rómského asistenta v základní a zvláštní škole č. j. 

14 170/98-22, Věstník MŠMT sešit 6/1998. 



Oznámení o vydání metodického pokynu k integraci dětí a žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení č. j. 16 138/98-24, 

Věstník MŠMT sešit 6/1998. 

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé 

právní předpisy č. j. 18 774/98-14, Věstník MŠMT sešit 6/1998. 

Opatření Českého statistického úřadu  k zavedení Klasifikace kmenových oborů 

vzdělání,  částka 68/1998 Sb. 

Metodický pokyn k postupu při organizačních změnách škol a školských 

zařízení č. j. 19 754/98-2. 

Metodický pokyn pro čerpání a vyúčtování finančních prostředků, vyčleněných 

z rozpočtu MŠMT pro školské úřady určené na realizaci Minimálního 

preventivního programu pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání 

návykových látek "Škola bez drog" a na podporu činností směřujících  k 

prevenci dalších sociálně patologických jevů č. j. 19 197/98-24, Věstník 

MŠMT sešit 7/1998, ve znění doplňku č. j. 25 598/98-24, Věstník MŠMT 

sešit 11/1998. 

Pokyn MŠMT a MPSV k realizaci a ukončování studia při rekvalifikaci ve 

státních školách č. j. 17 050/98-20, Věstník MŠMT sešit 7/1998. 

Metodický pokyn MŠMT k zabezpečení logopedické péče ve školství č. j. 21 

224/98-24, Věstník MŠMT sešit 8/1998. 

Metodický pokyn MŠMT k zápisům do školy dětí s těžkým mentálním 

postižením č. j. 19 843/97-22, Věstník MŠMT sešit 8/1998. 

Pokyn MŠMT k přijímání žáků do studijních oborů pro absolventy tříletých 

učebních oborů a k postupu podle § 9 odst. 1 vyhlášky č. 442/1991 Sb., o 

ukončování studia ve středních školách a učilištích č. j. 11 860/98-20, Věstník 

MŠMT sešit 9/1998. 

Metodický pokyn MŠMT ke klasifikaci a hodnocení žáků zvláštní školy č. j. 10 

182/98-24, Věstník MŠMT sešit 9/1998. 

Metodický pokyn MŠMT k činnosti pedagogických pracovníků při realizaci 

dalších akcí školy, které navazují na výuku, a účasti žáků v olympiádách a 

dalších soutěžích č. j. 22 496/98-51, Věstník MŠMT sešit 9/1998. 

Informace o spolupráci škol a  předškolních zařízení s Policií ČR při prevenci a 

při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži 

páchané č. j. 14 144/98-22, Věstník MŠMT sešit 10/1998. 

Modelový statut speciálně pedagogického centra, Věstník MŠMT sešit 9/1998.  

Hodnocení žáků pomocné  školy č. j. 10 522/98-24, Věstník MŠMT sešit 

11/1998. 

Sdělení MŠMT k postupu při zařazování učebnic a učebních textů do seznamu 

učebnic vydávaného na základě § 40 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb. č. j. 19 

156/98-20, Věstník MŠMT sešit 11/1998. 

Organizační řád soutěží cizích jazyků č. j. 25 398/98-51, Věstník MŠMT sešit 

11/1998. 



Metodický pokyn MŠMT k úpravě názvů škol č. j. 18 648/98-20, Věstník 

MŠMT sešit 12/1998. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 19/1998 k ubytování studentů 

vysokých škol v domovech mládeže č. j. 29 958/98-23. 

Směrnice MŠMT pro vydávání náhradních dokladů za ztracená nebo zničená 

vysvědčení základních, speciálních a středních škol a diplomy vyšších 

odborných škol č. j. 29 210/98-20, Věstník MŠMT sešit 1/1999. 

Sdělení MŠMT o členění soutěží žáků do kategorií podle finančního 

zabezpečení, Věstník MŠMT sešit 1/1999. 

Metodický pokyn MŠMT k činnosti a zásadám financování středisek pro volný 

čas dětí a mládeže č. j. 28 089/98-51, Věstník MŠMT sešit 2/1999, ve znění 

opravy ve Věstníku MŠMT sešitu 4/1999. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 18/1998, kterým se schvaluje 

ustavení Rady dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a její statut č. j. 

28 226/98-20, Věstník MŠMT sešit 2/1999. 

Pokyn MŠMT k upřesnění činností školských zařízení pro výkon ústavní a 

ochranné výchovy č. j. 25 503/98-24, Věstník MŠMT sešit 3/1999. 

 Stanovení předmětů teoretické odborné zkoušky absolutoria na vyšších 

zdravotnických školách č. j. 30 554/98-23, Věstník MŠMT sešit 3/1999. 

Organizace školního roku 2000/2001 v základních školách, středních a 

speciálních školách č. j. 13 739/99-20, Věstník MŠMT sešit 4/1999. 

Informace o ukončování přípravy v praktické škole s tříletou přípravou 63-43-3  

č. j. 1 286/99-24, Věstník MŠMT sešit 4/1999.  

Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a 

intolerance č. j. 14 423/99-22, Věstník MŠMT sešit 5/1999. 

Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se  zrušuje 

Školský ústav umělecké výroby, Praha 1, U půjčovny 9/1274, č. j. 16 

510/99-23, Věstník MŠMT sešit 6/1999. 

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé 

vnitroresortní předpisy č. j. 23 523/99-14, Věstník MŠMT sešit 7/1999. 

Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve stavu k 

15. červnu 1999, Věstník MŠMT sešit 7/1999. 

Rozhodnutí MŠMT o povolení zvláštního způsobu plnění povinné školní 

docházky ve vybraných školách zřízených právnickou nebo fyzickou osobou  

jiného státu na území České republiky a nezařazených do sítě škol, 

předškolních a školských zařízení MŠMT č. j. 21 661/1999-11, Věstník 

MŠMT sešit 8/1999. 

Metodický pokyn MŠMT k zabezpečení výkonu civilní služby ve školách a 

školských zařízeních č. j. 23 318/99-24, Věstník MŠMT sešit 9/1999. 

Rozhodnutí MŠMT, kterým se slučuje Státní těsnopisný ústav v Praze s 

Výzkumným ústavem odborného školství v Praze č. j. 28 407/99-II/2. 

Sdělení MŠMT k jednoslovnému geografickému názvu pro Českou republiku č. 

j. 27 686/99-20, Věstník MŠMT sešit 11/1999. 



Pokyn MŠMT pro školské úřady, Českou školní inspekci a ředitele škol , 

předškolních a školských zařízení k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. 31 479/99-14, 

Věstník MŠMT sešit 12/1999.  

Pokyn MŠMT ke jmenování předsedů zkušebních komisí pro maturitní a 

závěrečné zkoušky a k účasti školních inspektorů při zkouškách v opravném a 

náhradním termínu č. j. 22 156/99-20, Věstník MŠMT sešit 12/1999. 

Metodický pokyn MŠMT pro poskytování a vyúčtování účelových dotací ze 

státního rozpočtu ČR občanským sdružením působícím v oblasti regionálního 

školství v roce 2000 č. j. 30 968/99-22, Věstník MŠMT sešit 12/1999. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 20/1999, ke zřízení Poradní 

skupiny pro otázky národnostního školství č. j. 31 766/99-22. 

Pokyn MŠMT k zajištění povinné školní docházky dětí žadatelů o azyl z 

azylových zařízení č. j. 35 471/99-12. 

Změna v pravidlech pro schvalování žádostí o akreditaci v systému dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků č. j. 34 787/99-20, Věstník MŠMT 

sešit 1/2000. 

Metodický pokyn k zajištění přeřazení úspěšných žáků zvláštních škol do 

základních škol č. j. 28 498/99-24, Věstník MŠMT sešit 2/2000. 

Organizační řád Zeměpisné olympiády č. j. 29 715/99-22, Věstník MŠMT sešit 

3/2000. 

Sdělení MŠMT k členství škol, předškolních zařízení a školských zařízení ve 

sdruženích občanů č. j. 32 266/99-26, Věstník MŠMT sešit 3/2000. 

Sdělení MŠMT  ředitelům škol a školských zařízení na území hl. m. Prahy k 

odlišné organizaci školního roku v týdnu 25. - 29. 9. 2000 č. j. 12 

816/2000-20, Věstník MŠMT sešit 3/2000. 

Rozhodnutí MŠMT o povolení zvláštního způsobu plnění povinné školní 

docházky v The British International School, s. r. o. zřízenou právnickou 

osobou jiného státu na území České republiky a nezařazenou do sítě škol, 

předškolních zařízení a školských zařízení MŠMT č. j. 33 195/99-22, Věstník 

MŠMT sešit 4/2000. 

Seznam mezinárodních smluv v působnosti MŠMT a dotýkajících se působnosti 

MŠMT k 1. 1. 2000 č. j. 14 127/2000-11, Věstník MŠMT sešit 5/2000. 

Rozhodnutí MŠMT o povolení zvláštního způsobu plnění povinné školní 

docházky v Riverside School  zřízenou právnickou osobou  jiného státu na 

území České republiky a nezařazenou do sítě škol, předškolních a školských 

zařízení MŠMT č. j. 35 229/99-22 a Seznam zahraničních škol, jimž MŠMT 

povolilo zvláštní způsob plnění povinné školní docházky, Věstník MŠMT 

sešit 6/2000. 

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy 

a vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č. j. 13 

095/2000-20, Věstník MŠMT sešit 6/2000, ve znění změn a doplňků ve  

Věstníku MŠMT sešitu 7, 8 a 10/2000. 



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

pro azylanty č. j. 21 153/2000-35, Věstník MŠMT sešit 7/2000.  

Metodický pokyn pro stanovení kapacity školy (jednotlivých součástí) a 

školských zařízení č. j. 21 419/2000-21, Věstník MŠMT sešit 7/2000. 

Pokyn MŠMT k zajištění plnění Dohody o vzájemných vztazích MŠMT a 

Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, č. j. 20 

371/2000-25, Věstník MŠMT sešit 8/2000. 

Sdělení MŠMT k pojmu školská zařízení pro účely periodických preventivních 

lékařských prohlídek č. j. 22 400/2000-26, Věstník MŠMT sešit 8/2000. 

Příkaz ministra školství mládeže a tělovýchovy č. 12/2000, kterým se zřizuje 

Institut zájmového vzdělávání MŠMT se sídlem v Hořovicích, okres Beroun, 

a Středisko výchovy, informací a služeb MŠMT se sídlem v Prachaticích č. j. 

23626/2000-51.  

Rozhodnutí MŠMT o pokusném ověřování ukončování studia ve studijním 

oboru 78-42-M/001 Technické lyceum č. j. 19 942/2000-20,23, Věstník 

MŠMT sešit 9/2000. 

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

vyšších odborných školách, včetně speciálních škol, v České republice č. j. 21 

836/2000-11, Věstník MŠMT sešit 9/2000. 

Seznam povinné dokumentace škol a školských zařízení č. j. 22 476/2000-20, 

Věstník MŠMT sešit 9/2000. 

Experimentální ověřování bilingválního vzdělávání těžce sluchově postižených 

č. j. 24 737/2000-24, Věstník MŠMT sešit 9/2000. 

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně 

patologických jevů u dětí a mládeže č. j. 14 514/2000-51, Věstník MŠMT 

sešit 10/2000. 

Výzva MŠMT k Evropskému roku jazyků 2001 pro základní, střední a vyšší 

odborné školy č. j. 17 615/2000-11-22, Věstník MŠMT sešit 10/2000. 

Upozornění na výklad předpisů o bezplatném poskytování učebnic a učebních 

textů ve školách, v nichž žáci plní povinnou školní docházku, Věstník MŠMT 

sešit 11/2000. 

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

mimořádnému opatření č. j. 19 258/99-26 a č. j. 21 781/2000-26, Věstník 

MŠMT sešit 11/2000.  

Seznam vydaných učebnic a učebních textů pro základní školy platný ve 

školním roce 2000/2001, Věstník MŠMT sešit 11/2000.  

Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách  č. j. 28 

690/2000-22, Věstník MŠMT sešit 12/2000. 

 Metodický pokyn k organizaci a financování soutěží a přehlídek ve školním 

roce 2000/2001 na krajské a okresní úrovni  č. j. 27 143/2000-51,  Věstník 

MŠMT sešit 1/2001.   



Metodický pokyn MŠMT ke zřizování přípravných tříd pro děti se sociálním 

znevýhodněním a k ustanovení funkce vychovatele - asistenta učitele č. j. 25 

484/2000-22, Věstník MŠMT sešit 1/2001. 

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci  a řešení 

šikanování  mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 28 275/2000-22, 

Věstník MŠMT sešit 1/2001. 

 

 

  

Učební plány, učební osnovy, učební a studijní obory 

 

Učební plán Obchodní akademie 63-17-6, 63-18-6 č. j. 14 073/93-23, Věstník 

MŠMT sešit 9/1994, ve znění opravy v sešitu 6/1995. 

Učební plán 63-19-3,6 Hotelová škola č. j. 17 142/94-23, Věstník MŠMT sešit 

9/1994. 

Učební plán 63-19-6 Hotelová škola  č. j. 14 386/93-23, Věstník MŠMT sešit 

9/1994. 

Seznam učebních oborů na  odborných učilištích Oddíly VII, III A, IV a V, 

Věstník MŠMT sešit 12/1994. 

Učební plán studijního oboru 31-25-6 Oděvnictví č. j. 11 404/95-23, Věstník 

MŠMT sešit 3/1995. 

Učební plán Obchodní akademie 63-17-6, 63-18-6 č. j. 14 073/93-23, Věstník 

MŠMT sešit 9/1994, ve znění opravy v sešitu 6/1995. 

Oznámení MŠMT a MH o oddílech I, II, III B, VI Soustavy studijních a 

učebních oborů středních škol, Věstník MŠMT sešit 4/1995, ve znění oprav 

uvedených ve Věstníku MŠMT sešitu 3/1998. 

Učební plán studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů 26-75-4, 

26-75-6 Elektrotechnika č. j. 14 049/95-23, Věstník MŠMT sešit 5/1995, 

Učební plán studijního oboru 63-17-6 a 63-18-6 Obchodní akademie  č. j. 11 

928/95-23, Věstník MŠMT sešit 5/1995. 

Učební plán studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů 31-25-4 

Oděvnictví  č. j. 13 797/95-23, Věstník MŠMT sešit 5/1995. 

Učební plán studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů 31-39-4 

Textilní průmysl č. j. 13 798/95-23, Věstník MŠMT sešit 5/1995. 

Učební plán studijního oboru 68-51-6 Sociálně právní činnost, Věstník MŠMT 

sešit 7/1995. 

Informace o závaznosti generalizovaného učebního plánu gymnázií s osmiletým 

studijním cyklem, Věstník MŠMT sešit 7/1995. 

Informace MŠMT o platnosti pedagogických dokumentů studijních oborů 

středních odborných škol, Věstník MŠMT sešit 7/1995, ve znění doplňku v 

sešitu 12/1995. 

Oznámení MŠMT o schválení učební osnovy gymnázia s návazností na základní 

školu a nižší ročníky šestiletého, sedmiletého  a osmiletého gymnázia ( první 



cizí jazyk ) č. j. 19 539/95-21, Věstník MŠMT sešit 8/1995, ve znění opravy v 

sešitu 10/1995. 

Standard základního vzdělání č. j. 20 819/95-26, Věstník MŠMT sešit 9/1995. 

Oznámení MŠMT o učebních osnovách zvláštních škol s polským vyučovacím 

jazykem č. j. 11 356/95-24, Věstník MŠMT sešit 10/1995. 

Oznámení MŠMT k Osnovám pomocné školy, Věstník MŠMT sešit 10/1995. 

Učební plán studijního oboru 63-69-6 Veřejnoprávní činnost, č. j. 17 768/95-23, 

Věstník MŠMT sešit 10/1995. 

Učební plán studijního oboru 63-71-6 Hotelnictví a turismus č. j. 24 833/95-23, 

Věstník MŠMT sešit 1/1996. 

Učební plán pro základní umělecké školy, hudební, taneční, výtvarný a 

literárně-dramatický obor č. j. 18 418/95-25, Věstník MŠMT sešit 1/1996. 

Vzdělávací program Obecná škola - základní pedagogické dokumenty, Věstník 

MŠMT sešit 1/1996. 

Pokyn MŠMT k využití "Standardu základního vzdělávání" č. j. 21 663/95-22, 

Věstník MŠMT sešit 2/1996. 

Učební plán studijního oboru 63-69-6 Veřejnoprávní činnost,  Věstník MŠMT 

sešit 3/1996. 

Učební plán studijního oboru 63-67-3/00 Charitativní služby  č. j. 25 

245/95-23, Věstník MŠMT sešit 3/1996.                     . 

Standard vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu, Věstník MŠMT sešit 4/1996, ve 

znění doplňku ve Věstníku MŠMT sešitu 5/1998. 

Učební plán gymnázia s polským vyučovacím jazykem, Věstník MŠMT sešit 

5/1996. 

Školy a obory schválené k zařazení do sítě vyšších odborných škol, Věstník 

MŠMT sešit 5/1996. 

Učební plán čtyřletého gymnázia se slovenským vyučovacím jazykem č. j. 15 

645/1996-21, Věstník MŠMT sešit 6/1996. 

Oznámení MŠMT o vzdělávacím programu Občanská škola - základní 

pedagogické dokumenty č. j. 27 170/95-26, Věstník MŠMT sešit 6/1996. 

Učební plán základní školy s třídami s rozšířeným vyučováním jazyků č. j. 16 

333/96-22-21, Věstník MŠMT sešit 7/1996. 

Oznámení o schválení nových oborů pro absolventy tříletých učebních oborů, 

Věstník MŠMT sešit 7/1996. 

Učební plán studijního oboru   Technickohospodářské a správní činnosti, 

Věstník MŠMT sešit 9/1996. 

Učební plán studijního oboru Společné stravování, Věstník MŠMT sešit 9/1996. 

Oznámení o schválení učebních dokumentů  studijního oboru 26-68-6 

Obrazová a zvuková technika, Věstník MŠMT sešit 10/1996. 

Oznámení o vydání učebních plánů ve studijních oborech 31-25-6 Oděvnictví  a 

31-28-6 Textilní výroba a podnikatelství, Věstník MŠMT sešit 10/1996. 

Učební plán vzdělávacího programu Obecná škola pro základní školy s polským 

jazykem vyučovacím, Věstník MŠMT sešit 13/1996. 



Učební plán vzdělávacího programu Občanská škola pro základní školy s 

polským jazykem vyučovacím, Věstník MŠMT sešit 13/1996. 

Oznámení MŠMT o schválení učebních osnov cizích jazyků pro základní školy 

s rozšířeným vyučováním jazyků ( první a druhý cizí jazyk ), Věstník MŠMT 

sešit 13/1996. 

Učební plán studijního oboru 63-30-6 Obchodně podnikatelská činnost, Věstník 

MŠMT sešit 14/1996. 

Volitelné předměty ve vzdělávacím programu Základní škola, Věstník MŠMT 

sešit 1/1997. 

Druhá schválená varianta učebních osnov přírodopisu pro vzdělávací program 

"Základní škola", Věstník MŠMT sešit 2/1997. 

Oznámení vydání učebních dokumentů denního studia studijního oboru 16-01-6 

Ochrana a tvorba životního prostředí a studijního oboru 16-29-6 Ochrana a 

obnova životního prostředí, určených absolventům základních škol, Věstník 

MŠMT sešit 2/1997. 

Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o opatřeních souvisejících 

s útlumem studijního oboru 63-44-6 Rodinná škola (čtyřleté studium) ve 

státních školách č. j. 12 655/97-7, Věstník MŠMT sešit 3/1997. 

Učební plán zvláštní školy, Věstník MŠMT sešit 7/1997. 

Učební dokumenty studijního oboru 26-97-6/12 Informační technologie, Věstník 

MŠMT sešit 7/1997. 

Učební dokumenty studijního oboru  26-72-4 Mechanik elektronik, Věstník 

MŠMT sešit 7/1997. 

Učební plán pomocné školy č. j. 24 035/97-22, Věstník MŠMT sešit 8/1997. 

Sdělení MŠMT ke studijním oborům 63-17-6 Obchodní akademie, 64-61-2,4 

Obchodník, obchodnice, 64-11-4 Provoz obchodu a 64-62-4,6 Propagace č. j. 

23 194/97-71, Věstník MŠMT sešit 8/1997. 

Informace MŠMT o změnách v soustavě učebních oborů odborných učilišť, o 

kódu praktické školy s dvouletou přípravou a o charakteristice postižení více 

vadami č. j. 19 246/97-22, 25 602/97-22, Věstník MŠMT sešit 8/1997. 

Logopedická péče v učebním plánu speciální základní školy s vadami řeči č. j. 

28 257/96-24, Věstník MŠMT sešit 9/1997. 

Učební osnovy pro rozšířené vyučování hudební výchovy na základních školách 

č. j. 28 147/97-20, Věstník MŠMT sešit 9/1997. 

Učební plán učebního oboru 26-86-2 Mechanik elektronických zařízení č. j. 14 

856/97-72, Věstník MŠMT sešit 9/1997. 

Učební plán studijního  oboru 37-97-4/14 Telekomunikační mechanik č. j. 30 

959/96-72, Věstník MŠMT sešit 9/1997. 

Nové pedagogické dokumenty pro zvláštní a pomocné školy s polským 

vyučovacím jazykem č. j. 19 709/97-22 a č. j. 24 035/97-22, Věstník MŠMT 

sešit 10/1997. 



Učební plány studijního  oboru 75-46-6 Sociální péče se zaměřeními 01 

Pečovatelská činnost, 02 Sociálněsprávní činnost č. j. 29 166/97-71, Věstník 

MŠMT sešit 11/1997. 

Učební plán studijního oboru 36-32-6 Pozemní stavitelství č. j. 30 209/97-71, 

Věstník MŠMT sešit 12/1997. 

Učební plán studijního oboru 53-01-6 Všeobecná sestra č. j. 29 978/97-71, 

Věstník MŠMT sešit 12/1997. 

Učební plán studijního oboru 53-04-6 Dietní sestra č. j. 29 979/97-97, Věstník 

MŠMT sešit 12/1997. 

Učební plán studijního oboru 53-10-6 Zubní technik č. j. 29 977/97-71, Věstník 

MŠMT sešit 12/1997. 

Učební plán studijního oboru 53-11-6 Farmaceutický laborant č. j. 24 

165/97-71, Věstník MŠMT sešit 12/1997. 

Učební plán studijního oboru 53-08-6  Zdravotní laborant č.j. 24 165/97-71, 

Věstník MŠMT sešit 12/1997. 

Učební plán studijního oboru 53-30-6 Ortopedicko-protetický technik č. j. 29 

252/97-71, Věstník MŠMT sešit 12/1997. 

Učební plán studijního oboru 53-21-3 Ošetřovatel, ošetřovatelka č. j. 14 

601/97-71, Věstník MŠMT sešit 12/1997. 

Informace MŠMT o schválení učebních dokumentů experimentálního studia 

16-97-6/02 Průmyslová ekologie č. j. 31 641/97-71, Věstník MŠMT sešit 

12/1997. 

Doplnění Standardu základního vzdělávání a Standardu vzdělávání ve čtyřletých 

gymnáziích č. j. 33 651/97-22, Věstník MŠMT sešit 2/1998. 

Učební plán studijního oboru 28-37-6 Aplikovaná chemie č. j. 33 319/97-71, 

Věstník MŠMT sešit 2/1998. 

Učební plán studijního oboru 63-35-6, 64-35-4 Pleťová kosmetika č. j. 22 

984/97-71, Věstník MŠMT sešit 3/1998. 

Ukončení platnosti některých učebních dokumentů ve skupině studijních oborů 

31 Textil a oděvnictví č. j. 12 228/98-23, Věstník MŠMT sešit 3/1998. 

Informace o schválených učebních dokumentech studijního oboru 39-96-4 

Podnikání v technických povoláních č. j. 28 679/97-71, Věstník MŠMT sešit 

3/1998. 

Oznámení o vydání učebních dokumentů pro učební obory středních odborných 

učilišť 36-61-2 Zedník, 36-75-2 Malíř, 36-76-2 Izolatér, 36-78-2 Instalatér, ve 

znění změny ve Věstníku MŠMT sešitu 9/1999, 36-79-2 Sklenář, sklenářka, 

36-97-2/12 Kamnář, Věstník MŠMT sešit 3/1998. 

Učební plán studijního oboru 76-50-6 Předškolní a mimoškolní pedagogika č. j. 

13 727/98-23, Věstník MŠMT sešit 4/1998. 

Učební plán studijního oboru 39-96-4,6 Podnikání v technických povoláních č. 

j. 28 679/97-71, Věstník MŠMT sešit 4/1998. 

Učební plán studijního oboru 64-61-4 Obchodník, obchodnice č. j. 33 

323/97-23, Věstník MŠMT sešit 4/1998. 



Učební plán studijního oboru 75-46-6, zaměření 03 Sociální činnost pro etnické 

skupiny, č. j. 21 350/98-23, Věstník MŠMT sešit 8/1998. 

Oznámení o vydání nových učebních dokumentů pro učební obory středních 

 odborných učilišť a učilišť Železničář 37- 62-2, Automechanik 14-19-2, 

Obrábění kovů 24-77-0, Strojírenská výroba 24-78-0, Elektrotechnická 

výroba 26-91-0, Věstník MŠMT sešit 9/1998. 

Informace o platnosti učebních osnov všeobecně vzdělávacích předmětů pro 

střední odborné školy a střední odborná učiliště č. j. 23 212/98-23, Věstník 

MŠMT sešit 9/1998, ve znění opravy ve  Věstníku MŠMT sešitu 2/1999.   

Oznámení o alternativním způsobu psaní malého "z", Věstník MŠMT sešit 

9/1998. 

Sdělení MŠMT pro zavedení nového německého pravopisu ve vyučování 

němčiny na všech školách České republiky č. j. 26 000/98-22, Věstník MŠMT 

sešit 10/1998. 

Informace o schválení učebních dokumentů studijního oboru 29-08-6 

Technologie potravin č. j. 25 006/98-23, Věstník MŠMT sešit 10/1998. 

Úpravy a doplňky základní pedagogické dokumentace vzdělávacího programu 

Základní škola č. j. 25 018/98-22, Věstník MŠMT sešit 11/1998. 

Informace MŠMT o Standardu odborného vzdělávání  pro obchodní akademie a 

o Standardu odborného vzdělávání pro cestovní ruch na středních školách, 

Věstník MŠMT sešit 12/1998. 

Standard odborného vzdělávání pro cestovní ruch ve středních školách č. j. 28 

280/98-23, Věstník MŠMT sešit 12/1998. 

Učební osnovy předmětů Materiály a technologie, Psychologie, První pomoc  č. 

j. 12 584/99-23, učební plány studijního oboru 53-30-6 

Ortopedicko-protetický technik č. j. 12 583/99-23, studijního oboru 53-43-N 

(53-65-7) Diplomovaný asistent hygienické služby č. j. 13 252/99-23, 

studijního oboru 53-43-N (53-56-7) Diplomovaný radiologický asistent č. j . 

13 251/99-23, Věstník MŠMT sešit 3/1999. 

Informace o nových učebních dokumentech studijního oboru 26-42-L/001 

(26-70-4) Mechanik silnoproudých zařízení, Věstník MŠMT sešit 3/1999. 

Učební plán studijního oboru 53-44-M/001 (53-10-6) Zubní technik, učební 

osnova předmětu Somatologie a Stomatologie, učební osnova předmětu 

Stomatologické protézy, učební osnova předmětu Zhotovování 

stomatologických protéz č. j. 15 833/99-23, Věstník MŠMT sešit 4/1999. 

Učební osnovy matematiky pro třídy s rozšířeným vyučováním matematiky a 

přírodovědných předmětů v rámci vzdělávacího programu Základní škola 6. - 

9. ročník č. j. 15  986/99-22, Věstník MŠMT sešit 4/1999. 

Informace MŠMT o Standardu odborného vzdělávání pro studijní obory 

středních odborných škol hotelového typu, Věstník MŠMT sešit 4/1999. 

Pokyn MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných situací do 

vzdělávacích programů č. j. 34 776/98-22, Věstník MŠMT sešit 6/1999. 



Informace o platnosti učebních dokumentů pro výuku učebních a studijních 

oborů a o ukončování studia v některých  oborech č. j. 20 928/99-23 

(souhrnný seznam studijních a učebních oborů a učebních dokumentů 

středních odborných škol, středních odborných učilišť, odborných učilišť  a 

učilišť - státních škol), Věstník MŠMT sešit 6/1999. 

Oznámení MŠMT o skončení platnosti učebních dokumentů studijního oboru 

53-51-7 Diplomovaná všeobecná sestra (dálkové studium), s výjimkou 

učebního plánu č. j. 19 420/99-23, Věstník MŠMT sešit 6/1999. 

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

j. 20 688/99-23, Věstník MŠMT sešit 7/1999. 

Učební osnova předmětu Občanská nauka pro studijní obor Farmaceutický 

laborant č. j. 20 688/99-23, Věstník MŠMT sešit 7/1999. 

Učební osnova předmětu Farmakologie č. j. 20 688/99-23, Věstník MŠMT sešit 

7/1999. 

Učební osnova předmětu Příprava léčiv č. j. 20 688/99-23, Věstník MŠMT sešit 

7/1999. 

Učební osnova předmětu Cvičení z přípravy léčiv č. j. 20 688/99-23, Věstník 

MŠMT sešit 7/1999. 

Učební dokumenty pro gymnázia č. j. 20 594/99-22, č. j. 20 595/99-22 a č. j. 20 

599/99-22 Věstník MŠMT sešit 7/1999. 

Učební plán studijního oboru 65-41-L/006 Kuchař-kuchařka č. j. 18 178/99-23, 

Věstník MŠMT sešit 7/1999. 

Učební plán studijního oboru 65-41-L/005 Číšník-servírka č. j. 18 177/99-23, 

Věstník MŠMT sešit 7/1999. 

Učební osnova předmětu Ekonomika pro studijní obor SOŠ a SOU č. j. 18 

052/99-23, Věstník MŠMT sešit 7/1999. 

Oznámení schválení učební osnovy předmětu Ekonomika pro neekonomické 

studijní obory SOŠ a SOU, Věstník MŠMT sešit 7/1999. 

Oznámení schválení učebních dokumentů studijního oboru 65-41-L/005 

Číšník-servírka a studijního oboru 65-41-L/006 Kuchař-kuchařka, Věstník 

MŠMT sešit 7/1999. 

Oznámení schválení úpravy učebních dokumentů studijního oboru 64-61-4 

Obchodník-obchodnice č. j. 22 760/99-23, Věstník MŠMT sešit 8/1999. 

Učební plán denního a dálkového studia  studijního oboru 64-42-M 

Management č. j. 24 780/99-23, Věstník MŠMT sešit 9/1999. 

Oznámení o vydání učebních dokumentů pro učební obory středních odborných 

učilišť Chemik 28-52-H/007, Potravinářská výroba 29-51-E/001, Textilní 

výroba 31-57-E/001, Výroba konfekce 31-59-E/003, Reprodukční grafik 

34-53-H/001, Knihař 34-57-H/001, Zemědělská výroba 41-51-E/001, 

Zahradnická výroba 41-52-E/010, Rybářská výroba 41-53-E/001, Lesní 

výroba 41-56-E/001, Prodavač a výrobce lahůdek 66-51-H/022, Kosmetička 

69-52-H/001, Věstník MŠMT sešit 9/1999. 



Učební osnova předmětu Ekonomika pro tříleté učební obory SOU č. j. 22 

065/99-23, Věstník MŠMT sešit 9/1999. 

Učební osnova předmětu Ekonomika pro dvouleté učební obory SOU č. j. 22 

065/99-23, Věstník MŠMT sešit 9/1999. 

Oznámení o upravených učebních dokumentech studijního oboru 53-42-N/002 

(53-55-7) Diplomovaný fyzioterapeut č. j. 25 207/99-23, Věstník MŠMT sešit 

9/1999. 

Oznámení o platnosti učebních osnov pro SOŠ a SOU, Věstník MŠMT sešit 

9/1999. 

Učební plán studijního oboru 78-42-M/003 Pedagogické lyceum č. j. 27 

374/99-23, Věstník MŠMT sešit 10/1999. 

Schválení učebních dokumentů pro učební obory středních odborných učilišť 

28-62-H/003 Malíř skla a keramiky, 28-58-H/005 Sklář, 28-61-H/005 Brusič 

skla, 36-66-H/001 Montér suchých staveb, Věstník MŠMT sešit 12/1999. 

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

krajiny č. j. 26 371/99-23, Věstník MŠMT sešit 1/2000. 

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

technik (dálkové studium) č. j. 32 686/99-23, Věstník MŠMT sešit 1/2000. 

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

technik  (večerní studium) č. j. 32 685/99-23, Věstník MŠMT sešit 1/2000. 

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

(dálkové studium) č. j. 32 687/99-23, Věstník MŠMT sešit 1/2000. 

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

(večerní studium) č. j. 32 688/99-23, Věstník MŠMT sešit 1/2000. 

Doplnění plánu večerního studia v gymnáziu č. j. 20 599/99-22, Věstník MŠMT 

sešit 1/2000. 

Učební osnova předmětu Psychologie a pedagogika č. j. 32 295/99-23, Věstník 

MŠMT sešit 1/2000. 

Oznámení o úpravě pedagogických dokumentů studijního oboru 16-01-M/004 

(16-22-6) Ekologie a ochrana krajiny, Věstník MŠMT sešit 1/2000. 

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

rozšíření jejich platnosti pro čtyřleté studijní obory SOU, Věstník MŠMT 

sešit 1/2000. 

Sdělení vyšším zdravotnickým školám o úpravě pedagogických dokumentů 

studijního oboru 53-41-N/004 (53-57-7) Diplomovaný zdravotnický 

záchranář č. j. 32 886/99-23, Věstník MŠMT sešit 1/2000. 

Učební osnova předmětu Vybrané laboratorní metody č. j. 11 229/2000-23, 

Věstník MŠMT sešit 3/2000. 

Oznámení o schválení učebních dokumentů předmětu Psaní na počítači pro 5., 6. 

a 7. ročník speciálních základní školy pro zrakově postižené  č. j. 12 

631/2000-24, Věstník MŠMT sešit 3/2000. 

Sdělení MŠMT o maturitní zkoušce ve studijním oboru 65-42-M/004 (63-71-6) 

Hotelnictví a turismus č. j. 13 256/2000-23, Věstník MŠMT sešit 4/2000. 



Oznámení o platnosti učebních osnov předmětu cizí jazyk pro SOŠ, SOU a 

nástavbové studium č. j. 15 335/2000-22, Věstník MSMT sešit 5/2000. 

Vzdělávací program výtvarného oboru základních uměleckých škol č. j. 15 

865/2000-22, Věstník MŠMT sešit 6/2000. 

Úprava vzdělávacího programu zvláštní školy č. j. 16 984/2000-24, Věstník 

MŠMT sešit 6/2000. 

Učební plán studijního oboru 78-42-M/002 Ekonomické lyceum č. j. 18 

334/2000-23, Věstník MŠMT sešit 7/2000. 

Učební osnova předmětu Ekonomika pro neekonomické studijní obory SOU a 

SOŠ č. j. 11 915/2000-23, Věstník MŠMT sešit 7/2000. 

Informace o uvádění názvu nástavbového studijního oboru 64-41-L/5 Podnikání 

v oborech  na vysvědčení č. j. 16 053/2000-23, Věstník MŠMT sešit 7/2000. 

Oznámení schválení učební osnovy předmětu Ekonomika pro neekonomické 

studijní obory SOU a SOŠ určené pro absolventy tříletých učebních oborů, 

Věstník MŠMT sešit 7/2000. 

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

lyceum, Věstník MŠMT sešit 7/2000. 

Informace MŠMT o změně učební osnovy předmětu Výpočetní technika v 

učebních dokumentech studijního oboru  65-42-M/004 (63-71-6/00) č. j. 19 

678/2000-23, Věstník MŠMT sešit 7/2000. 

Vzdělávací program tanečního oboru základních uměleckých škol pro přípravné 

studium a I. stupeň základního studia č. j. 15 865/2000-22, Věstník MŠMT 

sešit 8/2000. 

Učební dokumenty předmětu Občanská a rodinná výchova v učebním plánu 

speciální základní školy pro sluchově postižené č. j. 20 835/2000-24, Věstník 

MŠMT sešit 8/2000. 

Učební plán učebního oboru 23-56-H/001 Obráběč kovů č. j. 24 010/2000-23, 

Věstník MŠMT sešit 9/2000. 

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

studium) č. j. 22 990/2000-23, Věstník MŠMT sešit 9/2000. 

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

studium) č. j. 22 991/2000-23, Věstník MŠMT sešit 9/2000. 

Oznámení MŠMT o schválení inovovaných učebních dokumentů studijního 

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

studium č. j. 20 902/2000-23, Věstník MŠMT sešit 9/2000. 

Oznámení MŠMT o schválení úpravy učebního plánu studijního oboru 

53-41-M/001 (53-01-6) Všeobecná sestra (dálkové a večerní studium) č. j. 22 

990/2000-23, Věstník MŠMT sešit 9/2000. 

Informace o platnosti učebních osnov matematiky pro SOŠ a SOU č. j. 22 

358/2000-22, Věstník MŠMT sešit 9/2000.  

Oznámení MŠMT o vydání nových učebních dokumentů skupiny oborů 33, 34, 

36 a 82 pro učební obory SOŠ a učilišť, Věstník MŠMT sešit 9/2000. 



Informace o schválení inovovaných učebních dokumentů pro obor středních 

odborných učilišť 23-56-H/001 (24-33-2/00) č. j. 24 010/2000-23, Věstník 

MŠMT sešit 9/2000. 

Oznámení MŠMT o schválení učebních dokumentů praktických škol a 

odborných učilišť č. j. 20 836/2000-24, Věstník MŠMT sešit 9/2000. 

Oznámení MŠMT o zařazení předmětu Znakový jazyk do učebních plánů 

speciálních základních a středních škol pro sluchově postižené č. j. 24 

592/2000-24, Věstník MŠMT sešit 9/2000.  

Oznámení MŠMT o experimentálním ověřování nového předmětu 

Hudebně-dramatická výchova na některých základních školách pro sluchově 

postižené č. j. 24 736/2000-24, Věstník MŠMT sešit 9/2000. 

Metodický pokyn k zařazení učiva "Úvodu do světa práce" do vzdělávacích 

programů středních škol č. j. 22 067/2000-2, Věstník MŠMT sešit 10/2000. 

Učební plán studijních oboru 23-45-L/001 Mechanik seřizovač č. j. 26 

257/2000-23, Věstník MŠMT sešit 10/2000. 

Informace o zrušení platnosti některých učebních dokumentů odborných učilišť 

č. j. 26 929/2000-24, Věstník MŠMT sešit 10/2000. 

Informace o učebních dokumentech odborných učilišť a praktických škol č. j. 25 

760/2000-24, Věstník MŠMT sešit 10/2000. 

Informace o platnosti učebních dokumentů zvláštní školy pro sluchově 

postižené, přípravného stupně pomocné školy a pomocné školy pro sluchově 

postižené č. j. 25 761/2000-24, Věstník MŠMT sešit 10/2000. 

Oznámení MŠMT o vydání nových učebních dokumentů skupin oborů 28, 32, 

33 a 65 pro učební obory středních odborných učilišť a učilišť č. j. 25 

648/2000-23, Věstník MŠMT sešit 10/2000. 

Učební dokumenty pro učební obory středních odborných učilišť, Věstník 

MŠMT sešit 11/2000. 

Informace o vydání nových učebních dokumentů odborných učilišť č. j. 29 

842/2000-24, Věstník MŠMT sešit 12/2000. 

Oznámení o schválení dodatků k učebním dokumentům pro některé studijní a 

učební obory speciálních středních škol pro sluchově postiženou mládež č. j. 

28 398/2000-24, Věstník MŠMT sešit 1/2001. 

 

 

II. Vysoké školy, věda a výzkum 

 

Zákony 

 

Zákon č. 53/1964 Sb., o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro 

vědecké hodnosti. Zrušuje se zákonem  č. 111/1998 Sb. k 31. 12. 2001. 

Zákon č. 39/1977 Sb., o výchově nových vědeckých pracovníků a o dalším 

zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků, ve znění zákona č. 111/1998 

Sb. Zrušuje se zákonem  č. 111/1998 Sb. k 31. 12. 2001. 



Zákon č.  48/1990 Sb., o změně názvu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v 

Brně. 

Zákon č. 163/1990 Sb., o bohosloveckých fakultách. 

Zákon č. 181/1990 Sb., o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti. 

Zákon ČNR č. 314/1991 Sb., o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, 

Západočeské univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Ostravské 

univerzity. 

Zákon ČNR č. 300/1992 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje, ve znění 

zákonů č. 1/1995 Sb. a č. 220/2000 Sb. 

Zákon ČNR č. 375/1992 Sb., o změně názvu Vysoké školy veterinární v Brně a 

o změně postavení a názvu Pedagogické fakulty v Hradci Králové. 

Zákon č. 46/1994 Sb., o změně názvu Vysoké školy chemickotechnologické v 

Pardubicích. 

Zákon č. 192/1994 Sb., o změně názvu některých vysokých škol uvedených v 

příloze zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách. 

Zákon  č.  111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění  dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb. 

     Zákon č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 

 

 

Nařízení vlády 
 

Nařízení vlády ČSFR č. 282/1990 Sb., o změně v organizaci vysokých škol 

uměleckého směru. 

Nařízení vlády ČSFR č. 308/1990 Sb., kterým se provádí zákon č. 181/1990 Sb., 

o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti, ve znění nařízení vlády č. 

434/1990 Sb. 

 

Vyhlášky 

 

Vyhláška MŠ č. 140/1968 Sb., o pracovních úlevách a hospodářském 

zabezpečení studujících při zaměstnání, ve znění zákona č. 188/1988 Sb. a 

vyhlášky  č. 197/1994 Sb. 

Vyhláška Československé akademie věd č. 53/1977 Sb., o výchově nových 

vědeckých pracovníků a o studijních pobytech, ve znění vyhlášky  č. 5/1986 

Sb. Zrušuje se zákonem  č. 111/1998 Sb. k 31. 12. 2001. 

Vyhláška Československé akademie věd č. 54/1977 Sb., kterou se upravují 

některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy 

a studijních pobytů a o poskytování stipendií, ve znění vyhlášek č. 40/1979 

Sb., č. 125/1988 Sb. a č. 393/1992 Sb. Zrušuje se zákonem  č. 111/1998 Sb. k 

31. 12. 2001. 



Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti č. 64/1977 Sb., o řízení při 

udělování vědeckých hodností, ve znění vyhlášky č. 187/1990 Sb. Zrušuje se 

zákonem  č. 111/1998 Sb. k 31. 12. 2001. 

Vyhláška MŠ ČSR č. 61/1985 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků, ve znění zákona  č. 111/1998 Sb. 

Vyhláška  MŠMT č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, 

popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění 

považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky 

č. 171/1999 Sb. 

Vyhláška MŠMT č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního 

programu. 

Vyhláška MŠMT č. 173/1999 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 400/1991 Sb., o 

hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v 

působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška MŠMT č. 229/1999 Sb., kterou se vydává seznam škol jejichž hlavní 

činností je vzdělávání mládeže nebo dospělých v zemědělských oborech. 

 

Vnitroresortní předpisy MŠMT 

 

Zřizovací listina Ústavu rozvoje vysokých škol č. j. 33 689/80-30, Věstník MŠ a 

MK sešit 2/1981, ve znění změn č. j. 12 169/91-3, Věstník MŠMT sešit 

10-12/1992 a č. j. 12 965/2000-3, Věstník MŠMT sešit 5/2000, se změnou 

názvu organizace na "Centrum pro studium vysokého školství". 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 11/1990, kterým se ustavuje 

akreditační komise pro vzdělávací zařízení působící v dalším profesním 

vzdělávání pracovníků, č. j. 19 993/90-14.                     

Pokyn k jednotnému uplatňování zásad rehabilitace studentů vysokých škol č. j. 

1 664/91-SM. 

Zřizovací listina Státní technické knihovny se sídlem v Praze č. j. 12 170/91-3, 

Věstník MŠMT sešit 4-5/1991. 

Statut medaile MŠMT ČR č. j. 13 344/92-33, Věstník MŠMT sešit 3-6/1992, se 

změnami uvedenými  pod  č. j. 14 346/97-30 a č. j. 30 461/97-42,30. 

Metodický pokyn pro rozhodování o odvoláních proti rozhodnutí ve věci 

obhajob disertací č. j. 214/97-ČKVH, Věstník ČKVH sešit 4/1992. 

Statut Centra pro studium vysokého školství č. j. 12 197/91-33, Věstník MŠMT 

sešit 10-12/1992. 

Zásady předsedy ČKVH k předkládání návrhů na čestné vědecké hodnosti 

doktora věd č. j. 97/93 ČKVH, Věstník ČKVH sešit 2/1993. 

Zřizovací listina a Statut Komise J. W. Fulbrighta ze dne 27. 6. 1994. 

Statut Vysokoškolského sportovního centra MŠMT č. j. 19 533/94-50, Věstník 

MŠMT sešit 9/1994. 



Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 8/1995 k zadávání veřejných 

zakázek č. j. 17 013/95-41. 

Statut Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR (pedagogika), Věstník 

MŠMT sešit 1/1995. 

Statut Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za výzkum č. j. 19 

061/95-31, Věstník MŠMT sešit 8/1995. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 11/1996, kterým se ukládá 

vybírat správní poplatek za legalizaci vysvědčení, vysokoškolských diplomů a 

jiných výstupních dokumentů, č. j. SM 1 161/96-10-14. 

Zřizovací listina Komise pro vědecké hodnosti MŠMT č. j. 29 751/96-31. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy o postupu při zařazování 

poboček zahraničních vysokých škol do přílohy č. 4 vyhlášky MŠMT č. 

318/1995 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka, se pro 

účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na 

středních nebo vysokých školách č. j. 15 581/97-30. 

Statut Fondu rozvoje vysokých škol, Věstník MŠMT sešit 2/1997. 

Statut Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a 

absolventy studia ve studijním programu, Věstník MŠMT sešit 7/1998. 

Statut Domu zahraničních služeb MŠMT č. j. 19 829/98-11, Věstník MŠMT 

sešit 8/1998. 

Statut Státní technické knihovny č. j. 12 170/91-3, Věstník MŠMT sešit 8/1998. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 18/1998, kterým se schvaluje 

ustavení Rady dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a její statut č. j. 

28 226/98-20, Věstník MŠMT sešit 2/1999. 

Statut Akreditační komise, schválený usnesením vlády č. 225/1999, Věstník 

MŠMT sešit 2/1999. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 19/1998 k ubytování studentů 

vysokých škol v domovech    mládeže č. j. 29 958/98-23. 

Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 2 zákona o 

vysokých školách č. j. 10 411/2000-33, Věstník MŠMT sešit 2/2000. 

Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy k předkládání výročních 

zpráv podle zákona o vysokých školách č. j. 10 657/2000-30, Věstník MŠMT 

sešit 2/2000. 

Seznam mezinárodních smluv v působnosti MŠMT a dotýkajících se působnosti 

MŠMT k 1. 1. 2000 č. j. 14 127/2000-11, Věstník MŠMT sešit 5/2000. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 11/2000 ke zpracování a 

využití údajů z matrik studentů vysokých škol pro rozpočtové a statistické 

účely č. j. 22 490/2000-1. 

Pravidla pro poskytování dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách, ve znění zákona č. 210/2000 Sb. č. j. 28 996/2000-33. 



Pravidla pro  poskytování institucionálních dotací veřejným vysokým školám 

na podporu výzkumu a vývoje  Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy č. j. 30 521/2000-31. 

 

 

III. Pracovní právo a bezpečnost práce 

 

Nařízení vlády 

 

Nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti 

učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických 

pracovníků ve školství, ve znění nařízení vlády č. 153/1999 Sb. 

 

Vyhlášky 

 

Vyhláška MŠ č. 140/1968 Sb., o pracovních úlevách a hospodářském 

zabezpečení studujících při zaměstnání, ve znění zákona č. 188/1988 Sb. a 

vyhlášky  č. 197/1994 Sb. 

Vyhláška MPSV č. 204/1994 Sb., kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků, ve znění vyhlášky č. 279/1998 Sb. 

Vyhláška MZd č.  261/1997 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště , které 

jsou zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého 

měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství 

výjimečně tyto práce konat z důvodů přípravy na povolání, ve znění vyhlášky 

č. 185/1998 Sb. 

 

Vnitroresortní předpisy MŠMT 

 

Zařazení učitelů odborných hornických předmětů na hornických školách do 1. 

pracovní kategorie důchodového zabezpečení č. j. 47 842/64-E I/1, Věstník 

MŠ a MK sešit 36/1964, reg. částka 30/1966 Sb. 

Metodický návod k zavedení jednotné metodiky evidence, výkaznictví a rozborů 

školní a mimoškolní úrazovosti dětí, žáků škol a výchovných zařízení 

spravovaných národními výbory a studentů vysokých škol č. j. 33 238/75-42, 

Věstník MŠ a MK sešit 1/1976. 

Výnos MŠ o určování pracovní doby jízdních pracovníků silniční dopravy v 

resortu školství č. j. 9 695/77-42, Věstník MŠ a MK sešit 4/1977, reg. částka 

11/1977 Sb., ve znění výnosu č. j. 18 332/78-42, Věstník MŠ a MK sešit 

9/1978. 

Pokyn MŠ k prohloubení kontrolní činnosti a k provádění prověrek na úseku 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v organizacích resortu školství č. j. 5 

618/82-42, Věstník MŠ a MK sešit 5/1982. 



Výklad k § 11 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 

úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice č. j. 32 

583/83-42, Věstník MŠ a MK sešit 10-11/1984. 

Výnos MŠ, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely 

důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie č. j. 9 100/86, Věstník 

MŠ a MK sešit 8/1986, reg. částka 14/1986 Sb., se změnami publikovanými v 

sešitu 3/1992, reg. částka 32/1992 Sb. 

Opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při výuce tělesné výchovy na 

školách spravovaných národními výbory č. j. 12 967/87-42-20. 

 Výnos MŠMT o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby a o dohodách o 

hmotné odpovědnosti č. j. 20 840/89-42, Věstník MŠMT a MK sešit 11/1989. 

Výnos MŠMT pro výuku a zkoušky žáků ze svařování ve středních školách a 

zvláštních odborných učilištích, Věstník MŠMT a MK sešit 4/1990. 

Zásady činnosti středisek pro nezaměstnanou mládež č. j. 18 813/93-51, Věstník 

MŠMT sešit 7-8/1993. 

Metodický pokyn MŠMT ke stanovení práce přesčas pedagogických pracovníků 

č. j. 18 651/94-42. 

Informace o nutnosti konání zkoušky učitelů pro práci s jedy, Věstník MŠMT 

sešit 8/1994. 

Pokyn MŠMT k poskytování osobních příplatků  č. j. 15 997/95-42. 

Metodický pokyn MŠMT k poskytování dalšího platu podle § 15a zákona č. 

143/1992 Sb. v platném znění, § 10a a článku III odst. 3 nařízení vlády č. 

76/1994 Sb. č. j. 16 000/95-42, Věstník MŠMT sešit 7/1995, ve znění 

metodického pokynu č. j. 24 000/95-42, Věstník MŠMT sešit 12/1995. 

Opatření MŠMT, kterým se zrušuje pracovní řád pro pracovníky vysokých škol 

č. j. 27 390/82-42, č. j. 20 902/95-14, Věstník MŠMT sešit 12/1995. 

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení č. j. 16 969/96-42, 

Věstník MŠMT sešit 6/1996. 

Výklad k zaměstnávání zřizovatelů soukromých škol a soukromých 

předškolních zařízení č. j. 18 317/96-40, Věstník MŠMT sešit 7/1996. 

Výklad MF k výdajům na osoby vykonávající civilní službu v rozpočtových a 

příspěvkových organizacích resortu školství, Věstník MŠMT sešit 10/1996. 

Sdělení MŠMT o stanovení míry vyučovací povinnosti, kvalifikačních 

požadavků a platových poměrů učitelů, zástupců ředitelů, a ředitelů vyšších 

odborných škol č. j. 22 659/96-20, Věstník MŠMT sešit 10/1996. 

Pokyn MŠMT a ústředního školního inspektora o součinnosti školských úřadů a 

České školní inspekce při přiznávání výše osobních příplatků ředitelů škol  a 

školských zařízení č. j. 55/97-ÚŠI. 

Pokyn MŠMT k úhradě náhrad poskytovaných předsedům zkušebních komisí 

ustavených podle vyhlášky MŠMT č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve 

středních školách a učilištích, č. j. 10 370/97-42. 



Mimořádné opatření MŠMT, kterým se absolventům s vysokoškolským 

vzděláním neučitelského směru uznává kvalifikace k výuce cizích jazyků   č. 

j. 14 071/97-42, Věstník MŠMT sešit 5/1997. 

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 č. j. 20 

425/97-70, Věstník MŠMT sešit 8/1997, ve znění příkazu ministra č. 13/2000 

č. j. 19 217/2000-23, Věstník MŠMT sešit 10/2000. 

Metodický pokyn MŠMT k poskytování odměn ředitelům předškolních zařízení, 

škol a školských zařízení, jmenovaných do funkce Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy, č. j. 34 000/97-42. 

Metodický návod  k zajištění bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci v 

regionálním školství č. j. 10 007/98-26, Věstník MŠMT sešit 4/1998. 

Metodický pokyn MŠMT k činnosti pedagogických pracovníků při realizaci 

dalších akcí školy, které navazují na výuku, a účasti žáků v olympiádách  a 

dalších soutěžích č. j. 22 496/98, Věstník MŠMT sešit 9/1998. 

Informace o spolupráci škol a  předškolních zařízení s Policií ČR při prevenci a 

při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži 

páchané č. j. 14 144/98-22, Věstník MŠMT sešit 10/1998. 

Metodický pokyn MŠMT ke stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování 

osobního a zvláštního příplatku ředitelům škol, předškolních a školských 

zařízení, které zřizuje MŠMT, č. j. 17 900/98-26. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 18/1998, kterým se schvaluje 

ustavení Rady dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a její statut č. j. 

28 226/98-20, Věstník MŠMT sešit 2/1999. 

Vzor kolektivní smlouvy č. j. 18 706/99-K2, Věstník MŠMT sešit 4/1999. 

Pokyn MŠMT k zajištění plnění Dohody o vzájemných vztazích MŠMT a 

Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, č. j. 20 

371/2000-25, Věstník MŠMT sešit 8/2000. 

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 č. j. 21 646/2000-22, 

Věstník MŠMT sešit 9/2000. 

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

mimořádnému opatření č. j. 19 258/99-26 a č. j. 21 781/2000-26, Věstník 

MŠMT sešit 11/2000.  

Pokyny MŠMT k zabezpečení jednotného postupu stanovení cestovních náhrad 

při zahraničních pracovních cestách č. j. 17 102/2000-11. 

 

 

IV. Sociální věci 

 

Vyhlášky 



 

Vyhláška  MŠMT č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, 

popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění 

považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky 

č. 171/1999 Sb. 

 

Vnitroresortní předpisy MŠMT 

 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 12/1991 k ustavení 

konzultačních středisek pro absolventy škol a mladistvé vstupující na trh 

práce č. j. 21 863/91-51. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 6/1996 k provedení novely § 

12 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, č. j. 23 704/96-30, 

Věstník MŠMT sešit 10/1996. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/1997 o postupu při 

zařazování poboček zahraničních vysokých škol do přílohy č. 4 vyhlášky 

MŠMT č. 318/1995 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě 

výuka, se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje 

za studium na středních nebo vysokých školách, č. j. 15 581/97-30. 

   Pokyn MŠMT a MPSV k realizaci a ukončování studia při rekvalifikaci ve 

státních školách č. 17 050/98-20,      Věstník MŠMT sešit 7/1998. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 16/1998 Sb. k přiznání 

stipendií podle programu "Stipendia Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy pro studium v zahraničí" č. j. 23 999/98-11, Věstník MŠMT sešit 

11/1998. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 19/1998 k ubytování studentů 

vysokých škol v domovech mládeže č. j. 29 958/98-23. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/1999 k přiznávání stipendií 

podle programu "Stipendia MŠMT na podporu studia cizinců na veřejných 

vysokých školách v ČR na základě mezinárodních smluv, kterými je ČR 

vázána, nebo v rámci zahraniční pomoci České republiky" č. j. 33 382/98-11. 

Vzor kolektivní smlouvy č. j. 18 706/99-K2, Věstník MŠMT sešit 4/1999. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 7/1999 k přiznání stipendií 

podle programu "Stipendia MŠMT vložená do Central European Exchange 

Programme for University Studies (CEEPUS)"  č. j. 15 319/99-11. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 10/1999 k přiznávání 

stipendií podle programu "Stipendia Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy vložená do stipendijní části AKTION - Pracovního programu pro 

Akci Česká republika - Rakousko - spolupráce ve vědě a vzdělávání" č. j. 18 

992/99-11. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 21/1999 k přiznávání 

stipendií podle programu "Stipendia MŠMT pro podporu tvůrčí činnosti 

studentů doktorských studijních programů při řešení projektů úspěšných ve 



výběrovém řízení Fondu rozvoje vysokých škol" č. j. 34 984/99-33, Věstník 

MŠMT sešit 2/2000. 

 

 

V. Mládež 

 

Zákony 

 

Zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých 

zákonů. 

 

Vyhlášky 

 

Vyhláška MŠMT č. 431/1992 Sb., o organizaci a financování soutěží a přehlídek 

žáků předškolních zařízení, škol a školských zařízení, ve znění vyhlášky č. 

182/1998 Sb. 

Vyhláška MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže. 

 

Vnitroresortní předpisy MŠMT 

 

Zásady činnosti středisek pro nezaměstnanou mládež č. j. 18 813/93-51, Věstník 

MŠMT sešit 7-8/1993. 

Statut Ceny a Čestného uznání ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

"TALENT" č. j. 14 342/95-51. 

Statut Institutu dětí a mládeže č. j. 27 219/95-510.                     

Metodický pokyn pro čerpání a vyúčtování finančních prostředků, vyčleněných 

z rozpočtu MŠMT pro školské úřady určené na realizaci Minimálního 

preventivního programu pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání 

návykových látek "Škola bez drog" a na podporu činností směřujících  k 

prevenci dalších sociálně patologických jevů č. j. 19 197/98-24, Věstník 

MŠMT sešit 7/1998, ve znění doplňku č. j. 25 598/98-24, Věstník MŠMT 

sešit 11/1998, a č. j. 17 356/99-51. 

Informace o spolupráci škol a  předškolních zařízení s Policií ČR při prevenci a 

při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži 

páchané č. j. 14 144/98-22, Věstník MŠMT sešit 10/1998. 

Metodický pokyn MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření 

středisek pro volný čas dětí a mládeže č. j. 28 089/98-51. 

Sdělení MŠMT k ustavení Mezinárodního visegrádského fondu č. j. 28 

048/2000-11, Věstník MŠMT sešit 12/2000. 

Metodický pokyn k organizaci a financování soutěží a přehlídek ve školním roce 

2000/2001 na krajské a okresní úrovni  č. j. 27 143/2000-51, Věstník MŠMT 

sešit 1/2001. 

 



 

VI. Tělovýchova a sport 

 

Vnitroresortní předpisy MŠMT 

 

Výnos MŠ o školách pro mimořádně nadané a talentované žáky v oblasti sportu 

(sportovní školy) a o třídách s vrcholovou sportovní přípravou ve středních 

odborných učilištích č. j. 17 780/87-33, Věstník MŠMT sešit 7/1987, reg. 

částka 17/1987 Sb. 

Statut Rady plaveckých škol č. j. SM 6 411/90-500. 

Školní cena Fair play ČSOV č. j. 20 271/91-50, Věstník MŠMT sešit 9-10/1991. 

Metodický pokyn MŠMT k organizaci lyžařského výcviku žáků č. j. 24 

799/93-50, Věstník MŠMT sešit 12/1993. 

Metodický pokyn MŠMT k personálnímu zabezpečení lyžařských výcvikových 

zájezdů pořádaných základními a středními školami a ke vzdělávání 

instruktorů školního lyžování pro lyžařské výcvikové zájezdy č. j. 25 

861/93-50, Věstník MŠMT sešit 12/1993. 

Metodický pokyn MŠMT k organizování sportovně turistických kurzů č.  

j. 18 338/94-50, Věstník MŠMT sešit 9/1994. 

Statut vysokoškolského sportovního centra MŠMT č. j. 19 533/94-50, Věstník 

MŠMT sešit 9/1994. 

Informace MŠMT k výuce plavání žáků 1. stupně základních škol v rámci 

povinné tělesné výchovy  č. j. 29 248/96-50. 

Zásady MŠMT pro poskytování, čerpání a zúčtování prostředků státního 

rozpočtu určených na pořizování a technická zhodnocení investičního majetku 

v tělovýchově a sportu č. j. 34 034/99-53. 

Metodický pokyn MŠMT pro vyúčtování finančních prostředků poskytnutých na 

školní sportovní soutěže č. j. 14 985/98-50. 

Statut Antidopingového výboru České republiky č. j. 24 630/99-50, Věstník 

MŠMT sešit 9/1999. 

Metodický pokyn MŠMT pro hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního 

rozpočtu České republiky v nestátních neziskových organizacích v oblasti 

sportu č. j. 30 160/2000-52. 

 

 

VII.  Rozpočtové hospodaření, správa majetku a účetnictví 

 

Zákony 

 

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

školským zařízením, ve znění zákona  č. 132/2000 Sb. 

 

Vyhlášky 



 

Vyhláška MŠMT č. 49/1995 Sb., kterou se stanoví pravidla pro podávání 

žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků na investiční dotace 

v rámci Programu zkvalitnění technického stavu a vybavení škol a školských 

zařízení. 

 

Vnitroresortní předpisy MŠMT 

 

Instrukce MŠ, kterou se upravuje hospodaření školních hospodářství v 

působnosti národních výborů č. j. 11 384/81, Věstník MŠ a MK sešit 6/1981, 

V.v. ČSR NV částka 8/1981. 

Instrukce MŠ o zřizování a organizaci školních výpočetních středisek a školních 

výpočetních laboratoří č. j. 10 665/84-211, Věstník MŠ a MK sešit 5/1984, 

V.v. ČSR NV částka 5/1984. 

Statut Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze č. j. 23 694/91-2, 

Věstník MŠMT a MK sešit 11-12/1991. 

Výklad k zabezpečení úkolů vyplývajících ze zákona č. 190/1993 Sb., č. j. 10 

898/94-24, Věstník MŠMT sešit 2/1994. 

Pokyn MŠMT k uplatňování nařízení vlády č. 15/1994 Sb., o bezplatném 

poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb ve vztahu 

ke středním školám č. j. 21 181/94-20, Věstník MŠMT sešit 10/1994. 

Pokyn MŠMT k realizaci Okresních programů rozvoje základního a středního 

školství č. j. 18 508/94-20, Věstník MŠMT sešit 11/1994. 

Odpisy u organizací, které mění hospodářsko právní formu hospodaření z 

rozpočtového na příspěvkovou, Věstník MŠMT sešit 12/1994. 

Zřízení Domu zahraničních služeb jako příspěvkové organizace č. j. 26 

600/94-35, Věstník MŠMT sešit 3/1995. 

Pokyny MŠMT k zabezpečení jednotného postupu při přijímání zahraničních 

hostů a delegací č. j. 17 456/95-350, ve znění změny č. j. 17 977/2000-11. 

Metodický pokyn MŠMT ke stanovení výše příplatku za vedení a k určení 

kritérií pro přiznání osobních příplatků ředitelům škol a školských zařízení 

zřizovaných MŠMT č. j. 13 159/96-6, ve znění pokynu č. j. 10 731/97-6. 

Pokyn MŠMT k použití a kontrole účelově vázaných finančních prostředků 

přidělených státním a obecním školám na další vzdělávání pedagogických 

pracovníků č. j. 21 366/95-20, Věstník MŠMT sešit 3/1996. 

Pokyn MŠMT pro poskytování účelových finančních prostředků ze státního 

rozpočtu projektům programů výzkumu a vývoje MŠMT č. j. 27 596/96-31. 

Výklad k zaměstnávání zřizovatelů soukromých škol a soukromých 

předškolních zařízení č. j. 18 317/96-40, Věstník MŠMT sešit 7/1996. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 11/1996, kterým se ukládá 

vybírat správní poplatek za legalizaci vysvědčení, vysokoškolských diplomů a 

jiných výstupních dokumentů, č. j. SM 1 161/96-10-14. 



Rozhodnutí MŠMT o sloučení Ústavu pro informace ve vzdělávání Praha a 

Ústavu rozvoje školských staveb Praha č. j. 21 656/96-41, Věstník MŠMT 

sešit 9/1996. 

Výklad MF k výdajům na osoby vykonávající civilní službu v rozpočtových a 

příspěvkových organizacích resortu školství, Věstník MŠMT sešit 10/1996. 

Pravidla pro zařazení investičních akcí do rozpočtu MŠMT a pro provádění 

majetkových převodů do majetku státu č. j. 26 411/96-41. 

Pokyn MŠMT k úhradě náhrad poskytovaných předsedům zkušebních komisí 

ustavených podle vyhlášky MŠMT č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve 

středních školách a učilištích  č. j. 10 370/97-42. 

Rozlišování učebních pomůcek a materiálů č. j. 19 062/96-40, Věstník MŠMT 

sešit 1/1997. 

Aktualizace společného výkladu MŠMT a MF u některých položek, jejichž 

financování nebylo jednoznačně řešeno platnými zákony, č. j. 19 062/96-40, 

Věstník MŠMT sešit 1/1997. 

Podmínky pro předávání údajů účetní uzávěrky v kapitole MŠMT, Věstník 

MŠMT sešit 2/1997. 

Metodický pokyn  MŠMT k hospodářské činnosti v organizacích regionálního 

školství č. j. 18 713/97-40-I, Věstník MŠMT sešit 6/1997. 

Náležitosti smluv o dotacích a návratných finančních výpomocích ze státního 

rozpočtu č. j. 11 356/98-40, Věstník MŠMT sešit 2/1998, ve znění doplňku ve 

Věstníku MŠMT sešitu 5/1998. 

Metodický pokyn pro čerpání a vyúčtování finančních prostředků, vyčleněných 

z rozpočtu MŠMT pro školské úřady určené na realizaci Minimálního 

preventivního programu pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání 

návykových látek "Škola bez drog" a na podporu činností směřujících  k 

prevenci dalších sociálně patologických jevů č. j. 19 197/98-24, Věstník 

MŠMT sešit 7/1998, ve znění doplňku č. j. 25 598/98-24, Věstník MŠMT 

sešit 11/1998. 

Technické podklady pro zpracování stavebních programů k rekonstrukci a 

modernizaci škol a školských zařízení, I. část, č. j. 25 182/98-40. 

Sdělení MŠMT o členění soutěží žáků do kategorií podle finančního 

zabezpečení, Věstník MŠMT sešit 1/1999. 

Upozornění školským úřadům a přímo řízeným organizacím na právní úpravu a 

výklad některých ustanovení zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkupy objektů od 

restituentů č. j. 29 305/98-14, Věstník MŠMT sešit 1/1999. 

Metodický pokyn MŠMT k činnosti a zásadám financování středisek pro volný 

čas dětí a mládeže č. j. 28 089/98-51, Věstník MŠMT sešit 2/1999, ve znění 

opravy ve Věstníku MŠMT sešitu 4/1999. 

Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 2 zákona o 

vysokých školách, Věstník MŠMT sešit 3/1999. 



Technické podklady pro zpracování stavebních programů pro objekty a účelová 

zařízení vysokých škol, II. část, č. j. 14 861/99-33. 

Vzor kolektivní smlouvy č. j. 18 706/99-K2, Věstník MŠMT sešit 4/1999. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 5/1999 k problematice tzv. 

Počítačového roku 2000 (Y2K) č. j. 16 142/99-31. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 6/1999, kterým se stanovuje 

způsob účtování o příspěvcích a dotacích poskytovaných ministerstvem 

prostřednictvím "Oznámení limitů výdajů" a jejich vykazování č. j. 17 

115/99-44. 

Financování přestaveb a oprav počítačů u škol zřizovaných obcí č. j. 20 

615/99-45, Věstník MŠMT sešit 6/1999. 

Pokyn MŠMT k pojišťování osob v rozpočtových a příspěvkových organizacích, 

Věstník MŠMT sešit 11/1999.  

Metodický pokyn MŠMT pro poskytování  a vyúčtování účelových dotací ze 

státního rozpočtu ČR občanským sdružením působícím v oblasti regionálního 

školství v roce 2000 č. j. 30 968/99-22, Věstník MŠMT sešit 12/1999. 

Pokyny MŠMT k uplatňování požadavků na poskytování a čerpání prostředků 

státního rozpočtu na pořizování, technická  zhodnocení, opravy a udržování 

investičního majetku č. j. 30 997/99-40. 

Metodický pokyn pro vyúčtování dotací poskytnutých soukromým školám, 

předškolním a školským zařízením ve školním roce 1999/2000 č. j. 12 

958/2000-18, Věstník MŠMT sešit 4/2000. 

Metodické pokyny MŠMT ke zpracování Resortního výkazu výnosů a nákladů 

příspěvkových organizací pro rok 2000 č. j. 16 907/2000-18, Věstník MŠMT 

sešit 5/2000. 

Metodický pokyn pro stanovení kapacity školy (jednotlivých součástí) a 

školských zařízení č. j. 21 419/2000-21, Věstník MŠMT sešit 7/2000. 

Upozornění na výklad předpisů o bezplatném poskytování učebnic a učebních 

textů ve školách, v nichž žáci plní povinnou školní docházku, Věstník MŠMT 

sešit 11/2000. 

Pokyny MŠMT k zabezpečení jednotného postupu stanovení cestovních náhrad 

při zahraničních pracovních cestách č. j. 17 102/2000-11. 

Metodický pokyn k poskytování a vyúčtování dotací ze státního rozpočtu 

"Programy na podporu aktivit občanských sdružení ve prospěch dětí a 

mládeže pro rok 2001"  č. j.  18 260/2000-51. 

Metodický pokyn MŠMT pro školské úřady k postupu při provádění změn 

vyvolaných reformou veřejné správy č. j. 19 306/2000-14. 

Soubor opatření k zajištění funkčnosti školského systému v příštích letech č. j. 

20 362/2000-I/2/1. 

Technické podklady pro program úspor energie ve školství a metodický pokyn  

pro výběr  řešení k jejich dosažení, III. část., č. j. 20 494/2000-16. 

Pokyn I. náměstka ministra ke zpracování účetní uzávěrky kapitoly MŠMT  za 

rok 2000 č. j. 30 524/2000-44. 



Metodický pokyn MŠMT k zúčtování finančních vztahů podnikatelských 

subjektů, neziskových, rozpočtových, příspěvkových a podobných organizací 

ke státnímu rozpočtu za rok 2000 a jejich finanční vypořádání a k zúčtování 

dotací poskytnutých okresním úřadům a obcím prostřednictvím rozpočtů 

ústředních orgánů v roce 2000 a jejich finanční vypořádání č. j. 30 

249/2000-14. 

Pokyn I. náměstka ministra k vypracování závěrečného účtu kapitoly 333 - 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2000 č. j. 26 

818/2000-44.  

Metodický pokyn k organizaci a financování soutěží a přehlídek ve školním roce 

2000/2001 na krajské a okresní úrovni  č. j. 27 143/2000-51, Věstník MŠMT 

sešit 1/2001. 

Pravidla pro poskytování dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách,  č. j. 28 996/2000-33. 

Metodický pokyn pro hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního 

rozpočtu České republiky v nestátních neziskových organizacích v oblasti 

sportu č. j. 30 160/2000-52. 

Pravidla pro  poskytování institucionálních dotací veřejným vysokým školám 

na podporu výzkumu a vývoje  Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy č. j. 30 521/2000-31. 

Postup při zúčtování vztahů občanských sdružení ke státnímu rozpočtu za rok 

2000 a jejich finanční vypořádání (investiční prostředky)  č. j. 32 

246/2000-51. 

Stanovení normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2001 č. 

j. 34 100/2000-45, Věstník MŠMT sešit 1/2001. 

 

 

VIII. Kontrola, informace a statistika 

 

Vnitroresortní předpisy MŠMT 

 

Opatření MŠMT o poskytování veřejných informačních služeb č. j. 13 

527/93-33, Věstník MŠMT sešit 4/1993. 

Směrnice MŠMT ke kontrolní činnosti v resortu školství, mládeže a 

tělovýchovy č. j. 15 702/98-12, Věstník MŠMT sešit 11/1998. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 15/1998 k vyřizování 

stížností, oznámení a podnětů doručených Ministerstvu školství, mládeže a 

tělovýchovy č. j. 27 068/98-12. 

 

 

IX. Vnitřní správa, personální agenda , obrana 

 



Vnitroresortní předpisy MŠMT 

 

Instrukce MŠ, kterou se vydává skartační řád pro školy a školská zařízení 

spravované národními výbory č. j. 18 200/86-49, Věstník MŠ a MK sešit 

6-7/1986, V.v. ČSR NV částka 5/1986. 

Instrukce MŠ, kterou se vydává skartační řád pro vysoké školy a ostatní 

podřízené organizace č. j. 19 151/87-491. 

Pokyny MŠMT pro organizaci civilní obrany na školách a školských zařízeních 

č. j. 14 739/92-15, Věstník MŠMT sešit 10-12 1992.  

Pokyn MŠMT pro organizaci, řízení a kontrolu požární ochrany č. j. 19 

720/96-10/3, ve znění změny č. j. 19 202/98-10/3. 

Prozatímní instrukce pro činnost  při přípravě k obraně státu v resortu MŠMT č. 

j. 33 178/98-10/3. 

Metodický pokyn MŠMT k zabezpečení výkonu civilní služby ve školách a 

školských zařízeních č. j. 23 318/99-24, Věstník MŠMT sešit 9/1999. 

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 č. j. 21 646/2000-22, 

Věstník MŠMT sešit 9/2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Sekce ekonomická 

 

         V Praze dne 29. ledna 2001 

         Č.j.: 11 623/2001-45  

 

 

 

Věc:   Oprava údajů uvedených ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ročník LVII, Sešit 1, 

Leden 2001, část oznamovací, která obsahuje Stanovení normativů neinvestičních výdajů regionálního 

školství na rok 2001 

 

V přehledu normativů stanovených Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy pro rok 2001, uvedeném v části 1 Přílohy č. 1 a zpracovaném 

odborem 45 MŠMT dne 10. ledna 2001, k č.j. 34 100/2000-45  nahraďte obsah 

řádku, který obsahuje Normativy neinvestičních výdajů (NIV) RgŠ pro rok 2001 

v Kč poskytované ”Základní umělecké škole v oboru se skupinovou a 

kolektivní výukou” takto: 
 

 

 

  z toho:   



Normativy 
neinvestičních  
výdajů(NIV)  RgŠ  
pro rok 2001 v Kč 

NIV 
Celkem 

Mzdové 
prostřed

ky 

z MP: 
pedag. 

ostatní 

 

   

 

zřizovatel MŠMT,kraj  

Základní umělecké škole v oboru se 
skupinovou a kolektivní výukou 

3 229 2 604 2 373 231 

 

    

    z toho:   

Zákonné 
odvody 

 
 

 
 

Ostatní 
NIV 

NIV Celkem 
 
 
 
 

Mzdové 
prostředky 

Zákonné 
odvody 

Ostatní 
NIV 

  zřizovatel 
obec 
 

   

625 0   3 229 2 604 625 0 
 

 

  

          

         

 

        Ing. Zdeněk Bernard 

            vrchní ředitel sekce ekonomické 

         v. r. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ztráta razítek 

 

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

 

                                                     Střední zdravotnická škola 

Średnia Szkola Zdrowotna  

K. H. Borovského  2315 

733 01   K A R V I N Á    7 

 

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

Čj. 33 831/2000-20 

 

 



Dne 11.12.2000 došlo ke ztrátě 1 ks obdélníkového razítka s textem: 

 

                                                               Školní jídelna 

při základní škole 

Karlovy Vary – Růžový Vrch 

 

Písemnosti opatřené tímto razítkem po 11.12.2000 je třeba považovat za neplatné. 

Čj. 30 977/2000-20 

 

 

 

 

 

Studijní oddělení Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v  Českých Budějovicích oznamuje, že dne 19. ledna 

2001 při pořádání Dnu otevřených dveří v pavilonu učeben F pro zájemce o studium na této fakultě došlo ke 

zcizení hranatého razítka s pořadovým číslem 2 s textem: 

 

JIHOČESKÁ UNIVERZITA 

V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA 

studijní oddělení 

Studentská 13    (2) 

370 05 České Budějovice 

 


