
Příloha č. 1 

k Metodickému pokynu čj. 24783/2001-22 

VĚSTNÍK 
MINISTERSTVA  ŠKOLSTVÍ, 

     MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY 
___________________________________________________________________________ 

Ročník LVII                                        Sešit 12                                                    

Prosinec 2001 

 
 

                                                          O B S A H 
 

 

Část normativní  

 

- Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy  

   Mongolska o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže na léta 2001 -  2005, podepsané v Ulánbátaru dne 31.srpna 2001 

- Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Lotyšské  

   republiky o spolupráci v oblasti školství na léta 2002-2005, podepsané v Praze dne 5.listopadu 2001 

 

 

Část metodická 

 

- Vzorový návrh směrnice o účtování majetku 

- Metodický pokyn  k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních 

- Metodický pokyn MŠMT pro realizaci Programu na podporu činnosti občanských sdružení působících v oblasti  

   regionálního školství v roce 2002 

- Evropské jazykové portfolio pro žáky ve věku 11 – 15 let 

 

 

Část oznamovací  

 

- Sdělení MŠMT k programu Nadace Roberta Bosche “Junge Wege in Europa” 

- Seznam dalších vzdělávacích zařízení, kterým byly MŠMT ČR akreditovány vzdělávací programy pro další vzdělávání  

   pedagogických pracovníků v roce 2000 - 3. část (dodatek) 

- Abecední seznam vzdělávacích zařízení, kterým byly v roce 2000 akreditovány vzdělávací akce v systému  DV PP 

- Doplnění a opravy Přehledu platnosti učebních dokumentů pro výuku v učebních a studijních oborech středoškolského odborného  

  vzdělávání, který byl uveřejněn ve Věstníku MŠMT č. 8/2001 

- Oznámení o schválení nových učebních dokumentů pro učební obor  23-63-H/001 Hodinář,  učební obor  23-66-H/001 Mechanik  

  opravář  a studijní obor  23-45-M/004  Silniční doprava 

- Informace o udělení schvalovacích doložek 

- Informace  o platnosti  inovovaných učebních dokumentů  některých učebních oborů odborných učilišť a jejich distribuci 

- Oznámení o ztrátě razítka 

- Celoroční obsah Věstníku MŠMT ČR - ročníku LVII (2001)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka : Texty neprošly korekturou. 
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________________________________________________________________ 

 

ČÁST NORMATIVNÍ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

Ujednání 

mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy  



Příloha č. 1 

k Metodickému pokynu čj. 24783/2001-22 

České republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy Mongolska o 

spolupráci v oblasti školství, vědy  

a mládeže na léta 2001 -  2005 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství, kultury a vědy 

Mongolska (dále jen “smluvní strany”), vedeny společnými zájmy  o  rozvoj  vzájemné  spolupráce  v  oblasti  

školství,  vědy a mládeže,             

s přesvědčením, že tato spolupráce bude přispívat k  rozvoji vzájemných vztahů, se dohodly takto: 

 

 

Článek 1 

 

 Smluvní  strany  si  budou  na  požádání  vyměňovat  publikace  o  školství   

a informace k otázkám řízení, organizace a obsahu základního, středního, vyššího odborného a vysokého školství. 

 

Článek 2 

 

 Smluvní strany se budou na požádání informovat o změnách týkajících se jejich vzdělávacích systémů, o 

změnách školských právních předpisů a o změnách právních předpisů v oblasti péče o mládež.  

  

Článek 3 

 

 Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat informace a dokumentární materiály k historii, zeměpisu, 

ekonomice a kultuře států obou smluvních stran. 

 

Článek 4 

 

 Smluvní strany budou podporovat a podněcovat 

a)  výměnu vědecké a pedagogické literatury, 

b) účast odborníků na mezinárodních kongresech, konferencích, seminářích a       sympoziích  konaných ve státu 

partnerské smluvní strany. 

 

 

 

Článek 5 
 

 Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci vysokoškolských institucí, výzkumných a vývojových 

pracovišť, uskutečňovanou na základě dohod o přímé spolupráci. 

 

Článek 6 
  

 Smluvní strany budou usilovat o rozvíjení spolupráce v oblasti výuky jazyka  

a literatury  státu druhé smluvní strany. Na základě požadavků přijímající smluvní strany budou vzájemně vysílat 

učitele českého jazyka a literatury a mongolského jazyka a literatury k pedagogickému působení na vysokých školách 

ve státu druhé smluvní strany. 

 

Článek 7 
 

 Smluvní strany si vymění každoročně odborníky z oblasti školství a vědy na celkovou dobu do 15 dní ke studiu 

otázek vzdělávání, výchovy a vědy a k projednání další spolupráce. 

 

Článek 8 
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Smluvní strany si vymění každoročně odborníky z oblasti mládeže a mládežnických organizací na celkovou dobu do 15 

dní ke studiu problematiky mládeže a k projednání další spolupráce. 

 

Článek 9 

 

 Smluvní strany umožní vysokoškolským učitelům studijní a přednáškové pobyty na celkovou dobu 2 měsíců 

ročně. Délka jednotlivých pobytů nepřesáhne  jeden měsíc. 

 

Článek 10 

 

 Smluvní strany poskytnou stipendia pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů 

uskutečňovaných veřejnými vysokými školami v České republice a státními vysokými školami v Mongolsku ke 

studijním pobytům v celkovém rozsahu 20 měsíců každoročně. Celkový rozsah studijních pobytů lze rozdělit na několik 

kratších období. Studijní pobyty mohou být nejméně dvouměsíční. 

 

 

 

Článek 11 

 

 Smluvní strany si každoročně nabídnou stipendia ke studijním pobytům v rámci doktorských studijních 

programů na veřejných vysokých školách v České republice a státních vysokých školách v Mongolsku v celkové délce 

10 měsíců. Studijní pobyty mohou být nejméně dvouměsíční. 

 

Článek 12 

 

 Za účelem podpory studia a prohloubení znalostí jazyka a kultury státu druhé smluvní strany si  smluvní  

strany  vzájemně poskytnou každoročně 

a) tři místa na Letní škole slovanských studií v České republice, 

b) tři místa na letních kursech mongolského jazyka a literatury v Mongolsku. 

 

 

 

 

Všeobecná a finanční ustanovení 

 

 

Článek 13 

 

 Všem osobám přijatým na základě tohoto Ujednání uhradí vysílající smluvní strana dopravu do hlavního města 

státu druhé smluvní strany a zpět. 

 Přijímající smluvní strana uhradí dopravu po území svého státu podle schváleného programu pobytu. 

 

Článek 14 

 

 Činnost učitelů jazyků přijímaných na základě článku 6 tohoto Ujednání podléhá platným předpisům státu 

přijímající smluvní strany, obzvláště předpisům o pracovněprávních vztazích, zdravotním, nemocenském a 

důchodovém pojištění. 

 Rovněž odměňování učitelů podléhá platným právním předpisům státu přijímající smluvní strany. 

 Učitelé ve státě přijímající smluvní strany nebudou vykonávat žádnou jinou výdělečnou činnost a nebudou 

přijati do jiného zaměstnání, než pro které jim bylo uděleno povolení k zaměstnání. 

 Přijímající smluvní strana poskytne učitelům přijatým na základě článku 6 tohoto Ujednání ubytování ve 

vybaveném bytě nebo v domě hotelového typu. 

 Nominace nových učitelů a prodloužení pobytu stávajících učitelů bude druhé smluvní straně oznámena 

písemně diplomatickou cestou nejpozději do 31. května kalendářního roku. 
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Článek 15 

 

 Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně nominaci svých kandidátů podle článků 7, 8 a 9 

tohoto Ujednání včetně osobních údajů a návrhu programu alespoň tři měsíce před navrhovaným datem uskutečnění 

pobytu. Přijímající smluvní strana oznámí svůj souhlas s přijetím nejméně 30 dnů před datem navrženým pro zahájení 

pobytu. Vysílající smluvní strana oznámí přesné datum  a způsob příjezdu 14 dnů před zahájením pobytu. 

 

Článek 16 
 

 Osobám přijatým na základě článků 7, 8 a 9 tohoto Ujednání přijímající smluvní strana poskytne: 

a) stravné a kapesné podle platných právních předpisů, 

b) ubytování hotelového typu, 

c) v případě potřeby, bude-li o to druhou smluvní stranou požádána, tlumočníka pro přijímanou osobu; při 

krátkodobých pobytech do jednoho týdne po celou dobu pobytu, při pobytu nad jeden  týden na první tři dny 

pobytu. 

 

Článek 17 
 

 Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně při nominaci svých kandidátů podle článků 10, 11 

a 12 tohoto Ujednání materiály, které budou obsahovat údaje požadované v dotaznících přijímající smluvní strany do 

31. března každého kalendářního roku. Přijímající smluvní strana podá zprávu o přijetí nejpozději do 1. července 

každého kalendářního roku.  

 Vysílající smluvní strana bude o příjezdu informovat přijímající smluvní stranu nejméně 14 dnů před 

zahájením studijního pobytu. 

 Podmínkou přijetí ke studijnímu pobytu je znalost jazyka přijímající smluvní strany nebo znalost jazyka 

schváleného přijímající smluvní stranou, s výjimkou přijetí podle článku 12. 

 

Článek 18 
 

 Osobám přijatým na základě článků 10 a 11 tohoto Ujednání přijímající smluvní strana poskytne: 

a) studium za stejných podmínek jako občanům svého státu, 

b) ubytování  a stravování ve vysokoškolských zařízeních za stejných podmínek jako mají občané státu 

přijímající  smluvní strany, 

c) stipendium podle platných právních předpisů státu přijímající smluvní strany. 

 

Článek 19 

 

 Česká strana poskytne účastníkům kursů přijatým na základě článku 12 písm. a) tohoto Ujednání zápisné, 

exkurze, ubytování, stravování a kapesné. 

 Mongolská strana poskytne účastníkům kursů přijatým na základě článku 12 písm. b) tohoto Ujednání zápisné, 

exkurze, ubytování, stravování a kapesné. 

 

 

 

 

Článek 20 

 

 Toto Ujednání nevylučuje organizaci dalších akcí, na nichž se smluvní strany písemně dohodnou 

diplomatickou cestou. 

 

 

 

 Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu a bude platit do 31. prosince 2005. 

 

 Dáno v Ulánbátaru dne 31. srpna 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, mongolském 

a anglickém, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. 

 V případě rozdílnosti  ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém. 

 

 

           Jaroslav Kamas  v.r.                                                  Baatar Erdenesuren  v.r. 

 

Za Ministerstvo školství, mládeže                                   Za Ministerstvo školství,  
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  a tělovýchovy České republiky                                     kultury a vědy Mongolska 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ujednání 

mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

a Ministerstvem školství a vědy Lotyšské republiky 

o spolupráci v oblasti školství na léta 2002-2005 
 

 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství a vědy Lotyšské 

republiky (dále jen “smluvní strany”), ve snaze posílit svou spolupráci v oblasti školství a mládeže, s přesvědčením, že 

tato spolupráce bude přispívat k dalšímu rozvoji vzájemných vztahů, se dohodly takto: 

 

Článek 1 
  

 Smluvní  strany  si  budou  na  požádání  vyměňovat informace o otázkách řízení, organizace a obsahu 

základního, středního, vyššího odborného a vysokého školství. 

  

Článek 2 
 

 Smluvní strany budou podporovat a rozvíjet 

a)   výměnu pedagogické literatury, 

b) účast talentovaných žáků a studentů v odborných a uměleckých soutěžích  

                a olympiádách, 

c) účast odborníků na mezinárodních kongresech, konferencích, seminářích  

                a sympoziích  konaných ve státu partnerské smluvní strany. 

 

Článek 3 

 

Smluvní strany budou podporovat spolupráci základních a středních škol, speciálních škol, vyšších odborných škol a 

veřejných vysokých škol v rámci vzdělávacích programů Společenství Socrates II, Leonardo da Vinci II a Mládež. 

 

Článek 4 

 

Smluvní strany si budou vyměňovat  relevantní informace, konat konzultace a spolupracovat v oblasti vzdělávání a 

vědy v rámci úsilí svých států o plné členství v Evropské unii. 

 

Článek 5 

 

 Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat informace a materiály dokumentární povahy k historii, 

zeměpisu a kultuře států smluvních stran. 

 

  

 

 

 

 

 

Článek 6 

 

 Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci vzdělávacích institucí, uskutečňovanou na základě dohod 

o přímé spolupráci.  



Příloha č. 1 

k Metodickému pokynu čj. 24783/2001-22 

 

Článek 7 

 

 Smluvní strany budou usilovat o rozvíjení spolupráce v oblasti výuky jazyka a literatury  státu druhé smluvní 

strany. Na základě požadavků přijímající smluvní strany budou vysílat  učitele  českého  jazyka  a  literatury  a   

lotyšského  jazyka  a  literatury  k pedagogickému působení na veřejných vysokých školách ve státu druhé smluvní 

strany. 

 

Článek 8 
 

 Smluvní strany budou podporovat každoroční výměny odborníků z oblasti školství a mládeže na celkovou 

dobu 15 dní ke studiu otázek vzdělávání, výchovy, práce s mládeží  a k projednání další spolupráce. 

 

Článek 9 

 

 Smluvní strany budou podporovat výměny akademických pracovníků ke studijním a přednáškovým pobytům 

na celkovou dobu 3 měsíců ročně. Délka jednotlivých pobytů nepřesáhne  jeden měsíc. 

 

Článek 10 
 

 Smluvní strany budou podporovat každoroční výměny studentů akreditovaných bakalářských a magisterských 

studijních programů uskutečňovaných veřejnými vysokými školami ke studijním pobytům v celkovém rozsahu 10 

měsíců ročně. Celkový rozsah studijních pobytů lze rozdělit na několik kratších období, nejméně však na dobu 2 

měsíců. 

  

Článek 11 

 

 Smluvní strany budou podporovat výměny studentů akreditovaných doktorských studijních programů  

uskutečňovaných veřejnými vysokými školami k tříměsíčním až desetiměsíčním studijním pobytům v celkové délce 20 

měsíců ročně.  

 

Článek 12 

 

 Za účelem podpory studia a prohloubení znalostí jazyka a kultury státu druhé smluvní strany si  smluvní  

strany poskytnou každoročně 

a) dvě místa na Letní školu slovanských studií v České republice, 

b) dvě místa na Mezinárodní Baltskou letní školu organizovanou “Vidzeme College”  v Lotyšsku. 

 

 

 

 

 

 Článek 13 

 

 Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci organizací a sdružení mládeže států obou smluvních stran 

v mimoškolních aktivitách. 

 

 

 

 Všeobecná a finanční ustanovení 

 

 

Článek 14 

 

   Závazky každé ze smluvních stran vyplývající z tohoto Ujednání podléhají příslušným vnitrostátním právním 

předpisům z oblasti financování a jsou závislé na dostupnosti příslušných finančních prostředků. 

 

Článek 15 
 

 Osobám přijatým na základě tohoto Ujednání uhradí vysílající smluvní strana náklady na dopravu do místa 

přijetí a zpět. 

 Přijímající smluvní strana uhradí náklady na dopravu po území svého státu podle schváleného programu 

pobytu. 
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Článek 16 

 

 Činnost učitelů jazyků a literatury přijímaných na základě článku 7 tohoto Ujednání podléhá platným právním 

předpisům státu přijímající smluvní strany, obzvláště předpisům o pracovně-právních vztazích, zdravotním, 

nemocenském a důchodovém pojištění. 

 Rovněž odměňování učitelů podléhá platným právním předpisům státu přijímající smluvní strany. 

 Přijímající smluvní strana nebo přijímající instituce poskytne učitelům přijatým na základě článku 7 tohoto 

Ujednání podle možnosti ubytování v zařízení hotelového typu. 

 Nominace nových učitelů a prodloužení pobytu stávajících učitelů bude oznámena přijímající smluvní straně 

přímo nejpozději do 31. března kalendářního roku. 

 

Článek 17 

 

 Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně nominaci svých kandidátů podle článků 8 a 9 

tohoto Ujednání včetně osobních údajů a návrhu programu alespoň dva měsíce před navrhovaným datem uskutečnění 

pobytu. Přijímající smluvní strana oznámí svůj souhlas s přijetím nejméně 30 dnů před datem navrženým pro zahájení 

pobytu. Vysílající smluvní strana oznámí přesné datum a způsob příjezdu dva týdny před zahájením pobytu. 

 

Článek 18 

 

 Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně při nominaci svých kandidátů podle článků 10 a 

11 tohoto Ujednání materiály, které budou obsahovat údaje požadované v dotaznících přijímající smluvní strany do 31. 

března každého kalendářního roku.    

Přijímající smluvní strana podá zprávu o přijetí nejpozději do 1. července každého kalendářního roku.  

 Vysílající smluvní strana bude o příjezdu informovat přijímající smluvní stranu nejméně dva týdny před 

zahájením studijního pobytu. 

 Podmínkou přijetí ke studijnímu pobytu je znalost jazyka přijímající smluvní strany nebo znalost jazyka 

schváleného přijímající smluvní stranou. 

 

Článek 19 

 

Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně při nominaci svých kandidátů podle článku 12 

tohoto Ujednání materiály, které budou obsahovat údaje požadované v dotaznících přijímající smluvní strany do 31. 

března každého kalendářního roku.    

 Přijímající smluvní strana podá zprávu o přijetí nejpozději do 20. června každého kalendářního roku.  

 Vysílající smluvní strana bude o příjezdu informovat přijímající smluvní stranu nejméně dva týdny před 

zahájením studijního pobytu. 

 

Článek 20 

 

 Osobám přijatým na základě článků 8 a 9  tohoto Ujednání přijímající smluvní strana poskytne: 

a) v České republice stravné a kapesné podle platných právních předpisů svého státu, 

                v Lotyšské republice stravování a ubytování a uhradí výdaje za     přepravu      prostředky místní 

veřejné  dopravy a exkurze podle platných právních     předpisů svého státu, 

b) ubytování hotelového typu, 

c) v případě potřeby, bude-li o to druhou smluvní stranou požádána, tlumočníka  pro  přijímanou osobu;  při 

krátkodobých pobytech do jednoho týdne po celou dobu  pobytu, při pobytu nad jeden  týden na první tři dny pobytu. 

 

                                                                    Článek 21 

 

 Osobám přijatým na základě článků 10 a 11 tohoto Ujednání přijímající smluvní strana poskytne: 

a) studium za stejných podmínek jako občanům svého státu, 

b) v České republice ubytování  a stravování ve vysokoškolských zařízeních za stejných podmínek jako mají  občané 

státu přijímající smluvní strany, 

      v Lotyšské republice ubytování zdarma ve studentských kolejích,  

c) v České republice stipendium podle platných právních předpisů,  

      v Lotyšské republice stipendium, které není nižší než životní minimum v daném období. 

 

 

 

Článek 22 
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 Česká strana poskytne účastníkům kursů přijatým na základě článku 12 písm.a) tohoto Ujednání zápisné, 

exkurze, ubytování, stravování a kapesné podle platných právních předpisů. 

 Lotyšská strana poskytne účastníkům kursů přijatým na základě článku 12 písm. b) tohoto Ujednání zápisné, 

úhradu osobních výdajů (za přepravu prostředky místní veřejné dopravy, exkurze), stravování a ubytování.  

 

Článek 23 

 

 Toto Ujednání nevylučuje organizaci dalších akcí, na nichž se smluvní strany dohodnou. 

 

 

 Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu a platí do 31. prosince 2005. Jeho platnost bude automaticky 

prodloužena o jeden rok, pokud je jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději šest měsíců před uplynutím 

doby jeho platnosti. 

 

 

 Dáno v  Praze dne  5.  listopadu 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé  

v jazyce českém, lotyšském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická.  

V případě rozdílnosti  ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém. 

 

 

 

 

Za Ministerstvo školství, mládeže                         Za Ministerstvo školství a vědy 

  a tělovýchovy České republiky                                     Lotyšské republiky 

  

       Eduard Zeman  v.r.                                                   Kárlis Greiškalns  v.r. 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 

ČÁST METODICKÁ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,                                                                                                
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

Č.j.: 24 339/2001-44                                                                                               

22. října 2001 

 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k zabezpečení úkolů vyplývajících ze zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vydává pro příspěvkové organizace 

zřizované MŠMT Vzorový návrh směrnice o účtování majetku.  

 

I. Majetek  

 

Majetek – specifikace, účtování a oceňování je upraveno zákonem 563/1991 Sb., 

a Opatřením Ministerstva financí čj. 283/76 104/2000, ve znění dalších změn a doplňků.  

 
Vymezení pojmu 
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Majetkem se rozumí: a) dlouhodobý nehmotný majetek  

                              b) dlouhodobý hmotný majetek  

 c) dlouhodobý finanční majetek  

 d) krátkodobý majetek  

 

1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek  

 

a) Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje účet 012 

jsou výsledky úspěšně provedených prací, které nejsou předmětem průmyslových a jiných 

ocenitelných práv. Na tomto účtu se účtují v případě, že jsou nabyty samostatně (tj. nejsou 

součástí dlouhodobého majetku a jeho ocenění). Nebo jsou vytvořeny vlastní činností za účelem 

obchodování s nimi, resp. opakovaného prodeje (nejde o výsledky na zakázku nebo o součásti 

dodávky dlouhodobého majetku).  

  
b) Software účet 013 (bez ohledu na autorská práva)  

je-li koupen samostatně, tj. není součástí nabytého hardware a jeho ocenění. Nebo vytvořen 

vlastní činností za účelem obchodování s ním. Jeho ocenění je vyšší než 60 000 Kč  v každém 

jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok.  

  

c) Ocenitelná práva účet 014 

účtuje se zde o výrobně technických poznatcích (know-how), licencích, předmětech 

průmyslových práv a jiných výsledcích duševní tvořivé činnosti, které jsou předmětem 

ocenitelných práv, a to jak nabývaných, tak poskytovaných.  

 

d) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek účet 018 

jsou majetkové položky, pokud jejich doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění  jedné 

položky je v částce 7 000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 60 000 Kč. Účetní jednotka může 

rozhodnout svým vnitřním předpisem o snížení stanovené dolní hranice.  

 

e) Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek účet 019 

jsou ostatní majetkové položky dlouhodobého nehmotného majetku, které nejsou  vymezeny na 

jednotlivých účtech účtové skupiny 01. 

 

1.2. Dlouhodobý hmotný majetek  

 

1.2.1.Dlouhodobý hmotný majetek (odpisovaný) se účtuje na účtech: 

  

a) Stavby účet 021        

jsou stavby,  včetně budov, byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky zákonem 

č. 72/1994 Sb., umělecká díla, sbírky, movité kulturní památky a předměty kulturní hodnoty bez 

ohledu na jejich pořizovací cenu. Nemovité kulturní památky, které byly pořízeny koupí, darem, 

děděním nebo byly již dříve oceněny (např. soudním znalcem), nebo pokud se tento majetek stal 

kulturní památkou v průběhu doby používání.  

 

b) Samostatné movité věci a soubory movitých věcí účet 022 

jsou samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným 

technicko-ekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění 

jedné položky převyšuje částku 40 000 Kč včetně předmětů z drahých kovů.  

 

c) Pěstitelské celky trvalých porostů (s dobou plodnosti delší než tři roky) účet 025  
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d) Základní stádo a tažná zvířata účet 026 

se účtují plemenná zvířata kategorií skotu, koní, prasat, ovcí, koz a hus a dále koně tažní, 

dostihoví a sportovní, osli, muly a mezci, a to způsobem odpovídajícím povaze tohoto majetku. 

Účetní jednotka může rozhodnout, že na tomto účtu se rovněž účtují zvířata základního stáda 

ostatních hospodářsky využívaných chovů, pokud jejich využitelnost v chovu je delší než čtyři 

roky.     

 

e) Drobný dlouhodobý hmotný majetek účet 028 

jsou movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, 

jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je vyšší než částka 3 000 

Kč a nepřevyšuje částku 40 000 Kč. Účetní jednotka může rozhodnout svým vnitřním předpisem 

o snížení stanovené dolní hranice.  

 

Příslušenství dlouhodobého hmotného majetku jsou předměty, které tvoří s hlavní věcí jeden 

majetkový celek a jsou součástí jeho ocenění a evidence. Příslušenství je součástí hlavní věci nebo 

se k hlavní věci přiřadí dodatečně. Pokud příslušné předměty netvoří s hlavní věcí jeden majetkový 

celek, jde o samostatné movité věci.  

 

 

1.2.2. Dlouhodobý hmotný majetek (neodpisovaný) se účtuje na účtech: 

 

a) Pozemky účet 031  

 

b) Umělecká díla a předměty  účet 032  

Uměleckými díly a předměty kulturní památky a umělecké povahy se rozumí movitý 

dlouhodobý hmotný majetek, pořizovaný za účelem výzdoby a doplnění interiérů, který lze 

ocenit podle právních předpisů. Takto pořízená umělecká díla a ostatní předměty obdobného 

charakteru a poslání nejsou součástí stavebních objektů. O těchto dílech a předmětech 

uměleckého charakteru  se účtuje na účtu 032 bez ohledu na výši pořizovací ceny. Umělecká 

díla a ostatní umělecké předměty s pořizovací cenou 10 000 Kč a vyšší budou doloženy 

fotodokumentací. Tento majetek je pořizován z finančních prostředků na dlouhodobý 

majetek.     

      (Toto ustanovení se nevztahuje na umělecká díla a předměty muzejní a galerijní hodnoty, 

popřípadě jejich soubory v muzeích, galeriích a památkových objektech, stálé výstavní soubory a 

knihovní sbírky knihoven, popř. jiné sbírky, movité a nemovité kulturní památky a jejich 

soubory, které podléhají zvláštním ustanovením podle jiných zákonů, výtvarná díla a umělecké 

předměty ve smyslu zákona o dílech literárních,vědeckých a uměleckých, pokud jsou součástí 

stavebních objektů).  

 

 

Dlouhodobým nehmotným a hmotným majetkem se stávají věci uvedené do užívání. 

V účetnictví se zaúčtuje na základě “Zápisu o zařazení dlouhodobého majetku do užívání”. 

Uvedením do užívání se rozumí zabezpečení všech technických funkcí potřebných k užívání  a 

splnění všech povinností stanovených právními předpisy, např. stavebními, ekologickými, 

požárními, bezpečnostními a hygienickými.  

 

Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek, který byl zaúčtován 

do 31.12.2000 na majetkové účty, se vede na těchto účtech až do vyřazení. O majetku, který byl 

uveden do užívání před tímto datem se účtuje podle dříve platných předpisů (Viz  Opatření FMF čj. 

V/20 530/1992).   

 



Příloha č. 1 

k Metodickému pokynu čj. 24783/2001-22 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek, který byl 

sledován do 31.12.2000 v operativní evidenci, se zaúčtuje v pořizovací ceně nejpozději 

do 30.6.2001, jako účetní případ roku 2001. U příspěvkových organizací se provede zápisem: MD 

018  D 078 v případě drobného dlouhodobého nehmotného majetku, MD 028   D 088 v případě 

drobného dlouhodobého hmotného majetku.  

   

Dlouhodobým majetkem nejsou:  

a) zásoby (včetně náhradních dílů)  

b) krátkodobý, (oběžný) finanční majetek (účtovaný na účtech účtové třídy 2)  

 

 

1. 3. Finanční majetek  

 

Finanční majetek – účtová skupina  06 

Finančním majetkem se rozumějí zejména akcie, dluhopisy (pokladniční poukázky, obligace, 

hypoteční zástavní listy aj.), finanční spoluúčast na podnikání jiných účetních jednotek (podílové 

cenné papíry a vklady), peníze a peněžní vklady, depozitní certifikáty (vkladové listy), odvozené 

cenné papíry (zejména opce, opční poukázky, termínované kontrakty) a pojistky.  

Dlouhodobým finančním majetkem se stávají věci dnem uskutečnění účetního případu.  

 

 

1.4. Krátkodobý majetek 

 

Je takový majetek, jehož doba využitelnosti je do jednoho roku nebo kratší než jeden rok. Při 

pořízení se účtuje do spotřeby (účet 518, případně 501) nebo do zásob (účet 112).   

 

II. Analytická evidence  
 

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek  

Účetní jednotka je povinna vést analytickou evidenci podle jednotlivých druhů majetku, která slouží 

k jeho identifikaci.  

Musí obsahovat:   

název, popřípadě popis majetku 

inventární číslo  

umístění majetku 

zařazení podle standardní klasifikace produkce  

datum uvedení do užívání  

ocenění  

roční sazby účetních odpisů 

částku měsíčních odpisů 

datum a způsob vyřazení  

 

Finanční majetek  

se vede podle jednotlivých složek, u záloh a půjček podle jednotlivých dlužníků. Obsahuje údaje 

potřebné k identifikaci dlouhodobého finančního majetku, popř. údaje stanovené zvláštními 

předpisy.     
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III. Oceňování dlouhodobého majetku  
 

Účetní jednotky, které mají vlastnické nebo jiné právo k majetku, anebo které hospodaří 

s majetkem státu nebo s majetkem územně samosprávných celků, není-li dále stanoveno jinak, o 

něm účtují a odpisují v souladu s účetními metodami. Jsou povinny sestavovat odpisový plán, na 

jehož podkladě provádějí odpisování majetku v průběhu jeho používání. Majetek se odepisuje do 

výše jeho ocenění. V průběhu účetního období nesmí organizace měnit způsob oceňování, postupy 

odepisování a účtování.  

Řídí se příslušnými ustanoveními zákona  563/1991 Sb., a Opatřením Ministerstva financí 

čj. 283/76 104/2000. 

 

Jednotlivé složky majetku se oceňují těmito závaznými způsoby:  
 

Hmotný majetek s výjimkou majetku vytvořeného vlastní činností se oceňuje pořizovacími 

cenami nebo reprodukčními pořizovacími cenami.  

Pořizovací cena je cena, za kterou byl majetek pořízen + náklady s jeho pořízením související.  

Reprodukční pořizovací cena je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.  

 

Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje 

a) dlouhodobý  nehmotný a hmotný majetek nabytý darováním,  

b) dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek  vytvořený vlastní činností, pokud je reprodukční 

pořizovací cena nižší než vlastní náklady,  

c) dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně pořízený z finančního leasingu, pokud to dovolují 

příslušné právní předpisy,  

d) dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nově zjištěný  a v účetnictví dosud nezachycený 

(inventarizační přebytek) účtuje se na příslušný majetkový účet a ve prospěch účtu oprávek (u 

příspěvkových organizací).   

 

Hmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady. Jsou to veškeré 

náklady bezprostředně související s vytvořením dlouhodobého hmotného majetku vlastní činností.   

 

Cenné papíry a majetkové účasti se oceňují cenami pořízení.  

Cena pořízení je cena, za kterou byl majetek pořízen bez nákladů s jeho pořízením souvisejících.  

 

Nakoupený nehmotný majetek se oceňuje pořizovacími cenami. 

  

Nehmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady, nebo 

reprodukčními pořizovacími cenami, pokud jsou nižší. 

  

Příchovky zvířat se oceňují vlastními náklady, nelze-li je zjistit, reprodukčními pořizovacími 

cenami.  

 

Ocenění jednotlivého dlouhodobého majetku se zvýší o technické zhodnocení, pokud náklady 

na něj v úhrnu za rok přesáhnou:  

 

- u nehmotného majetku  částku 60 000 Kč  

 

- u hmotného majetku částku 40 000 Kč  

 

a technické zhodnocení je v tomto roce uvedeno do užívání. Pokud technické zhodnocení je nižší 

než stanovená částka, hradí se tento výdaj z provozních nákladů.  
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Technickým zhodnocením se podle zákona č. 586/1992 Sb., rozumí:  

výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce (rekonstrukcí se rozumí 

zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu, nebo technických parametrů) a 

modernizace majetku (modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti, nebo použitelnosti majetku), 

pokud  převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období  částku 40 000 Kč.  

 

O zvýšení ocenění dlouhodobého majetku, pokud tak nestanoví toto opatření nebo 
zvláštní předpis, se neúčtuje.  
 

O trvalém snížení ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se účtuje 
prostřednictvím účtu oprávek (účtová skupina 07 a 08).  Přitom je nutné upravit odpisový 
plán.   
 

O přechodném snížení ocenění dlouhodobého majetku se účtuje v rámci uzavírání účetních knih 

pomocí opravných položek na účtech účtové skupiny 09.  

 

 

IV. Vyřazování dlouhodobého majetku 
 

Dlouhodobý majetek se vyřazuje z důvodů 

 

a)     fyzické likvidace  

b)      prodeje 

c)      bezúplatným převodem (darováním)   

d)      převodem na základě právních předpisů  

e)      vkladem majetku do jiné obchodní společnosti či družstva 

f)      v důsledku škody nebo manka  

 

Ve všech uvedených případech je třeba majetek vyřadit z evidence, a to jak jeho pořizovací 

cenu, tak i oprávky.  

  

4.1. Postup při vyřazování dlouhodobého hmotného majetku 

 

a) O vyřazovaném hmotném majetku musí být sepsán protokol, (viz příloha) který musí 

obsahovat: inventární číslo, název majetku, pořizovací cenu, případně umístění majetku, důvod 

vyřazení. Na protokolu nesmí chybět podpis hmotně odpovědného pracovníka. Protokol se 

vyplňuje ve dvojím vyhotovení.  

   

b) Jednotlivé protokoly projedná likvidační komise organizace. Schválení protokolů vyjádří 

komise svými podpisy. Jeden schválený protokol obdrží útvar, který protokol vystavil, druhý 

schválený protokol obdrží účtárna, která o majetku účtuje. 

 

4.2. Vyřazení majetku 

 

a) fyzická likvidace (šrotace) na protokolu bude vyznačen den, kdy byla provedena, podpis 

vedoucího, event. další osoby, která šrotaci provedla. 

 

b) bezúplatný převod (darování)  musí být vyznačeno na protokolu o vyřazení a podepsáno členy  

likvidační komise (v případě darování musí být sepsána darovací listina potvrzená 

přejímajícím).  
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c) manko, nebo škoda zjištěné na majetku:  

 inventarizací - inventurní rozdíl bude proúčtován jako pohledávka za hmotně odpovědnou 

osobou. 

 

 škoda na majetku způsobená neznámým pachatelem v případě odcizení, nebo zničení majetku. 

Dokladem k protokolu o vyřazení majetku musí být potvrzení policie. 

 

 škoda na majetku způsobená živelnou pohromou. Dokladem k protokolu musí být zjištění 

pojišťovny. 

 

 

 

 

 

 

V. Účtování o majetku 
 

                                                                                                                                                  

MD                       D 

Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku dodavatelsky  

1. Předpis faktury za pořízený majetek                                                             

04x                321 

2. Úhrada dodavatelské faktury                                                                         

321                241 

3. Tvorba zdrojů k profinancovanému majetku                                                916                

901 

4. Zařazení do užívání                                                                                

01x, 02x               04x 

5. Zúčtování účetních odpisů do nákladů                                                           

551       07x, 08x  

6. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů                                                    

901               916 

 

Pořízení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku bezúplatným převodem (majetek nebyl 

odepisován)  

1. Bezúplatné převzetí nabytého majetku                                                          

04x               901 

2. Zařazení majetku do užívání                                                                  

01x, 02x              04x  

 

Zjištěné inventarizační přebytky dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

1. Zaúčtování inventarizačního přebytku do majetku                                 01x, 02x              

901 

 

Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vlastní činností 

1. Přímé náklady spojené s pořízením majetku                                                 502               

241 

2. Pořízení materiálu (bez účtu 111)                                                                  

112               241 

3. Výdej materiálu ze skladu do spotřeby                                                          

501               112 
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4. Aktivace majetku pořízeného vlastní činností                                               04x        

623,624 

5. Tvorba zdrojů k profinancovanému majetku                                                916                

901 

6. Zařazení majetku do užívání                                                                   

01x, 02x                04x 

 

Pořízení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku na poskytnutou zálohu 

1. Poskytnutí zálohy na pořízení dlouhodobého majetku                                   05x              

241 

2. Úprava zdrojů krytí k poskytnutým zálohám                                                 916               

901 

3. Předpis faktury od dodavatele                                                                         

04x              321 

4. Zúčtování zálohy                                                                                             

321              05x 

5. Doplatek faktury dodavateli (záloha byla nižší než faktura)                           321              

241 

6. Úprava zdrojů krytí k doplatku faktury                                                           

916              901 

7. Vrácení přeplatku faktury dodavatelem (záloha byla vyšší než faktura)         241             

321 

8. Úprava zdrojů krytí k vrácenému přeplatku zálohy                                        901              

916    

 

Vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, který je plně odepsán likvidací  

1. Vyřazení dlouhodobého majetku                                                          07x , 

08x      01x , 02x 

 

Vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, který není plně odepsán likvidací  

1. Vyřazení hmotného majetku                                                                 

07x, 08x       01x, 02x  

2. Zúčtování zůstatkové ceny majetku do nákladů                                           551        

07x, 08x 

3. Úprava zdrojů krytí                                                                                       

901                916 

 

Vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prodejem  

1. Vyřazení dlouhodobého majetku v pořizovací ceně                             07x, 08x        

01x, 02x 

2. Zúčtování zůstatkové ceny majetku                                                              

552        07x, 08x 

3. Úprava zdrojů krytí                                                                                        

901               916 

4. Faktura odběrateli za prodaný majetek                                                         

311                651 

5. Úhrada faktury odběratelem                                                                          

241                311 

 

Vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  bezúplatným převodem (majetek není 

plně odepsán)  
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1. Vyřazení majetku v pořizovací ceně                                                                                 

01x  

    (složený účetní zápis)                                                                              

07x, 901 

 

Vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v důsledku manka 

1. Vyřazení majetku v pořizovací ceně                                                     07x , 

08x      01x, 02x  

2. Zúčtování zůstatkové ceny majetku v důsledku manka                                548       

07x , 08x 

3. Úprava zdrojů krytí                                                                                        

901               916 

4. Předpis manka hmotně odpovědné osobě  k úhradě                                      335               

649 

5. Úhrada manka viníkem                                                                          

241 (261)              335 

 

Vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného v důsledku škody  

1. Vyřazení majetku v pořizovací ceně                                                         07x, 

08x    01x, 02x 

2. Zúčtování zůstatkové ceny v důsledku škody                                                  

548     07x, 08x 

3. Úprava zdrojů krytí                                                                                           

901            916 

4. Získaný materiál z poškozeného majetku                                                        

112             548 

5. Předpis škody hmotně odpovědné osobě                                                          

335            649 

6. Úhrada škody viníkem                                                                            

241 (261)             335 

 

Nákup drobného dlouhodobého nehmotného majetku  

1. Předpis faktury za nakoupený drobný dlouhodobý nehmotný majetek           518             

321 

2. Úhrada faktury                                                                                                 

321             241 

3. Zařazení drobného dlouhodobého nehmotného majetku do užívání               018             

078 

 

Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku  

1. Předpis faktury za nakoupený drobný dlouhodobý hmotný majetek               501             

321 

2. Úhrada faktury                                                                                                 

321             241 

3. Zařazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do užívání                   028             

088 

 

 

Legenda:  

01x – Dlouhodobý nehmotný majetek  

02x – Dlouhodobý majetek odepisovaný  

04x – Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 
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05x – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

07x – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 

08x – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 

112 – Materiál na skladě  

241 – Běžný účet  

261 – Pokladna  

311 – Odběratelé 

321 – Dodavatelé  

335 – Pohledávky za zaměstnanci 

501 – Spotřeba materiálu  

502 – Spotřeba energie  

518 – Ostatní služby 

548 – Manka a škody 

552 – Zůstatková cena prodaného nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku  

623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku  

624 – Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 

649 – Jiné ostatní výnosy  

901 – Fond dlouhodobého majetku  

916 – Fond reprodukce majetku  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                Ing. 

Zdeněk Bernard v.r. 

                                                                                            vrchní 

ředitel sekce ekonomiky 
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……………….. 

 

 

 

VZOR                                                                                                                         

Příloha č. 1 

 

(Název organizace )  

 

 

 

                                    PROTOKOL O VYŘAZENÍ MAJETKU 

 

 

                                                                                  Návrh na     -  

prodej  

-                                                                                                    

fyzickou likvidaci  

 

 

                                                                                                        

Protokol číslo:  

 

Inventární číslo  

 

  Název  

 

  Typ 

 

Výrobní číslo 

 

Rok výroby 

 

Datum zařazení  

 

Pořizovací cena  

 

Zůstatková cena  

 

 

Zdůvodnění: 

 

Protokol vystavil:  

Datum:  

 

Členové likvidační komise:  
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Datum: 

 

 

Fyzická likvidace ukončena dne:  

Odprodáno dne, číslo dokladu o prodeji:  

 

Podpis hmotně odpovědného pracovníka:  

(Podpis uživatele)  

 

Zaúčtoval:  

Datum:  
 

 

 

 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy                                  

Čj.: 29 159/2001-26                                                                    V Praze 

dne 9. listopadu 2001 

 
 

 

 Metodický pokyn 
 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků  

ve školách a školských zařízeních 

 

 
Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání dětí a žáků ve školách a 

školských zařízeních má výkon dozoru nad veškerou činností dětí a žáků mimořádný význam. 

Konkrétní úkoly a podrobnosti v péči o bezpečnost a ochranu zdraví a v jejich rámci i úkoly dozoru 

nad dětmi a žáky škol a školských zařízení stanoví obecně platné prováděcí předpisy Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy pro jednotlivé typy škol a školských zařízení.  

 Cílem metodického pokynu je zdůraznit klíčová ustanovení těchto předpisů a doporučit 

způsob postupu  při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při výchově a vzdělávání dětí a žáků 

ve školách a školských zařízeních. 
 

 

 

Čl. 1 

Předcházení rizikům 

 

(1) Při stanovení konkrétních opatření péče o bezpečnost a ochranu zdraví žáků vychází škola 

z vyhledávání, posuzování a zhodnocení rizik spojených s  činnostmi a prostředím v celém 

režimu žáka ve škole v rámci výchovného a vzdělávacího působení. Bere v úvahu možné 

ohrožení žáků při výuce jednotlivých předmětů, při přesunech žáků v obci v rámci školního 

vyučování a při účasti školy na různých akcích pořádaných ve škole i mimo školu. Přihlíží 

k věku žáků, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti, zdravotnímu stavu a ukázněnosti 

žáků. 

(2)Škola v rámci výchovného působení seznamuje žáky s veškerým povinným rozsahem učiva,    

týkajícího se ochrany zdraví a bezpečí žáků, s riziky a ohrožením při dopravním  provozu na 

komunikacích, při jejich mimoškolních aktivitách a v době školních prázdnin. 
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Omezení pro činnost žáků 

 

Čl. 2 

 

          Pokud školy při výchově a vzdělávání žáků organizují praktické vyučování, odborný 

výcvik, případně jiné práce, mohou mladistvé žáky zaměstnávat pouze pracemi, které jsou 

přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji a poskytují jim při práci zvýšenou péči.
1) 

 

 

 

Čl. 3 

 

Školy dodržují zákazy prací platné pro ženy a zákazy prací mladistvým
2)

 a podmínky, za 

nichž mohou mladiství tyto práce výjimečně konat z důvodu přípravy na povolání.
3) 

 

Zdravotní způsobilost 

Čl. 4 

 

(1) Školy se řídí ustanoveními zvláštních předpisů, jež se týkají zjišťování zdravotního stavu žáků a 

jejich zdravotní způsobilosti pro příslušný studijní obor a pro účast na některých výchovných a 

vzdělávacích činnostech školy, například na škole v přírodě, sportovních a tělovýchovných 

akcích, plaveckém nebo lyžařském výcviku. 

(2) Zákonní zástupci nezletilých žáků, popřípadě žáci, informují školu o změně  zdravotní 

způsobilosti nebo zdravotního stavu žáka, pokud může mít vliv na studovaný obor nebo účast na 

akcích podle odstavce 1. 

 

Čl. 5 

 

(1) Ředitel školy uvolní dlouhodobě žáka z účasti na vyučování vyučovacího předmětu na základě 

vyjádření nebo posudku příslušného lékaře.
4)

 Při uvolňování z vyučování tělesné výchovy se 

postupuje podle zvláštních předpisů.
5)

 

(2) Ředitel školy přeruší studium žákyni pro těhotenství a mateřství, jestliže praktické vyučování 

probíhá při pracích a na pracovištích zakázaných těhotným ženám a matkám do konce devátého 

měsíce po porodu podle zvláštních předpisů,
6 )

 nebo jestliže praktické vyučování podle 

lékařského posudku ohrožuje těhotenství žákyně. 

 

 

Čl. 6  

Osobní ochranné pracovní prostředky 

 

                                                           
1
) § 165 zákoníku práce, § 1  nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce. 

2
) §167 zákoníku práce. 

3
) Vyhláška MZ č. 261/1997 Sb., ve znění vyhl. č. 185/1998 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou       

  zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám dokonce 9. měsíce po porodu a mladistvým a podmínky, za  

   nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání. 
4
) Směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci. 

5
) Metodický pokyn č. ZP/3-2542 – 6.11.1995 Ministerstva zdravotnictví k postupu praktických lékařů pro děti a  

dorost při posuzování     zdravotní způsobilosti k tělesné výchově na základních a středních školách (Věstník 

Ministerstva  zdravotnictví  č. 2/1996). 
6
) Vyhláška MZ č. 261/1997 Sb., ve znění vyhl. č. 185/1998 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které 

jsou         zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce 9. měsíce po porodu a mladistvým a 

podmínky,        za  nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání. 
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         Osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen ”ochranné prostředky”) se žákům poskytují 

při praktickém vyučování, pokud to vyžaduje ochrana jejich života a zdraví.
7)

 Škola je žákům 

poskytuje podle vlastního seznamu, zpracovaného na základě zhodnocení rizik a konkrétních 

podmínek na pracovišti. Vychází přitom z ustanovení zvláštního předpisu.
8)

  

Čl. 7 

První pomoc a ošetření 

 

(1) Škola zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci
9)

 a lékařského 

ošetření při úrazech a náhlých onemocněních. Odpovídá za vhodné rozmístění lékárniček první 

pomoci s potřebným vybavením. Rovněž zajistí, aby se zásadami poskytování první pomoci byli 

seznámeni žáci /jde o základní učivo/, všichni pedagogičtí pracovníci a potřebný počet ostatních 

pracovníků. Na vhodných místech umístí seznam telefonních čísel zdravotnických zařízení 

včetně zdravotnických zařízení zajišťujících dopravu raněných, nemocných a rodiček. O 

provedených opatřeních informuje kromě pedagogických pracovníků a ostatních  zaměstnanců 

školy i žáky. 

(2) Podle závažnosti úrazu a s ohledem na věk postiženého žáka, případně další okolnosti, zajistí 

jeho doprovod do zdravotnického zařízení a zpět nebo domů. O události a provedených 

opatřeních informuje neprodleně zákonného zástupce žáka. 

(3) Přiměřená opatření k zajištění první pomoci provede škola i při školních akcích konaných mimo 

školu. 

 

 

Čl. 8 

Poučení žáků 

 

(1) Škola zajistí, aby žáci byli poučeni a podrobně instruováni o možném ohrožení zdraví a 

bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní při výchově a vyučování nebo v přímé 

souvislosti s tím. Žáky zároveň seznámí s konkrétními bezpečnostními pokyny a se zásadami 

bezpečného chování a s čím se mohou žáci ve škole a v okolí školy setkat /např. nebezpečí od 

neznámých lidí, nebezpečí šikany ze strany spolužáků apod./. Seznámí žáky  s ustanoveními 

bezpečnostních předpisů a pokynů, pokud se vztahují na příslušnou činnost, akci nebo pracoviště 

a průběžně s ustanoveními školního řádu, řádů dílen, laboratoří, odborných pracoven, 

sportovních zařízení, tělocvičen a hřišť a jiných pracovišť a s dalšími opatřeními školy, jež 

mohou mít bezpečnostně preventivní význam.  Pokud to stanoví bezpečnostní předpisy, nebo 

je-li to odůvodněno rizikem činnosti, budou žáci z těchto znalostí přezkoušeni. 

(2) O provedeném poučení žáků učiní škola záznam. Žáky, kteří nebyli v době poučení přítomni, je 

třeba v nejbližším vhodném termínu poučit. Ve složitějších případech, zejména při instruování o 

obsahu závažných bezpečnostně technických předpisů a pokynů, se pořídí zápis podepsaný žáky, 

z něhož lze podle potřeby zjistit konkrétní obsah provedené instruktáže. 

 

 

Čl. 9 

Dozor nad žáky 

 

(1) Školy jsou povinny vykonávat podle zvláštních předpisů nad nezletilými žáky náležitý dohled. 

Kromě bezpečnostních hledisek zajišťují pedagogičtí pracovníci při dohledu nad žáky také 

                                                           
7
) § 132 odst. 2 a § 133a odst. 2 zákoníku práce, nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník       práce, 

nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky,     § 2 odst. 1 a 

§ 5 odst. 2 vyhlášky MPSV č. 204/1994 Sb. 
8
) Vyhláška MPSV č. 204/1994Sb., ve znění vyhlášky č. 279/1998 Sb., kterou se stanoví rozsah a bližší    podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních    prostředků. 
9
)  § 133 odst. 1 písm. h) zákoníku práce. 



Příloha č. 1 

k Metodickému pokynu čj. 24783/2001-22 

hledisko výchovné
10)

 (dále jen ”dozor”). Dozor zajišťují školy s přihlédnutím ke konkrétním 

podmínkám školy, věku žáků a dalším okolnostem. 

(2) Pedagogický pracovník koná dozor nad žáky ve škole před vyučováním,  po vyučování, o 

přestávkách mezi dvěma vyučovacími hodinami, podle potřeby při přechodu žáků z jedné 

budovy školy do druhé budovy školy, do školní jídelny, školní družiny atp. Při zajišťování 

dozoru nad žáky se postupuje podle rozvrhu dozoru, který stanoví ředitel školy. 

(3) Dozor ve škole začíná 15 minut před začátkem dopoledního nebo odpoledního vyučování a 

končí odchodem žáků ze školy po skončeném vyučování. Jestliže ředitel školy povolil žákům 

pobývat ve škole před vyučováním nebo po vyučování, zabezpečí, aby tito žáci nezůstali bez 

dozoru. V rozvrhu dozorů stanoví způsob jejich zabezpečení. 

(4) Při akcích konaných mimo školu, kdy místem pro shromáždění žáků není škola, počíná dozor 15 

minut před dobou shromáždění na určeném místě. Po skončení akce dozor končí na předem 

určeném místě. 

(5) Podle rozhodnutí ředitele školy mohou dozor ve výjimečných případech konat vedle 

pedagogických pracovníků i jiné zletilé osoby, a to jen pokud to s nimi bylo dohodnuto. Tyto 

osoby musí být řádně poučeny o povinnostech dozoru a ředitel školy o tomto poučení provede 

písemný záznam. 

(6) Pedagogičtí pracovníci vykonávají podle pokynů ředitele dozor i mimo školu, např. ve školní 

jídelně, při praktickém vyučování, při kurzech, exkurzích a jiné činnosti vyplývající z učebních 

osnov,  při účasti na soutěžích, přehlídkách popřípadě při jejich přípravě a na jiných akcích 

organizovaných školou. 

(7) Při akcích konaných mimo školu, kdy jsou jejich účastníci ubytováni v objektech cizích 

organizací, dodržují žáci bezpečnostní a protipožární pokyny platné v těchto objektech. Žáci 

dodržují stanovený režim dne a pokyny vydané pro dobu nočního klidu. Za seznámení žáků 

s těmito pokyny a za kontrolu jejich dodržování odpovídá vedoucí akce nebo jím  určený 

pedagogický pracovník. Vedoucí akce rozhodne o způsobu provádění dohledu v době nočního 

klidu. 

(8) O způsobu zajištění dozoru nad žáky rozhoduje ředitel školy. Pokud jsou v právních předpisech 

nebo v pedagogických dokumentech obsažena zvláštní ustanovení, jež mohou souviset s 

výkonem dozoru, například ustanovení o dělení tříd na skupiny, nebo jiná ustanovení o poměru 

mezi počtem žáků a počtem dozírajících osob, případně podrobněji určují způsob dozoru (dozor, 

stálý dozor, přímý dozor v některých případech praktického vyučování)   dodržuje ředitel školy 

tato zvláštní ustanovení.
11)

  

 

 

Čl. 10 

 Zvláštní pravidla při některých činnostech 

 

(1) Kromě obecných zásad úrazové prevence jsou při některých činnostech dodržována další 

zvláštní pravidla. Je tomu tak zejména při výuce některých odborných předmětů se zvýšeným 

rizikem ohrožení zdraví a života, při praktickém vyučování, při výuce tělesné výchovy, koupání, 

plaveckém a lyžařském výcviku, sportovních a turistických akcích. Ve všech takových případech 

klade škola zvýšený důraz na dodržování bezpečnostních předpisů, pokynů a zásad úrazové 

prevence pedagogickými pracovníky i žáky. Důsledně je vyžadováno ukázněné chování žáků. 

(2) Při pohybových činnostech (míčové hry apod.) se účastníci řídí  ustanoveními o bezpečnosti 

obsaženými v pravidlech pro danou věkovou skupinu a jejich modifikaci pro dané prostorové 

podmínky školy  a ustanoveními soutěžních  řádů daných sportů. 

                                                           
10

) § 422 občanského zákoníku. 
11

) Například vyhláška  MŠMT č. 35/1992Sb., o mateřských školách, vyhláška MŠMT č. 291/1991 Sb., o základní 

škole, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MŠMT č. 354/1991, o středních školách, ve znění   pozdějších 

předpisů, vyhláška MŠMT č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských   školách.   
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(3) Při praktickém vyučování, sportovních a jiných činnostech, kde je zvýšená možnost ohrožení 

zdraví, odkládají žáci na určená místa ozdobné a jiné předměty, jako náramky, náušnice, 

náhrdelníky, prsteny ozdobné kroužky aj. Řídí se přitom pokyny vyučujícího, který nedovolí, 

aby se žák bez odložení uvedených předmětů účastnil příslušné činnosti. 

(4) Žáci používají pracovní oděv nebo cvičební úbor a obuv a mají výstroj podle druhu vykonávané 

činnosti a podle pokynů učitele, který dodržování tohoto požadavku kontroluje. 

 

Čl. 11 

Praktické vyučování 

 

(1) Při praktickém vyučování musí být pracoviště a jeho vybavení, včetně pracovního nářadí, 

v nezávadném stavu a musí odpovídat požadavkům předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. Musí být dodržovány bezpečnostní i hygienické předpisy a ustanovení učebních 

dokumentů o dělení tříd na skupiny, odůvodněná bezpečnostními hledisky. Žákům jsou podle 

potřeby přidělovány ochranné prostředky. 

(2) Pokud se praktické vyučování uskutečňuje v jiné organizaci, musí být v dohodě, kterou o tom 

škola s organizací uzavírá, obsažena mimo jiné i ustanovení o opatřeních k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví žáků, včetně poskytování ochranných prostředků.   

 

 

 

Čl. 12 

Tělesná výchova 

 

          Při výuce tělesné výchovy dodržuje škola platné učební osnovy, metodické a didaktické 

zásady. Bezpečnost žáků při tělesné výchově zajišťuje učitel svou přítomností po celou dobu 

vyučování. V nezbytném a výjimečném případě vyučující cvičení dočasně přeruší a zajistí dozor 

zletilou osobou. Vydává jasné, přesné a žákům srozumitelné povely a pokyny, kontroluje 

bezpečnost a funkčnost tělocvičného nářadí a náčiní před zahájením cvičení. Přihlíží zejména 

k fyzické vyspělosti žáků, k jejich věku a předchozím zkušenostem. Při pohybových činnostech 

v přírodních podmínkách je třeba volit terén a překážky úměrné možnostem žáků. K zařazení 

sportovních odvětví, jejichž obsah není v učebních osnovách podrobně rozveden (netradiční 

sporty), musí mít učitel povolení ředitele školy a dodržovat bezpečnostní pravidla i metodické 

postupy pro danou věkovou kategorii platné v  oblasti školního nebo svazového sportu.  

 

 

Čl. 13 

Koupání 

 

         Koupání se provádí pouze na vyhrazených místech, kde není koupání zakázáno. Učitel 

osobně předem ověří bezpečnost místa pro koupání, přesně vymezí prostor, kde se žáci mohou 

pohybovat (plavat) a učiní taková opatření, aby měl přehled o počtu koupajících se žáků ve skupině.  

Skupina na jednoho učitele je maximálně 10 žáků, pro žáky speciálních škol se počet řídí zvláštním 

předpisem.
12)

 Učitel rozdělí žáky na dvojice, které se vzájemně při koupání sledují.Po skončení 

koupání skupiny žáků učitel vždy překontroluje počet žáků. 

 

 

Čl. 14 

Plavecký výcvik 

 

                                                           
12

) § 16 písm. a) vyhlášky MŠMT č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách. 
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(1) Plavecký výcvik se uskutečňuje v zařízeních k tomu určených. Žáci se jej účastní po předchozím 

souhlasu lékaře. Při plaveckém výcviku se třída na základní škole dělí na skupiny. Nejvyšší 

počet žáků plavců ve skupině je 15, žáků-neplavců 10. Pro žáky speciálních škol se počet řídí 

zvláštním předpisem.
13 )

 Plavecký výcvik provádí vyučující jen s jednou skupinou žáků. 

Vyučující má přehled o celém prostoru výcviku a všech žácích ve vodě.  Po skončení výcviku 

překontroluje počet žáků. 

(2) Vyučující věnuje zvláštní péči neplavcům. Jejich výcvik se provádí podle možnosti odděleně 

v bazénu s mělkou vodou. 

(3) Za bezpečnost žáků při plaveckém výcviku prováděném v cizím zařízení odpovídají ti, kteří jej 

přímo vedou. Za bezpečnost žáků do doby jejich předání pracovníkům pověřeným vedením 

plaveckého výcviku odpovídají pedagogičtí pracovníci, kteří žáky na plavecký výcvik 

doprovázejí. Pedagogický pracovník je přítomen po celou dobu výcviku. V dohodách 

uzavíraných o využívání cizích zařízení k plaveckému výcviku je nutno upravit ve smyslu těchto 

zásad podrobně povinnosti zaměstnanců zúčastněných stran, týkající se jejich odpovědnosti za 

bezpečnost žáků. 

(4) Pokud v  celém průběhu výcviku nemůže být zachován náležitý přehled o všech jeho 

účastnících, pedagogický pracovník nebo cvičitel plavání výcvik  přeruší. 

 

 

Čl. 15 

Lyžařský výcvik 

 

(1) Lyžařský výcvik je veden kvalifikovanými instruktory, jejichž kvalifikaci si ověří ředitel školy. 

Jejich práci řídí vedoucí zájezdu určený ředitelem školy, který též schvaluje plán výcviku. 

Vedoucí zájezdu před odjezdem na lyžařský výcvik upozorní na nutnost seřízení bezpečnostního 

vázání lyží. Žáci prokáží seřízení bezpečnostního vázání lyží potvrzením servisu, popř. čestným 

prohlášením zákonných zástupců nebo svým v případě zletilých žáků. 

(2)Žáci jsou rozděleni do družstev podle své výkonnosti a zdravotního stavu. Tato 

hlediska      dodržují instruktoři i v průběhu výcviku, při výběru místa výcviku, zvláště též 

na         sjezdových     tratích a za ztížených podmínek, na zledovatělém povrchu, za 

snížené      viditelnosti a podobně. Družstvo má nejvýše 15 členů, u žáků se zdravotním postiženým 

se      počet snižuje vzhledem k charakteru postižení žáků a dalším okolnostem.
14)

  

(3)Při zájezdu je nutná účast zdravotníka; podrobnosti upravuje zvláštní předpis.
15) 

(4)Lanovky a vleky se používají jen pro organizovaný výcvik po řádném poučení o 

všech     pravidlech a bezpečnostních předpisech o jízdě na vlecích a lanovkách. Během pobytu 

na     horách je nutno dbát všech pokynů Horské služby a výstražných značek. Za  

nepříznivých     podmínek (hustá mlha, sněhová bouře, teplota pod mínus 12 stupňů C) se výcvik a 

horské     výlety omezují, případně nekonají. 

(5)Výcvik se provádí v terénu, který odpovídá lyžařské vyspělosti členů družstva. 

Zvýšená      pozornost se věnuje výběru terénu pro začínající lyžaře, zvláště s bezpečným 

dojezdem. 

(6)Při výletu jedou žáci ve skupině v pravidelných odstupech, které se při snížené viditelnosti 

zkracují až na dotek. Skupina se řídí pokyny vedoucího přesunu, který jede v čele.V závěru jede 

vždy zkušený lyžař. V průběhu akce se často provádí překontrolování počtu     

účastníků. Totéž se provádí  při jejím zakončení. O trase a časovém plánu výletu musí být  

informován personál ubytovacího zařízení. 

(7)Uvedené zásady se dodržují přiměřeně i při lyžařském výcviku konaném 

v hodinách      tělesné výchovy v místě nebo blízkosti školy. 

                                                           
13

)§ 16 písm. a) vyhlášky MŠMT č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách. 
14

) § 16 písm. b) vyhlášky MŠMT č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách. 
15

) Metodický pokyn MŠMT k organizaci lyžařského výcviku žáků č.j. 24 799/93-50 z 6.12.1993 (Věstník      

    MŠMT  sešit 12/1994). 
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(8)Do programu lyžařského zájezdu je možno zařadit i výcvik na snowboardu za předpokladu, že 

ho vede kvalifikovaný instruktor a jsou dodržována pravidla bezpečnosti při jízdě na 

snowboardu. Při organizaci výcviku je nutno dbát, aby nedocházelo      ke kolizi mezi účastníky 

obou výcviků.  

 

Čl. 16 

Sportovně turistické kurzy 

 

(1) Před zahájením kurzu jsou účastníci poučeni školou o vhodné výstroji. Při nástupu na kurz je 

provedena určeným zaměstnancem její kontrola. Bez potřebného vybavení nemohou být žáci do 

kurzu přijati. 

(2) Kurzy jsou zajišťovány kvalifikovanými instruktory /pedagogy/. Jejich činnost řídí a kontroluje 

vedoucí kurzu. Zároveň kontroluje dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví. Žáci se 

dělí do družstev podle výkonnosti. Družstvo má nejvíce 15 žáků, pokud není zvláštními předpisy 

stanoven pro některé činnosti  počet nižší. Družstvo žáků speciálních škol tvoří polovina 

nejvyššího počtu žáků třídy stanoveného zvláštním předpisem.
16)

 Počet instruktorů nesmí být 

menší než počet družstev. Účastní-li se kurzu více než 30 žáků, musí škola zajistit zdravotníka. 

Kurzy s počtem do 30 žáků musí doprovázet 3 dospělé osoby, z nichž jedna musí mít absolvován 

kurz první pomoci. 

(3) Před zahájením cyklistického kurzu ověří vedoucí kurzu povinné vybavení, technický stav 

jízdních kol /včetně povinnosti mít ochrannou přilbu/ a znalosti žáků o pravidlech silničního 

provozu,
17 )

 bez jejichž znalosti se žáci nemohou kurzu zúčastnit. V silničním provozu má 

družstvo maximálně 10 cyklistů, za které odpovídá vedoucí družstva. Trasu přesunu volí vedoucí 

kurzu s ohledem na výkonnost a zdravotní stav žáků, na stav a frekvenci dopravy na komunikaci 

atd. 

(4) Před zahájením kurzu vodní turistiky zjistí vedoucí kurzu stupeň plavecké vyspělosti žáků. 

Vedoucí kurzu odpovídá za zhodnocení stavu sjížděné řeky. Instruktor odpovídá nejvýše za  pět 

kanoí nebo kajaků nebo za dvě pramice. Při obtížnějších podmínkách vedoucí kurzu počet lodí 

na jednoho instruktora sníží. Žáci jsou vybaveni při jízdě na proudící vodě plovací vestou, při 

jízdě na divoké vodě nebo obtížně sjízdných propustech plovací vestou a přilbou. Pokud se 

v průběhu jízdy na divoké vodě podmínky zhorší nebo se zvýší riziko, vedoucí kurzu jízdu 

přeruší nebo sjíždění ukončí.  

(5) Při horské turistice musí instruktor seznámit žáky s možným nebezpečím hrozícím v horách. Při 

horských túrách musí důsledně respektovat aktuální podmínky, zejména povětrnostní a   

pokyny Horské služby. Před začátkem túry oznamuje kompetentní osobě směr a cíl túry a 

předpokládaný čas návratu. Hlásí včas eventuální zdržení. Na horskou túru doprovázejí družstvo 

nebo skupinu žáků vždy nejméně 2 instruktoři. 

(6) Horolezecký výcvik, včetně základního, může provádět pouze kvalifikovaný instruktor 

horolezectví /pedagog/ - člen horolezeckého svazu při dodržení všech bezpečnostních pravidel 

daných Českým horolezeckým svazem. 

 

.  

 

Čl. 17 

Bezpečnost žáků při soutěžích a přehlídkách 

 

(1) Školy zajišťují péči o bezpečnost a zdraví žáků na soutěžích a přehlídkách pořádaných pro 

žáky.
18

 Pokud dozor nad nezletilými žáky včetně dopravy neprovádějí zákonní zástupci žáků, 

zajišťuje vysílající škola po dohodě s organizátorem soutěže nebo přehlídky dozor.  

                                                           
16

) § 3 vyhlášky MŠMT č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách. 
17

) Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů. 
18

) Vyhláška MŠMT č. 431/1992 Sb., o organizaci a financování soutěží a přehlídek žáků, organizační 
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(2) Po dobu vlastní soutěže přebírá náležitý dohled nad žáky organizátor soutěže. Vyhlašuje počátek 

a konec soutěže nebo přehlídky a zajišťuje podmínky pro bezpečnou účast žáků poskytnutím 

případných ochranných prostředků, náležitým vybavením laboratoří a jiných soutěžních míst atd. 

 

 

Čl. 18 

Zahraniční výjezdy 

 

          Školy odpovídají za bezpečnost a ochranu zdraví žáků při zahraničních výjezdech, které 

organizují v souvislosti s výchovně vzdělávací činností školy. O konkrétních opatřeních a poučení 

žáků, případně jejich zákonných zástupců, se pořizuje před uskutečněním výjezdu zápis podepsaný 

jeho účastníky.
19) 

 

 

Čl. 19 

Školní úraz 

 

(1) Školním úrazem je úraz, který se stal žákům při výchově a vzdělávání na školách a při 

činnostech, které s nimi přímo souvisejí. 

(2) Výchovnou a vzdělávací činností je účast žáků při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole 

od vstupu žáků do prostor školy až do odchodu z nich, včetně doby přestávek, a každá činnost 

vyplývající z přímé souvislosti s tím. 

(3) Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal žákům při akcích konaných mimo školu, 

organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se 

zejména o úrazy žáků na vycházkách, výletech, zájezdech, putováních, exkurzích, při koupání, 

při plaveckém a lyžařském výcviku, sportovních a turistických kurzech,  při účasti na soutěžích 

a přehlídkách. 

(4) Školním úrazem není úraz, který se žákům stane na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na místo 

nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo 

školu. 

 

  

Čl. 20 

Evidence a registrace školních úrazů 

 

(1) Vedoucí zaměstnanec školy, jemuž byl úraz žáka hlášen zajistí, aby byly objektivně zjištěny a 

případně odstraněny příčiny úrazu. 

(2) Všechny školní úrazy jsou evidovány v knize úrazů. Jde-li o úraz, který způsobil, že se žák 

neúčastní činnosti školy nejméně jeden den, kromě dne, kdy k  úrazu došlo, je o výsledku šetření 

sepsán následně po ohlášení úrazu záznam o školním úrazu na stanoveném tiskopise.
20)

 

(3) Po jednom vyhotovení záznamu o školním úrazu obdrží 

a) zákonný zástupce žáka, 

b) zřizovatel, 

c) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Českomoravský odborový 

svaz     pracovníků školství a místně příslušný orgán státního odborného dozoru 

-  Inspektorát bezpečnosti práce u úrazů smrtelných, těžkých a hromadných.
21)

 

                                                                                                                                                                                                 

řády     olympiád. 
19

) Pokyn MŠMT č.j. 16 741/97-20 k výjezdům základních a středních škol do zahraničí (Věstník MŠMT 

sešit     5/1997) ve znění pokynu č.j. 20 029/98-22 (Věstník MŠMT sešit 10/1998). 

 
20

) Tiskopis SEVT - 49 156 0 nebo záznam v elektronické podobě viz. Příloha č.1. 
21

) § 4 odst. 2 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 110/1975 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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Čl. 21 

 

         Statistické zjišťování školní úrazovosti se provádí podle zvláštních předpisů.
22) 

 

 

 

Čl. 22 

Odškodňování školních úrazů 

 

           Školy, případně jejich zřizovatelé, odpovídají v rozsahu stanoveném zvláštními 

předpisy
23)

 žákům za škodu, která jim vznikla v důsledku školního úrazu. Odškodnění projedná 

škola  se zákonnými zástupci žáka. 

 

 

Čl. 23 

Sledování školní úrazovosti 

 

           Informace získané při prošetřování jednotlivých školních úrazů a při sledování celkové 

školní úrazovosti a rozborů jejich příčin využívají školy, organizace a orgány, které odpovídají za 

bezpečnost a ochranu zdraví žáků, k prohloubení preventivní činnosti. 

 

 

Kontrolní činnost 

Čl. 24 

 

(1) Dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků kontrolují průběžně vedoucí  

zaměstnanci školy v rámci své působnosti. 

(2) Pedagogičtí pracovníci kontrolují a vyžadují dodržování bezpečnostních předpisů a pokynů
24)

 

žáky.  

(3) Do programu prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci prováděných nejméně jednou 

ročně
25)

 zahrnují školy také kontrolu školních dílen, laboratoří, tělocvičen a tělocvičného nářadí 

a náčiní, školních hřišť, školních pozemků i dalších školních pracovišť, užívaných žáky, včetně 

jejich vybavení. Pokud se na ně a na jejich vybavení vztahují zvláštní bezpečnostní předpisy, 

například o elektrických zařízeních, plynu, hromosvodu atd., provádějí se speciální odborné 

kontroly a revize ve lhůtách stanovených těmito předpisy. U tělocvičného nářadí a náčiní  se 

kromě jeho běžných kontrol v hodinách tělesné výchovy a v rámci ročních prověrek provádějí i 

odborné technické kontroly nejméně jednou za tři roky. Součástí prověrek je rovněž kontrola 

lékárniček první pomoci, a to jak z hlediska obsahu, tak lhůt použitelnosti léků. 

 

Čl. 25 

Kontrolu dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které 

přímo souvisejí s výchovou a vzděláváním, provádí Česká školní inspekce
26)

 a Svazová inspekce 

                                                           
22

) § 10 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, § 38a odst. 3 školského zákona. 
23

) § 190 a násl. zákoníku práce, § 206 zákoníku práce, § 27 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí  

    zákoník práce, u dětí mateřských škol § 422 občanského zákoníku. 

 
24

) § 273 zákoníku práce. 
25

) § 136a odst. 4  zákoníku práce. 
26

) § 18 odst. 4 zákona č. 564/1990Sb., o státní  správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. 

Komentář [U1]:  
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bezpečnosti práce Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Kromě průběžné 

kontrolní činnosti se podílí zejména na prošetřování smrtelných, hromadných a těžkých školních 

úrazů. Výkon dohledu nad bezpečností a ochranou zdraví při práci ve školách  jako celku je 

v působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce.  

 

 

Čl. 26 

Školy poskytují potřebnou součinnost při výkonu kontrolních pravomocí  odborovým 

orgánům
27)

  a orgánům státního odborného dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví
28)

, které je 

provádějí podle zvláštních předpisů. 

 

 

      Čl. 27 

Závěrečné ustanovení 

 

Tento pokyn nabývá účinnosti dne 1. ledna 2002 
 

       PaedDr. Jaroslav Müllner, v.r. 

                                                                                                

náměstek ministra 
 

_________________ 

1) § 165 zákoníku práce, § 1  nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce. 

2) §167 zákoníku práce. 

3) Vyhláška MZ č. 261/1997 Sb., ve znění vyhl. č. 185/1998 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou       

  zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám dokonce 9. měsíce po porodu a mladistvým a podmínky, za  

   nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání. 

4) Směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci. 

5) Metodický pokyn č. ZP/3-2542 – 6.11.1995 Ministerstva zdravotnictví k postupu praktických lékařů pro děti a  

dorost při posuzování     zdravotní způsobilosti k tělesné výchově na základních a středních školách (Věstník 

Ministerstva  zdravotnictví  č. 2/1996). 

6) Vyhláška MZ č. 261/1997 Sb., ve znění vyhl. č. 185/1998 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které 

jsou         zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce 9. měsíce po porodu a mladistvým a 

podmínky,        za  nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání. 

7) § 132 odst. 2 a § 133a odst. 2 zákoníku práce, nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník       práce, 

nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky,     § 2 odst. 1 a 

§ 5 odst. 2 vyhlášky MPSV č. 204/1994 Sb. 

8) Vyhláška MPSV č. 204/1994Sb., ve znění vyhlášky č. 279/1998 Sb., kterou se stanoví rozsah a bližší    podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních    prostředků. 

9)  § 133 odst. 1 písm. h) zákoníku práce. 

10) § 422 občanského zákoníku. 

11) Například vyhláška  MŠMT č. 35/1992Sb., o mateřských školách, vyhláška MŠMT č. 291/1991 Sb., o základní 

škole, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MŠMT č. 354/1991, o středních školách, ve znění   pozdějších 

předpisů, vyhláška MŠMT č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských   školách.   

12) § 16 písm. a) vyhlášky MŠMT č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách. 

13)§ 16 písm. a) vyhlášky MŠMT č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách. 

14) § 16 písm. b) vyhlášky MŠMT č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách. 

15) Metodický pokyn MŠMT k organizaci lyžařského výcviku žáků č.j. 24 799/93-50 z 6.12.1993 (Věstník      

    MŠMT  sešit 12/1994). 

16) § 3 vyhlášky MŠMT č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách. 

17) Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů. 

18) Vyhláška MŠMT č. 431/1992 Sb., o organizaci a financování soutěží a přehlídek žáků, organizační 

řády     olympiád. 

19) Pokyn MŠMT č.j. 16 741/97-20 k výjezdům základních a středních škol do zahraničí (Věstník MŠMT 

sešit     5/1997) ve znění pokynu č.j. 20 029/98-22 (Věstník MŠMT sešit 10/1998). 

                                                           
27

) § 136 zákoníku práce. 
28

) § 138 zákoníku práce. 
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20) Tiskopis SEVT - 49 156 0 nebo záznam v elektronické podobě viz. Příloha č.1. 

21) § 4 odst. 2 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 110/1975 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

22) § 10 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, § 38a odst. 3 školského zákona. 

23) § 190 a násl. zákoníku práce, § 206 zákoníku práce, § 27 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí  

    zákoník práce, u dětí mateřských škol § 422 občanského zákoníku. 

24) § 273 zákoníku práce. 

25) § 136a odst. 4  zákoníku práce. 

26) § 18 odst. 4 zákona č. 564/1990Sb., o státní  správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. 

27) § 136 zákoníku práce. 

28) § 138 zákoníku práce. 

 

 

 

 

 

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
pro realizaci Programu na podporu činnosti občanských sdružení působících 

v oblasti regionálního školství v roce 2002 
 

 

 

Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy 

Čj. 24783/2001-22 

 

V Praze dne 7. listopadu 2001 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen “ministerstvo”) k zabezpečení úkolů 

vyplývajících ze Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky 

nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy schválené usnesením vlády 

č. 114/2001 a usnesení vlády č. 621/2001, k Hlavním oblastem státní dotační politiky vůči 

nestátním neziskovým organizacím v roce 2002, vydává tento metodický pokyn: 

 
 

1. Obecná ustanovení 

Tento metodický pokyn vymezuje obsah a zaměření Programu na podporu činnosti 

občanských sdružení působících v oblasti regionálního školství v roce 2002, čj. 24783/2001-22, 

(dále jen “Program”) a určuje podmínky a postup pro poskytování a vyúčtování účelových dotací ze 

státního rozpočtu České republiky (dále jen ”dotace”) občanským sdružením působícím v oblasti 

regionálního školství, která jsou právnickými osobami, vznikla registrací a vyvíjejí činnost podle 

zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ”sdružení”), 

v roce 2002. 

Sdružením poskytuje ministerstvo účelové dotace na základě zákona č. 218/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 

pozdějších předpisů, na předem vymezený okruh činností. Při poskytování dotací stanoví 

ministerstvo jednoznačně závazné účely a podmínky pro jejich použití. 

 

1.1. Cíle a základní vymezení Programu 

Cílem Programu je podpora činnosti profesně orientovaných občanských sdružení 

pedagogických pracovníků v regionálním školství a projektů zaměřených k realizaci státního 

programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) vyhlášeného usnesením vlády 

č. 1048/2000. Ministerstvo realizuje úkoly státního programu vyhlášením podprogramu B. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v rámci Programu tyto podprogramy: 
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A – Podpora občanských sdružení pedagogických pracovníků v regionálním školství 

B – Podpora projektů zaměřených k EVVO pro školní a mimoškolní činnost 

Bližší určení je vymezeno v bodu 3 tohoto pokynu. 

 

1.2. Všeobecné podmínky pro poskytování a používání dotací  

Základní podmínkou pro poskytnutí dotace je vyrovnání veškerých finančních závazků 

sdružení  vůči státnímu rozpočtu ČR za předchozí kalendářní roky. 

Na dotace není právní nárok. 

Dotace na realizaci jednotlivých projektů jsou určeny pro sdružení, v jejichž stanovách je 

obsažena činnost směřující převážně do oblasti regionálního školství (předškolní a školská zařízení, 

základní školy, základní umělecké školy, střední školy, vyšší odborné školy, speciální školy) a jsou 

registrována ministerstvem vnitra nejméně jeden rok před uzávěrkou přijímání žádostí. 

Dotace lze použít pouze na neinvestiční výdaje. Dotace nesmí zásadně přesáhnout 70 % 

plánovaných (rozpočtovaných) výdajů sdružení na realizaci projektu. Pokud dosažené příjmy 

sdružení budou nižší než plánované, nesmí použití poskytnuté dotace přesáhnout 70 % skutečných 

výdajů sdružení na uskutečnění projektu. V případě, že podíl státní dotace bude vyšší než 70 %, 

musí být finanční prostředky, převyšující tento podíl, vráceny do státního rozpočtu. V 

odůvodněných případech může ministerstvo stanovené procento zvýšit, a to na základě písemného 

požadavku sdružení.  

Dotace se sdružení poskytuje jen na úhradu nezbytných nákladů realizovaného projektu, což 

znamená, že do rozpočtu projektu nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z dotace ani fakticky 

realizován. Sdružení nesmí poskytovat prostředky z dotace jiným fyzickým nebo právnickým 

osobám, pokud se nejedná o úhradu výkonů a služeb spojených s realizací schváleného projektu a 

podle schváleného rozpočtu dotace. 

Dotace nelze použít na:  

a) výdaje na pohoštění a dary, 

b) úhradu nákladů spojených se zahraničními cestami, 

c) na financování podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost sdružení, 

d) leasing, 

e) mzdy funkcionářů a zaměstnanců sdružení, nákup a provoz mobilních telefonů.  

Další negativní vymezení je uvedeno u jednotlivých podprogramů. 

Dotace jsou sdružení uvolňovány na základě ministerstvem vydaného rozhodnutí a v souladu 

s regulací výdajů státního rozpočtu. 

Sdružení odpovídají za hospodárné použití rozpočtových prostředků v souladu s účely, 

pro které byly poskytnuty a za jejich řádné a oddělené sledování v jednoduchém nebo podvojném 

účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy. Ověřování správnosti použití poskytnutých dotací, 

zejména zda jsou hospodárně a účelně využívány, podléhá kontrole finančních orgánů a Nejvyššího 

kontrolního úřadu.  

Ministerstvo je oprávněno ověřovat správnost věcného použití poskytnuté dotace, zejména 

zda jsou prostředky dotace hospodárně a účelně využívány a zda byly dodrženy podmínky 

stanovené v rozhodnutí o poskytnutí dotace. Sdružení, kterému byla poskytnuta dotace, umožní na 

požádání ministerstva provedení kontroly a ověření správnosti použití prostředků dotace v účetní 

evidenci. 
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Při zjištění neoprávněného použití nebo zadržení prostředků státního rozpočtu budou 

uplatněny obecně platné právní předpisy. V případě, že kontrolní orgán nebo ministerstvo zjistí 

kontrolou neoprávněné použití prostředků nebo zadržení prostředků, zajistí jejich vrácení do 

státního rozpočtu prostřednictvím příslušného finančního úřadu. Pokud sdružení nevrátí ve 

stanoveném termínu neoprávněně čerpané, zadržené nebo nevyčerpané prostředky, pozastaví 

ministerstvo uvolňování dalších prostředků schválené dotace příslušnému sdružení, a to do doby, 

než budou prostředky odvedeny do státního rozpočtu. 

Změna účelu poskytovaných dotací bude povolována pouze výjimečně na základě písemné 

žádosti. Povolení změny účelů dotací (rozpočtů projektů) bude potvrzeno vydáním nového 

rozhodnutí o poskytnutí dotace. O změnu účelu dotace lze požádat ministerstvo písemně nejpozději 

do konce října 2002. 

V korespondenci, vztahující se k dotacím, je nutné vždy uvádět číslo rozhodnutí. 

Informace o dotovaných projektech (název sdružení, adresa sdružení, výše dotace, název 

projektu) budou zveřejněny na internetové stránce ministerstva (www.msmt.cz). 

Pro poskytování dotací občanským sdružením dětí a mládeže nebo občanským sdružením 

pracujícím s dětmi a mládeží, včetně občanských sdružení při školách a školských zařízeních jsou 

přednostně určeny Programy na podporu aktivit občanských sdružení ve prospěch dětí a mládeže 

pro rok 2002, které vyhlašuje ministerstvo, odbor pro mládež. Podmínky pro poskytování těchto 

dotací jsou zveřejněny na internetových stránkách ministerstva (http://www.msmt.cz) a na serveru 

Informačního systému mládeže ADAM (http://www.adam.cz). Podobně i pro poskytování dotací 

občanským sdružením v tělovýchově jsou ministerstvem zpracovány samostatné pokyny.  

 

1.3. Všeobecné podmínky pro vyúčtování dotací 

Poskytované finanční prostředky (dotace) je nutné vyúčtovat k 31. 12. 2002 ve smyslu 

časového použití rozpočtových prostředků (použijí se formuláře v Příloze č. 2 a 3). 

Poskytnutá dotace musí být vyúčtována a vyúčtování předáno ministerstvu (odboru, který 

vydal rozhodnutí o poskytnutí dotace) samostatně na formulářích uvedených v Příloze č. 2 a 3 

nejpozději do 31. 1. 2003. Neoddělitelnou součástí vyúčtování dotace je její věcné vyhodnocení. Při 

nedodržení těchto podmínek bude vyúčtování vráceno sdružení k doplnění. 

Zároveň s vyúčtováním musí být poukázány nevyčerpané finanční prostředky na účet 

ministerstva, včetně avíza k platbě. Pokud budou prostředky vráceny do 31. 12. 2002, musí být 

poukázány na účet ministerstva č. 821-001/0710 včetně avíza k platbě, po 31. 12. 2002 budou 

nevyčerpané prostředky poukázány na depozitní účet ministerstva č. 6015-821-001/0710. 

Při peněžním styku s ministerstvem jako variabilní symbol je nutné uvést číslo rozhodnutí 

o poskytnutí dotace. V případě, že se jedná o sdružení, která přerozdělují finanční prostředky na 

další organizační jednotky, zodpovídají tato sdružení za dodržení účelů, na které byly dotace 

poskytnuty. Vyúčtování pak předají na předepsaných formulářích (viz Přílohy č. 2 a 3) celkově 

(včetně sumarizace) za přidělené dotace s tím, že připojí vyúčtování jednotlivých organizačních 

jednotek.  

Sdružení je povinno současně s vyúčtováním dotace vydat a souhlasit se zveřejněním veřejné 

výroční zprávy o svých aktivitách v roce 2002. Sdružení je dále povinno oznámit do osmi dnů 

ministerstvu svůj zánik, transformaci, sloučení apod. a současně je povinno přednostně vypořádat 

případné vztahy se státním rozpočtem. 

 

2. Metodické pokyny a informace 

2.1. Termín předložení žádosti 

Žádost o dotaci na rok 2002 (Příloha č. 1) musí být ministerstvu předložena orgánem 

oprávněným jednat jménem sdružení písemně ve dvojím vyhotovení nejpozději do 15. února 2002 
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(rozhodný je termín doručení nebo osobního podání do podatelny ministerstva). Žádosti se zasílají 

na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor předškolního, základního, 

základního uměleckého a jazykového vzdělávání, Karmelitská 7, 118 12  Praha 1. 

 

2.2 Náležitosti žádosti 

A. Průvodní dopis, ve kterém je vyjádřen obsah žádosti, jméno předsedy sdružení, razítko a podpis 

předsedy sdružení. 

B. Vyplněný formulář - žádost podle Přílohy č. 1 tohoto pokynu. 

C. Popis projektu (podrobněji viz bod 2.3.): 

D. Ověřená kopie stanov sdružení s registrací ministerstvem vnitra ve znění pozdějších změn a 

doplňků (netýká se sdružení, která obdržela dotaci v roce 2001 s výjimkou případů, kdy došlo ke 

změnám stanov). 

Ověřená kopie stanov sdružení a průvodní dopis se přikládá pouze 1x ke každé žádosti 

sdružení. 

Jakýkoli formální nedostatek žádosti či projektu je důvodem k vyřazení projektu 

z výběrového řízení. Vyřazené projekty se předkladateli nevracejí. 

 

2.3. Náležitosti projektu 

Každé sdružení má možnost předložit v každém podprogramu pouze jeden projekt, který 

může zahrnovat jednu nebo více dále uvedených podporovaných činností. Projekt bude posuzován 

jako celek ve vzájemné souvislosti s ostatní činností sdružení. Z popisu projektu musí proto být 

zcela zřejmé, jak je zasazen do rámce činnosti sdružení. Nelze předkládat samostatné projekty bez 

kontextu s prací sdružení. 

Projekt musí být zpracován v následujícím členění: 

1. Název projektu. 

2. Jméno pracovníka zodpovědného za realizaci projektu. 

3. Podrobný popis projektu. Zde bude stručně a výstižně uvedeno: 

3.1. Cíl (účel) projektu a jeho zdůvodnění, stručný popis současného stavu problematiky, 

kterou projekt řeší; souvislost projektu s ostatní činností sdružení. 

3.2. Rozsah záměru (počet zapojených členů sdružení; přibližný počet osob, na který bude 

mít projekt dopad; působnost v regionech ČR; jiné údaje). 

3.3. Rámcový časový a pracovní harmonogram realizace projektu. 

3.4. Materiální a personální zabezpečení projektu. 

3.5. Veškeré další podstatné údaje o projektu. 

3.6. Celkový rozpočet na realizaci projektu a rozpočet požadované dotace rozpracovaný 

v položkovém členění rozpočtové skladby. 

3.7. Zdůvodnění jednotlivých položek rozpočtu. 

4. Způsob kontroly. 

Vždy bude požadováno: 

4.1. Vyúčtování doložené prvotními účetními doklady nebo jejich kopiemi. 

4.2. Předložení hodnotící výroční zprávy o činnosti sdružení a realizaci projektů. 

Ministerstvo si vyhrazuje právo dále požadovat: 

4.3. Předložení informační a hodnotící zprávy o jednotlivé akci nebo skupině akcí, na kterou 

byly dotace použity. 

4.4. Průběžné sledování publikační činnosti. 

4.5. Návštěva vybraných akcí pořádaných sdružením pověřeným pracovníkem ministerstva. 

4.6. Další vhodný způsob kontroly. 
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Zaslané projekty se sdružení nevracejí. Záporné rozhodnutí bude sdružení oznámeno 

dopisem, důvody zamítnutí žádosti se neuvádějí. 

 

2.4. Schvalovací řízení na MŠMT  

Dotace budou sdružení poskytovány po výběrovém řízení na ministerstvu a po schválení 

státního rozpočtu na rok 2002. O přidělení dotací a jejich výši rozhoduje náměstek ministra skupiny 

regionálního školství. Dotace jsou sdružení uvolňovány v souladu s vydanými rozhodnutími, avšak 

při respektování případných regulačních opatření v čerpání výdajů státního rozpočtu republiky. 

Jménem ministerstva rozhodnutí vydává ředitel věcně příslušného odboru, který projektu schválil.  

Projekty sdružení budou posuzovány výběrovou komisí jmenovanou náměstkem ministra 

podle následujících kritérií: 

a) soulad obsahu projektu s vyhlášeným vymezením podprogramu, 

b)  odborná úroveň projektů, ujasněnost a propracovanost, 

c) přínos projektu pro realizaci úkolů vzdělávací politiky ministerstva v oblasti regionálního 

školství, 

d)  rozsah projektu (podle podmínek u jednotlivých podprogramů),  

e) odborné předpoklady řešitelů k úspěšnému řešení projektů, 

f)  přiměřenost a způsob využití požadovaných finančních prostředků na řešení projektu, 

g)  formální zpracování projektu (požadovaná forma, předepsané formuláře apod.). 

 

3. Vymezení podprogramů 

 

3.1. Podprogram A – Podpora občanských sdružení pedagogických pracovníků  

       v regionálním školství 

Cílem podprogramu je podpořit činnost profesně orientovaných občanských sdružení 

pedagogických pracovníků v regionálním školství. Dotace jsou určeny pouze pro sdružení 

s celostátní působností, jejichž členskou základnu tvoří minimálně ze 70 % pedagogičtí pracovníci 

podle § 50 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších 

odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tuto skutečnost potvrzuje sdružení 

prohlášením předsedy sdružení v žádosti o dotaci. Nebude se dotovat běžná agenda sdružení a 

komerční činnost. 

MŠMT bude v roce 2002 dotovat projekty v těchto tematických skupinách: 

a) Jazykové vzdělávání. 

b) Prezentace umělecké tvorby pedagogických pracovníků. 

c) Vydávání časopisů a bulletinů výrazně předmětově (oborově) zaměřených. 

d) Pořádání úzce odborně zaměřených celostátních seminářů. 

e) Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům zaměřená na nové prvky ve vzdělávacích 

programech (včetně alternativních). 

V rámci vyhlášených témat budou podporovány činnosti 

 publikační, 

 informační, 

 vzdělávací. 

Podpora projektů se netýká vydávání učebnic, učebních textů a učebních pomůcek. Dotaci 

nelze poskytnout na financování akcí, které jsou hrazeny z účelově vázaných finančních prostředků 

vyčleněných v normativu na žáka na programy a akce v rámci dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků. Rovněž nelze dotace poskytnout na pořádání soutěží a přehlídek vyhlašovaných, 
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popřípadě spoluvyhlašovaných ministerstvem podle vyhlášky 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., které ministerstvo finančně zabezpečuje nebo se podílí na jejich 

zabezpečení jinou cestou. 

 

3.2. Podprogram B – Podpora projektů zaměřených k EVVO pro školní a mimoškolní  

       činnost 

Podprogram je určen na podporu projektů občanských sdružení, zaměřených na 

enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu na základních školách, středních školách, vyšších 

odborných  školách a speciálních školách.  

 

4. Účinnost 

Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem 7. listopadu 2001.  

 

PaedDr. Jaroslav Müllner  v.r. 

náměstek ministra 

skupiny regionálního školství 
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Žádost občanského sdružení o státní dotaci v roce 2002 
obecná část 

(vyplní žadatel) 

Evidenční číslo:…………………………………… 
(doplní MŠMT) 

Název poskytovatele dotace:  MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

Název dotačního programu: Program na podporu činnosti občanských sdružení působících 

v oblasti regionálního školství v roce 2002 

Název podprogramu: ......................................................................................................................  

Název projektu:  .............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 

1. Identifikační údaje o předkládající organizaci 

1.1. Název: .................................................................................................................................  

1.2. Organizační forma (forma právní subjektivity): ....................................................................  

1.3. Adresa: 

Obec: .....................................................  Kód obce: ...................  PSČ: ................  

Část obce: ..............................................  Okres: ........................  Kraj: ................  

Ulice: .....................................................  č. p.: ...........................  č. o.: ................  

Telefon/Fax: ...........................................  ....................................  .........................  

E-mail: ...................................................  ....................................  .........................  

Prezentace na Internetu: http://  ..............  ....................................  .........................  
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1.4. IČO: ............................................................. DIČ: .............................................................  

1.5. Číslo a datum registrace u MV: 

1.6. Číslo účtu: ..........................................................................................................................  

u peněžního ústavu: ...........................................................................................................  

1.7. Adresa příslušného finančního úřadu ...............................................................................  

2. Statutární orgán (statutární zástupci organizace): 

Jméno, titul, funkce: ...............................  ....................................  .........................  

Kontaktní adresa: ....................................  ....................................  .........................  

Telefon/Fax: ...........................................  ....................................  .........................  

E-mail: ...................................................  ....................................  .........................  

 

Jméno, titul, funkce: ...............................  ....................................  .........................  

Kontaktní adresa: ....................................  ....................................  .........................  

Telefon/Fax: ...........................................  ....................................  .........................  

E-mail: ...................................................  ....................................  .........................  

 

Jméno, titul, funkce: ...............................  ....................................  .........................  

Kontaktní adresa: ....................................  ....................................  .........................  

Telefon/Fax: ...........................................  ....................................  .........................  

E-mail: ...................................................  ....................................  .........................  

 

Statutární orgán potvrzuje, že projekt schválil a doporučil k předložení 

do dotačního programu. 

3. Charakteristika organizace s ohledem na dosavadní zaměření činnosti 

3.1. Typ poskytovaných služeb (provozovaných činností): ..........................................................  

 ..............................................................  ....................................  .........................  

 ..............................................................  ....................................  .........................  

3.2. Cílové sociální kategorie, jimž jsou služby určeny: 

a) děti do 18 let  

b) mládež  do 26 let 

c) rizikové skupiny dětí a mládeže  

d) senioři 

e) osoby se zdravotním postižením 

f) osoby v nepříznivé sociální 

situaci 

g) příslušníci národnostních menšin 

h) romská komunita (specifické 

problémy) 

i) osoby, ohrožené drogami nebo 

na drogách závislé 

j) uprchlíci, cizinci 

k) krajané 

l) obyvatelé venkova 

m) jiné  .........................................................  

 .................................................................  

 .................................................................  

 .................................................................  
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3.3. Další projekty realizované předkládající organizací v minulém kalendářním roce: 

 ..............................................................  ....................................  .........................  

 ..............................................................  ....................................  .........................  

 ..............................................................  ....................................  .........................  

4. Působnost organizace (uveďte jednu možnost, která v působnosti převažuje) 

4.1. Mezinárodní (územní vymezení) ...........................................................................................  

4.2. Celostátní ...........................................................................................................................  

4.3. Krajská (název nebo názvy regionu) ......................................................................................  

4.4. Místní (název lokality) ............................................................................................................  

5. Počet placených pracovníků v organizaci (aktuální stav) 

5.1. Celkový počet placených pracovníků: ..............................................................................  

5.2. Přepočtený počet placených pracovníků (na plné pracovní úvazky): ...................................  

5.3. Počet členů organizace: .....................................................................................................  

6. Údaje o projektu, na který je žádána státní dotace v roce 2002 

6.1. Název projektu: .................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

6.2. Doba realizace projektu: od  ...............................................  do  .....................................  
(realizace můře trvat déle než jeden rozpočtový rok) 

6.3. Místo realizace projektu ....................................................................................................  

6.4. Ve kterém kraji je projekt realizován ..............................................................................  

6.5. Byl projekt dotován ze státního rozpočtu v minulém kalendářním roce? Pokud ano, 

uveďte kterým orgánem a v jaké výši: 

 ..............................................................  ....................................  .........................  

 ..............................................................  ....................................  .........................  

6.6. Zařazení projektu k příslušné hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO pro rok 

2002 

a) poskytování sociálních služeb  

b) ochrana a podpora zdraví včetně péče o zdravotně postižené 

c) ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj 

d) rozvoj kultury, záchrana kulturního dědictví 

e) příprava na vstup do EU, spoluúčast na programech EU 

f) rozvoj sportu a tělovýchovy 

g) podpora rovných příležitostí mužů a žen 

h) práva příslušníků národnostních a etnických menšin včetně menšiny romské 

i) péče o ohrožené a problémové skupiny obyvatel 

j) ochrana spotřebitele a ochrana nájemních vztahů 

k) pomoc při nenadálých událostech 

6.7. Základní idea a stručný obsah projektu, včetně počtu osob, jimž projekt prospěje: 
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 ..............................................................  ....................................  .........................  

 ..............................................................  ....................................  .........................  

 ..............................................................  ....................................  .........................  

 ..............................................................  ....................................  .........................  

 ..............................................................  ....................................  .........................  

 ..............................................................  ....................................  .........................  

 ..............................................................  ....................................  .........................  

 ..............................................................  ....................................  .........................  

6.8. Realizátor projektu (řešitel): 

Jméno, titul, funkce: ...............................  ....................................  .........................  

Organizace: ............................................  ....................................  .........................  

Adresa: ..................................................  ....................................  .........................  

Telefon/Fax: ...........................................  ....................................  .........................  

6.9. Počet přepočtených pracovníků zajišťujících realizaci projektu (na který je žádána státní 

dotace pro rok 2002): ..............................................................................................................  

6.10. Počet dobrovolníků podílejících se na realizaci projektu: .............................................  

7. Základní údaje o rozpočtových nákladech na projekt  (na který je žádána státní dotace pro rok 

2002): 

7.1. Celkové náklady projektu: ................................................................................................  

Neinvestiční dotace celkem: ....................  ....................................  .........................  

Z toho osobní náklady: 

mzdy ............................................  ....................................  .........................  

ostatní osobní náklady ..................  ....................................  .........................  

pojistné sociálního a zdravotního pojištění .........................  .........................  

Z toho materiální náklady (DHM): ...........  ....................................  .........................  

Z toho nemateriální náklady (služby): .......  ....................................  .........................  

Investiční náklady celkem: ......................  ....................................  .........................  

7.2. Výše požadované dotace celkem: ................................  tj. max % (z celkových nákladů) .....  

Neinvestiční dotace celkem: ....................  ....................................  .........................  

Z toho osobní náklady: 

mzdy ............................................  ....................................  .........................  

ostatní osobní náklady ..................  ....................................  .........................  

pojistné sociálního a zdravotního pojištění .........................  .........................  

Z toho materiální náklady (DHM): ...........  ....................................  .........................  

Z toho nemateriální náklady (služby): .......  ....................................  .........................  

Investiční náklady celkem: ......................  ....................................  .........................  



Příloha č. 2 

k Metodickému pokynu čj. 24783/2001-22 

7.3. Vlastní podíl organizace na financování projektu (na který je žádána státní dotace pro rok 

2002, pokud se organizace podílí vlastními příjmy, např. ze spoluúčasti klientů, z členských 

příspěvků nebo z příjmů z poskytovaných služeb): 

V celkové částce: ....................................  ....................................  .........................  

V %: ......................................................  ....................................  .........................  

7.4. Podíl ústředních orgánů, krajských, magistrátních nebo obecních úřadů na 

financování projektu (na který je žádána státní dotace pro rok 2002) - předpoklad: 

Název: ....................................................  částka: ........................  %  ...................  

Název: ....................................................  částka: ........................  %  ...................  

Název: ....................................................  částka: ........................  %  ...................  

7.5. Podíl dalších subjektů (podnikatelské organizace, nadace, nadační fondy apod.) na 

financování projektu (na který je žádána státní dotace pro rok 2002) - (předpoklad) 

Název: ....................................................  částka: ........................  %  ...................  

Název: ....................................................  částka: ........................  %  ...................  

Název: ....................................................  částka: ........................  %  ...................  

7.6. Podíl zahraničních zdrojů na financování projektu (na který je žádána státní dotace pro rok 

2002) - předpoklad 

Název: ....................................................  částka: ........................  %  ...................  

Název: ....................................................  částka: ........................  %  ...................  

Název: ....................................................  částka: ........................  %  ...................  

8. Údaje o celkových  příjmech a výdajích organizace v roce 2001 

8.1. Příjmy od odběratelů služeb celkem: ................................................................................  

8.2. Příspěvky ústředních orgánů, krajských, okresních, magistrátních, obecních úřadů: 

 ..............................................................  ....................................  .........................  

 ..............................................................  ....................................  .........................  

 ..............................................................  ....................................  .........................  

8.3. Dary nadací, z podnikatelské sféry apod. (uvedení částky a názvu nadace či jiného subjektu): 

 ..............................................................  ....................................  .........................  

 ..............................................................  ....................................  .........................  

 ..............................................................  ....................................  .........................  

8.4. Příjmy z členských příspěvků: ..........................................................................................  

8.5. Další příjmy: ......................................................................................................................  

 ..............................................................  ....................................  .........................  

 ..............................................................  ....................................  .........................  

 ..............................................................  ....................................  .........................  

8.6. Celkové výdaje v roce 2001: ..............................................................................................  

 ..............................................................  ....................................  .........................  
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Vyúčtování účelových dotací poskytnutých ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

v roce 2002 na základě rozhodnutí 

rozhodnutí č.: ......................................... 

1. výše poskytnuté dotace 

investiční prostředky. .....................................................................................................  

neinvestiční prostředky ..................................................................................................  

 z toho: mzdové prostředky .........................................................................................  

c e l k e m  poskytnuto ................................................................................................  

2. vyúčtování dotace 

investiční prostředky ......................................................................................................  

neinvestiční prostředky ..................................................................................................  

 z toho: mzdové prostředky .........................................................................................  

c e l k e m  čerpáno .....................................................................................................  

3. skutečné celkově vynaložené náklady na akci ..............................................................................................................  

4. procentuální čerpání dotace z celkově skutečně vynaložených nákladů na akci.......................................................  

5. rozdíl 

a) k vrácení ministerstvu  - investiční prostředky ...........................................................  

- neinvestiční prostředky .........................................................  

b) hrazeno z nákladů organizace .....................................................................................  

6. místo uložení dokladů: 

Datum vyúčtování: 

Zpracoval: 

Telefon: 

razítko a podpis 

pověřeného zástupce sdružení 

Stanovisko revizního orgánu (příp. pracovníků pověřených kontrolou) 

 

Přílohy: 
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k Metodickému pokynu čj. 24783/2001-22 

 

Přehled o úhradách plateb - Neinvestiční prostředky 

rozhodnutí č.: ........................................... 

 

položka číslo dokladu 
*)

 účel použití částka v Kč 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

Čerpání celkem 
 

 

 

*)  podle účetní evidence 

 

 

 

 

 

 

Evropské jazykové portfolio pro žáky ve věku 11 – 15 let 
č.j. 26 996/2001-25 

 
Informace o možnosti jeho zavádění do praxe v 6. – 9. ročníku 
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“Evropské jazykové portfolio pro žáky a žákyně ve věku 11 – 15 let” chápeme jako 

fakultativní pracovní sešit ke všem učebnicím cizích jazyků. Má schvalovací doložku MŠMT  

čj. 24 242/2001-22 a je  zařazené v Seznamu učebnic a učebních textů pro základní školy.  

 

Projekt Evropského jazykového  portfolia ( dále jen EJP) vznikl z   iniciativy Rady 

Evropy jako motivační nástroj a informační dokument, který odpovídá současné ekonomické, 

společenské  a kulturní realitě. Jde o dokument, ve kterém si ti, co se jazyk učí nebo učili, ať 

již ve škole nebo mimo školu, mohou zaznamenávat své jazykové a kulturní zkušenosti. EJP 

jasným a transparentním popisem jazykových dovedností a kvalifikací přispěje 

ke koherentnosti jazykového  vzdělávání v Evropě, k jeho diversifikaci, ke zvýšení mobility 

a  k pochopení nutnosti celoživotního jazykového vzdělávání. Doporučení R ( 98) 6 Výboru 

ministrů členských států Rady Evropy doporučilo vládám jednotlivých států zavedení EJP do 

praxe.  

 

V České republice byla dosud schválena Radou Evropy česká mutace Evropského   

jazykového portfolia pro  žáky a žákyně ve věku 11-15 let, jehož autorkou je Mgr. Radka 

Perclová.  Během tohoto školního roku bude vydáno “ Evropské jazykové portfolio pro žáky 

do 11 let” a  “Evropské jazykové portfolio pro  střední školy”. EJP vychází z metodických 

principů “Společného evropského referenčního rámce pro studium, výuku a hodnocení cizích 

jazyků”.  

 

Naším úkolem je zavedení Evropského jazykového portfolia  do školní praxe. Není 

cílem nařídit povinně používání portfolia, ale doporučit jeho využívání  jako jednu 

z  metod práce, která napomáhá   pochopení nového způsobu evaluace jazykových znalostí 

a dovedností.  Na podporu práce s  Evropským jazykovým portfoliem byla vydána příručka 

pro učitele k  Evropskému jazykovému portfoliu a bude učitelům dána k dispozici na 

seminářích o jazykovém portfoliu. Tyto semináře budou organizovány pedagogickými centry. 

 

Způsob hodnocení, které EJP uplatňuje, není v našich školách zcela běžný. Hodnocení se 

zaměřuje na to, zda žáci dosáhli, či nedosáhli určitého cíle. Žák specifické dovednosti buď 

ovládá nebo neovládá, hodnocení se týká jeho vlastního výkonu. Nezáleží na tom, jak je 

úspěšný ve srovnání se svými spolužáky - každý si  v portfoliu stanoví svou vlastní laťku. 

Portfolio pak působí motivačně i na slabší žáky. Hodnocení se zaměřuje na běžné potřeby 

každodenního života, na dovednosti, které při komunikaci v cizím skutečně využíváme. 

Dalším rysem je hodnocení autonomní, při kterém se ani nepřeceňujeme ani nepodceňujeme. 

Takovémuto hodnocení se žák musí naučit. Portfolio usiluje o to, aby jasně stanovilo 

konkrétní cíle, jejichž dosažení by žáci uměli zhodnotit sami. 

 

Přejeme všem učitelům jazyků, aby našli v jazykovém portfoliu dobrého pomocníka pro své 

vyučovací hodiny jazyků a aby jim přinášelo radost z učení. 

 

              v.z. Jaromír Krejčí v.r. 

V Praze dne 15. října 2001          PhDr. Jana Švecová, CSc. 

              vrchní ředitelka sekce vzdělávání 
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________________________________________________________________ 

 

ČÁST OZNAMOVACÍ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

Č.j.: 28 239/2001-11 

 

Sdělení MŠMT k programu Nadace Roberta Bosche “Junge Wege in Europa” 

 

MŠMT sděluje, že Nadace Roberta Bosche se sídlem ve Stuttgartu informovala o možnosti 

účasti českých škol/skupin mládeže na společných projektech v rámci programu “Junge Wege 

in Europa”. Dosud byla nadací na celkem 378 projektů poskytnuta finanční dotace ve výši 2,6 

milionů euro, tj. cca 90 mil. Kč. V roce 2002/2003 zůstává ústřední téma společných projektů 

“Demokracie v Evropě”. Společná práce na projektech by měla být zahájena 1. 7. 2002 a 

ukončena do 31. 8. 2003. K účasti jsou zváni žáci a mladí lidé ze Spolkové republiky 

Německo a žáci, studenti a skupiny mladých lidí z České republiky a dalších zemí střední a 

východní Evropy  ve věku od 13 do 21 let. Součástí projektu jsou přípravná a evaluační 

setkání v partnerské zemi, jakož i reciproční desetidenní pobyty žáků a mladých lidí v zemi, 

v níž má sídlo partnerská škola či instituce, během kterých se řeší společný projekt.  

 Nadace Roberta Bosche poskytne rozhodující část finančních prostředků spojených s prací 

na projektu a jeho prezentací (např. cestovní výlohy, pobytové náklady). Společné projekty 

vyhodnocuje mezinárodní jury. Pro rok 2002/2003 má Nadace Roberta Bosche k dispozici 

finanční dotaci ve výši 750 000 euro, tj. cca 25,5 mil. Kč. Žádosti musí být podány německou 

partnerskou školou nebo mládežnickou organizací, popř. skupinou mládeže do 1. 3. 2002. 

Rozhodnutí komise bude sděleno do poloviny června 2002. Bližší informace jsou na 

internetové adrese http://www.bosch-stiftung.de. 

 

 

                                                                                        Dr. 

Pavel Cink, v.r. 

                                                                                  ředitel 

odboru zahraničních 

                                                                                  vztahů a 

evropské integrace 
 

V Praze dne 2. 11. 2001 

 

 

 

 

Seznam dalších vzdělávacích zařízení, kterým byly MŠMT ČR akreditovány vzdělávací 

programy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2000 - 3. část (dodatek) 
 
 
Číslo  osvědčení                                 Název vzdělávacího zařízení   

 Platnost osvědčení do: 

-------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------  

32 564/2000-20-193  Základní škola K Dolům     31. března 2003 

   K Dolům 2, 143 00  Praha 4 

http://www.bosch-stiftung.de/
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1. Kurz “Počítač a učitel ZŠ”  pro učitele všech typů a stupňů škol se základní znalostí obsluhy PC  

 

 

32 761/2000-20-196  Pedagogické centrum Zlín    28. února 2003 

Potoky 267, 760 01 Zlín 
 

Pro pedagogy zajišťující školní výchovně vzdělávací zájezdy a akce : 

1. “Základní lyžařský instruktorský kurz” pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ  

2. “Doškolovací lyžařský instruktorský kurz” pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ 

3. “Instruktor snowboardingu – instruktorský kurz” pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ 

4. “Instruktorský kurz vodní turistiky” pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ 

 

32 762/2000-20-197 Pedagogické středisko Hodonín    28. února 2003 

   Dobrovolského 4, 695 01  Hodonín 

 

1. Seminář “Cesty k efektivnější výuce – pilotní seminář”  pro učitele ZŠ a SŠ 

2. Seminář “Stravování, nové trendy ve výživě”  pro ředitelky MŠ a učitele rodinné výchovy ZŠ  

3. Cyklus seminářů “Umí ředitelky pružně reagovat na změny?” pro ředitelky a vedoucí učitelky MŠ, ředitelky 

ZŠ s MŠ  

4. Exkurze s hospitací “Dokážu to? v praxi” pro učitelky MŠ a ZŠ 

5. Terénní exkurze “Euroregion Bílé-Biele Karpaty, CHKO a Biosférická rezervace UNESCO” pro učitele 

zeměpisu, přírodopisu, vlastivědy, přírodovědy a ekologické výchovy 

6. Seminář “O chemických látkách a chemických přípravcích” pro vedoucí pracovníky škol a školských 

zařízeních, pro učitele chemie a biologie 

7. Seminář “Nové přístupy v chemii ( alternativní výuka – integrované vyučování)” pro učitele chemie ZŠ a SŠ 

8. Cyklus praktických dílen “Učíme se navzájem” pro učitele rodinné výchovy, vychovatelky ŠD a  pro 

učitele praktických činností ZŠ 

9. Výcvikový seminář “Plánování a projektování v MŠ - I. a II. modul” pro ředitelky MŠ a ZŠ s MŠ 

10. Pracovní seminář “Hudebku (ne)mám nejraději,  aneb  co se do učebnic nevešlo” pro učitele Hv na ZŠ a 

víceletých gymnázií 

11. Poznávací exkurze “Jaderná elektrárna Temelín” pro učitele fyziky a zeměpisu ZŠ a SŠ 

12. Seminář “Co ničí hlas učitele” pro všechny pedagogické pracovníky 

13. Hospitace s besedou “Ukázková hodina čtení v 1. třídě” pro učitele 1. stupně ZŠ 

14. Cyklus praktických seminářů “Pohybové hry na 1. stupni ZŠ” pro učitele 1. stupně ZŠ 

15. Přednáška “Dokumentace školy, legislativa, vnitřní směrnice školy” pro ředitele a zástupce ředitelů ZŠ a SŠ 

a pedagogům se zájmem o vedoucí funkci 

16. Seminář “Hudebně - pohybová výchova” pro učitelky MŠ a 1. stupně ZŠ a vychovatelky ŠD 

17. Seminář “Vyučování výtvarné výchovy v projektech a výtvarných řadách I. a II.” pro učitele 1. stupně ZŠ a 

učitelům Vv  2. stupně ZŠ, zejména neaprobovaným 

18. Cyklus besed s hospitací “Vítejte u nás” pro učitele 1. stupně ZŠ 

19. Cyklus seminářů  “Netradiční výtvarné techniky” pro učitele 1. stupně ZŠ a učitelům Vv  2. stupně ZŠ, 

zejména neaprobovaným 

20. Cyklus vycházek “Pojďte s námi na vycházku aneb Poznáváme přírodu” pro učitele přírodovědy na 1. 

stupni ZŠ, učitele biologie na 2. stupni ZŠ a SŠ 

21. Kurz “Angličtina pro ředitele” pro ředitele ZŠ a SŠ a jejich zástupce  

22. Seminář “Dopravní výchova I. a II.” pro učitelky MŠ, vychovatelky ŠD, učitele 1. stupně ZŠ, učitele 

dopravní výchovy 2. stupně ZŠ a SŠ 

23. Cyklus seminářů “Hry pro uvolnění a koncentraci” pro vychovatelky v ŠD 

24. Praktické dílny a exkurze” Práce s netradičním materiálem” pro učitele pěstitelských prací  a vychovatelky 

ŠD a školních klubů 

25. Seminář s dílnou “Drsňáci, Kvítka a ti další aneb Jaká je inkluzívní škola?” pro učitele ZŠ a SŠ 

26. Výcvikový seminář “Dramatická výchova v hodinách českého jazyka” pro učitele Čj     2. stupně ZŠ a SŠ 

27. Výcvikový seminář “Dyslexie na 2. stupni ZŠ” pro učitele Čj 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií  

28. Praktický seminář “Internet bez Internetu” pro pedagogické pracovníky se základní znalostí obsluhy PC a 

MS Word 

29. Seminář “Výuka angličtiny u žáků s poruchami učení” pro učitele Aj ZŠ a SŠ 

30. Cyklus praktických seminářů “Inspirace pro tělesnou výchovu” pro učitele Tv  

31. Cyklus seminářů “Skrze sebe vnímám svět” pro učitele Vv 
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32 763/2000-20-198 Pedagogicko-psychologické centrum, obč. sdružení  31. března 

2003 

   Hanychovská 832/37, 460 10  Liberec 

 

1. Semináře a přednášky “Psychosociální průprava učitelů” pro  pedagogické pracovníky všech stupňů a typů 

škol 

 

32 767/2000-20-202  Služba škole Frýdek - Místek     28. února 2003 

   Politických obětí 531, 738 02  Frýdek - Místek 

 

1.  “Praha – exkurzně vzdělávací zájezd”  pro učitele speciální pedagogiky a učitele Vv, Hv a  dějepisu  

2. “Práce se školním dětským pěveckým sborem” pro učitele  Hv a pedagogy vedoucí dětské pěvecké sbory  

 

Metodický klub učitelů 1. stupně ZŠ 

3. Strukturované drama a dramatická improvizace 

4. Pohybová průprava v dramatické výchově 

5. Nové pojetí slohového výcviku na 1. stupni ZŠ 

6. Problém hodnocení integrovaných žáků 

7. Kooperativní formy práce 

8. Projektové vyučování ve výtvarné výchově 

9. Nové náměty v hudební výchově 

10. Návštěva ZŠ Morávka 

11. Návštěva Montessori MŠ v Ostravě 

 

 

32 769/2000-20-203 Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta   28. února 2003 

   Katedra tělesné výchovy, M.D. Rettigové , 116 39  Praha 1 

 

1. Kurz “Moderní gymnastické formy ve školní a mimoškolní tělesné výchově” pro učitele Tv  ZŠ a SŠ  

2. Kurz “Moderní přístupy k nevýkonovému pojetí školní tělesné výchovy” pro učitele MŠ a ZŠ a cvičitele  

z řad pedagogických pracovníků pracující s dětmi a mládeží 

3. Kurz “Netradiční sportovní hry ve školní a mimoškolní tělesné výchově (florbal, tenis, korfbal)”  pro učitele 

Tv  ZŠ 

4. Kurz “Moderní přístupy k plavání dětí mladšího a středního školního věku ve školní a mimoškolní tělesné 

výchově” pro učitele Tv ZŠ, SŠ a učitelkám MŠ 

 

32 770/2000-20-204  Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta  28. února 2003 

   Katedra didaktiky matematiky 

   Ke Karlovu 3,  121 16  Praha 2 – Nové město 
 

1. Cyklus seminářů “Diferenciální a integrální počet pro střední školy” pro učitele matematiky středních škol  

 

32 537/2000-20-205 Pedagogické centrum Ostrava                 15. dubna 

2003 

   Blahoslavova 1576/2,  702 00  Ostrava 
 

1. Exkurze “Jaderná elektrárna Dukovany” pro učitele fyziky ZŠ a SŠ 

2. Cyklus seminářů “Víkendová škole hry na zobcovou flétnu” pro učitele ZUŠ  

 

Aktuální témata 

1. Seminář “Drogová závislost z pohledu moderní psychologie” pro všechny učitele ZŠ a SŠ  

 

 

Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie 

1. Seminář “Zvládání projevů agrese a šikanování” pro učitele všech typů škol a školských zařízení  

2. Seminář “Nové poznatky z psychologie rodin” pro učitele všech typů škol a školských zařízení 

 

Předškolní výchova 

1. Seminář “Tvořivá dramatika” pro učitelky MŠ 
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2. Přednáška “Vývoj dětské řeči a nejčastější chyby při nácviku řeči” pro učitelky MŠ a speciálních 

předškolních zařízení  

 
1. stupeň ZŠ 

1. Seminář  “Children´s Literature in English in Primery School; Využití literatury v hodinách angličtiny”  

pro učitele 1.stupně ZŠ 

2. Seminář “Relaxace a uvolnění dětí ve vyučování I. – V.”  pro učitele 1. stupně ZŠ 

3. Seminář “Tvořivá dramatika” pro učitele 1. stupně ZŠ 

 

Český jazyk 

1. Seminář “Frazeologie a škola” pro učitele Čj ZŠ a SŠ  

2. Seminář “Kultura řeči”  pro učitele Čj ZŠ a SŠ a víceletých gymnázií  

3. Seminář “Výrazy cizího původu v češtině” pro učitele Čj ZŠ a SŠ a víceletých gymnázií 

4. Seminář “Záhady českého pravopisu” pro učitele Čj ZŠ a SŠ a víceletých gymnázií  

5. Seminář “Všestranný jazykový rozbor, tentokráte formou skupinové práce” pro učitele Čj ZŠ a SŠ a 

víceletých gymnázií 

 

Cizí jazyky  

1. Seminář “Teasting Zoung learners in English  (Netradiční testování žáků  v hodinách Aj)” pro učitele Aj 

ZŠ a víceletých gymnázií 

2. Seminář “ Nejčastější fonetické chyby (Die häufigsten phonetischen Fehler )” pro učitele Nj ZŠ a víceletých 

gymnázií  

3. Přednáška “Aufwärmungs – und Entpannungübungen im Deutschunterricht (Zahřívací a uvolňovací cvičení 

ve vyučování německému jazyku)”  pro učitele Nj ZŠ a víceletých gymnázií  

 

32 538/2000-20-206 Pedagogické centrum Pardubice    31. března 2003 

   Za Pasáží 657,   530 02  Pardubice 

 
Český jazyk a literatura 

1. Metodický seminář “Záludnosti češtiny a ve výuce českého jazyka” 1. stupně ZŠ a  pro učitele  Čj na 2. 

stupni ZŠ  

2. Seminář “Mini projekty v češtině (pokračování semináře ”Nuda při češtině, ani nápad”)”    pro učitele Čj 

na ZŠ a ZvŠ 

 

Cizí jazyky a literatura 

1. “Metodicko didaktický seminář” pro učitele Aj na ZŠ 

 

Společenskovědní obory a předměty 

1. “Rodinná výchova- seminář učitelů rodinné výchovy” pro učitele rodinné výchovy 

 

Matematika a fyzika 

1. Seminář “Matematika nejen v lavicích (herní aktivity)” pro učitele 1. stupně ZŠ 

2. Seminář “Matematika s nadhledem- vzhůru na geometrii” pro učitele matematiky 2.stupně ZŠ 

  

Pro 1. stupeň základní školy 

1. Seminář “Tvořivé hry” pro vychovatelky ŠD 

2. Seminář “Didaktické hry v českém jazyce” pro učitele 1. stupně ZŠ 

3. Seminář “Práce s pohádkou” pro vychovatelky ŠD 

4. Seminář “Úskalí výuky prvouky” pro učitele 1. stupně ZŠ, zejména 3. ročníku  

5. Seminář “Čtení bez nesmyslů” pro učitele 1. stupně ZŠ a ZvŠ 

6. Seminář “Učíme se číst genetickou metodou” pro učitele 1. stupně ZŠ a ZvŠ 

7. Seminář “Školní družina jako součást školy” pro ředitele ZŠ a vedoucí ŠD  

 

Předškolní výchova 

1. Seminář “Soukolí - souhra, soulad” pro učitelky MŠ, 1. stupně ZŠ, ZvŠ a vychovatelky ŠD 

2. Kurz “Relaxace” pro učitelky MŠ a vychovatelky ŠD 

3. Seminář “Dramatická hra” pro učitelky MŠ 

4. Seminář “Rozvíjení vnímání hrou (EDU cvičení)”  pro učitelky MŠ  

5. Seminář “Dovednosti a kouzlení s papírem (se zaměřením na jaro, léto)” pro učitelky MŠ a 1. a 2. ročníků 

ZŠ 
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6. Kurz “Cvičení s míčem”  pro učitelky MŠ a 1. stupně ZŠ 

7. Seminář “Grafomotorika - problém předškoláka?” pro učitelky MŠ 

 

Estetická a hudební výchova 

1. Kurz “Hudební hrátky pro  MŠ”  pro učitelky MŠ 

2. Kurz “Hry s hudbou” pro učitelky MŠ, vychovatelky ŠD, učitele ZŠ ZvŠ  a speciálních škol 

3. Seminář “Hrajeme si, zpíváme si” pro učitele 1. stupně ZŠ, ZvŠ a vychovatelky ŠD  

4. Kurz “Hudební hrátky pro ZŠ” pro učitele 1. stupně ZŠ, ZvŠ a vychovatelky ŠD a DDM  

  

Tělesná výchova 

1. “Doškolovací lyžařský kurz” pro učitele ZŠ zajišťující výchovné školní lyžařské zájezdy – absolventy 

základního kurzu LVVZ 

 

Pedagogika, speciální pedagogika a psychologie 

1. Informativní seminář “Cvičení mozku (Dennisonova metoda)”  pro učitele ZŠ a ZvŠ  

Osvědčení k tomuto semináři není vydáno pro výcvik terapeutů z řad pedagogických pracovníků.  

 

Speciální školství 

1. Seminář “Hledání inspirace: předvánoční výstava - Nové Město nad Metují” pro učitele ZvŠ, speciálních 

škol a ZŠ 

 

Vzdělávací zájezdy a exkurze 

1. Exkurze “Valdštejnský a Lichtenštejnský palác” pro učitele dějepisu a občanské výchovy   

 

 

32 539/2000-20-207 Pedagogické centrum Praha    15. února 2003 

   Na Poříčí 4, 110 00  Praha 1 

 

1. Seminář “Jak zjistit kvalitu a řídit její změnu na škole” pro ředitele, zástupce ředitelů a učitele všech typů 

škol 

2. Seminář “Tvorba a realizace minimálních preventivních programů ve škole, část  I.  a  II.” pro 

pedagogické pracovníky všech typů škol a školských zařízení 

3. Seminář “Sedm klíčů od pohádky - netradiční zápis do 1. ročníku – projektové vyučování”  pro pedagogy 

1. stupně ZŠ 

4. Seminář “Kapitoly z hudební výchovy pro 1. stupeň ZŠ” pro učitele 1. stupně ZŠ 

5. Seminář “Moderní populární hudba v učebnicích hudební výchovy pro 8. ročník ZŠ” pro učitele II. stupně 

ZŠ a nižších ročníků gymnázia 

6. Kurz “Dramatická práce s pěveckým sborem” pro učitele hudební výchovy a pedagogy vedoucí dětské 

sbory 

7. Kurz “Etnohry” pro učitele hudební výchovy a rodinné výchovy ZŠ a SŠ  

8. Kurz “Tradiční lidové techniky z celého světa  - práce s papírem” pro učitele výtvarné výchovy ZŠ a SŠ, 

vychovatele a učitelky MŠ 

9. Kurz “Estetika myšlení a těla” pro učitele výtvarné výchovy a učitele humanitních předmětů ZŠ, SŠ a ZUŠ  

10. Kurz “Dějiny výtvarného umění I.” pro učitele výtvarné výchovy a učitele humanitních předmětů ZŠ, SŠ a 

ZUŠ 

11. Kurz “Týdenní keramický kurz pro začátečníky určený učitelům”  pro učitele výtvarné výchovy ZŠ a SŠ, 

vychovatele ŠD a učitelky MŠ 

12. Kurz “Týdenní keramický kurz pro pokročilé určený učitelům” ”  pro učitele výtvarné výchovy ZŠ a SŠ, 

vychovatele ŠD a učitelky MŠ 

13. Kurz “Literatura je svět, který se dotýká mého života” pro učitele 2. stupně ZŠ a učitele SŠ  

14. Kurz “Základy společenského chování” pro pedagogické pracovníky všech typů  škol a školských zařízení 

15. Kurz “Uplatnění lidských práv a práv dítěte ve výuce” pro všechny učitele a vychovatele  

16. Cyklus seminářů “Kontinenty – Znamení Indie. Multikulturní výchova” pro učitele dějepisu, občanské 

výchovy, zeměpisu a další pedagogy zajímající se o problematiku multikulturní výchovy 

17. Cyklus seminářů  “Artefiletika pro mateřské školy – prohloubená příprava”  pro učitelky MŠ 

18. Seminář “I slohu se dá naučit” pro učitele českého jazyka ZŠ a Š 

19. Kurz “Vzdělávání dětí s těžkým mentálním postižením” pro speciální pedagogy ZvŠ  a pedagogy pracující 

s dětmi s těžkým mentálním postižením  

20. Kurz “Závislost, únik, agrese” pro pedagogy všech stupňů a typů škol a školských zařízení  

21. Seminář “Jak zlepšit přípravu žáků na život v propojené multikulturní Evropě” pro pedagogy MŠ a ZŠ 
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22. Kurz “Herní aktivity” pro nekvalifikované učitele a vychovatelky 

23. Kurz “Trénink “Řešení obtížných situací ve škole i mimo ni”  pro ředitele  všech typů škol a školských 

zařízení  

24. Dvoudenní kurz “Windsurfing” pro učitele Tv  

25. Kurz “Škola – dílna budoucnosti” pro vedoucí pedagogické pracovníky, zejména ředitele malotřídních ZŠ  

26. Dílny “Hudebně – dramatická výchova s prvky muzikoterapie” pro učitele Hv, Rv, Ov, literatury, 

vychovatele  a učitelky MŠ  

27. Seminář “Dramatizace písniček a pohádek”  pro učitele Hv, Rv, Ov, literatury, vychovatele  a  učitelky 

MŠ 

28. Kurz “Formy dramatického poslechu hudby na 1. stupni ZŠ a v MŠ” pro učitelky MŠ a pedagogy 1.stupně 

ZŠ 

29. Semináře “Slovo jako lodička pro obrazy” pro učitele 1. stupně ZŠ 

 

32 540/2000-20-208 Pedagogické centrum pro polské národnostní školství  28. února 2003 

   Ostravská 21, 737 01  Český Těšín 

 

Pro pedagogické pracovníky ze škol a školských zařízení s polským jazykem vyučovacím: 

1. Kurz “Jak zdokonalit práci ředitele školy - Management ředitele školy” pro ředitele ZŠ a SŠ a jejich 

zástupce 

2. Kurz “Utvořme nádhernou školku - Management ředitelky MŠ” pro ředitelky MŠ a jejich zástupkyně  

3. Kurz “7 kroků - preventivní proti alkoholový a proti drogový program” pro učitele a výchovné poradce na 

ZŠ a SŠ  

4. “Kurz ekologie”  pro učitele biologie a zeměpisu ZŠ a SŠ 

5. Kurz “Metoda dobrého startu” pro učitelky MŠ a 1. st. ZŠ 

6. Přednášky a praktická cvičení “Využití pedagogiky hry ve vyučování” pro učitelky MŠ a ZŠ 

7. “Počítačový kurz pro začátečníky” pro pedagogy 

8. “Počítačový kurz pro pokročilé” pro pedagogy vyučující informatiku a výpočetní techniku  

9. Kurz “Poznáváme INTERNET” zejména pro učitele výpočetní techniky a ředitele ZŠ a SŠ a jejich zástupce 

10. Praktická cvičení “Metodika výuky hry na zobcovou flétnu a ozdravných dechových cvičení” pro začínající 

učitelky MŠ a 1. stupně ZŠ a vychovatelky ŠD 

11. “Kurzy metodiky a učení polského jazyka” pro učitele jazyků, dějepisu a zeměpisu  

12. Kurz “Jazykové a metodické studium anglického jazyka – Modul 1” pro učitele Aj ZŠ 

13. Kurz “Jazykové a metodické studium anglického jazyka – Modul 2 a 3” pro učitele Aj ZŠ 

14. Kurz “Jazykové a metodické studium německého jazyka – Modul 1 - 3” pro učitele Nj ZŠ 

15. Kurz “Příprava učitelek MŠ v oblasti logopedické péče dětí polské národnosti”  

16. Kurz “Školení učitelů 1.-5. roč. ZŠ s polským jazykem vyučovacím v oblasti logopedické prevence a terapie 

vývojových poruch učení” 

17. “Kurz dramatické výchovy pro učitele 1. - 5. ročníku ZŠ” 

18. “Kurz nápravného tělocviku”   pro učitele Tv 1. stupně ZŠ a učitelky MŠ  

19. Seminář “Muzikoterapie (s prvky logo-rytmizace)” pro učitelky a učitele předškolních zařízení a školských 

zařízení a učitele Hv a rodinné výchovy, speciální pedagogy 

 

Pobytové kurzy metodiky a učení polského jazyka v Polsku  pro učitele MŠ a ZŠ: 

20. Pobytový 14 denní  “Kurz využití metody pedagogiky hry ve výuce polského jazyka” pro učitelky MŠ, 

vychovatelky ŠD, učitelky 1. stupně ZŠ, začínající učitele, učitele jazyků, dějepisu a zeměpisu  

21. Pobytový 14 denní  “Kurz kultury a polské tradice s elementy lidového a národního tance” pro učitelky 

MŠ, vychovatelky ŠD, učitelky 1. stupně ZŠ, začínající učitele, učitele jazyků, dějepisu a zeměpisu  

22. Pobytový 14 denní  “Kurz kultury a polského jazyka s elementy dramatické výchovy” pro učitelky MŠ, 

vychovatelky ŠD, učitelky 1. stupně ZŠ, začínající učitele, učitele jazyků, dějepisu a zeměpisu  

23. Pobytový 10 denní  “Kurs metodiky pro učitele fyziky, matematiky, chemie a biologie” pro začínající 

učitele, učitele matematiky, fyziky, biologie a zeměpisu  

24. Exkurze, přednášky a semináře “Metodická setkání učitelů” dle jednotlivých požadavků škol a školských 

zařízení s polským jazykem vyučovacím podle odborného zaměření   

 

32 541/2000-20-209 Pedagogické centrum Střední Čechy    28. února 2003 

   Na Strži 35 a,  140 00  Praha 4 - Krč 

 

1. Cyklus pracovních seminářů “Nová maturita” pro učitele Čj a literatury a cizích jazyků na gymnáziích, SOŠ 

a SOU 
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2. Literárně-didaktický seminář “Dobrodružství s literaturou” pro učitele Čj a literatury a cizích jazyků na 

gymnáziích, SOŠ a SOU 

3. Přednáška a seminář “Novinky z pravopisu a tvarosloví” pro učitele Čj a literatury 2. stupně ZŠ, víceletých 

gymnázií a SŠ 

4. Přednáška a seminář “Průniky do české literatury I. poloviny 20. století” pro učitele Čj a literatury a na 

gymnáziích, SOŠ, SOU a ZŠ 

5. Přednáška “Základy environmentálního vzdělání a trvale udržitelného rozvoje” pro učitele občanské nauky  

a základu společenských věd na ZŠ, gymnáziích, SOŠ a SOU 

6. Seminář “Moderní didaktika v angličtině na 1. a 2. stupni ZŠ) pro učitele Aj na ZŠ 

7. Seminář “Metodická dílna -Hrajte si s námi”  pro učitele ZŠ 

8. Seminář “Einführung in die deutsche Literatur” pro učitele Nj ZŠ a SŠ  

9. Seminář “Sprechen – Ubungstypologie” pro učitele Nj ZŠ a SŠ 

10. Přednášky “Právnické minimum pro řídící pracovníky” pro ředitele MŠ, ZŠ a SŠ  

11. Seminář “Jak učit žáky číst s porozuměním” pro učitele 1. stupně ZŠ, učitele Čj 2.stupně ZŠ a speciální 

pedagogy 

12. Seminář “Jak učit žáky písemnému dělení” pro učitele 1. stupně ZŠ  

13. Přednášky “Dítě v krizi” pro učitele ZŠ, výchovné poradce i další pedagogické pracovníky 

14. Seminář “Dopravní výchova – základy jednání a chování v silničním provozu” pro učitele dopravní výchovy 

15. Kurz “Microsoft Excel for Windows” pro učitele  ZŠ a SŠ se základní znalostí obsluhy PC  

16. Kurz “Microsoft Word for Windows” pro učitele ZŠ a SŠ se základní znalostí obsluhy PC 

17. Seminář “Alternativní formy tělesné výchovy s důrazem na zdravotní složku”  pro učitele Tv na ZŠ, 

učitelky MŠ a ZvŠ 

18. Seminář “Výchova ke zdravému způsobu života” pro učitele všech stupňů škol, ředitele a další pedagogické  

pracovníky všech typů škol 

19. Kurz “Suchá vánoční stavba” pro učitelky MŠ, vychovatelky a učitelky ZŠ  

20. Kurz “Zázračná plastelína” pro učitelky MŠ, vychovatelky a učitelky 1. stupně ZŠ  

21. Kurz “Tvořivá dílna – Začínáme s keramikou” pro učitelky MŠ, vychovatelky a učitelky ZvŠ a ZŠ 

22. Cyklus seminářů “Cesty minulostí” pro učitele dějepisu ZŠ a gymnázií  

23. Seminář “Kulturní památky Středních Čech” pro učitele vlastivědy, dějepisu, zeměpisu a občanské výchovy 

na ZŠ a SŠ 

24. Seminář “Přírodopis na 2. stupni ZŠ” pro učitele přírodopisu na 2. stupni ZŠ a nižších ročnících víceletých 

gymnázií 

25. Seminář “Ekologická výchova na ZŠ” pro všechny pedagogické pracovníky, zejména pro učitele 

přírodopisu a zeměpisu na ZŠ a gymnáziích 

26. Výjezdní seminář “Ekologické centrum Toulcův dvůr” pro učitelky MŠ a vyučujícím prvouky, přírodovědy 

a přírodopisu ZŠ 

27. Seminář “Přírodovědné audiovizuální pořady” pro učitele přírodovědných předmětů ZŠ, gymnázií, SOŠ, 

SOU a VOŠ 

28. Seminář “Zeměpis na 2. stupni ZŠ a SŠ”  pro učitele zeměpisu ZŠ, gymnázií a SOŠ 

29. Seminář “Dějepis na 2. stupni ZŠ a SŠ”  pro učitele dějepisu ZŠ, gymnázií a SOŠ  

 

 

32 542/2000-20-210 INBES, s.r.o.             15. prosince 2002 

   Husova 5, 370 01  České Budějovice 

 

1. Kurz “Konstrukce oděvních střihů” pro pedagogické pracovníky ve střediscích praktického vyučování a 

učitele předmětu konstrukce oděvních střihů : 

 Konstrukce základních střihů 

 Konstrukce dámských střihů 

 Konstrukce pánských střihů 

 

32 543/2000-20-211  Institut Euroschola, občanské sdružení               28. února 

2003 

   Nám. T.G. Masaryka 383, 739 61  Třinec 

 

1. Kurz “Doplnění znalostí o EU” pro učitele společenských věd základních a středních škol  

 

 

32 544/2000-20-212 Institut Jana Pernera, o.p.s.      15. února 2003 

   Studentská  95, 532 10 Pardubice 
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1. Cyklus seminářů “Technologie a řízení dopravy” pro pedagogy učilišť, středních a vyšších odborných  škol  

se  zaměřením na dopravu  

 Dopravní politika 

 Evropské dopravní předpisy a jejich aplikace v právu dopravy České republiky 

 Multimodální doprava 

 Kvalita v osobní dopravě 

 Mezinárodní a vnitrostátní zasilatelství 

 Integrované dopravní systémy hromadné přepravy osob 

 Logistika 

 Ekonomika dopravního podniku 

 Elektronické zdroje environmentálních informací 

 Životní prostředí a doprava 

 Metody operačního výzkumu a jejich aplikace v počítačové podpoře při řešení dopravní obsluhy 

 Informatika I – Základy práce s počítačem 

 Informatika II – textové a tabulkové procesory 

 Informatika III- Služba Internetu 

 Základy obecné teorie přenosu energie a informace 

 Tření a nestability v kontaktu dvou těles 

 Sanace, rekonstrukce a údržba pozemních a inženýrských staveb 

 Perspektivní dopravní prostředky 

 

 

32 545/2000-20-213 Integrovaná střední škola stavební a Učiliště    15. června  

2003 

   Žižkova 20,  586 01  Jihlava 

 

1. “Kurz výpočetní techniky pro pedagogy” pro pedagogické pracovníky všech stupňů a typů škol a školských 

zařízení bez znalostí obsluhy PC 

2. Kurz “Internet pro uživatele” pro pedagogické pracovníky se základními znalostmi operačního systému 

Windows 

3. Kurz “MS Word” pro pedagogické pracovníky se základními znalostmi OS Windows  

4. Kurz “MS Excel” pro pedagogické pracovníky se základními znalostmi OS Windows  

5. Kurz “PowerPoint 2000” pro pedagogy, kteří budou tuto aplikaci používat při školní výuce  

6. Kurz “AutoCAD R13,14 – základní kurz”  pro pedagogy, kteří budou tuto aplikaci používat při školní 

výuce  

7. “Kurz výpočetní techniky na základě evropského standardu” pro pedagogy všech typů a  stupňů škol 

 

  

32 546/2000-20-214 Jihočeská univerzita      28. února 2003 

   Pedagogická fakulta - Katedra tělesné výchovy a sportu 

   Jeronýmova 10,  371 15  České Budějovice 

 

1. “Aerobic pro učitele základních a středních škol” pro učitele Tv  

 

32 547/2000-20-215  Masarykova univerzita v Brně     15. února 2003 

   Pedagogická fakulta - Katedra biologie, Katedra fyziky, 

   Katedra geografie, Katedra chemie,Katedra matematiky  

   Poříčí 7, 603 00  Brno    

 

Katedra biologie 
1. Aplikovaná biologie ve škole podporující zdraví I, II – pro učitele MŠ, ZŠ, SŠ a SpŠ 

2. Škola podporující zdraví – pro učitele Bi, PP, SpP, Rv, Ev a učitele 1. stupně ZŠ 

3. Vybrané školní pokusy z obecné biologie, z biologie člověka a ze základů dědičnosti – pro učitele 1. stupně 

ZŠ a učitele přírodovědy, přírodopisu, biologie ZŠ a SŠ 

4. Školní biologické pokusy pro učitele biologie základních a středních škol – pro učitele biologie a 

přírodopisu ZŠ a SŠ 

5. Botanicko- zoologické exkurze v okolí města – pro učitele biologie a přírodopisu ZŠ a SŠ 

 

Katedra fyziky 
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1. Motivace žáků v přírodovědné výuce na ZŠ a SŠ – pro učitele fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu  ZŠ a 

SŠ s praxí 

2. Školská fyzika v novém miléniu – pro učitele fyziky, matematiky a ostatních přírodovědných předmětů  

ZŠ, SŠ a víceletých gymnáziích 

3. Obnovitelné zdroje energie, úspory energie a nová generace – pro učitele fyziky, chemie, biologie, zeměpisu  

ZŠ a SŠ 

4. Záření kolem nás – pro učitele přírodovědných předmětů ZŠ a SŠ 

 

Katedra geografie 

1. Využití geografických dovedností – pro učitele zeměpisu, biologie a dalších přírodovědných předmětů na 

ZŠ a SŠ 

2. Terénní vyučování, terénní praxe – pro učitele zeměpisu na ZŠ a SŠ 

3. Geografické a geopolitické aspekty rasové problematiky a rasismu – pro učitele vlastivědy, přírodopisu, 

občanská výchovy, náboženství, dějepisu, geografie 

4. Geoinformační technologie pro potřeby učitelů zeměpisu – pro učitele zeměpisu s praxí 

5. Fyzická geografie a globální environmentální změny v laboratoři a v terénu – pro učitele ZŠ a SŠ  

s dlouholetou praxí  

6. Integrované terénní vyučování v místní krajině – pro učitele přírodovědných předmětů 

 

Katedra chemie 

1. Co v učebnicích chemie nebylo – pro učitele chemie ZŠ a SŠ 

 

Katedra matematiky 
1. Matematika na 1. stupni základní a obecné školy -  pro učitele 1. stupně ZŠ a obecných škol 

 

 

32 548/2000-20-216 Masarykova základní škola      15. ledna 

2003 

   Obecnice 255, 262 21  Obecnice 
 

Pro pedagogické pracovníky zajišťující  výcvik na zimních školních akcích : 

1. Kurz pro instruktory školního snowboardingu 

2. Doškolovací kurz pro instruktory školního snowboardingu  

 

 

32 549/2000-20-217 Ostravská univerzita - Přírodovědecká fakulta   15. dubna 

2003  

Centrum celoživotního vzdělávání občanů 

   30. dubna 22, 703 00  Ostrava 

 

Pro učitele biologie na ZŠ a SŠ : 

1. Kurz “Další vzdělávání učitelů v oblasti biologie – kompexní vzdělávací program zaměřený na zdravý 

životní styl”  

2. Seminář “Evoluce a ekologie člověka” 

3. Seminář “Sexuální výchova” 

4. Seminář “Eko-genotoxické faktory”  

5. Seminář “Fylogenéze a systém vyšších rostlin” 

6. Seminář “Fyziologie rostlin” 

7. Seminář “Metody zobrazování v biologii” 

8. Seminář “Ekologie” 

9. Seminář “Management životního prostředí člověka” 

10. Seminář “Didaktika biologie” 

 

 

32 550/2000-20-218 Pedagogické centrum Brno     30. dubna 

2003  

   Křížová 22, 602 00  Brno 
 

1. Semináře “Vyučujete francouzštinu ?” pro učitele Fj ZŠ, SŠ a SOU a v kroužcích  
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2. Přírodovědné exkurze “Bílé Karpaty, Pálava a další lokality” pro učitele přírodovědných předmětů ZŠ a 

gymnázií 

3. Semináře “Náměty pro práci v třídách s rozšířenou výukou matematiky na ZŠ” pro učitele matematiky 2. 

stupně ZŠ 

4. Kurz “Vývojová dysfázie” pro pedagogy MŠ a ZŠ pracující s dětmi s vadami řeči 

5. Kurz “Výtvarná výchova – svět hlíny” pro učitele MŠ a ZŠ a vychovatele ŠD 

6. Cyklus seminářů “Hudební výchova – cesta k rozvoji tvořivých sil dítěte aneb “Hudebku mám nejraději” 

pro učitele Hv ZŠ, ZvŠ a  nižších ročnících víceletých gymnázií 

7. Kurz “Soudobé trendy tvoření tónu na kytaru” pro učitele hry na kytaru ZUŠ 

8. Semináře “Pomoc při výuce dopravní výchovy na ZŠ” pro učitele ZŠ a učitelky MŠ  

9. Přednáška “Problémové dítě v mateřské škole” pro učitelky MŠ 

10. Seminář “Psychomotorika a citová výchova v mateřské škole” pro učitelky MŠ 

11. Semináře “Rozvoj jazykových a metodicko-didaktických kompetencí učitelů německého jazyka na ZŠ” pro 

učitele Nj ZŠ 

12. Cyklus seminářů “Vzdělávací projekt pro učitele 1. stupně ZŠ”  

13. Seminář “Vzdělávací akce pro vychovatelky ŠD při ZŠ” 

14. Cyklus seminářů “Vzdělávání učitelů malotřídních škol – projekty a bloky ve vyučování” pro učitele 

zejména 1. stupně  

15. “Pracovní seminář pro učitele chemie na ZŠ a nižších ročnících gymnázií”  

16. Cyklus seminářů “Hudební výchova – cesta k rozvoji hudebnosti dítěte” pro učitele Hv ZŠ, pedagogy 

vedoucí dětské pěvecké kroužky 

17. Kurz “Microsoft Word for Windows (pro začínající uživatele)”  pro všechny pedagogické pracovníky se 

základní znalostí obsluhy PC a prostředí Windows 

18. Kurz “Microsoft Excel for Windows (pro začínající uživatele)”   pro všechny pedagogické pracovníky se 

základní znalostí obsluhy PC a prostředí Windows 

 

32 551/2000-20-219 Pedagogické centrum Hradec Králové    15. dubna 

2003 

   Švendova 13,  500 03  Hradec Králové 
 

Management a ekonomika 

1. Zástupci na ZŠ – pro zástupce na ZŠ    

2. Novela Zákoníku práce – pro ředitele všech typů škol 
3. Ochrana osobních dat – pro pedagogy všech typů škol a školských zařízení 

 

Pedagogika, psychologie, životní styl 

1. Je to všechno hezké, ale… aneb Jak aktivizovat žáky při vyučování a nezhroutit se – pro pedagogy všech 

typů a stupňů škol 

2. To snad nemyslíte vážně? – účinné vyučování v SOU a OU – pro učitele SOU a OU 

3. Několik postřehů z rétoriky  - pro pedagogy všech typů a stupňů škol 

4. Beseda s krajským státním zástupcem – pro pedagogy všech typů a stupňů škol 

5. Zdraví dětí se rozhoduje už ve škole - pro pedagogy všech typů a stupňů škol 

6. Základy trestní odpovědnosti - pro pedagogy – školní protidrogové koordinátory SŠ, ZvŠ a ZŠ 

7. Zdraví dětí rozhoduje i  škola - pro pedagogy všech typů a stupňů škol 

8. Kooperativní učení  jako klíčový element transformace školy – pro ředitele a zástupce ZŠ a speciálních škol 

9. Kooperativní učení – pro učitele ZŠ a víceletých gymnázií 

10. Kultura mluveného projevu - pro pedagogy všech typů a stupňů škol 

11. Hlasová hygiena – aneb jak by si měl každý učitel šetřit svůj hlas  - pro pedagogy všech typů a stupňů škol 

12. “Od nápadu jak ovlivnit charakter (osobnost) žáků k psychicky odolnému učiteli, kterého to ve škole (stále) 

baví…” – pro pedagogický sbor jedné školy 

 

Mateřská  škola a  1. stupeň základní školy  

1. Pohádka – pro učitelky MŠ a 1. stupně ZŠ a ZvŠ 

2. Tvořivá práce s textem – pro učitelky MŠ a 1. stupně ZŠ  

3. Hry pro školní družinu – pro vychovatelky školních družin ZŠ a ZvŠ 

4. Harmonické dítě a jak ho motivovat – pro učitele 1. stupně ZŠ, ZvŠ a spec. ZŠ 
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5. Výuka čtení v 1. třídě - pro učitele 1. stupně ZŠ, ZvŠ a spec. ZŠ 

6. Cvičení pro snazší učení - pro učitele 1. stupně ZŠ, ZvŠ a spec. ZŠ 

7. Vyučování v blocích - pro učitele 1. stupně ZŠ, ZvŠ a spec. ZŠ 

8. Matematika na 1. stupni  - pro učitele 1. stupně ZŠ, ZvŠ a spec. ZŠ 

9. “Jsem svůj, ale stejně vás potřebuji / i když zlobím a u ničeho nevydržím / nedávám pozor / brečím / nejsem 

tak šikovný / zkrátka, i když jsem trochu jiný.” – pro učitelky MŠ 

 

Český jazyk a literatura    

1. Kteří současní čeští autoři uspěli ve světě a proč? – pro učitele Čj  2. stupně ZŠ a  SŠ 

2. Náchodsko a Hronovsko ve 20. století – pro učitele Čj  2. stupně ZŠ a  SŠ 

3. Hrabalovo Polabí – pro učitele Čj  2. stupně ZŠ a  SŠ 

4. Za “zlatými úhoři” Oty Pavla – pro učitele Čj  2. stupně ZŠ a  SŠ 

5. Literatura pro děti – pro učitele Čj  2. stupně ZŠ a  SŠ 

6. Poezie pro děti – pro učitele ZŠ, Zvš a víceletých gymnázií 

7. Cesta do literárního textu – pro učitele 2.stupně ZŠ a víceletých gymnázií 

 
Cizí jazyky a literatura  

1. I have a dyslexic child in my English class…how can I help her/him? – pro učitele Aj ZŠ 

2. Don´t worry, teachers, you´ll survive! – pro učitele 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií 

3. Roční kurz jazyka anglického pro pokročilé – pro učitele Aj 1. stupně ZŠ 

4. Němčina s rakouskými lektory – pro učitele Nj ZŠ a SŠ 

5. Konverzace – pro učitele Aj, Nj  ZŠ 

6. Bidergeschichte im Fremdsprachenunterricht – Obrázkový příběh ve vyučování cizím jazykům – pro učitele 

ZŠ a SŠ 

 
Společenskovědní předměty, estetická výchova 

1. Videokamera ve škole a co s ní  - I. díl cyklu – pro učitele  

2. Dramaturgie, natáčení a archivace života školy – II. díl cyklu 

3. Vazačsko aranžerský cyklus – pro učitele Vv  ZŠ a  SŠ, vychovatelky ŠD, učitelky MŠ a 1. stupně ZŠ  

4. Kašírování – pro učitelky 1. stupně ZŠ, vychovatelky ŠD a učitele Vv ZŠ a SŠ 

5. Keramická dílna – pro učitelky 1. stupně ZŠ, vychovatelky ŠD a učitele Vv ZŠ a SŠ 

6. Vztah EU a ČR – pro pedagogické pracovníky všech stupňů a typů škol 

 
Matematika, fyzika, informatika a technické předměty 

1. Finanční matematika, pojistná matematika, matematické metody v ekonomii – pro učitele odborných škol 

s ekonomickým a obchodním zaměřením,  pro učitele matematiky 2. stupně ZŠ a gymnázií  

2. Kombinatorika bez vzorců, ale s nadhledem – pro učitele matematiky na gymnáziích, SOŠ a SOU 

3. Přijímací zkoušky z matematiky na  vysokých školách – pro učitele matematiky SŠ 

4. Platonova tělesa, důkazy v učivu matematiky, diferenciální a integrální počet v učivu matematiky na SŠ – 

pro učitele matematiky SŠ 

5. Moderní trendy ve vyučování matematice – pro učitele matematiky ZŠ a  nižších ročníků víceletých 

gymnázií 

6. Metodika rozvíjení základních početních dovedností – pro učitele ZŠ a speciálních škol 

7. Výuka matematiky v anglickém jazyce – pro učitele matematiky a angličtiny ZŠ a v nižších ročnících 

víceletých gymnázií 

8. Funkce na základní škole – pro učitele matematiky ZŠ a víceletých gymnázií 

9. MS EXCEL – začátečníci – pro pedagogické pracovníky všech stupňů škol a školských zařízení 

10. Kurz INTERNET - pro pedagogické pracovníky všech stupňů škol a školských zařízení 

11. MS WORD – pro pokročilé - pro pedagogické pracovníky všech stupňů škol a školských zařízení  
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Přírodovědné předměty  

1. “Přes tři schody do života – exkurze do Prokopského údolí a Barrandovských atelierů” – pro učitele 

přírodovědných předmětů ZŠ a SŠ 

 
Tělesná výchova 

1. Basketbal  na školách nově a zajímavě – pro učitele Tv na ZŠ a SŠ 

2. Fotbal na školách nově a zajímavě – pro učitele Tv na ZŠ a SŠ 

3. Výuka atletiky na školách – pro učitele Tv všech typů škol a školských zařízení 

 

Vzdělávací zájezdy a exkurze  

1. Břevnovský klášter a Letohrádek Hvězda – pro učitele Čj a dějepisu ZŠ a SŠ 

2. “Město mrtvých vypovídá o městě živých”-  pro učitele Čj a dějepisu ZŠ a SŠ 

3. Hrubínovo Posázaví - pro učitele vlastivědy, Vv,  Čj a dějepisu ZŠ a SŠ 

4. Ladění po prázdninách – pro učitele zejména přírodovědných předmětů ZŠ a SŠ 

 

32 772/2000-20-220 AKCENT, družstvo      28. února 2003 

   Bítovská 3, 140 00  Praha 4 
 

1. “Metodický kurz pro učitele angličtiny”  pro učitele Aj všech stupňů škol  

2. “Konference učitelů angličtiny” pro učitele Aj všech stupňů škol 

 

 

32 773/2000-20-221 Asociace pomáhající lidem s autismem, obč. sdružení  15. dubna 

2003 

   Škroupova 54, 636 00  Brno 

 

1. Základní praktický kurz pro pedagogy “Výchova a vzdělávání dětí s autismem”  pro učitele pracující 

s dětmi s pervazivními vývojovými poruchami (PVP) 

 

 

32 774/2000-20-222 ASUD – Asociace učitelů dějepisu    28. února 2003 

   Tomkova 1, 150 00  Praha 5 

 

1. “CESTY MINULOSTI – didaktický kurz” pro učitele dějepisu ZŠ a SŠ 

 

 

32 775/2000-20-223 Centrum vzdělávání Náchod     15. dubna 

2003 

    Smiřických 1237, 547 01  Náchod 

 
1. Cyklus seminářů a přednášek “Škola mezi paragrafy" pro vedoucí pedagogické pracovníky a výchovné 

poradce 

2. Cyklus seminářů a přednášek “Egypt" pro učitele zeměpisu 

3. Výukový program “Kurz psaní na počítači" pro pedagogické pracovníky 

4. Výukový program “A zase ta třídní schůzka” pro třídní učitele všech typů a stupňů škol a školských zařízení  

5. Výukový program “Setkání nejen s literaturou” pro učitele českého jazyka a literatury a příbuzných oborů 

6. Praktické semináře “Hrajeme si, zpíváme si” pro vychovatelky ŠD a učitele . stupně ZŠ  

7. Výukový program “Hry s hudbou a techniky muzikoterapie” pro učitele hudební výchovy všech typů škol 

8. Praktický seminář “Práce s loutkou ve vyučovací hodině” pro učitelky MŠ, vychovatelky ŠD a učitele 1. 

stupně ZŠ 

9. Výukový program “Pohybové hry a hraní” pro učitele tělesné výchovy  všech typů škol  

10. Cyklus seminářů “Kaligrafie – umění a řemeslo písma jako poselství” pro učitele výtvarné výchovy všech 

typů škol 

11. Cyklus seminářů “Arteterapeutická cvičení” pro učitele výtvarné výchovy všech typů škol  

12. Seminář “Výtvarná třída v mateřské škole” pro učitelky mateřských škol 

13. “Kurz keramiky” pro učitele výtvarné výchovy všech typů škol, vychovatele ŠD a další pedagogy, kteří se 

věnují výtvarné tvorbě dětí a mládeže  
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32 776/2000-20-224 Compel , s.r.o.        15. dubna 

2003 

   Horská 402,  541 01  Trutnov 

 

1. Seminář “Drogové závislosti, současný sociálně patologický jev” pro učitele všech typů škol a školských 

zařízení 

2. “Ekonomika rozpočtových a příspěvkových organizací - přednáška s praktickými ukázkami” pro ředitele 

škol a jejich zástupce 

3. Kurz “Internet - elektronická pošta, Outlook Express, konference, diskusní skupiny” pro pedagogické  

pracovníky se základní znalostí obsluhy PC 

4. Kurz “Excel - tabulkový kalkulátor” pro pro pedagogické  pracovníky se základní znalostí obsluhy PC  

5. Přednáškový blok “Gamblerství jako sociálně patologický jev” pro učitele všech typů škol a školsckých 

zařízení 

6. Přednáška “Osobnost vedoucího pracovníka a prezentace školy na veřejnosti , image školy a atmosféra 

školy. Přednáška s tréninkovými metodami.” pro ředitele škol, jejich zástupce i další pedagogické 

pracovníky  

7. “Počítače a počítačové sítě v systému řízení školy, přednáška s praktickými ukázkami. Využití výpočetní 

techniky v systému řízení školy a výuky, informační strategie školy.”  pro ředitele škol a jejich zástupce  

8. Seminář “Krizový management, time management, šuplíkové plány v konkrétních podmínkách školy - 

přednáška s praktickými bloky” pro ředitele škol a jejich zástupce  

9. Seminář “Školská legislativa, tvorba koncepce školy - přednáška s praktickými ukázkami”  pro ředitele škol 

a školských zařízení a jejich zástupce 

10. Seminář “Speciálně pedagogické minimum s důrazem na dětské neurózy” pro učitele všech typů škol a 

školských zařízení 

11. Třídílný seminář “Práce uživatele na PC v prostředí Windows s textovým editorem, tabulkovým 

kalkulátorem a souborovým manažerem” pro pedagogické pracovníky  

12. Třídílný seminář  “Základy práce s počítačem”  pro učitele všech typů škol  bez znalostí práce na PC  

13. Přednáška s praktickými ukázkami jednotlivých sociálních situací, praktická cvičení “Pozitivní psychologie 

a sociální komunikace. Jednání s lidmi a jejich vzájemná komunikace" pro učitele všech stupňů a typů škol  

14. Seminář “Sekty - sociálně patologický jev”  pro učitele všech stupňů a typů škol  

15. Přednáškový blok “Šikana - silný proti slabému”  pro učitele všech typů škol a školských zařízení  

16. Seminář “Speciálně pedagogické minimum s důrazem na LMD” zejména  pro učitele pracující s  dětmi s 

LMD 

17. Seminář “Strečink a relaxace - přednáška s praktickým nácvikem strečinkových cviků, praktický relaxační 

blok” pro učitele Tv všech typů škol a školských zařízení 

18. Seminář “Asertivitou proti stresu” pro učitele všech stupňů a typů škol  

19. Seminář “Poznávání lidí pro řídící účely, vedení lidí, (leadership), pracovní hodnocení - přednáška s 

tréninkovými bloky” pro ředitele škola a školských zařízení a jejich zástupce  

20. Kurz “Internet - Práce s WWW stránkami, vyhledávání na Internetu v prostředí    M. I. Exploreru” pro 

učitele všech stupňů a typů škol se základními znalostmi obsluhy PC 

21. Seminář “Práce učitele tělesné výchovy při výuce bruslení” pro učitele Tv ZŠ a SŠ, vychovatele a 

družinářky 

22. Kurz “Cvičení na gym – ballech, velké nafukovací míče” pro učitelky MŠ, učitele Tv ZŠ a SŠ , vychovatele  

23. Kurz “Country tance” pro učitelky MŠ, učitele Tv ZŠ a SŠ , vychovatele 

24. Seminář “Diagnostika svalového aparátu a nápravná cvičení” pro učitele Tv ZŠ a SŠ  

25. Seminář “Tvořivé hry v MŠ, školních družinách a dětských domovech”  pro učitelky MŠ, vychovatele ŠD a 

pedagogy v DD 

26. Kurz “Lidové tance” pro učitelky MŠ, učitele Tv ZŠ a SŠ , vychovatele  

27. Seminář “Loutkové pohádky s písničkami” pro učitelky MŠ, ZŠ, ZvŠ, vychovatele  

28. Kurz “Mexické tance” pro učitelky MŠ, učitele Tv ZŠ a SŠ , vychovatele  

29. Kurz “Zdobení perníků” pro učitele Vv ZŠ, ZvŠ, vychovatele, družinářky 

30. Seminář “Práce učitele tělesné výchovy v posilovně (kondiční kulturistika)” pro učitele Tv ZŠ a SŠ 

31. Seminář “Jak na pravopis” pro učitele Čj ZŠ, ZvŠ a nižších gymnázií  

32. Seminář “Nové formy a náměty ranních cvičení v mateřské škole” pro učitelky MŠ 

33. Seminář “Systém preventivních a zdravotních cvičení SALUTIK” pro učitelky MŠ a učitele 1. stupně ZŠ  

34. Seminář “Z papíru a na papíře, skládanky a okenní vystřihovánky” pro učitele Vv na ZŠ a SŠ, vychovatele a 

družinářky všech typů škol 

35. Seminář “Zdravý životní styl a duševní hygiena pracovníků ve školství” pro učitele všech typů škol,  

vychovatele a výchovné poradce 
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36. Seminář  a exkurze do Dvora Králové nad Labem “ZOO jako učební pomůcka”  pro učitele 

přírodovědných předmětů, vychovatele a družinářky všech typů škol  

 

 

32 777/2000-20-225 České vysoké učení technické v Praze     15. února 2003 

   Masarykův ústav vyšších studí 

   Zikova 4/1905, 166 36  Praha 6 

 

1. Kurzy “Anglický jazyk pro učitele základních, středních a vyšších odborných škol” pro pedagogické 

pracovníky  

2. Kurzy “Německý jazyk pro učitele základních, středních a vyšších odborných škol” pro pedagogické 

pracovníky 

 

 

32 779/2000-20-226 Dům dětí a mládeže Příbram     15. února 2003 

   Pod šachtami 294,  261 01  Příbram IV 

 

Pro pedagogy zajišťující školní lyžařské výchovně vzdělávací zájezdy :  

1. “Základní lyžařský kurz pro instruktory školního lyžování” 

2. “Doškolovací lyžařský kurz pro instruktory školního lyžování”   

 

 

32  553/2000-20-227 E‘VIA,  občanské sdružení = evropská cesta    15. dubna 

2003 

   ke vzdělávání, informovanosti a aktivizaci 

   Štefánikova  9,   741 01  Nový Jičín 

 

Programový blok “Integrované dítě” 

1. “Specifické vývojové poruchy učení  I – základní kurz”  pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ pracující 

s dětmi se SPU 

2. “Práce s dětmi s SPU II” pro pedagogy – absolventy základního kurzu  SPU  

3. “Specifické poruchy učení pro střední školy”  pro učitele ZŠ, SŠ 

4. “Dyskalkulie a Montessori” pro učitelky MŠ a 1. stupně ZŠ 

5. “Rozbor žákovských prací, dyslexie, dysgrafie, dysortografie” pro učitelky 1. stupně ZŠ  

6. “Rozbor čtecích dovedností u žáků” pro učitelky 1. stupně ZŠ   

7. “Specifika práce s dyslektiky na 2. stupně ZŠ” pro učitele českého jazyka ZŠ a nižších gymnáziích 

8. “Speciálně-pedagogická diagnostika a prevence”  pro učitelky MŠ a učitelky 1. st. ZŠ  

9. “Nic neumí a ještě zlobí” pro učitele všem pedagogickým pracovníkům 

10. “Vyučovací hodina Čj ve třídě s integrovaným dítětem s  DYS”   pro učitele Čj ZŠ a SŠ 

11. “Vyučování cizím jazykům u dyslektiků” pro učitele cizích jazyků na ZŠ a SŠ   

12. “Napovídání a SPU” pro učitelské kolektivy ZŠ a SŠ 

13. “Grafomotorika” pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ, ZvŠ 

14. “Grafomotorika – supervize”  pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ, ZvŠ – absolventy kurzu Grafomotorika 

15. “Předškolák a vstup do školy”  pro učitelky MŠ 

16. “Plavání a děti s LMD” pro učitelky MŠ, ZŠ, učitele plavání a speciální pedagogy 

17. “Bazénová terapie pro děti s diagnózou SPU na bázi LMD” pro pedagogy – absolventy kurzu Plavání a děti 

s LMD 

18. “Počítačové programy pro děti s SPU” pro učitele ZŠ a ZvŠ a další pedagogické pracovníky pracující 

s dětmi s poruchami učení 

19. “Heidelberský test řečového vývoje” pro speciální pedagogy , učitele ZŠ, ZvŠ a další pedagogické 

pracovníky 

20. “TEKO – Piagetovy testy” pro speciální pedagogy 

21. “Dílčí oslabení výkonu a jeho vliv na školní praxi I”  pro učitele ZŠ, ZvŠ  

22. “Dílčí oslabení výkonu a jeho vliv na školní praxi II”  pro učitele ZŠ, ZvŠ 

23. “Dílčí oslabení výkonu a jeho vliv na školní praxi III”   pro učitele ZŠ, ZvŠ  

24. “Metoda Dobrého startu” pro učitele MŠ, ZŠ, ZvŠ 

25. “Neklidné dítě”  pro učitele ZŠ, ZvŠ, SŠ 

26. “Bylo, nebylo” pro pedagogy pracující s dětmi s poruchami učení a chování 

27. “Lego v ZŠ” pro učitelky  1. stupně ZŠ 

28. “Škola také pro rodiče” pro učitele a výchovné poradce ZŠ 
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29. “ADHD versus LMD”  pro učitele pracující s integrovanými dětmi 

30. “Metoda pohybového rozvoje Weroniki Sheborne”  pro učitele pracující s dětmi s defekty pohybového 

ústrojí a s mentálním postižením 

31. “Jak porozumět dětem ve škole”  pro učitele MŠ, ZŠ, ZvŠ, SŠ 

32. “Hyperaktivní dítě” pro učitele Ov, Rv a výchovné poradce na ZŠ 

 

Informační technologie 

1. “Praktické činnosti – práce s počítačem” pro učitele bez základní znalosti práce s PC 

2. “Počítačová gramotnost pro knihovníky” pro pedagogické pracovníky – správce školních knihoven bez 

základních znalostí práce s PC 

3. “Počítačová grafika” pro učitele se základními znalostmi práce s PC 

4. “602 pro PC” pro učitele se základními znalostmi práce s PC 

5. “Vyzrajeme na počítač” pro učitele bez základní znalosti práce s PC  

6. “SGP Baltazar pro začátečníky” pro učitele se základními znalostmi práce s PC  

7. “Baltazar pro pokročilé” pro učitele – absolventy kurzu Baltazar 1-3 

8. “MS Outlook a MS Powerpoint” pro ředitele škol, jejich zástupce a pedagogické pracovníky zabezpečující 

prezentaci školy 

9. “Internet pro řídící pracovníky” pro ředitele škol a jejich zástupce 

 

Inovační postupy učitele 

1. “Čtením a psaním ke kritickému myšlení” pro učitele ZŠ, S, zejména pro učitele 1. stupně a učitele 

humanitních předmětů 

2. “Setkání nejen s literaturou” pro pedagogické pracovníky 

3. “Království pro každého”  pro učitele 2. stupně ZŠ 

4. “Projekty živě  aneb dramatická výchova, projekty a pedagogický konstruktivismus” pro učitele dramatické 

a občanské výchovy ZŠ 

5. “Životní dovednosti - tajemství úspěchu”  pro učitele Čj, Ov, Rv  a výchovné poradce na ZŠ  

6. “Strategie řízení třídy” pro učitele Čj, Ov, Rv 2. stupně  ZŠ, ZvŠ a výchovné poradce  

7. “Portfolio jako nástroj učení a hodnocení”  pro pedagogické pracovníky 

8. “I slohu se dá naučit” pro učitele Čj na ZŠ 

9. “Literární výchova jako prostředek rozvoje žáka” pro učitele Čj na 1. stupni ZŠ 

10. “Sborovna” pro učitelské kolektivy jedné školy 

11. “Lektorské dovednosti I”  pro pedagogické pracovníky - uvádějící učitele, vedoucí předmětových komisí a 

metodiky 

12. “Lektorské dovednosti II”  pro pedagogické pracovníky - uvádějící učitele, vedoucí předmětových komisí a 

metodiky 

 

Evropské kompetence učitele 

1. “Žijeme v Evropě” pro učitele společenskovědních předmětů ZŠ a SŠ 

2. “Učitel  21. století” pro pedagogické pracovníky 

3. “Škola pro 21. století” pro řídící pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ 

4. “Evropské projekty”  pro učitele ZŠ a SŠ 

5. “Multikulturní společenství - cizinci v podmínkách české školy”  pro učitele ZŠ 

6. “Práce se školní třídou jako skupinou” pro třídní učitele ZŠ, ZvŠ a SŠ a výchovné poradce  

7. “TÝM jako ZDROJ”  pro učitelské kolektivy jedné školy 

8. “Emoční  inteligence zblízka” pro učitelky MŠ, I. stupně ZŠ a učitelům občanské a dramatické výchovy  

9. “Abeceda humanistické pedagogiky” pro učitelky MŠ, I. stupně ZŠ a učitelům občanské a dramatické 

výchovy 

10. “Konflikty a jiné obtížné situace ve třídě” pro učitelky MŠ, ZŠ a SŠ  

11. “Obtížné rozhovory”  pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení  

12. “Třída je můj tým” zejména pro třídní učitele  

13. “Jsem začínající učitel” pro začínající učitele a vychovatele 

14. “Možnosti učitele na střední úrovni řízení” pro pedagogické pracovníky – uvádějící učitele, vedoucí 

předmětových komisí a metodiky  

15. “Sebepoznání, sebepojetí a sebeúcta” pro všechny pedagogické pracovníky 

16. “Vedení ZUŠ (1. a 2.část)” pro ředitele ZUŠ a jejich zástupce 

17. “Třída na ZŠ  a SŠ”  pro třídní učitele ZŠ a SŠ 

18. “Xenofobie a rasismus” pro učitele Ov a Rv na ZŠ a SŠ 

 

Zdravý životní styl 
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1. “Prevence před vyhořením” pro učitele a vychovatele   

2. “Stres a naše chování I” pro učitele MŠ, ZŠ, ZvŠ a SŠ 

3. “Stres a naše chování II” pro všechny pedagogické pracovníky 

4. “Zdravá škole aneb jak napsat projekt” pro učitele účastnící se projektu Zdravá škola  

5. “Psychorelaxační technika” pro všechny pedagogické pracovníky 

6. “Jak zachránit učitele?” pro všechny pedagogické pracovníky 

7. “Kvalita života namísto drog a dalších společenských problémů” pro všechny pedagogické pracovníky  

8. “Praktické působení protidrogového koordinátora ve škole” pro pedagogy - protidrogové preventisty ZŠ a 

SŠ 

9. “Vytváření a aplikace minimálního preventivního programu na ZŠ” pro pedagogy -  protidrogové 

preventisty ZŠ a SŠ 

10. “Psychologické hry a techniky v primární prevenci” pro pedagogy - protidrogové preventisty ZŠ a SŠ 

11. “Výchova-sebevýchova-životní plán”  pro všechny učitele 

12. “Konflikt a komunikace” pro pedagogy - protidrogové preventisty ZŠ a SŠ a  výchovné poradce  

13. “TĚLO měst regionu” pro učitele Tv  na ZŠ a SŠ 

14. “Zdravý životní styl I” pro pedagogy -  protidrogové preventisty ZŠ a SŠ a výchovné poradce  

15. “Od agresivity k šikaně” pro všechny pedagogické pracovníky, zejména pro výchovné poradce, třídní 

učitele, ředitele škol a jejich zástupce 

 

 

32  554/2000-20-228 Pedagogické centrum Jihlava     30. dubna 

2003 

   Zborovská  3, 586 01  Jihlava 

 

1. Seminář  “Specifické poruchy učení” pro učitele ZŠ, SŠ a SOU 

2. Seminář “Rozvoj komunikačních dovedností pracovníků ve školství” pro učitelky  MŠ, ZŠ, SŠ a ředitele 

škol a jejich zástupce 

3. Seminář “Rozumová výchova v mateřské škole – nové metody a formy” pro učitelky MŠ 

4. Seminář “Metodická pomoc začínajícím učitelům přírodopisu na základní škole” pro učitele přírodopisu 2. 

stupně ZŠ 

5. Seminář “Činnost dyslektických asistentů v kroužcích pro nápravu specifických poruch učení” pro učitele 

pracující s dětmi se SPU 

6. Kurz “Metodika hudební výchovy pro učitele 1. – 5. ročníku ZŠ novými metodami a na základě nových 

učebnic” pro učitele 1. stupně ZŠ, malotřídních a mateřských škol 

7. Kurz “Netradiční pohybové aktivity ve vzdělávacím programu ZŠ” pro učitele Tv ZŠ, nižších ročníků 

víceletých gymnázií a pro pedagogy zabývající se volnočasovými aktivitami dětí  

8. Seminář “Historická geografie Evropy a České republiky” pro učitele dějepisu, zeměpisu, ZSV 2. stupně ZŠ 

a SŠ 

9. Seminář “Strom – tvořivá dílna” pro pedagogy všech typů škol a školských zařízení  

10. Seminář “Zdravý životní styl” pro učitelky MŠ 

11. Seminář “Integrace dětí se specifickými poruchami” pro speciální pedagogy a výchovné  poradce  

12. Cyklus seminářů “Vývoj a zákonitosti evropské integrace” pro ředitele škol a jejich zástupce, učitele Ov, 

dějepisu, zeměpisu a ZSV 

13. Seminář “Vytvoření kompetencí k optimální adaptaci na školu dětí předškolního věku” pro učitelky MŠ  

 

32  555/2000-20-229 Pedagogické centrum Karlovy Vary    30. dubna 

2003 

   ul. Krále Jiřího 9/1196,  360 01  Karlovy vary 

 

Řízení 

1. “Zákoník práce: novela, aktuální problémy pracovně právních vztahů, změny ZP   od 1. 1. 2001” pro 

ředitele všech typů škol a školských zařízení a jejich zástupce 

2. “FKSP a sociální fondy v roce 2000/2001 – vybrané problémy” pro ředitele všech typů škol a školských 

zařízení a jejich zástupce 

3. “Dokumentace školy, legislativa, vnitřní směrnice školy” pro ředitele všech typů škol  a školských zařízení a 

jejich zástupce 

4. “Právo a management v ředitelské praxi” pro ředitele všech typů škol a školských zařízení a jejich zástupce  

5. “Příprava našich škol na vstup do EU” pro ředitele škol a učitele společenskovědních předmětů  
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Pedagogika, psychologie 

6. “Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT)” pro učitele ZŠ a SŠ  

7. “Metody kritického myšlení v naukových předmětech” pro učitele ZŠ a SŠ 

8. “Gamblerství a záškoláctví” pro všechny pedagogické pracovníky 

9. “Agresivita a šikana mezi dětmi” pro všechny pedagogické pracovníky 

10. “Právní témata v hodinách občanské výchovy v obecné škole” pro učitele Ov 

11. “Politologická témata v hodinách občanské výchovy v obecné škole” pro učitele Ov 

 

Předškolní výchova 

12. “Psychomotorické hry v MŠ, ŠD i doma” pro učitelky MŠ a vychovatelky ŠD 

13. “Náměty pro hudebně pohybové činnosti v MŠ, ŠD i doma” pro učitelky MŠ a vychovatelky ŠD 

14. “Aktivní poslech hudby v MŠ a na I. st. ZŠ” pro učitelky MŠ, 1. stupně ZŠ a vychovatelky ŠD  

15. “Etnohry” pro učitelky MŠ, 1. stupně ZŠ a vychovatelky ŠD 

 

1. stupeň ZŠ 

16. “Jak učit číst s porozuměním” pro učitele 1. stupně ZŠ 

17. “Zkusíte učit své prvňáčky číst genetickou metodou?” pro učitele 1. stupně ZŠ  

18. “Rozvoj grafomotorických dovedností u dětí předškolního a mladšího školního věku” pro učitele 1. stupně 

ZŠ, MŠ a speciálních škol 

19. “Bzučák a jeho využití ve výuce na 1. st. ZŠ” pro učitele pracující s dětmi se SPUCH 

20. “Škola hrou – tělesná výchova na 1. st. ZŠ” pro učitele 1. stupně ZŠ speciálních škol 

21. “Prvouka v 1. – 3. ročníku ZŠ”  pro učitele 1. stupně ZŠ a speciálních škol 

 

Speciální školství 

22. “Práce s dětmi se specifickými poruchami učení – ukázka přímé práce ve 2. ročníku specializované třídy” ”  

pro učitele 1. stupně ZŠ a speciálních škol 

23. “Jak pomoci dětem s lehkou mozkovou dysfunkcí”  pro učitele pracující s dětmi s LMD 

24. “Specifické poruchy učení a chování – základní kurs” pro učitele ZŠ a SŠ pracující s dětmi se SPUCH 

25. “Specifické poruchy učení a chování – specializační kurs pro učitele 2. a 3. stupně” pro učitele ZŠ a SŠ 

pracující s dětmi se SPUCH 

26. “Specifické poruchy učení a chování – specializační kurs pro pokročilé” pro učitele ZŠ a SŠ pracující 

s dětmi se SPUCH 

27. “Pedagogická diagnostika a prevence” pro učitele MŠ a ZŠ 

28. “Neukázněný a neprospívající žák” pro učitele ZŠ a SŠ  

 

Český jazyk a literatura 

29. “Zkušenosti z přijímacích zkoušek v Čj” pro učitele Čj ZŠ, SŠ a OŠ 

30. “Seminář učitelů Čj ke stávajícím učebnicím literární výchovy na 2. stupni ZŠ”  pro učitele Čj ZŠ 

31. “Ukázková hodina Čj v 6. roč. se zaměřením na literaturu na 2. stupni ZŠ” pro učitele Čj ZŠ  

32. “Čeština známá i neznámá” pro učitele  1. stupně  a učitele  Čj 2. stupně  ZŠ  

33. “Přijímací řízení pro školní rok 2001/2002 v souvislosti se zaváděním státních maturit” pro učitele Čj a 

předsedy předmětových komisí Čj a literatury SOŠ 

 
Cizí jazyky 

34. “Oxford Basics” pro začínající , případně neaprobované učitele AJ ZŠ 

35. “Twist-Mixed ability classroom” pro učitele Aj SŠ a SOU 

36. “Projects in English lessons” pro učitele Aj ZŠ 

37. “Rhymes, rhythm and chants” pro učitele Aj ZŠ 

38. “Very young learners” pro učitele Aj MŠ a 1. stupně ZŠ, zejména neaprobované  

39. “Fun teaching Young learners” pro učitele Aj ZŠ 

40. “Metodika výuky Aj na 2. stupni ZŠ” pro učitele Aj 2. stupně ZŠ 

41. “Gramatika a slovní zásoba v písničkách a hrách v učebnici START MIT MAX” pro učitele Nj 1. stupně ZŠ 

42. “Didaktické hry při výuce Nj na 1. a 2. stupni ZŠ” pro učitele  Nj  obou stupňů ZŠ  

 
Informatika a výpočetní technika 

43. “Seminář učitelů informatiky” pro učitele informatiky 

44. “Agenda školy na PC” pro ředitele škol a jejich zástupce 

 

45. “MS Word pro začátečníky” pro učitele ZŠ 
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46. “MS Word pro pokročilé” pro učitele ZŠ 

 
Fyzika 

47. “Přednáška k tématu počasí v 8. roč. ZŠ” pro učitele fyziky ZŠ 

48. “Práce se standardy výuky ve fyzice” pro učitele fyziky ZŠ 

49. “Experimentální souprava ISES” pro učitele fyziky ZŠ 

 
Chemie 

50. “Současný stav chemických výrob v ČR v souvislosti s výukou chemie” pro učitele chemie ZŠ a SŠ 

51. “Nový zákon a vládní nařízení z roku 1998 a 1999 o chemických látkách a přípravcích” pro učitele chemie  

52. “Učební osnovy nebo vzdělávací standardy ve výuce chemie?” pro učitele chemie ZŠ  

53. “Bezpečnost práce v laboratoři, jednotné názvosloví a mezinárodní identifikace chemických sloučenin” pro 

učitele Ch, F, M a Př  

54. “Nový zákon o chemických látkách a přípravcích č. 157/1998 Sb.” pro učitele Ch, F, M a Př  

 

Společenskovědní předměty 

55. “Netradiční metody a formy práce: Strategie vedení třídy” pro učitele Čj, OV, Rv, ředitele a výchovné 

poradce ZŠ  

56. “Příběh, který se stal” pro učitele Čj, OV, Rv, ředitele a výchovné poradce ZŠ  

57. “Psychologická tématika v občanské výchově” pro učitele Ov  

58. “Sekty a nová náboženská hnutí” pro učitele Čj, OV, Rv, ředitele škol a výchovné poradce ZŠ, SŠ a SOU  

59. “Buddhismus v otázkách a odpovědích” pro učitele Čj, OV, Rv, ředitele a výchovné poradce ZŠ  

 

60. “Rozšiřování EU” pro učitele Ov 

61. “Interaktivní metody ve výuce společenskovědních předmětů na středních školách” pro učitele 

společenskovědních předmětů SŠ a SOU 

62. “Občanka zajímavě ?” pro učitele společenskovědních předmětů, zejména Ov na 2. stupni  SŠ  

63. “Východní náboženství” pro učitele společenskovědních předmětů ZŠ, SŠ a SOU 

 

Hudební výchova 

64. “Uvedení nových osnov TO do praxe. Specifické přístupy k jednotlivým tanečním technikám.” pro učitele 

tanečního oboru  ZUŠ a učitele Hv 

65. “Metodický seminář k výuce na zobcovou flétnu spojený s koncertem “Renesanční a barokní hudba pro 

zobcovou flétnu a loutnu” pro učitele ZUŠ, Hv  ZŠ a SŠ 

 
Tělesná výchova 

66. “Softbal” pro učitele Tv ZŠ, SŠ a učilišť 

67. “Florbal” pro učitele Tv ZŠ, SŠ a učilišť 

68. “Gymnastika” pro učitele Tv ZŠ, SŠ a učilišť 

69. “Škola hrou – míčové hry” pro učitele 1. stupně ZŠ 

70. “Záchrana tonoucího” pro učitele Tv ZŠ, SŠ a učilišť  

71. “Nově v atletice” pro učitele Tv 

72. “Lezení na cvičné stěně” pro učitele Tv 

73. “Kondiční turistika” pro učitele Tv  

74. “Aerobik” pro učitele Tv 

75. “Vodní turistika – II. část cyklu” pro učitele Tv 

76. “Košíková – nové formy při výuce a tréninku herních činností jednotlivce”  pro učitele 1. stupně a učitele 

Tv 2. stupně ZŠ 

 
Výtvarná výchova 

77. “Výtvarné umění 2. pol. 20. století” pro učitele Vv 

78. “Návštěva atelieru výtvarného umělce a návštěva Západočeské galerie v Plzni” pro učitele Vv 

79. “Práce s keramikou I” pro učitele Vv 

80. “Práce s keramikou II” pro učitele Vv 

81. “Netradiční techniky ve výtvarné výchově IV – grafické a příbuzné techniky” pro učitele Vv 

 
Pracovní výchova 

82. “Drobná domácí údržba – seminář učitelů Pv” 
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Rodinná a zdravotní výchova, volný čas 

83. “Celookresní porada vychovatelek ŠD spojená s přednáškou psychologa” pro vychovatelky ŠD a školních 

klubů 

84. “Sexuální výchova pro základní a střední školy”pro učitele Rv, Ov, Bi, případně Př a výchovným poradcům 

ZŠ, SŠ a učilišť 

85. “Primární protidrogová prevence – tréninkové kurzy a semináře”  pro učitele ZŠ a víceletých gymnázií, SŠ  

a učilišť 

86. “Přednáška a beseda s autorkou učebnic Zdravý životní styl” pro učitele Rv 

87. “Výchova k rodičovství, praktické otázky rodinného života, které mohou mít vliv na stabilitu rodiny a jejích 

členů” pro učitele Rv, Ov 

88. “Základy kosmetické péče, ochrana pleti před klimatickými vlivy” pro učitele Rv, Ov 
89. “Asertivní jednání, sebepoznání a seberealizace” pro učitele Ov, Rv 

 
Vzdělávací zájezdy a exkurze 

90. “Tematická exkurze Zahrada Čech Litoměřice” pro učitele přírodopisu, biologie, ekologie všech typů škol 

91. “Tematická exkurze – Doupovské hory, Krušné hory” pro učitele přírodopisu, biologie, ekologie všech typů 

škol 

92. “Tematická exkurze – Vojenské historické muzeum v Rokycanech” pro učitele dějepisu všech typů škol 

93. “Cyklovýlet – Bavorsko – saské pohraničí” pro učitele zeměpisu všech typů škol 

 

94. “Tematická exkurze – Krušné hory II” pro učitele zeměpisu všech typů škol 

95. “Tematická exkurze – Krkonoše III” pro učitele zeměpisu všech typů škol  

96. “Tematická exkurze – Botanická zahrada I / Troja Praha/” pro učitele Bi, Př, ekologie a Pp  

97. “Tematická exkurze – CHKO Slavkovský les XI /Klášterecko/” pro učitele Bi, Př, ekologie  

98. “Tematická exkurze – CHKO XII /okrajové lokality/” pro učitele Bi, Př, ekologie  

99. “Tematická exkurze do vesničky SOS v Doubí u Karlových Varů” pro vychovatelky ŠD   

100. “Tematická exkurze – návštěva zařízení pro mimoškolní činnost dětí /školní družina, školní klub/ 

v Sokolově”  pro vychovatelky ŠD 

101. “Tematická exkurze do Hvězdárny Ondřejov” pro učitele fyziky a přírodopisu ZŠ a SŠ 

102. “Tematická exkurze na pracoviště FJF ČVUT Praha” pro učitele F, Ch ZŠ a SŠ  

103. “Tematická exkurze – Větrná a solární elektrárna – Mravenečník /sev. Morava/” pro učitele fyziky, chemie 

a přírodopisu ZŠ a SŠ  

104. “Tematická exkurze do pivovaru Chodovar v Chodové Plané” pro učitele chemie a přírodopisu ZŠ a SŠ 

105. “Seznámení s trasou naučné stezky “Jáchymovské peklo 1948 – 1989” – exkurze” pro učitele dějepisu, Ov a 

zeměpisu ZŠ a SŠ 

106. “Tematická exkurze do zpracovatelského závodu REXAM PETAINER v Aši” pro učitele pracovní výchovy 

107. “Tematická exkurze – HOBBY 2001 České Budějovice” pro učitele pracovní výchovy a pětitelských prací  

108. “Tematická exkurze do úpravny vod v Nebanicích u Chebu”  pro učitele Pv, chemie, ekologie, 

přírodovědných předmětů  

109. “Tematická exkurze – Ostrá u Lysé nad Labem – středověká vesnice řemesel” pro učitele Ov, D, Pv 

110. “Cyklovýlet česko – bavorsko – saským pohraničím” pro učitele Z a D 

111. “Tematická exkurze – Smrčiny” pro učitele zeměpisu a přírodopisu 

112. “Tematická exkurze – Hrady, tvrze na Ašsku VIII” pro učitele Z, D, Ov 

113. “Historie těžby kovů a krajina Krušných hor” pro učitele Z, D, Ov 

114. “Chladné prameny Mariánských Lázní a zámek Kynžvart” pro učitele zeměpisu,  přírodovědných předmětů 

a ekologie 

 

32  556/2000-20-230 Pedagogické centrum Liberec     31. března 

2003 

   Masarykova 28,  460 01  Liberec 

 

1. Seminář “Alergie a její vliv na školní úspěšnost” pro učitele ZŠ, ZvŠ  

2. Seminář “Dětská neuróza” pro učitele ZŠ a ZvŠ 

3. Seminář “Dítě se specifickými potřebami očima pedagoga” pro učitele ZŠ  

4. Seminář “Konflikt” pro učitele ZŠ, ZvŠ a SŠ 

5. Seminář “Poruchy chování na 1. stupni ZŠ”  pro učitele ZŠ 

6. Seminář “Spolupráce školy a pedagogicko-psychologické poradny” pro třídní učitele ZŠ, ZvŠ 

7. Seminář “Zásady vedení rozhovoru s rodiči žáka”  pro učitele ZŠ a ZvŠ 

8. Exkurze “Praha husitská”  pro učitele dějepisu a českého jazyka  
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9. Exkurze  “Terezín,  Praha” pro učitele dějepisu a českého jazyka 

10. Exkurze “Českomoravská vrchovina, Novohradské hory” pro učitele dějepisu a českého jazyka  

 

32 557/2000-20-231 Služba škole Mladá Boleslav, občanské sdružení   15. února 2003 

   Komenského náměstí 94, 293 01  Mladá Boleslav 

 

1. Seminář “Psychohygiena pro učitele” pro pedagogické pracovníky 

2. Seminář “Řeč lidského těla” pro pedagogické pracovníky 

3. Seminář “Verbální komunikace pro učitele” pro pedagogické pracovníky 

4. Seminář “řešení konfliktu a vyjednávání” pro pedagogické pracovníky 

5. Seminář “Třídní učitel – třída – rodiče” pro učitele ZŠ a SŠ 

6. Seminář “Integrace zdravotně postižených žáků” pro učitele ZŠ a SŠ  

7. Kurz “Specifické poruchy učení” pro učitele 1. stupně i 2. stupně ZŠ  

8. Seminář “Základy speciální pedagogiky pro učitele ZŠ a OU” pro mistry odborného výcviku na OU a pro 

učitele ZŠ a OU 

9. Seminář “Klíčové dovednosti učitele” pro učitele ZŠ, SŠ a speciálních škol 

10. Seminář “Kooperativní vyučování, kooperativní škola” pro učitele ZŠ, SŠ a speciálních škol 

11. Seminář “Projekty z naší kuchyně” pro učitele 1 stupně ZŠ, případně i 2. stupně 

12. Kurz “Dramatická výchova a tvořivé vyučování” pro učitele MŠ, ZŠ, speciálních škol a víceletých gymnázií 

a vychovatelky ŠD 

13. Kurz “Tvořivá námětová hra v MŠ”  pro učitelky MŠ a vychovatelky ŠD 

14. Seminář “Učím v 1. třídě” pro učitele 1. třídy ZŠ 

15. Seminář “Metody tvořivé práce s literárním textem” pro učitele Čj na ZŠ a gymnáziích  

16. Seminář “Matematické úlohy s využitím teorie více inteligencí” pro učitele matematiky na  ZŠ, 

gymnáziích, SOŠ a SOU 

17. Seminář “Funkční školení pro začínající ředitele” pro začínající ředitele MŠ, ZŠ, SŠ, speciálních škol a 

jejich zástupcům s praxí do dvou let 

18. Seminář “Rozvíjet školu podle svých představ” pro ředitele všech typů škol a jejich zástupce 

19. Kurz “Bakaláři” pro pedagogické pracovníky, kteří tento program na školách používají  

20. Seminář “ Dny pro učitelské sbory” pro ředitele všech typů škol a jejich pedagogické sbory  

21. Kurz “Anglický jazykový kurz pro řídící pracovníky” pro řídící pedagogické pracovníky všech typů škol a 

školských zařízení 

22. Kurz “Základy ovládání počítače MS DOS, MS Windows 16 Bit” pro všechny pedagogy , kteří  se chtějí 

naučit používat  při své práci osobní počítač 

23. Kurz “Základy práce s počítačem – MS Windows 95-98-2000” pro pedagogické pracovníky  bez znalostí 

operačního systému Windows 

24. Kurz “MS Word 95-97-2000  -  základy práce” pro pedagogické pracovníky se základní znalostí práce 

s PC a systémem Windows 

25. Kurz “MS Excel 95-97-2000  -  základy práce” pro pedagogické pracovníky se základní znalostí práce 

s PC a systémem Windows 

26. Kurz “Manažer – ředitel – využití aplikací MS Schedule+, MS Exchange, MS Outlook, MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint, základy Internetu” ” pro ředitele škol všech typů a jejich zástupce  

27. Kurz “Teorie počítačových sítí”  pro pedagogické pracovníky škol, kteří jsou správci sítě na škole  

28. Kurz “Internet a programová podpora www” pro učitele se znalostí obsluhy PC a Windows 95-2000, kteří 

chtějí využívat při výuce Internet   

 
Osvědčení pro kurzy obsluhy PC se uděluje za předpokladu, že na jednoho účastníka kurzu bude při výuce jeden 

počítač. 

 

32 559/2000-20-232 SPIN , občanské sdružení     15. února 2003 

   Ke Kamýku 686/2, 142 00  Praha 4 - Kamýk 

 

1. Seminář “VTI ve škole (1. stupeň vzdělávacího programu)” pro  pedagogické pracovníky všech typů škol a 

školských zařízení, zejména pro učitele ZŠ a speciálních škol 

2. “Výcvikový kurz VTI ve škole ( 2. stupeň vzdělávacího programu)” pro pedagogické  pracovníky všech 

typů škol a školských zařízení, zejména pro učitele ZŠ a speciálních škol  

 

32  560/2000-20-233 Středisko služeb školám Tábor     28. února 2003 

   Vančurova 2904,  390 01  Tábor 
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Cyklus jazykového vzdělávání pro učitele 1. stupně základních škol :  

1. Angličtina pro začátečníky 

2. Angličtina pro mírně pokročilé 

3. Němčina pro mírně pokročilé 

 

32 562/2000-20-234 Střední odborná škola obchodní a Střední odborné učiliště 15. února 2003 

obchodní a Státní jazyková škola 

Lužnická 2572,   390 01 Tábor 

 

1. “Jazykový kurz českého jazyka pro pedagogické pracovníky středních škol, kteří získali předepsané 

vzdělání ve škole s jiným vyučovacím jazykem než českým” pro učitele odborných předmětů na SŠ 

strojního, elektrotechnického, stavebního a podobného zaměření  

2. “Jazykově metodický kurz anglického jazyka pro pedagogické pracovníky” pro učitele Aj na ZŠ  

3. “Jazykově metodický kurz německého jazyka pro pedagogické pracovníky” pro učitele Nj na ZŠ  

 

32 561/2000-20-235 Vita, občanské sdružení      28. února 2003 

   Generála Janouška 4, 702 00  Ostrava 

 

1. “Přírodovědná cvičení ve škole i v terénu” pro učitele MŠ, ZŠ a SŠ a vychovatele 

2. “Řešení konfliktů a vyjednávání” pro ředitele škol a jejich zástupce i další pedagogické pracovníky  

3. “Speciální projekty ekologické výchovy” pro učitele MŠ, ZŠ a SŠ, ředitele škol a školských zařízení  

4. “Ekologická výchova v mateřských, základních a středních školách – Učitelské kluby” pro učitele různých 

aprobací  všech stupňů a typů škol 

5. “Team building” pro ředitele škol a školských zařízení a jejich zástupce  

 

32 563/2000-20-236 Základní škola Chomutov     28. února 2003 

   Na Příkopech 895, 430 01  Chomutov 
 

Cyklus seminářů “Obsluha osobních počítačů”  pro pedagogické pracovníky 

1. Základy obsluhy osobních počítačů 

2. Microsoft Word 

3. Microsoft Excel 

4. Internet  - základní seznámení 

5. Internet – jeho služby, nácvik vyhledávání  

6. Správa školní počítačové sítě 

 

32 565/2000-20-237 Základní škola Táborská     28. února 2003 

   Táborská 421/45,  140 00  Praha 4 

 

1. Kurz “Moderované setkání mladých učitelů” pro začínající učitele všech stupňů a typů škol  

2. Kurz “Přírodovědně-ekologicko-vlastivědné poznávání” pro učitele všech stupňů a všech aprobací 

3. Seminář “Školní psycholog a integrační program školy”  pro  učitele ZŠ, speciální pedagogy, výchovné 

poradce a ředitele škol 

4. Seminář “Jak z programu školy vytvořit školní kurikulum?” pro učitele a ředitele ZŠ  

5. Seminář “Osobnost vedoucího pedagogického pracovníka” pro ředitele škol a jejich zástupce 

6. Seminář “Autonomie školy a kvalita řízení” pro ředitele škol a jejich zástupce  

 

32 566/2000-20-238 Institut FILIA, občanské sdružení    28. února 2003 

   Platnéřská 9, 110 00  Praha 1 

 

Vzdělávání v oblasti protidrogové prevence pro pedagogické pracovníky mateřských, základních a středních škol 

: 

1. Jednodenní kurz “Orientace v problematice drogových závislostí” 

2. Základní kurz a trénink v protidrogové prevenci 

3. Specializovaný trénink protidrogové prevence 

4. Trénink protidrogové prevence pro učitelky mateřských škol a 1. – 3. tříd základních škol 

 

  

32 567/2000-20-239 Pedagogické centrum Hradec Králové    30. dubna 

2003 
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Pracoviště Jičín 

1. Seminář “Setkání členů metodického poradního sboru” pro metodiky jednotlivých předmětových sekcí  

2. Seminář učitelů technických prací -  pro učitele PV na ZŠ a ZvŠ      

3. Seminář “Diagnostika osobnosti dítěte a rodinných vztahů prostřednictvím dětské kresby” pro učitele 1. 

stupně ZŠ a ZvŠ 

4. Kurz “Nebrat drogy je normální…” pro protidrogové koordinátory na SŠ,ZŠ a ZvŠ  

5. Kurz “Didaktické hry v hodinách anglického jazyka” pro učitele AJ 1. a 2. stupně základních škol 

6. Seminář “Podzimní setkání malotřídních škol” pro ředitele  malotřídních škol 

7. Kurz “Zdravotník školních akcí” pro pedagogy všech typů škol a školských zařízení  

8. Kurz “Počítače ve škole” pro učitele informatiky  a dalším pedagogy 

9. Seminář “Přechod žáka z 1. na 2. stupeň ZŠ” pro učitele ZŠ 

10. Seminář “Škola za chodu”  pro ředitele a učitele ZŠ 

11. Seminář “Rozumíte všemu, co je na vaší výplatní pásce?”pro pedagogy všech typů škol a školských zařízení  

12. Seminář “Zařazování žáků do ZvŠ” pro pedagogy ZŠ a ZvŠ 

13. Návštěva diagnostického ústavu – pro učitele ZŠ a ZvŠ 

14. Seminář “Dramatická výchova” pro aprobované učitele 1. a 2. stupně ZŠ  

15. Seminář “TV na II. stupni ZŠ” pro učitele TV na 2. stupni ZŠ 

16. Seminář “Praktické provádění sociální prevence mezi mládeží” pro ředitele a výchovné poradce ZŠ, ZvŠ a 

SŠ 

17. Výstava “Schola Bohemia 99” pro učitele SŠ a gymnázií 

18. Kurz “Vánoční vazba” pro pedagogy všech typů škol 

19. Seminář “Úmluvy o právech dítěte”  pro ředitele, výchovné poradce a třídní učitele všech typů  škol a 

školských zařízení 

20. Seminář “ Náboženské sekty a jejich působení v ČR” pro pedagogy všech typů škol a školských zařízení 

21. Exkurze do závodu na výrobu dřevěných hraček – pro učitele PV,VV, vlastivědy a zeměpisu 

22. Kurz “Ukázková hodina německého jazyka” pro učitele NJ základních škol 

23. Seminář “ Škola mezi paragrafy” pro učitele všech typů škol 

24. Seminář výtvarné výchovy I. pro učitele VV 2. stupně  ZŠ a víceletých gymnázií  

25. Seminář “Co v učebnicích chemie nebylo” pro učitele chemie 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií     

26. Seminář “ Literární výchova” pro učitele ČJ všech typů škol 

27. Seminář “Komunikace” pro pedagogické pracovníky  všech typů škol 

28. Seminář “Zvládání zátěže u dětí” pro pedagogické pracovníky všech typů škol, vychovatele ŠD a DDM 

29. Seminář “Výuka cizích jazyků u dětí se speciálními poruchami učení” pro učitele cizích jazyků ZŠ  

30. Seminář “Zpívejte se mnou” pro učitele HV základních škol, ZuŠ, ZvŠ  

31. Seminář “Dopravní výchova” pro učitele ZŠ a ZvŠ 

32. Seminář “Ekologický inspiromat” pro učitele přírodovědních předmětů ZŠ  

33. Návštěva koncertu “Pražské jaro” pro učitele HV všech typů škol 

34. Seminář matematiky – pro aprobované učitele matematiky 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií  

35. Seminář “ Víkend pro ředitele”  - pro všechny typy škol 

36. Exkurze do speciálního pedagogického centra – zejména pro pedagogy speciálních škol a  ZvŠ  

37. Semináře “Základy obsluhy moderního PC” pro pedagogické pracovníky všech typů škol  - začátečníky  a 

mírně pokročilé  

38. Seminář “Směry ve výtvarné výchově” pro učitele VV na ZŠ, ZuŠ a gymnáziích  

39. Seminář “Česká školní inspekce” pro ředitele všech typů škol 

40. Seminář “ Nuda při češtině, ani nápad!” pro učitele ČJ na 2. stupni ZŠ  

41. Exkurze “Hrubínovo Posázaví” pro učitele ČJ a literatury na ZŠ a víceletých gymnáziích  

42. Seminář “Jarní setkání ředitelů malotřídek”  pro ředitele malotřídních škol  

43. Cyklus seminářů a exkurzí “Vlastivěda regionu” pro učitele dějepisu, zeměpisu, Ov  

44. Seminář “Od zeměpisného encyklopedismu k zeměpisu pro život v 21. století” pro učitele zeměpisu 2. stupně 

ZŠ a víceletých gymnázií 

45. Projekt “Občan” pro učitele občanské a rodinné výchovy na ZŠ a víceletých gymnáziích  

46. Exkurze “Vlastivědná expedice po Kopidlensku” pro učitele zeměpisu, ekologických předmětů, dějepisu ZŠ 

a víceletých gymnázií 

47. Přednáška z fyziky – pro aprobované učitele ZŠ 

48. Seminář “Ladění po prázdninách” pro pedagogické pracovníky  

49. Geologická a biologická exkurze na Kozákov a okolí – pro učitele zeměpisu, přírodopisu, ekologických 

předmětů  a biologie na ZŠ a víceletých gymnáziích 

50. Seminář “Pedagogické minimum” pro pedagogy všech typů škol 
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51. Seminář “PEER programy v praxi” pro školní protidrogové koordinátory  

52. Seminář “Hudební výchova na základní škole – ukázková hodina” pro učitele HV na 1. stupni ZŠ a ZvŠ 

53. Seminář “Všeobecné seznámení s metodou Biofeedback”  

Osvědčení k tomuto semináři není vydáno pro výcvik terapeutů z řad pedagogických pracovníků, pro 
absolvování tréninků a  používání této metody pedagogickými pracovníky  na školách  

 
32 568/2000-20-240 Pedagogické centrum Brno     30. dubna 

2003 

   Křížová 22,  602 00  Brno 

Pracoviště Brno 

1. Burza vánočních nápadů pro nejmenší školáky 

2. Burza velikonočních nápadů pro nejmenší školáky 

3. Sušené květy a plody ve výtvarném pojetí dětí 

4. Novela zákona o rodině 

5. Adaptace dětí na nové prostředí 

6. Metodika cvičení dětí se svými rodiči 

7. Vedení třídy demokratickým způsobem 

8. Kurz “Používání psychologie v profesionální práci učitele” pro učitele ZŠ a SŠ 

9. Kurz “Prevence poruch dětské řeči v MŠ a ZŠ”pro učitelky MŠ a ZŠ 

10. Kurz “Psychomotorická a grafomotorická cvičení k rozvoji řečové výchovy a logopedické prevenci” pro 

učitelky MŠ a  ZŠ  

11. Kurz “ Předcházení krize - řešení konfliktů” pro pedagogické pracovníky 

12. Kurz “Společenská výchova a stolování” pro učitele ZŠ, SŠ a rodinných škol 

13. Kurz “Umíš si hrát?  pro  pedagogické pracovníky 

14. Kurz “Čtvero ročních období” pro učitele MŠ a ZŠ 

15. Kurz sebedůvěry a sebepoznání pro pedagogické pracovníky 

16. Konverzační kurz anglického jazyka pro pedagogické pracovníky 

17. Výcvikový kurz psychosociálních dovedností učitele předmětu volba povolání  

18. Vzdělávání ředitelů malotřídních škol 

19. Projektové vyučování orientované dle vyučovacích předmětů (M,ČJ,Vv,prvouka)  

20. Projektové vyučování orientované tématicky  

21. Fiktivní firma 

22. Pedagogicko-psychologické působení učitele ve třídě 

23. Jak předcházet kouření 

24. Počítačová komunikace 

25. J.A.Komenský - pedagog a humanista 

26. Alternativní financování škol 

27. Počítačové viry a metody ochrany proti nim 

28. EU- historie , současnost a budoucnost 

29. Transformace českého školství 

30. Rukodělné práce na MŠ a ZŠ 

31. Moderní výuka matematiky na II. stupni ZŠ 

32. Rétorika - umění mluvit a jednat s lidmi 

33. Hrajeme divadlo ( pro učitelky MŠ) 

34. Estetické hry v MŠ - keramika 

35. Vybrané kapitoly z patopsychologie v období předškolního věku 

36. Psychohygiena ředitele a učitele 

37. Školní rok v mateřské škole v zrcadle estetické výchovy 

38. Němčina hrou 

39. Motivace a tvořivost 

40. Výtvarná výchova na ZŠ 

41. Kooperativní výchova 

42. Čtením a psaním ke kritickému myšlení 

43. Rodinná výchova pro neaprobované učitele 

44. Příběhy, které pomáhají 

45. Výchova dětí pro nové tisíciletí 

46. Kurz posílení psychické odolnosti ředitele a učitele 

47. Relaxace 

48. Řídící práce a týmová spolupráce 

49. Pracovní právo 
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50. Jak vést středoškolské studenty při odborné práci 

51. Lidové tance pro učitelky MŠ 

 

Pracoviště Blansko 

 

Český jazyk 

1. Aktuální proudy v literatuře pro děti a mládež 

2. Recitační dílna pro pedagogy a recitátory 

3. Školní knihovna jako centrum vzdělávání ve škole 

4. Exkurze do Prahy literární a historické  

 

Dějepis 

5. Evropské dějiny v kontextu s ČR 

 

Matematika 

6. Didaktické a metodické postupy při výuce matematiky 

 

Chemie 

7. Synthesia Pardubice - exkurze 

 

Přírodní vědy 

8. Grafitový důl v Českém Krumlově -  exkurze 

 

Zeměpis 

9. Jižní Morava  - příroda a lidé 

 

Občanská výchova 

10. Náměty do hodin občanské výchovy – modelové vzory didakticky propracovaných hodin 

 

Rodinná výchova 

11. Sociálně patologické jevy dětí a mládeže v reflexi současné pedagogické teorie a praxe  

 

Tělesná výchova 

12. Netradiční formy tělesné výchovy na ZŠ a SŠ 

13. Moderní pohybové formy gymnastiky – aerobik, strečink, posilování a relaxace 

14. Novinky v m,etodice nácviku atletických disciplín 

15. Sporty v přírodě (cykloturistika) 

 

Výtvarná výchova 

16. Klasické grafické techniky 

17. Arteterapie 

 

Hudební výchova  

18. Hudebně výchovná práce na 2. stupni ZŠ a víceletých gymnázií 

19. Která muzika je bere? 

20. Hlasová výchova, tvořivá činnost v hudební výchově 

 

Pracovní činnosti 

21. Práce s technickým materiálem 

22. Materiály nového věku 

23. Využívání projektů ve výuce pracovních činností na základní škole  

 

Speciální pedagogika 

24. Autistické dítě ve školním prostředí 

25. Integrace dětí s vadami řeči 

26. Kurz neverbálních technik 

 

Školní družiny, speciální zařízení 

27. Hry ve školní družině 

28. Vliv barev a prostředí na psychiku dítěte 
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29. Tvářím se, tváříš se, tváříme se…(nezastupitelná funkce mimiky)  

30. Hravě v rytmu a pohybu 

31. Papírové a textilní koláže. Malba na skle. 

 

Klub učitelů neúplných ZŠ 

32. Svět očima dítěte 

33. Výtvarná výchova – pracovní seminář 

 

Klub učitelů 1. – 5. ročníků ZŠ 

34. Specifické poruchy učení a chování, základy terapie a dyslexie, dysgrafie a dysortografie  

35. Hry v hodinách českého jazyka a matematiky – didaktika 

 

Pracoviště Břeclav 

1. Jazykový kurs anglického jazyka pro učitele ZŠ 

2. Konverzační kurs německého jazyka pro učitele ZŠ 

3. Cyklus metodických a konverzačních seminářů “Práce s dětmi v německém jazyce” pro učitele ZŠ  

4. Základní lyžařský kurs pro instruktora školního lyžování pro učitele ZŠ,SŠ 

5. Kurs “Rozvoj profesních a didaktických dovedností v oblasti výtvarných technik a současná tvorba děl - 

Nekoř” pro učitele ZŠ,SŠ 

 

Pracoviště Znojmo 

1. Cyklus seminářů pro učitele 1. stupně ZŠ “Poznávání regionu. Dramatická výchova ve výuce. Didaktika.” 

2. Kurzy výukových programů v oblasti výpočetní techniky pro pedagogické pracovníky 

3. Jazykově-metodický kurz anglického a německého jazyka pro pedagogické pracovníky 

4. Kurz “Instruktor školního lyžování” pro učitele ZŠ,SŠ 

5. Cyklus seminářů “Řízení předškolních zařízení, škol a školských zařízení” pro pedagogické pracovníky  

6. Kurz “Specializační vzdělávání pro výchovné poradce” pro učitele ZŠ 

7. Kurz “Vzdělávání učitelek MŠ a vychovatelek ŠD” 

Osvědčení pro kursy výpočetní techniky se uděluje za předpokladu, že na jednoho účastníka kursu bude při 

výuce jeden počítač. 

 

 

32 569/2000-20-241 Pedagogické centrum Hradec Králové   15. prosince 2002 

   Švendova ul., 500 03  Hradec Králové 

 

Pracoviště Hradec Králové 

1. Bakaláři - administrace školy 

2. Bakaláři - tisk vysvědčení 

3. Řídíte efektivně svou školu? 

4. Dílna učitelů I. stupně 

5. Náměty do hodin TV na I. stupni 

6. Jak naučit žáky číst s porozuměním 

7. chybách a "chybách" slohových prací 

8. Po stopách A. Jiráska a T. Novákové na Litomyšlsku 

9. Staroorientální státy 

10. Protifašistický odboj za okupace na Hradecku 

11. Na pomoc neaprobovaným učitelům dějepisu 

12. Exkurze Villa Nova Uhřínov 

13. Práce s informacemi a projektové vyučování v dějepise 

14. Koncepce výuky zeměpisu 

15. Celodenní exkurze Kozákov 

16. Obaly 

17. Matematika s nadhledem - Hrajeme si s čísly a nejen s nimi 

18. Exkurze Cementárna Prachovice 

19. Program Junior Achievement 

20. Ukázková hodina občanské výchovy 

21. Praktické využití různých materiálů v hodinách občanské výchovy 

22. Globální a lokální ekologické problémy a vztahy mezi nimi 

23. Malujeme na textil 

24. Malba na sklo, porcelán a keramiku 
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25. Keramika pro každého 

26. Netradiční hry 

27. Práce s keramickou hlínou 

28. Minivýcvik v komunikaci 

29. Individuální výukový plán pro žáky s diagnózou SVPU 

30. Základní kurz dyslektických asistentů 

31. Dyslektik ve školní praxi 

32. Dysortografik ve školní praxi 

33. Učitel kontra žák 

34. Dysgrafik ve školní praxi 

35. Dyskalkulik ve školní praxi 

36. Specifické vývojové poruchy chování. Hodnocení a klasifikace žáků s SVPU a SVPCH  

37. Hračka jako didaktická pomůcka 

38. Záchvatová onemocnění u dětí předškolního věku 

39. Kultura dětské mluvené řeči 

40. Chyby ve výchově dětí předškolního věku 

41. Povinná administrativa v MŠ 

42. Alternativní MŠ 

43. Jak pracovat s keramickou hlínou 

44. Lehká mozková dysfunkce 

45. Zařazování žáků do Zvláštní školy 

46. Seminář “Klub chemiků” pro učitele ZŠ a nižších ročníků gymnázií 

47. Exkurze “Hradec Králové a okolí” pro učitele  I. stupně ZŠ 

48. Seminář “Učitel mezi paragrafy” pro pedagogické pracovníky 

49. Seminář “Populární hudba v hudební výchově” pro učitele Hv  2.st. ZŠ, učitele a vychovatele 1.st. ZŠ  

50. “Keramický kurz” pro vychovatelky školních družin 

51. Seminář “Sport ve školách pro mentálně postižené” pro ředitele a učitele Tv na SpŠ  

52. “Fyzikální omyly, kterým možná podléháte i Vy” pro učitele fyziky ZŠ, SpŠ a gymnázií  

53. “Bakaláři – rozvrh, suplování”  pro pedagogické pracovníky pracující s tímto programem 

54. “Projektové učení v Obříství” pro ředitele  a učitele škol  všech specializací 

55. “Kurz zdravotnického minima a první pomoci” pro pedagogy, kteří provádějí zdravotní dozor na školních 

akcích  

56. “Technologie výroby skla” pro učitele chemie ZŠ, SpŠ a gymnázií 

57. “Zahrada pro radost”  pro učitele předmětu pěstitelství a přírodopisu  

58. “Projekt TULIPÁN”  pro učitele přírodopisu a ekologické výchovy ZŠ a gymnázií  

59. “Mimoškolní aktivity v okrese Jeseník”  pro vychovatelky ve školních družinách 

60. “Dyslektik v angličtině” pro učitele angličtiny ZŠ a gymnázií 

61. “Rozvoj grafomotoriky, předškolní příprava a prvopočáteční psaní” pro pedagogy zabývající se 

grafomotorikou dětí v MŠ a ZŠ 

62. “Řízení školy v praxi” pro ředitele škol a jejich zástupce 

 

32 570/2000-20-242 Masarykova univerzita v Brně     28. února 2003 

Centrum pro další vzdělávání 

Komenského náměstí 2,  602 00  Brno 

 

1. Kurzy “Internet studio” pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů na ZŠ a SŠ 

2. Kurz “Základy práce s ICT”  pro pedagogické pracovníky bez “počítačového vzdělání” 

3. Kurz “Základy práce s počítačem” pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ bez znalostí práce s PC 

4. Kurz “Windows 98 (resp. 2000)” pro učitele ZŠ a SŠ se základní znalostí obsluhy PC 

5. Kurz “Microsoft Office 97 (resp. 2000)” pro učitele ZŠ a SŠ  

6. Kurz “Microsoft Word for Windows (pro začínající uživatele)” pro učitele ZŠ a SŠ se základní znalostí 

obsluhy PC a prostředí MS Windows  

7. Kurz “Microsoft Excel for Windows” pro učitele ZŠ a SŠ se základní znalostí obsluhy PC a prostředí MS 

Windows  

8. Kurz “Microsoft Access for Windows” pro učitele ZŠ a SŠ se základní znalostí obsluhy PC a prostředí MS 

Windows  

9. Kurz “Microsoft PowerPoint for Windows” pro učitele ZŠ a SŠ se základní znalostí obsluhy PC a prostředí 

MS Windows  

10. Kurz “Microsoft Word for Windows (pro pokročilé uživatele)” pro učitele ZŠ a SŠ  

11. Kurz “Microsoft Excel for Windows (pro pokročilé uživatele)” pro učitele ZŠ a SŠ  



Příloha č. 2 

k Metodickému pokynu čj. 24783/2001-22 

12. Kurz “Internet (základy)” pro učitele ZŠ a SŠ  

13. Kurz “Jazyky, automaty a gramatiky” pro učitele předmětů Informatika/Výpočetní technika  

14. Kurz “Efektivně řešitelné problémy” ” pro učitele předmětů Informatika/Výpočetní technika  

15. Semináře “Ženy ve školním managementu” pro ženy – ředitelky a učitelky ZŠ, SŠ, výchovné poradkyně, 

vedoucí předmětových skupin  

16. Seminář “Učíme děti cizí jazyky – práce s výsledky projektu CERNET”  pro učitele němčiny a angličtiny 

na ZŠ 

17. Seminář “Nová maturita v jazyce anglickém” pro učitele angličtiny na SŠ 

18. Seminář “Nová maturita v jazyce německém” pro učitele němčiny na SŠ 

19. Seminář “Maturita v jazyce anglickém na rakouských školách” pro učitele angličtiny na ZŠ 

20. Seminář “Dramatické prvky ve výuce angličtiny na ZŠ” pro učitele angličtiny na ZŠ 

21. Seminář “Projektové vyučování, činnostní výuka – prezentace výsledků projektu  PHARE” pro učitele 

němčiny na středních školách se zaměřením na cestovní ruch 

22. Semináře “Projektová výuka na SŠ” pro učitele SŠ 

23. Semináře “Multimédia a INTERNET ve výuce na SŠ” pro učitele SŠ využívající Internet při výuce  

24. Seminář “Testy jako účinný nástroj hodnocení znalostí žáka – příprava k maturitě” pro učitele němčiny na 

SŠ 

25. Seminář “Odborná němčina na středních zdravotnických školách” pro učitele němčiny na středních 

zdravotnických školách 

26. Seminář “Odborná angličtina na středních zdravotnických školách” pro učitele němčiny na středních 

zdravotnických školách 

 

32  780/2000-20-243 Základní umělecká škola – Výtvarné studio, s.r.o.   28. února 2003 

   Střekovské nábřeží 18, 400 03  Ústí nad Labem 

 

Metodická příprava učitelů a vychovatelů – výtvarná výchova : 

1. Základní kurz keramiky 

2. Práce s hrnčířským kruhem 

3. Keramika pro pokročilé 

4. Velikonoční (jarní) inspirace 

5. Předvánoční (podzimní) inspirace 

6. Dekorování keramiky – nevypálený střep (engobování) 

7. Dekorování keramiky s drátováním 

8. Kresba - grafika I 

9. Kresba - grafika II 

10. Kresba - grafika III 

11. Kresba - grafika IV 

12. Batika - vyvazovaná, historický vývoj řemesla 

13. Batika - šitá, skládaná 

14. Batika - odbarvování, barvení 

15. Batika – vosková, náměty pro práci při výuce výtvarné výchovy, ukázky prací  

16. Netradiční výtvarné techniky pro učitele výtvarné výchovy ZŠ, ZUŠ, SŠ, učitelky MŠ, vychovatele ŠD a 

DD : 

17. Práce s neobvyklými nástroji 

18. Linka – použití různých materiálů a nástrojů 

19. Prostorové práce – objekty z proutí a přírodních materiálů 

20. Prostorové práce – základy pletení z proutí 

21. Prostorové práce – pletení košíku z proutí 

22. Výtvarné hry – netradiční grafické techniky 

23. Výtvarné hry – kresba a grafika 

24. Výtvarné hry – fantazijní kresba a linie 

25. Výtvarné hry – prostorové vytváření 

 

 

30 855/2000-20-244 Střední pedagogická škola Beroun    28. února 2003 

   U Stadionu 486,  266 58  Beroun 

 

Pro pedagogické pracovníky zajišťující výcvik žáků na školních lyžařských výchovně vzdělávacích zájezdech :  

1. Základní lyžařský kurz pro instruktory školního lyžování 

2. Doškolovací lyžařský kurz pro instruktory školního lyžování 
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32  782/2000-20-245 Základní škola Ostrava - Hrabůvka    31. března 

2003 

   Mitušova 16,  700 30  Ostrava - Hrabůvka 

 
Vzdělávání v oblasti informatiky  pro pedagogické pracovníky 

1. Základy PC a MS Windows 

2. MS Windows 95 – uživatelské minimum 

3. MS Word pro začátečníky 

4. MS Word pro pokročilé 

5. MS Excel pro začátečníky 

6. MS Excel pro pokročilé 

7. MS Power Point 

8. Tvorba WWW stránek  

Osvědčení pro uvedené kurzy se uděluje za předpokladu, že na jednoho účastníka kurzu bude při výuce jeden 

počítač. 

 

 

25 393/2000-20-246 AMIKUS, spol. s r.o.     15. prosince 2002 

Masarykova 522/12,  460 01  Liberec 

 

1. Vzdělávací kurz “Výchova a vzdělávání dětí do 9-ti let metodou Marie Montessori”pro pedagogické 

pracovníky  

 

 

25 403/2000-20-247 Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR  31. ledna 2003 

   Vojáčkova 431, 196 00  Praha 9 

 

1. “Kurz základní logopedické péče pro pedagogy”. 

 

 

32 558/2000-20-248 Služba škole Svitavy      31. března 

2003 

   Riegrova 11, 568 02  Svitavy 

 

1. Seminář “Základy komunikace a řešení konfliktů”  pro všechny pedagogy 

2. Seminář “Vlastivěda nás baví” pro učitele 1. stupně ZŠ 

3. Seminář “Nápadníček, aneb projektů se nebojíme” pro učitele 1. stupně ZŠ  

4. Seminář “Cesty k  minulosti” pro učitele dějepisu ZŠ a SŠ  

5. Seminář  “Metodika rozvíjení základních početních dovedností” pro učitele matematiky ZŠ a speciálních 

škol 

6. Seminář “Rozvoj komunikace, spolupráce a tvořivosti nejen v ekologické výchově s využitím hry BEO” pro 

učitele přírodovědných předmětů  

7. Cyklus seminářů  “Jak na pravopis” pro učitele ZvŠ, elementaristy ZŠ a speciální pedagogy zaměřené na 

práci s dětmi se SPCHU, dysortografií a dyslexií  

Osvědčení k tomuto semináři není vydáno pro výcvik terapeutů z řad pedagogických pracovníků, pro 

absolvování tréninků a používání terapeutických metod pedagogickými pracovníky  na školách.  

8. Seminář “Základní kurz evropské integrace pro učitele ZŠ” pro učitele občanské výchovy  

9. Seminář “Pravděpodobnost” pro učitele matematiky 2. stupně ZŠ a SŠ 

10. Kurz “Školský management pro učitele na střední úrovni řízení škol” pro vedoucí pedagogické pracovníky 

SŠ 

11. Seminář “Několik námětů pro poslechová cvičení” pro učitele  Nj na ZŠ a SŠ  

12. Seminář “I slohu se dá naučit” pro učitele Čj na ZŠ a gymnáziích 

13. Seminář “Fyzikální experimenty podporované počítačem”  pro učitele fyziky na ZŠ a SŠ  

14. Seminář “Vánoční inspirace” pro učitele 1. stupně ZŠ, učitele Vv 2. stupně ZŠ a vychovatelky ŠD  

15. Cyklus seminářů “Péče o žáky s výchovnými a výukovými obtíženi a komunikace s rodiči” pro učitele 

všech typů škol  

16. Seminář “Sexuální výchova, aneb na co se ptaj” pro učitele  sexuální výchovy na ZŠ  

17. Seminář “O sexu vážně i nevážně” pro učitele  sexuální výchovy na ZŠ 
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18. Cyklus seminářů “Hudební výchova” pro učitele hudební výchovy na ZŠ 

19. Seminář “Návrat ke kořenům”  a  exkurze “Co v čítankách o slavných není – celodenní exkurze po 

Poličsku a Litomyšlsku s výkladem” pro učitele dějepisu a českého jazyka ZŠ 

20. Cyklus seminářů “Specifické poruchy učení a chování” pro učitele ZŠ a speciální pedagogy  

21. Kurz “Vestibulum dramatické výchovy” pro učitelky MŠ a 1. stupně ZŠ  

22. Seminář “Tvořivá dramatika” pro učitelky MŠ a 1. stupně ZŠ 

 

 
ABECEDNÍ SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ,  KTERÝM  BYLY  V ROCE 2000  

AKREDITOVÁNY  VZDĚLÁVACÍ  AKCE  V SYSTÉMU  DV PP 

 

 

Osvědčení č.j.  Název zařízení PSČ Obec Ulice 

20 557/2000-20-66 AISIS, občanské sdružení 272 01 Kladno Gorkého 499 

13 910/2000-20-22 Akademie  J. A. Komenského 405 02 Děčín IV Divišova 8 

32 772/2000-20-220 AKCENT, družstvo 140 00 Praha 4 Bítovská 3 

19 173/2000-20-64 ALBION - jazyková škola, s.r.o. 110 00 Praha 1 Ostrovní 30 

20 391/2000-20-85 
Aliance pro rozvoj a výuku lyžování, snowboardingu, carvingu a skatingu 

ČR 
110 00 Praha 1  Štěpánská 61(Palác Lucerna) 

29 282/2000-20-154 AMU - Hudební fakulta 118 00 Praha 1 Malostranské náměstí 13 

18 443/2000-20-38 APLA - Asociace pomáhající lidem s autismem 169 00 Praha 6 Junácká 20 

32 773/2000-20-221 APLA - Asociace pomáhající lidem s autismem 169 00 Praha 6 Junácká 20 

32 774/2000-20-222 ASUD - Asociace učitelů dějepisu ČR 150 00 Praha 5 Bozděchova 7 

20 558/2000-20-67 Centrum dalšího vzdělávání Třebíč 674 01 Třebíč Okružní 935 

31 338/2000-20-185 Centrum nové naděje, občanské sdružení 738 04 Frýdek - Místek Staříč 639 

25 398/2000-20-88 Centrum volného času - Lužánky 658 12 Brno Lidická 50 

18 444/2000-20-60 Centrum vzdělávání Náchod 547 01 Náchod Smiřických 1237 

25 396/2000-20-86 Centrum vzdělávání Náchod 547 01 Náchod Smiřických 1237 

32 775/2000-20-223 Centrum vzdělávání Náchod 547 01 Náchod Smiřických 1237 

32 776/2000-20-224 Compel, s.r.o. 541 01 Trutnov Horská 402 

13 913/2000-20-18 Česká arteterapeutická asociace, občanské sdružení 181 00 Praha 8 PL Ústavní 91 

25 397/2000-20-87 Česká hudební společnost 150 00 Praha 5 Radlická 99 

19 169/2000-20-43 České sdružení pro waldorfskou pedagogiku 158 00 Praha 5 Butovická 228/9 

18 445/2000-20-61/1-73 Český červený kříž - Úřad ČČK 118 04 Praha 1 Thunovská 18 
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18 446/2000-20-63 Český svaz ochránců přírody  130 00 Praha 3 Koněvova 243 

29 283/2000-20-155 Český svaz ochránců přírody - Podblanické ekocentrum - ZO 02/09   258 01 Vlašim Pláteníkova 264 

19 170/2000-20-44 
Český svaz ochránců přírody - Základní organizace  Šípek - 15/06, Český 

Krumlov 
381 01 Český Krumlov c/o Gymnazium Chvalšinská 112 

32 777/2000-20-225 ČVUT - Masarykův ústav vyšších studií 128 00 Praha 2 Horská 3 

20 574/2000-20-76 Dům dětí a mládeže - Vila Doris a Pedagogické centrum Šumperk 787 01 Šumperk 17.listopadu 2 

25 399/2000-20-89 Dům dětí a mládeže Praha 8 182 00 Praha 8 Přemyšlenská 1102 

32 779/2000-20-226 Dům dětí a mládeže Příbram 261 01 Příbram Pod šachtami 294 

20 560/2000-20-68 Dys-centrum, občanské sdružení 639 00 Brno Horní 16 

32 553/2000-20-227 E´via, občanské sdružení 741 01 Nový Jičín Štefánikova 9 

31 344/2000-20-188 EDUXE, s.r.o. 691 06 Velké Pavlovice Hlavní 28 

25 401/2000-20-90 EIITE, s.r.o. 702 00 Ostrava Svatopluka Čecha 1 

18 427/2000-20-24 Etické forum, občanské sdružení 160 00 Praha 6 Thákurova 676/3 

18 447/2000-20-39 Evropská společnost pro vzdělávání, s.r.o 789 01 Zábřeh U Dráhy 6 

29 896/200-20-168 Fakta, v.o.s. 591 01 Žďár nad Sázavou Havlíčkovo náměstí 152 

20 575/2000-20-74 Gymnázium Jiřího z Poděbrad 290 39 Poděbrady Studentská 166 

12 857/2000-20-9 Hvězdárna Františka Pešty 391 02 Sezimovo Ústí P:O.BOX  48 

32 542/2000-20-210 INBES, s.r.o. 370 01 České Budějovice Husova 5 

25 405/2000-20-93     Informační a poradenské středisko pro místní kulturu - ARTAMA 120 21 Praha 2 Blanická 4 

25 406/2000-20-94     Informační a poradenské středisko pro místní kulturu - ARTAMA (tanec) 120 21 Praha 2 Blanická 4 

20 561/2000-20-69 Informační a vzdělávací středisko Technik Přerov 750 02 Přerov Optiky 16 

25 402/2000-20-91 Informační a vzdělávací středisko Technik Přerov 750 02 Přerov Optiky 16 

32 543/2000-20-211 Institut EuroSchola, občanské sdružení 739 61 Třinec Nám. T.G. Masaryka 383 

32 566/2000-20-238 Institut Filia, občanské sdružení 110 00 Praha 1 Platnéřská 9 

32 544/2000-20-212 Institut Jana Pernera, o.p.s. 110 00 Praha 1 Hybernská 5 

25 404/2000-20-92 Institut pro neslyšící 266 01 Beroun Hostímská 439 

20 568/2000-20-71 Integrovaná střední škola energetická Chomutov 430 11 Chomutov Na Průhoně 4800 

32 545/2000-20-213 Integrovaná střední škola stavební a učiliště Jihlava 586 01 Jihlava Žižkova 20 
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25 407/2000-20-143 Jednota českých matematiků a fyziků, občanské sdružení 117 10 Praha 1 Žitná 25 

12 851/2000-20-5 
Jihočeská univerzita - Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy a 

sportu 
371 15 České Budějovice Jeronýmova 10 

32 546/2000-20-214 
Jihočeská univerzita - Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy a 

sportu 
371 15 České Budějovice Jeronýmova 10 

20 569/2000-20-72         Jihočeská univerzita - Pedagogická fakulta, Katedra matematiky 371 15 České Budějovice Jeronýmova 10 

20 569/2000-20-72A 
Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a 

psychologie 
371 15 České Budějovice Jeronýmova 10 

26 101/2000-20-146 Kalokagathie, s.r.o. 142 00 Praha 4 Ke Kurtům 382 

12 848/2000-20-3 Keramický atelier K, s.r.o 180 00 Praha 8 Vosmíkových 20 

26 099/2000-20-141 Kritické myšlení, občanské sdružení 155 00 Praha 5 
Janského 2437, kor : Suchý Vršek 

2117 

26 102/2000-20-95 LINGUAE - Asociace škol s rozšířenou výukou jazyků  431 51 Klášterec nad Ohří Krátká 676 

29 284/2000-20-156 Lipka - Dům ekologické výchovy - zařízení PedF MU 602 00 Brno Lipová 20 

26 103/2000-20-96 Masarykova univerzita Brno - Centrum pro další vzdělávání  662 13 Brno Pellicova 43 

32 547/2000-20-215 
Masarykova univerzita Brno - Pedagogická fakulta, Katedra biologie, 

Katedra fyziky, Katedra geografie, Katedra chemie, Katedra matematiky  
603 00 Brno Poříčí 7 

32 570/2000-20-242 Masarykova univerzita v Brně - Centrum pro další vzdělávání  602 00 Brno Komenského náměstí 2 

31 345/2000-20-189 Masarykova univerzita v Brně - Pedagogická fakulta, Katedra historie  603 00 Brno Poříčí 7 

29 275/2000-20-149 
Masarykova univerzita v Brně - Pedagogická fakulta, Katedra tělesné 

kultury  
603 00 Brno Poříčí 31 

32 548/2000-20-216 Masarykova základní škola 262 21 Obecnice  Obecnice 255 

26 106/2000-20-97 Modřanská základní škola s rozšířeným vyučováním jazyků  143 00 Praha 4 - Modřany Angelovova 3183 

12 845/2000-20-1 Moravská zemská knihovna v Brně 601 87 Brno  Kounicova 1 

26 105/2000-20-98     Multikulturní centrum Praha, občanské sdružení 130 00 Praha 3 Prokopova 9 

26 105/2000-20-98A Multikulturní centrum Praha, občanské sdružení 130 00 Praha 3 Prokopova 9 

20 570/2000-20-73 Nová škola, o.p.s. 110 00 Praha 1 Karoliny Světlé 4 

19 174/2000-20-47 Nová škola, s.r.o. 613 00 Brno nám. SNP 9 

19 175/2000-20-48 Občanské sdružení MISE 250 90 Nové Jirny Cyrilovská 194 

19 176/2000-20-49 Občanské sdružení Řetízek 738 01 Frýdek-Místek 
Tř.T.G.Msaryka 456, 11. Základní 

škola 

20 579/2000-20-77 OS Člověk třetího tisíciletí - Mgr. Petr Křivý 738 01 Frýdek  - Místek Sadová 609 

32 549/2000-20-217 
Ostravská univerzita - Přírodovědecká  fakulta, Centrum dalšího vzdělávání 

občanů 
701 03 Ostrava Dvořákova 7 

26 106/2000-20-145 
Ostravská univerzita - Přírodovědecká fakulta - Centrum celoživotního 

vzdělávání občanů 
701 03 Ostrava 1 Dvořákova 7 
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18 431/2000-20-26 Ostravská univerzita, Přírodovědecká Fakulta- Katedra fyziky 701 03 Ostrava 1 30. dubna 22 

20 580/2000-20-78 Otevřená společnost, o.p.s. 130 00 Praha 3 Prokopova 9 

18 430/2000-20-25 Památník Terezín, národní kulturní památka 411 55 Terezín Principova alej 304 

13 902/2000-20-13 PAU - Přátelé angažovaného učení, občanské sdružení 116 47 Praha 1 Senovážné nám. 24 

29 898/2000-20-192 PAU - Přátelé angažovaného učení, občanské sdružení 277 42 Obříství Obříství 1 

32 567/2000-20-239 Pedagogické centrum  Hradec Králové - převod akcí ze SŠ Nový Jičín  500 03 Hradec Králové Švendova  

26 107/2000-20-99 Pedagogické centrum Brno 603 00 Brno Křížová 22 

29 899/2000-20-169 Pedagogické centrum Brno 602 00 Brno Křížová 22 

32 550/2000-20-218 Pedagogické centrum Brno  602 00  Brno Křížová 22 

32 568/2000-20-240 Pedagogické centrum Brno - převod ze Střediska služeb školám Brno 602 00  Brno Křížová 22 

24 919/2000-20-101 Pedagogické centrum České Budějovice 370 82 České Budějovice Hlinsko 49 

26 144/2000-20-132 
Pedagogické centrum České Budějovice  (původně  Školský úřad 

Prachatice) 
383 01 Prachatice Zlatá stezka 245 

19 187/2000-20-59 Pedagogické centrum Hradec Králové 500 03 Hradec Králové 3 Švendova ul 

26 109/2000-20-102 Pedagogické centrum Hradec Králové 500 03 Hradec Králové 3 Švendova ul.  PO BOX 24 

29 285/2000-20-157 Pedagogické centrum Hradec Králové 500 03 Hradec Králové Švendova ul. P.O.BOX 24 

32 551/2000-20-219 Pedagogické centrum Hradec Králové 500 03 Hradec Králové P.O.BOX 24 

26 143/2000-20-131 
Pedagogické centrum Hradec Králové   (původně Školský úřad Hradec 

Králové -  Služba škole) 
500 06 Hradec Králové Milady Horákové 504 

32 569/2000-20-241 
Pedagogické centrum Hradec Králové - převod ze Služby škole Hradec 

Králové 
500 03 Hradec Králové Švendova  

26 145/2000-20-133 
Pedagogické centrum Hradec Králové - převod ze Vzdělávacího střediska 

Školského úřadu Rychnov nad Kněžnou  
516 01 Rychnov nad Kněžnou U Stadionu 1166 

29 286/2000-20-158 Pedagogické centrum Jihlava 586 01 Jihlava Zborovská 3 

32 554/2000-20-228 Pedagogické centrum Jihlava 586 01 Jihlava Zborovská 3 

29 907/2000-20-147 Pedagogické centrum Karlovy Vary 360 01 Karlovy Vary  ul. Krále Jiřího 9/1196 

32 555/2000-20-229 Pedagogické centrum Karlovy Vary 360 09 Karlovy Vary  ul. Krále Jiřího 9/1196 

29 287/2000-20-159 Pedagogické centrum Liberec 460 01 Liberec Masarykova 28 

32 556/2000-20-230 Pedagogické centrum Liberec 460 01 Liberec Masarykova 28 

31 339/2000-20-186 Pedagogické centrum Olomouc 772 00 Olomouc Kavaleristů 6 

26 131/2000-20-120 
Pedagogické centrum Olomouc       (původně Středisko informatiky a 

služeb školám Olomouc) 
772 00 Olomouc Kavaleristů 6 
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31 346/2000-20-190 Pedagogické centrum Ostrava 702 00 Ostrava Blahoslavova 1576/2 

32 537/2000-20-205 Pedagogické centrum Ostrava 702 00 Ostrava Blahoslavova 1576/2 

29 900/2000-20-170 Pedagogické centrum Pardubice 530 02 Pardubice Za pasáží 657 

32 538/2000-20-206 Pedagogické centrum Pardubice 530 02 Pardubice Za Pasáží 657 

26 110/2000-20-103 Pedagogické centrum Plzeň 317 06 Plzeň Koperníkova 26 

32 539/2000-20-207 Pedagogické centrum Praha 110 00 Praha 1 Na Poříčí 4 

12 849/2000-20-4 Pedagogické centrum Praha  110 00 Praha 1 Na Poříčí 4 

20 563/2000-20-70 Pedagogické centrum Praha  110 00 Praha 1 Na Poříčí 4 

32 540/2000-20-208 Pedagogické centrum pro polské národnostní školství  737 01 Český Těšín Ostravská 21 

29 901/2000-20-171 Pedagogické centrum Střední Čechy 140 00 Praha 4 Na Strži 35a 

32 541/2000-20-209 Pedagogické centrum Střední Čechy 140 00 Praha 4 - Krč Na Strži 35 a 

31 328/2000-20-176 Pedagogické centrum Ústí nad Labem 400 01 Ústí nad Labem Winstona Churchilla 1348/6 

29 908/2000-20-148 Pedagogické centrum Zlín 760 60 Zlín Potoky 267 

31 761/2000-20-196 Pedagogické centrum Zlín 760 60 Zlín Potoky 267 

26 111/2000-20-104 Pedagogické středisko Hodonín 695 01 Hodonín Dobrovolského 4, PO BOX 61 

31 329/2000-20-177 Pedagogické středisko Hodonín 695 01 Hodonín Dobrovolského 4 

32 762/2000-20-197 Pedagogické středisko Hodonín 695 01 Hodonín Dobrovolského 4 

18 432/2000-20-27 Pedagogicko psychologická poradna Nymburk 288 55 Nymburk Masarykova 895 

26 112/2000-20-105 Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek - Místek 738 02 Frýdek - Místek Palackého ulice 130 

26 113/2000-20-106 Pedagogicko-psychologická poradna Karviná 734 01 Karviná - Ráj Víta Nejedlého 591 

31 330/2000-20-178 Pedagogicko-psychologická poradna Kolín 280 02 Kolín Jaselská 826 

31 331/2000-20-179 Pedagogicko-psychologická poradna Kroměříž 767 01 Kroměříž Jánská 9 

31 332/2000-20-180 Pedagogicko-psychologická poradna Náchod 547 01 Náchod Raisova 1816 

31 333/2000-20-181 Pedagogicko-psychologická poradna Olomouc 772 00 Olomouc U sportovní haly 1 

31 334/2000-20-182 Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň 307 01 Plzeň Petřínská 43 

26 114/2000-20-107 Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 4 110 00 Praha  Jeruzalémská 12 

31 335/2000-20-183 Pedagogicko-psychologická poradna Prostějov 796 01 Prostějov Vrchlického 5 
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12 853/2000-20-6 Pedagogicko-psychologická poradna Šumperk 787 02 Šumperk Husitská 12 

31 336/2000-20-194 Pedagogicko-psychologická poradna Trutnov 541 01 Trutnov Lomní 357 

32 763/2000-20-198 Pedagogicko-psychologické centrum Liberec, občanské sdružení 460 10 Liberec 3 Hanychovská 832/37 

13 905/2000-20-16 Pragoversa, s.r.o. 149 00 Praha 4 Jažlovická 1334/4 

26 116/2000-20-108 Pragoversa, s.r.o. 149 00 Praha 4 - Chodov Jažlovická 1334/4 

29 288/2000-20-160 Pragoversa, s.r.o. 149 00 Praha 4 Jažlovická 1334/4 

12 846/2000-20-2 Pražská informační služba 116 98 Praha 1 Betlémské náměstí 2 

26 117/2000-20-109 Pražská informační služba 186 50 Praha 8 Za Poříčskou branou 7 

19 177/2000-20-50 Rezekvítek - Sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody 602 00 Brno Lipová 20 

26 119/2000-20-142 Rolino, s.r.o. 101 00 Praha 10 Bratří Čapků 10/1884 

32 765/2000-20-200 Sdružení Podané ruce 616 00 Brno Kroftova 64 

32 766/2000-20-201 
Sdružení zemědělských, lesnických a potravinářských škol. Školy rybářské a 

školních hospodářství ČR se sídlem na školním statku v Humpolci  
396 01 Humpolec Dusilov 385 

19 178/2000-20-51 Sdružení Živá planeta 190 00 Praha 9 Podvinný mlýn 669 

26 120/2000-20-110 Služba škole - Pedagogické centrum Ústí  nad Orlicí 562 01 Ústí nad Orlicí Královéhradecká 630 

19 179/2000-20-52 Služba škole Frýdek - Místek 738 02 Frýdek - Místek Politických obětí 531 

29 289/2000-20-161 Služba škole Frýdek - Místek 738 02 Frýdek - Místek Politických obětí 531 

32 767/2000-20-202 Služba škole Frýdek - Místek 738 02 Frýdek - Místek Politických obětí 531 

20 589/2000-20-83 Služba škole Hradec Králové 500 06 Hradec Králové Milady Horákové 504 

26 124/2000-20-114 Služba škole Jindřichův Hradec 378 51 Jindřichův Hradec Otín 95 

26 121/2000-20-111 Služba škole Kladno 272 03 Kladno - Dubí Rosenbaumovo náměstí 622 

18 449/2000-20-40 Služba škole Kroměříž 767 01 Kroměříž Moravcova 259 

26 122/2000-20-112 Služba škole Kroměříž 767 01 Kroměříž Moravcova 259 

32 557/2000-20-231 Služba škole Mladá Boleslav, občanské sdružení 293 01 Mladá Boleslav Komenského náměstí 94 

13 904/2000-20-15 Služba škole Ostrava 702 00 Ostrava Hornická 84 

20 581/2000-20-79 Služba škole Ostrava 702 00 Ostrava Hornická 84, PP121 

26 123/2000-20-113 Služba škole Ostrava 702 00 Ostrava Hornická 84 

26 125/2000-20-115 Služba škole Svitavy 568 02 Svitavy Riegrova 11 
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32 558/2000-20-248 Služba škole Svitavy 568 02 Svitavy Riegrova 11 

20 573/2000-20-82 Soukomá střední škola podnikatelská, s.r.o. 657 80 Brno Koliště 13 

18 450/2000-20-41 Soukromé střední odborné učiliště Vodochody, s.r.o 250 70 Odolena Voda Odolena Voda 370 

29 903/2000-20-172 
Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování a 

učení 
434 01 Most Zd. Štěpánka 340/2798 

19 180/2000-20-53 Spektrum - středisko vzdělávání a volného času 796 01 Prostějov Vápenice 9 

32 559/2000-20-232 SPIN 142 00 Praha 4 Ke Kamýku 2/686 

19 165/2000-20-42 Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání, občanské sdružení 130 00 Praha 3 Vinohradská 109 

26 127/2000-20-117 Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání, občanské sdružení 130 00 Praha 3 Vinohradská 109 

31 342/2000-20-187 Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání, občanské sdružení 130 00 Praha 3 Vinohradská 109 

19 183/2000-20-56 Společnost pro počítačovou podporu výuky, s.r.o. 678 01 Blansko Těchovská 9 

19 181/2000-20-55 Společnost pro předškolní výchovu při MŠ Korálek 155 00 Praha 5 Klausova 2448 

18 433/2000-20-28 Státní jazyková škola Brno 611 49 Brno Kotlářská 9 

26 129/2000-20-118 Státní jazyková škola v Praze 1 116 72 Praha 1 Školská 15 

12 858/2000-20-10 Státní zdravotní ústav 100 42 Praha 10 Šrobárova 48 

19 182/2000-20-54 Středisko ekologické výchovy Sluňákov 771 27 Olomouc Horní nám. 1 

18 434/2000-20-29 Středisko informací a vzdělávání Magnolie 412 78 Litoměřice tř. Osvobození 21 

13 909/2000-20-21 Středisko informatiky a služeb Nový Jičín 741 11 Nový Jičín Štefánikova 9 

19 184/2000-20-45 Středisko informatiky a služeb Nový Jičín 741 01 Nový Jičín Štefánikova 9 

26 133/2000-20-121 Středisko informatiky a služeb Nový Jičín 741 11 Nový Jičín Štefánikova 9 

26 130/2000-20-119 Středisko informatiky a služeb Rakovník 269 01 Rakovník Bořivojova ulice 627 

18 435/2000-20-30 Středisko služby škole Příbram VII 261 02 Příbram 28.října č. 24 

26 108/2000-20-100 Středisko služeb školám  Vyškov 682 01 Vyškov Brněnská 7 

26 132/2000-20-122 Středisko služeb školám a informačních  technologií 733 01 Karviná - Fryštát Bělidlo 473 

13 911/2000-20-23 Středisko služeb školám Brno 639 00 Brno Kamenná 21 

26 134/2000-20-123 Středisko služeb školám České Budějovice 370 05 České Budějovice U Výstaviště 26 

12 860/2000-20-12 Středisko služeb školám Děčín 405 01 Děčín I Lázeňská 12 

31 340/2000-20-194 Středisko služeb školám Jablonec nad Nisou 466 04 Jablonec nad Nisou Palackého 48 
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26 135/2000-20-124 Středisko služeb školám Jeseník 790 01 Jeseník Dukelská 1047 

31 341/2000-20-195 Středisko služeb školám Krnov 794 01 Krnov Opavská 40 

20 582/2000-20-80 Středisko služeb školám Most 434 01 Most Zd. Štěpánka 2797 

12 855/2000-20-8 Středisko služeb školám okresu Plzeň - jih 301 36 Plzeň Doudlevecká 26 

29 277/2000-20-150 Středisko služeb školám Pelhřimov 393 01 Pelhřimov Friedova 1469 

26 136/2000-20-125 Středisko služeb školám Praha 10 100 00 Praha 10 Žernovská 27 

18 436/2000-20-31 Středisko služeb školám Tábor 390 01 Tábor Vančurova 2904 

26 137/2000-20-126 Středisko služeb školám Tábor 390 01 Tábor Vančurova 2904 

32 560/2000-20-233 Středisko služeb školám Tábor 390 01 Tábor Vančurova 2904 

26 153/2000-20-140 Středisko služeb školám Uherské Hradiště 686 01 Uherské Hradiště Na Morávce 1037 

29 290/2000-20-162 Středisko služeb školám Vyškov 682 01 Vyškov Brněnská 7 

13 908/2000-20-20 Středisko služeb školám Zlín 760 41 Zlín Zarámí 88 

20 583/2000-20-81 Středisko služeb školám Zlín 760 41 Zlín Zarámí 88 

26 138/2000-20-127 Středisko služeb školám Zlín 760 41 Zlín Zarámí 88 

29 291/2000-20-163 Středisko služeb škole Prostějov 796 04 Prostějov Západní 72 

12 854/2000-20-7 Středisko výchovné péče pro děti s mládež 274 01 Slaný Dr. E. Beneše 

19 167/2000-20-46 Středisko vzdělávání pedagogů Opava 746 01 Opava Husova 17 

26 139/2000-20-128 Středisko vzdělávání pedagogů Opava 746 01 Opava Husova 17 

26 140/2000-20-116 Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu a služeb  400 07 Ústí nad Labem Keplerova 7 - Krásné Březno 

32 562/2000-20-234 Střední odborná škola obchodní a Střední odborné učiliště Tábor 390 01 Tábor Lužnická 2572 

19 168/2000-20-62 Střední odborné učiliště zemědělské Loštice   789 83 Loštice Palackého 338 

30 855/2000-20-244 Střední pedagogická škola Beroun 266 58 Beroun U Stadionu 486 

26 141/2000-20-129 Střední průmyslová škola a střední odborné učiliště 541 01 Trutnov Školní 101 

19 185/2000-20-57 Sužba škole Mladá Boleslav 293 01 Mladá Boleslav Komenského 94 

13 907/2000-20-17 
Školský úřad Hradec Králové - Středisko informačních technologií, 

zálohová organizace 
500 06 Hradec Králové Milady Horákové 504 

13 903/2000-20-14 Školský úřad Jihlava - Služba škole, zálohová organizace 586 01 Jihlava Zborovská 3 

18 264/2000-20-19                Školský úřad Kladno 272 00 Kladno K Nemocnici 2007 
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18 264/2000-20-19A Školský úřad Kladno 272 00 Kladno K Nemocnici 2007 

20 572/2000-20-75 Taneční centrum Praha, o.p.s 162 00 Praha 6 - Petřiny U Větrníku 3 

29 292/2000-20-164 Tereza, sdružení pro ekologickou výchovu 110 15 Praha 1 Haštalská 17 

26 146/2000-20-134 The British Council 125 01 Praha 1 Národní 10 

18 437/2000-20-32 
Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Centrum pro další vzdělávání 

učitelů 
400 02 Ústí nad Labem Lipová 11 

32 770/2000-20-204 
Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra didaktiky 

matematiky  
121 16 Praha 2 - Nové Město Ke Karlovu 3 

12 859/2000-20-11 
Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta - Ústav výzkumu a rozvoje 

školství  
118 12 Praha 1 Myslíkova 7 

18 438/2000-20-33           

Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta Katedra školní a pedagogické 

psychologie, Katedra speciální pedagogiky, Katedra technické výchovy a 

vzdělávání 

116 39 Praha 1 M.D.Rettigové 4 

26 147/2000-20-135A    Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, Katedra Aj a literatury 116 39 Praha 1 M.D.Rettigové 4 

29 278/2000-20-151 
Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, Katedra rusistiky  a 

lingvodidaktiky      
116 39 Praha 1 M.D. Rettigové 4 

18 439/2000-20-34 
Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, Katedra technické výchovy a 

vzdělávání - odd. informační výchovy 
116 39 Praha 1 M.D.Rettigové 4 

32 769/2000-20-203 Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy 116 39 Praha 1 M.D. Rettigové 

26 147/2000-20-135B Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy 116 39 Praha 1 M.D.Rettigové 4 

18 438/2000-20-33A Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy 116 39 Praha 1 M.D.Rettigové 4 

29 279/2000-20-152 Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta 128 43 Praha 2 Albertov 6 

18 440/2000-20-35 
Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy - Středisko výuky 

cizích jazyků 
128 00 Praha 2 Vratislavova 10 

29 280/2000-20-153 
Univerzita Palackého v Olomouci - Filosofická fakulta, Středisko 

distančního vzdělávání 
771 80 771 80  Olomouc Křížkovského 10 

18 441/2000-20-36 
Univerzita Palackého v Olomouci - Filozofická fakulta, Středisko 

distančního vzdělávání 
771 80 Olomouc Wurmova 7 

14 362/2000-20-37 
Univerzita Palackého v Olomouci - Pedagogická fakulta,  Středisko 

celoživotního vzdělávání pedagogů 
771 40 Olomouc Žižkovo náměstí 5 

32 561/2000-20-235 Vita, občanské sdružení 702 00 Ostrava Generála Janouška 4 

26 148/2000-20-136 Vysoké učení technické v Brně  616 69 Brno Technická 2 

29 281/2000-20-130 Vysoké učení technické v Brně -  Fakulta strojního inženýrství 616 69 Brno Technická 2 

29 904/2000-20-173 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň  307 03 Plzeň Koterovská 85 

26 149/2000-20-137 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola 284 11 Kutná Hora Masarykova 197 

19 186/2000-20-58 Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. 698 01 Veselí nad Moravou Bartolomějské náměstí 47 

29 905/2000-20-174 Vzdělávací a kulturní centrum židovského muzea 110 01 Praha 1 Maiselova 15 
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29 906/2000-20-175 Vzdělávací středisko na podporu demokracie, občanské sdružení 150 00 Praha 5 Kroftova 18/340 

20 590/2000-20-84 Vzdělávací středisko služby škole 266 01 Beroun S.K. Neumanna 1141 

31 348/2000-20-191 Základní škola Brandýs nad Labem 250 01 Brandýs nad Labem Palachova 337 

32 563/2000-20-236 Základní škola Chomutov 430 01 Chomutov Na Příkopech 895 

32 564/2000-20-193 Základní škola K Dolům 2, Fakultní škola Univerzity Karlovy 143 00 Praha 4 K Dolům 2 

32 782/2000-20-245 Základní škola Ostrava - Hrabůvka  700 30 Ostrava - Hrabůvka Mitušova 16 

32 565/2000-20-237 Základní škola Táborská 45 140 00 Praha 4 Táborská 45 

29 293/2000-20-165 Základní škola v Hradci Králové III 500 71 Hradec Králové SNP 694 

26 151/2000-20-138 Základní škola Velké Meziříčí 594 01 
Velké Meziříčí, okr.    

Žďár nad Sázavou 
Sokolovská 13 

32 780/2000-20-243 Základní umělecká škola - Výtvarné studio, s.r.o. 400 03 Ústí nad Labem Střekovské nábřeží 18 

26 152/2000-20-139 Západočeská univerzita v Plzni - Ústav dalšího vzdělávání 306 14 Plzeň Univerzitní 8 

29 294/2000-20-166 Zdravý životní styl, občanské sdružení 741 01 Nový Jičín Lidická 1 

29 295/2000-20-167 Život bez závislostí, občanské sdružení 130 00 Praha 3 Biskupcova 101 

 

Přehledy jednotlivých akreditovaných vzdělávacích akcí jsou uveřejněny ve Věstníku MŠMT č. 10/2000, 4/2001 

a 12/2001 v Oznamovací části – Seznam dalších vzdělávacích zařízení, kterým byly akreditovány vzdělávací 

programy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 

 

 
Doplnění a opravy Přehledu platnosti učebních dokumentů pro výuku v učebních a studijních oborech středoškolského odborného vzdělávání, 

který byl uveřejněn ve Věstníku MŠMT č. 8/2001        

           

Čj. 28 041/20001-23         
           

Do odddílu A se doplňuje:        

Ro
k 

Kód KKOV Kód JKOV Název vzdělávacího programu Forma  Schval.dne, pod čj. Co 
schváleno 

Platnost UD 

99 26-57-H/00
1 

26-87-2 Autoelektrikář 3letý s V  27.7.99 26 219/99-23 vše   

99 26-42-L/001 26-70-4 Mechanik silnoproud.zařízení 4letý stud.  25.1.99 10 544/99-23 vše   

97 26-56-H/00
1 

26-83-2/02 Elektromechanik - sdělovací a zabezpečovací 
technika  

3letý s V  25.8.97 28 128/97-72 vše   

99 37-41-M/00
6 

nemá 
JKOV 

Provoz a ekonomika dopravy 4letý s MZ  31.5.99 22 576/99-23 vše   

90 21-42-M/00
1 

21-44-6 Těžba a zpracování kamene 4letý s MZ  25.5.90 17 088/90-21  vše   

98 41-41-M/00
1 

42-22-6 Agropodnikání 4letý s MZ  16.3.98 15 051/98-23 vše   

94 23-45-L/514 37-44-6/01 Silniční doprava - provoz a údržba vozidel 3letý pro abs. 3l. UO 19.8.94 21 300/94-23 vše   

95 75-41-M/00
6 

76-45-6 Výchovná a humanitární činnost 4letý s MZ  30.8.95 21 258/95-23 vše   

97 28-44-M/00
1 

28-37-6 Aplikovaná chemie 4letý s MZ  (+več.+dálk
.) 

31.10.97 33 319/97-71 vše   
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97 75-41-M/00
2 

75-46-6 Sociální péče 4letý s MZ  (+več.+dálk
.) 

12.9.97 29 166/97-71 vše   

01 41-04-M/00
1 

42-35-6 Rostlinolékařství 5letý dálk.  6.6.01 19 
054/2001-23 

UP   

01 65-42-M/00
4 

63-71-6 Hotelnictví a turismus 4letý s MZ  (+dálk.) 7.5.01 17 
130/2001-23 

vše   

01 23-56-H/00
1 

24-33-2 Obráběč kovů 3letý s V  12.4.01 15 
837/2001-23 

UP   

01 41-44-M/00
1 

42-11-6 Zahradnictví 5letý dálk.  19.2.01 12 
662/2001-23 

UP   

00 78-42-M/00
4 

nemá 
JKOV 

Waldorfské lyceum 4letý s MZ  1.12.00 32 
345/2000-23 

vše   

00 26-51-H/00
1 

26-82-2/00 Elektrikář 3letý dálk.  8.11.00 30 
502/2000-23 

UP   

00 26-51-H/00
2 

26-82-2/01 Elektrikář pro slaboproud 3letý dálk.  8.11.00 30 
502/2000-23 

UP   

00 26-51-H/00
3 

26-82-2/02 Elektrikář pro silnoproud 3letý dálk.  8.11.00 30 
502/2000-23 

UP   

94 33-41-L/501 33-31-6 Dřevařství 2letý pro abs. 3l. UO  8.11.95 13 709/94-23 vše   

95 33-41-L/502 33-36-6 Dřevěné konstrukce 2letý pro abs. 3l. UO  30.6.95 19 069/95-23 vše   

95 33-42-L/501 33-32-6 Nábytkářství 2letý pro abs. 3l. UO  22.12.95 13 710/94-23 vše   

95 33-42-L/508 33-35-6 Čalounictví 2letý pro abs. 3l. UO  22.12.95 13 711/94-23 vše   

95 33-43-L/501 33-37-6 Výroba hudebních nástrojů 2letý pro abs. 3l. UO  30.6.95 18 075/95-23 vše   

93 28-64-H/00
4 

27-97-2/03 Výrobce vánočních ozdob 3letý s V  29.12.93 2587/93-74 vše   

           

V oddílu A se provádějí v uvedených řádcích následující opravy:        

Ro
k 

Kód KKOV Kód JKOV Název vzdělávacího programu Forma  Schval.dne, pod čj. Co 
schváleno 

Platnost UD 

94 63-41-M/00
4 

63-17-6 Obchodní akademie (čtyřletá) 4letý s MZ  24.6.94 19 295/94-25 vše   

   (oprava doložky)    19 295/94-23    

93 26-43-M/00
4 

26-65-6 Slaboproudá elektrotechnika 4letý s MZ  28.6.93 18 629/93-23 UP  D1 31.8.2002 

   (oprava data schválení doložky)   25.6.93     

94 37-42-L/501 37-56-4 Poštovní provoz (nást.) 2letý pro abs. 3l. 
UO 

(+3lVs-Ds) 21.12.94 29 584/94-23 vše   

   (oprava doložky)    27 584/94-23    

89 23-43-L/503 24-14-4/01 Strojírenství - výroba, montáž a opravy (nást.) 2letý pro abs. 3l. UO  21.11.89 20 009/89-212 vše D1 31.8.2002 

89 23-43-L/504 24-14-4/02 Strojírenství - obrábění materiálů (nást.) 2letý pro abs. 3l. UO  21.11.89 20 009/89-212 vše D1 31.8.2002 

89 23-45-L/506 24-16-4 Požární technika (nást.) 2letý pro abs. 3l. UO  10.7.89 14 146/89-212 vše D1 31.8.2002 

   (doplnění omezení platnosti)    ve všech 3 řádcích má být    D1,O 

98 23-56-E/001 24-77-0 Obrábění kovů 2letý obor učilišť  6.2.98 12 398/97-23 vše   

   (oprava doložky)    12 398/98-23    

92 39-41-M/xxx 26-97-6/05 Elektrotechnika a strojírenství 4letý s MZ  14.2.92 11 686/92-21 vše   

   (oprava data a čj. doložky)   29.1.99 13 029/99-23    

00 36-51-H/00
2 

nemá 
JKOV 

Dlaždič 3letý s V  10.7.00 35 459/99-23 vše D1 31.8.2002 

   (zrušeno omezení platnosti)      zrušeno 
omezení 

           

           

V oddílu B se opravuje řádek         

Ro
k 

Kód KKOV Kód JKOV Název vzdělávacího programu Forma  Schval.dne, pod čj. Co 
schváleno 

Platnost UD 

98 64-42-M/02
1 

28-98-6/02 Management výroby celulózy a papíru 4letý s MZ  22.7.98 22 
874/98-23/03 

vše P
H 

 

   (změna kódu a názvu na)         

 64-42-M/02
0 

28-98-6/01 Management chemických výrob a spotřební chemie       

           

           
Do oddílu C se         
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přesouvá  

Ro
k 

Kód KKOV Kód JKOV Název vzdělávacího programu Forma  Schval.dne, pod čj. Co 
schváleno 

Platnost UD 

92 26-57-H/00
1 

26-87-2 Autoelektrikář 3letý s V  26.2.92 13 365/92-21 vše D1 31.8.1999 

           
Z oddílu A se vypouští           

Ro
k 

Kód KKOV Kód JKOV Název vzdělávacího programu Forma  Schval.dne, pod čj. Co 
schváleno 

Platnost UD 

97 26-51-H/00
3 

26-82-2/02 Elektrikář - silnoproud 3letý s V  25.8.97 28 128/97-71 UP, poj.,prof.   

00 31-41-M/00
4 

31-28-6 Textilní výroba a podnikatelství 4letý s MZ  31.8.00 26 
528/2000-23 

vše, pro 1 šk.  

           
Z oddílu C se přesouvá do A a opravuje         

Ro
k 

Kód KKOV Kód JKOV Název vzdělávacího programu Forma  Schval.dne, pod čj. Co 
schváleno 

Platnost UD 

94 63-43-L/001 37-97-4/01 Peněžní manipulant 4letý stud.  21.3.94 12 577/94-23 osnovy D1 31.8.1999 

92   (změna doložky a omezení platnosti)   11.2.92 11 641/92-21   31.8.2002 

           
V oddílu B se doplňuje         

Ro
k 

Kód KKOV Kód JKOV Název vzdělávacího programu Forma  Schval.dne, pod čj. Co 
schváleno 

Platnost UD 

98 31-43-M/00
2 

31-25-6/01 Oděvnictví - technologie oděvů 4letý s MZ  22.7.98 22 
874/98-23/17 

vše P
H 

 

98 31-43-M/00
3 

31-25-6/02 Oděvnictví - konstrukce oděvů 4letý s MZ  22.7.98 22 
874/98-23/17 

vše P
H 

 

           

           

      Ing. Vojtěch Šrámek 
v.r. 

   

     ředitel odboru středního a vyššího odborného vzdělávání 
           

V Praze dne 26.10. 2001         
           

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznámení               

 

č.j. 23 655/01-23 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznamuje, že schválilo nové učební dokumenty  pro učební  

obor   23-63-H/001 Hodinář 

                                     23-66-H/001 Mechanik opravář  

         

        pro studijní obor   23-45-M/004 Silniční doprava 

 

V souvislosti s tímto se ruší platnost dosavadních učebních dokumentů ke dni 31.08.2002. 

 

Učební obor Nové učební dokumenty Učební dokumenty pozbývající platnost 

dne 31.08.2002 počínaje 1. ročníkem 

 

 

 

 
 

 23-63-H/001 (24-63-2) Hodinář, schválené MŠ ČSR dne 
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23-63-H/001 

 

Hodinář 

 

Schválilo MŠMT dne 

29.srpna 2001   pod             

čj. 23 655/01-23              

s účinností od 1.září 2001 

počínaje prvním ročníkem 

21.09.1987, čj. 17 519/87-220 s platností od září 1988 

počínaje 1. ročníkem  a  MŠMT ČR dne 17.04.1990, čj. 

15 271/90-21 a dne 31.05.1991, čj. 17 981/91-21 s 

platností od 1. září 1991 počínaje prvním ročníkem. 

 

 

 

 

 

 

 

23-66-H/001  

 

  Mechanik 

opravář 

 

 

 

 

Schválilo MŠMT dne 

24.srpna.2001   pod             

čj. 23 653/01-23              

s účinností od 1.září 2001 

počínaje prvním ročníkem 

 

 23-66-H/002 Mechanik opravář-plynárenská zařízení 

 23-66-H/003 Mechanik opravář-lesní stroje a zařízení 

 23-66-H/004 Mechanik opravář-kolejová vozidla 

 23-66-H/005 Mechanik opravář-letadla, 

  

schválené MŠ ČSR dne 26.01.1988,   čj. 23 532/87-220,  s 

platností od 1. září 1988 a MŠMT ČR dne 17.04.1990, čj. 15 

271/90-21 a dne 31.05. 1991, čj. 17 981/91-21 s platností od 

1. září 1991 počínaje prvním ročníkem.  

 

 

 

 

 

 

Studijní obor Nové učební dokumenty Učební dokumenty pozbývající platnost 

dne 31.08.2002 počínaje 1. ročníkem 

 

23-45-M/004 

 

Silniční 

doprava 

 

Schválilo MŠMT dne 

24.srpna 2001   pod             

čj. 23 654/01-23              

s účinností od 1.září 2001 

počínaje prvním ročníkem 

 23-45-M/004 Silniční doprava, schválené MŠMT ČR dne 

25.6.1990, čj. 19 022/90-21.   

 23-45-M/005 Silniční doprava-provoz a údržba vozidel, 

schválené MŠ MT ČR dne 20.11.1995,   čj. 25 

319/95-23. 

 23-45-M/006 Silniční doprava- diagnostika motorových 

vozidel, schválené MŠMT ČR  dne19.08.1994,   čj. 21 

600/94-23 a dne 20.11.1995,   čj. 25 319/95-23. 

 

 

"MŠMT žádá ředitele škol, kterých se v důsledků uvedených změn učebních dokumentů týkají případné 

úpravy a změny v rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních a školských zařízení, aby bezodkladně zaslaly 

odboru 21 správy sítě škol MŠMT žádost o provedení požadovaných změn. Žádost je nutno zaslat na 

předepsaných formulářích. Tímto zjednodušeným způsobem je možno žádat pouze o úpravy vyplývající z výše 

uvedených změn." 

Učební dokumenty si lze objednat v Národním ústavu odborného vzdělávání, Weilova 1271/6, 102 00 

Praha 10. 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Ing. Vojtěch Šrámek v.r. 
                                                                           ředitel odboru středního  

                                                                    a vyššího odborného vzdělávání 

 

V Praze dne 8.10.2001 

 

 

 

Oznámení odboru speciálního vzdělávání a institucionální výchovy - 24 
 

Č.j.  29 451/2001-24 
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 Informace  o platnosti  inovovaných učebních dokumentech  některých učebních 
oborů odborných učilišť a jejich distribuci 
 

1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor speciálního vzdělávání a 

institucionální výchovy oznamuje, že  v rámci průběžné inovace  učebních dokumentů  

učebních oborů odborných učilišť byly s platností od 1.92002 počínaje prvním ročníkem 

schváleny učební dokumenty pro učební obory: 

- 29-54 - E/002 (29-86-2/00) Cukrářské práce č.j.24 017/2001-24  

    ze dne  30.8.2001 

- 29-56-E/002 (29-83-2/00) Řeznické a uzenářské práce, č.j. 20 979/2001-24  

     ze dne 2.-7.2001 

- 65-52-E/001 (64-64-2/00) Kuchařské práce, č.j. 24 018/2001-24    

     ze dne  30.8.2001 

 

 

2. Učební dokumenty výše uvedených učebních oborů  a  učebních oborů  26-51-E/001 

(26-93-2/00) Elektrotechnické a strojně montážní práce a 29-55-E/001 Mlékařské práce byly 

distribuovány odborných učilištím, která  podle  údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání 

realizují výuku těchto učebních oborů v roce 2001/2002. 

 Dalším zájemcům zajišťuje  distribuci odbor 24 na základě objednávek škol. 

 

 

PaedDr. Jiří Pilař, v.r.  

ředitel odboru speciálního vzdělávání  

        a institucionální výchovy 

 

 

 

V Praze dne  12. listopadu 2001 

 

 

 

 

 

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

učebních textů
*
 následující tituly: 

 

pro základní školy: 

Los, P., Hejsková, J., Klečková, M.: Chemie se 

nebojíme (učebnice pro 8. ročník základní školy) 

2007 Scientia součást 

ucelené řady 

Č.j.: 26798/2001-22; cena: 95,60 Kč    

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

učební texty uvedené v tomto Věstníku MŠMT ČR se vztahuje nařízení vlády ČR č. 15/1994 Sb., o bezplatném 

poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.  
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Los, P. Klečková, M.: Kamarádka chemie (praktická 

příručka k učebnicím chemie pro ZŠ) 

2007 Scientia součást 

ucelené řady 

Č.j.: 26799/2001-22; cena: 80,90 Kč    

Los, P., Hejsková, J., Klečková, M.: Nebojte se chemie 

(pracovní listy pro 7. ročník základní školy) 

2007 Scientia součást 

ucelené řady 

Č.j.: 26797/2001-22; cena:  18,90 Kč    

Los, P., Hejsková, J., Klečková, M.: Nebojte se chemie 

(učebnice pro 7. ročník základní školy) 

2007 Scientia součást 

ucelené řady 

Č.j.: 26796/2001-22; cena: 93,50 Kč    

Macháček, M.: Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 9. 

ročník ZŠ 

2007 Prometheus součást 

ucelené řady 

Č.j.: 27918/2001-22; cena: 36,50 Kč    

 

pro střední školy: 

Nolasca, R.: Twist 1, 2, 3 (Student´s Book, Workbook, 

Cassetes) 

2007 Oxford 

University 

Press 

součást 

ucelené řady 

Č.j.: 24732/2001-22; cena:  218 + 126 + 320,00 Kč    

Liška, R., Macík, J.: Technologie III pro učební obory 

SOU lakýrník, malíř a učební obor OU malířské, 

lakýrnické a natěračské práce 

2007 Sobotáles součást 

ucelené řady 

Č.j.: 27250/2001-23; cena:  135,00 Kč    

 

 

pro odborná učiliště: 

Kolomazník, M.: Stroje a zařízení pro 1. – 3. ročník pro 

učební obor opravářské práce odborných učilišt  

2007 Institut 

výchovy a 

vzdělávání 

MZe 

 

Č.j.: 27165/2001-24; cena: 90,00 Kč    

 

pro speciální základní školy pro zrakově postižené: 

 

Lacinová, E., Kadlecová, Š.: Angličtina pro 8. ročník 

speciální základní školy pro zrakově postižené 

2007 Knihovna K. 

E. Macana 

součást 

ucelené řady 

Č.j.: 27211/2001-24; cena: 1482,00 Kč    

 

 

 

 
Ztráta razítek 

 

 

Dne 29.8.2001 došlo ke ztrátě 1 ks obdélníkového razítka s textem: 

 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA 

Pošepného nám. 2022    
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148 00 PRAHA  4 

IČO: 61388432 

 

Písemnosti opatřené tímto razítkem po 29.8.2001 je třeba považovat za neplatné.  

Čj. 27 236/2001-20 

 

 

 

 

 

Dne 3.10.2001 došlo ke ztrátě 1 ks obdélníkového razítka s textem: 

 

Střední odborná škola 

a 

Střední odborné učiliště 

Masarykova 101    

763 26 Luhačovice 

-5- 

 

Písemnosti opatřené tímto razítkem po 3.10.2001 je třeba považovat za neplatné.  

Čj. 27 894/2001-20 

 

 

 

 

 

Dne 22.10.2001 došlo ke ztrátě 1 ks obdélníkového razítka s textem: 

 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA 

686 01  UH. HRADIŠTĚ - Jarošov 

okres Uherské Hradiště 

 

Písemnosti opatřené tímto razítkem po 22.10.2001 je třeba považovat za neplatné.  

Čj. 28 685/2001-20 

 

 

 

 

 

 

Celoroční obsah  
 

Ročník LVII (2001) 

 

 

 

CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED 

 

 

A. Část normativní 
 

Sešit 

Věst. 

Název Číslo jednací Datum Str. 
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   1 Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

a Ministerstvem školství Estonské republiky  o spolupráci v oblasti školství, 

vědy a mládeže na léta 2000-2002, podepsané v Praze dne 24. listopadu 2000 

 24.11.2000 2-5 

 

2 

 

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.  

 

28 996/2000-33 

 

17.1.2001 

 

2-5 

 

2 

 

Pravidla pro poskytování institucionálních dotací veřejným vysokým školám 

na podporu výzkumu a vývoje Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy   

 

30 521/2000-31 

 

17.1.2001 

 

6-8 

 

2 

 

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

vnitroresortní předpisy 

 

11 134/2001-14 

 

2.2.2001 

 

9 

 

3 
 

 Změna programu “Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro 

podporu tvůrčí činnosti studentů doktorských studijních programů při řešení 

projektů úspěšných ve výběrovém řízení Fondu rozvoje vysokých škol” a jeho 

úplné znění 

 

33 713/2000-33 

 

29.1.2001 

 

2-3 

 

3 

 

 Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.  2/2001, kterým se stanoví 

úkoly a jejich termíny útvarům MŠMT,  státním školám, referátům školství 

okresních úřadů a odborům školství magistrátů, v průběhu realizace přechodu 

předškolních zařízení, škol a školských zařízení (dále jen škol) z působnosti 

MŠMT na kraje 

 

32 042/2000-60 

 

24.1.2001 

 

4-29 

 

3 

 

 Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o změně Rozhodnutí 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy České  republiky podle § 58  písm. 

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

zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, o experimentálním ověřování 

konání maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů 

v cizím jazyce č. j. 14 976/94-21 a č. j. 24 519/96-21, ve znění Rozhodnutí 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 32 042/98-23 

 

31 455/2000-23 

 

8.1.2001 

 

30 

 

3 

  

 Úplné znění Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky dle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a 

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

experimentálním ověřování konání maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s 

výukou vybraných předmětů v cizím jazyce ve školních rocích 1993/1994 a 

1995/1996, č. j. 14 976/1994-21, č. j. 24 519/96-21 a č. j. 32 042/98-23, ve 

znění Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy  č. j. 31 

455/2000-23 

 

31 455/2000-23 

  

31-32 

 

4 

 
  Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky a Ministerstvem školství, kultury a sportu Španělska o zřízení a 

činnosti česko-španělských tříd na gymnáziích v České republice  na léta 2001 

- 2003, podepsané v Madridu dne  5.března 2001 

 

 

 

5.3.2001 

 

2-3 

 

4 
 

 Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 1/2001, kterým se zrušují 

příkazy ministra č. 12/1998,  č. 2/1999, č. 8/1999, č. 15/1999, č. 6/2000 a č. 

9/2000 

 

10 496/2001-25 

 

31.1.2001 

 

4 

 

4 

 

 Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 5/2001 k postupu při 

zařazování škol, předškolních zařízení a školských zařízení do sítě škol,  

předškolních zařízení a školských zařízení, postupu při provádění změn v 

těchto údajích a k  řízení o vyřazování  ze sítě škol, předškolních zařízení a 

školských zařízení 

 

30 

005/2000-VŘII/2 

 

20.2.2001 

 

5-34 

 

5 

 

  Dohoda mezi vládou České republiky  a vládou Slovenské republiky o 

vzájemném  uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České 

republice a ve Slovenské republice, podepsaná v Praze dne 23. března 2001 

 

 

 

23.3.2001 

 

2-4 

 

5 

 

 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení 

 

14 269/2001-26 

 

16.5.2001 

 

5-13 

 

5 

 

 Rozhodnutí MŠMT č.j. 11 861/2001-23 ze dne 13.3.2001 o změně 

Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy  České republiky podle 

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

 

11 861/2001-23 

 

13.3.2001 

 

14 
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(školský zákon),    

   ve znění pozdějších změn a doplňků, 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, ze dne 6. 

března 1995, ve znění Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy  č. 

j. 30 567/98-23 ze dne 8. března 1999 

 

5 

 

 Úplné znění Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy České 

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

středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, 

o experimentálním ověřování 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, ze dne 6. března 1995, ve znění Rozhodnutí 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy  č. j. 30 567/98-23 ze dne 8. března 

1999 a Rozhodnutí MŠMT č.j. 11 861/2001-23 ze dne 13.3.2001 

 

11 861/2001-23 

  

15-17 

 

6 

 
 Rozhodnutí č. 2/2000 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika z 

31.8.2000 o přijetí podmínek účasti České republiky v programech 

Společenství v oblasti přípravy na zaměstnání a vzdělávání 

 

 

 

31.8.2000 

 

2-5 

 

6 

 

 Rozhodnutí č. 3/2000 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika z 

16.10.2000 o přijetí podmínek účasti České republiky v akčním programu 

Společenství "Mládež" 

  

16.10.2000 

 

6-8 

 

6 

 

 Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 9/2001, kterým se zrušuje 

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

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

stanovení horní hranice celkového počtu vyučovacích hodin vyučovaných 

v jednom týdnu na základních a středních školách zřizovaných státem a 

obcemi 

 

18 667/2001-23 

 

31.5.2001 

 

9 

 

7 

 

 Mimořádné opatření (uznání kvalifikace pro výuku cizího jazyka) 
 

13 288/2001-26 

 

1.6.2001 

 

2 

 

8 

 

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

základních škol, středních škol a vyšších odborných škol, ve znění pozdějších 

předpisů (školský zákon), o pokusném ověřování organizace, průběhu a 

ukončování studia v Německé škole v Praze s.r.o. 

 

18 

864/2001-11-23 

 

10.7.2001 

 

2 

 

9 

 

  Společné ujednání o spolupráci v oblasti všeobecného školství mezi 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a 

Ministerstvem školství země Sasko-Anhaltsko na léta 2001-2005, podepsané v 

Praze dne 19. července 2001 

 

 

 

19.7.2001 

 

2-3 

 

9 

 

 Vyhláška č. 248/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy 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. 

  

23.7.2001 

 

4-7 

 

9 

 

 Rozhodnutí MŠMT, kterým se doplňuje Seznam zkoušek z cizích jazyků 

a přehled jazykových kvalifikací náměstků ministrů, vrchních ředitelů, 

ředitelů odborů a vybraného okruhu zaměstnanců ministerstev a ostatních 

orgánů státní správy  (+ úplné znění Seznamu zkoušek) 

 

19 070/2001-22 

21 646/2000-22 

 

 

8.8.2001 

 

8-13 

 

10 

 

 Program školské a kulturní  spolupráce mezi vládou České republiky a 

vládou Helénské republiky na léta 2001 –  2003, podepsaný v Praze dne 12. 

září 2001 (angl. znění + neoficiální český překlad) 

 

 

 

12.9.2001 

 

2-13 

 

10 

 

   Vyhláška č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona 

č. 240 /2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon) 

  

3.7.2001 

 

14-15 

 

10 

 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2001, k postupu při 

udělování souhlasu o nakládání s nemovitým majetkem  převedeným MŠMT 

na kraje 

 

20 661/2001-II/2 

 

30.8.2001 

 

16-17 
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11 

 

  Protokol mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky a Ministerstvem školství Slovenské republiky o spolupráci v oblasti 

vzdělávání, mládeže, tělovýchovy a sportu na léta  2002 - 2006, podepsaný v 

Levoči dne 21.září 2001 

  

21.9.2001 

 

2-5 

 

11 

 

 Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky a Ministerstvem školství Ruské federace o spolupráci v oblasti 

školství a vědy na léta 2001- 2004, podepsané v Praze dne 9.října 2001 

  

9.10.2001 

 

6-7 

 

12 

 

 Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy  Mongolska o spolupráci 

v oblasti školství, vědy a mládeže na léta 2001 -  2005, podepsané v 

Ulánbátaru dne 31.srpna 2001 

  

31.8.2001 

 

2-4 

 

12 

 

 Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky a Ministerstvem školství a vědy Lotyšské  republiky o spolupráci v 

oblasti školství na léta 2002-2005, podepsané v Praze dne 5.listopadu 2001 

 

  

5.11.2001 

 

5-7 

 

 

 

B. Část metodická 
 

Sešit 

Věst. 

Název Číslo jednací Datum Str. 

 

1 

  

Metodický pokyn MŠMT k organizaci a financování soutěží a přehlídek 

ve školním roce 2000/01 na krajské a okresní   úrovni 

 

27 143/2000-51 

 

22.11.2000 

 

6 

 

1 

 

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

šikanování mezi žáky škol a  školských zařízení 

 

28 275/2000-22 

 

8.12.2000 

 

7-13 

 

1 

 

Metodický pokyn MŠMT ke zřizování přípravných tříd pro děti se sociálním 

znevýhodněním a k ustanovení funkce  vychovatele - asistenta učitele 

 

25 484/2000-22 

 

25.12.2000 

 

14-15 

 

3 

 

 Metodický pokyn MŠMT pro realizaci Programu na podporu činnosti 

občanských sdružení působících v oblasti regionálního školství v roce 2001 

 

11 528/2001-22 

 

 

 

 

33-42 

 

3 

 

Pokyn MŠMT k uzavírání pojistných smluv v organizačních složkách státu a 

příspěvkových organizacích v působnosti MŠMT 

 

13 219/2001-40 

 

 

 

43 

 

3 

 

  Organizace školního roku 2001/2002 v základních, středních a speciálních 

školách 

 

27 450/2000-20 

 

16.10.2000 

 

44 

 

3 

 

Opatření MŠMT, kterým se mění ”Pokyn k pokusnému ověřování organizace 

ukončování studia v konzervatoři absolutoriem” 

 

30 547/2000-23 

 

18.1.2001 

 

45 

 

4 

 

 Učební osnova předmětu Klinická biochemie 

 

11 723/2001-23 

 

30.1.2001 

 

35-39 

 

4 

 

 Učební osnova předmětu Cvičení z klinické biochemie 

 

11 723/2001-23 

 

30.1.2001 

 

40-42 

 

4 

 

  Učební osnova předmětu Odborná praxe 

 

11 723/2001-23 

 

30.1.2001 

 

43 

 

4 

 

Metodický pokyn k účtování dávek státního sociálního příspěvku na dopravu 

v DVÚ 

 

12 175/2001-44 

 

16.2.2001 

 

44 

 

4 
 

  Metodický  pokyn  k   provedení  §  6  odst. 5 zákona  č.  

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

a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok  

2000 

 

13 248/2001-45 

 

4.4.2001 

 

45-50 

 

5 

 

 Rámcový program pro předškolní vzdělávání 

 

14 132/2001-22 

 

 

 

18-37 

 

5 

 

 Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k vydávání osvědčení o 

způsobilosti vzdělávacího zařízení k pořádání vzdělávacích akcí v systému 

 

11 031/2001-25 

 

26.3.2001 

 

 

38-42 
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dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  

 

5 

 

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

studium) 

 

15 837/2001-23 

 

12.4.2001 

 

43-44 

 

6 
 
 Úprava základní pedagogické dokumentace vzdělávacího programu 

”Národní škola” 

 

16 844/2001-22 

 

2.5.2001 

 

10 

 

6 

 

  Úprava základní pedagogické dokumentace ”Modifikace vzdělávacího 

programu Základní škola pro specifické potřeby romských dětí” 

 

13 365/2001-22 

 

2.5.2001 

 

10 

 

6 

 

 Doplnění základní pedagogické dokumentace vzdělávacího programu 

”Základní škola” 

 

16 845/2001-22 

 

2.5.2001 

 

11 

 

6 

 

 Modelový učební plán vzdělávacího programu Základní škola pro třídy 

s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky 

 

16 845/2001-22 

  

12-16 

 

6 
 
 Kódování oborů GYMNÁZIUM platné od 1. 9. 2001 

 

 

  

17 

 

6 

 

  Metodický pokyn MŠMT k rozvojovému programu Další vzdělávání 

pedagogických pracovníků  realizovanému grantovým  způsobem v roce 

2001 

 

16 989/2001-25 

 

24.5.2001 

 

18-27 

 

6 

   

Metodický pokyn MŠMT k rozvojovému programu Další vzdělávání 

pedagogických pracovníků  - regionální DVPP v roce 2001 

 

17 720/2001-25 

 

24.5.2001 

 

28-44 

 

7 

 

 Osnovy výtvarné výchovy pro 1. – 9. ročník VP Základní škola - Alternativa 

A 

 

18 264/2001-22 

 

25.5.2001 

 

3-10 

 

7 

 

 Osnovy výtvarné výchovy pro 1. – 9. ročník VP Základní škola - Alternativa 

B 

 

18 265/2001-22 

 

25.5.2001 

 

11-18 

 

7 

 

 Osnovy výtvarné výchovy pro 1. – 9. ročník VP Základní škola - Alternativa 

C 

 

18 266/2001-22 

 

25.5.2001 

 

19-24 

 

7 

 

Vzorový návrh k provedení inventarizace v roce 2001 

 

16 229/2001-44 

  

25-36 

 

7 

 

 Číselníky závazné pro vykazující jednotky v resortu školství k 1.1.2001 

   

37-73 

 

8 

 

  Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání 

do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání 

 

19 485/2001-22 

 

2.7.2001 

 

3-5 

 

8 

  

 Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k použití a kontrole účelově 

vázaných finančních prostředků přidělených státním, krajským a obecním 

školám, předškolním zařízením a školským zařízením na další vzdělávání 

pedagogických pracovníků normativně v rozpisu rozpočtu nebo v rámci 

rozvojového programu Další vzdělávání pedagogických pracovníků (Program 

vzdělávání v cizích jazycích, Program vzdělávání ředitelů a Program 

zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků malotřídním 

školám) 

 

11 336/2001-25 

 

 

24.7.2001 

 

6-11 

 

8 

 

Úprava učebních plánů výtvarného oboru základních uměleckých škol 

 

21 083/2001-22 

 

9.7.2001 

 

12-14 

 

11 

 

 Učební plán studijního oboru 63-41-M/004  Obchodní akademie 

 

23 842/2001-23 

 

23.8.2001 

 

8 

 

11 

 

 Učební dokumenty pro odborná učiliště - učební obor 29-55-E/001 

Mlékařské práce 

 

19 087/2001-24 

 

6.6.2001 

 

9-26 

 

12 

 

 Vzorový návrh směrnice o účtování majetku 

 

24 339/2001-44 

 

22.10.2001 

 

8-13 

 

12 

 

Metodický pokyn  k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve 

školách a školských zařízeních 

 

29 159/2001-26 

 

9.11.2001 

 

14-19 

 

12 

 

Metodický pokyn MŠMT pro realizaci Programu na podporu činnosti 

občanských sdružení působících v oblasti regionálního školství v roce 2002 

 

24 783/2001-22 

 

7.11.2001 

 

20-30 

 

12 

 

 Evropské jazykové portfolio pro žáky ve věku 11 – 15 let 

 
26 996/2001-25 

 

15.10.2001 

 

31 
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C. Část oznamovací 
 

Sešit 

Věst. 

Název Číslo jednací Datum Str. 

 

1 
 

 Oznámení o konání kvalifikačních zkoušek 

 

32 870/2000-25 

 

 

 

16 

 

1 

 

 Oznámení o schválení dodatků k učebním dokumentům pro některé 

studijní/učební obory speciálních středních škol pro sluchově postiženou 

mládež 

 

28 398/2000-24 

 

22.11.2000 

 

17-18 

 

1 

 

 Informace o udělení schvalovacích doložek 

   

19-20 

 

1 

 

 Stanovení normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2001 

 

34 100/2000-45 

 

10.1.2001 

 

21-63 

 

1 

 

Oznámení o ztrátě razítek 

 

30 877/2000-20 

30 870/2000-20 

31 809/2000-20 

  

64 

 

2 
 

 Upozornění k uplatnění autorského zákona při poskytování rozmnožovacích 

služeb za úplatu 

 

31 433/2000-20 

 

15.12.2000 

 

10-11 

 

2 

 

 Informace o udělení schvalovacích doložek 

   

12 

 

2 

 

Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy podle 

stavu  k 1. lednu 2001 

 

11 115/2001-14 

 

 

 

13-28 

 

 

2 

 

 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) 

 

11 623/2001-45 

 

 

 

29 

 

2 

 

Oznámení o ztrátě razítek  

 

33 831/2000-20 

30 977/2000-20 

 

  

30 

 

2 

 

Upozornění na změnu postupu při převodech majetku státu na jiné osoby 

  

1.2.2001 

 

31 

 

3 

 

  Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 2 

zákona o vysokých školách ze dne 7. února 2001 

 

 

 

7.2.2001 

 

46 

 

3 

 

 Projekty úspěšné ve výběrovém řízení Fondu rozvoje vysokých škol a dotace 

na jejich řešení v roce 2001 

 

 

  

47-77 

 

3 

 

Seznam mezinárodních smluv v působnosti MŠMT a dotýkajících se 

působnosti MŠMT 

 

33 407/2000-11 

 

20.2.2001 

 

78-87 

 

3 

  

 Informace o  vydání   učebních dokumentů – rozšíření zaměření Praktické 

školy tříleté 

 

10 726/2001-24 

 

10.1.2001 

 

88 

 

3 

  

 Informace o  učebních dokumentech praktické školy dvouleté 

 

11 573/2001-24 

 

26.1.2001 

 

89 

 

3 

 

 Informace o  vydání  vzdělávacího  programu pro hluchoslepé 

 

11 558/2001-24 

 

29.1.2001 

 

90 

 

3 

 

 Sdělení k problematice výuky učiva směřujícího k ovládnutí práce 

s počítačem na odpovídající uživatelské úrovni v oborech středoškolského 

odborného vzdělávání kategorie E, H, J, L a M 

 

10 660/2001-23 

 

17.1.2001 

 

91 

 

3 

 

 Informace o návaznosti nástavbového studijního oboru 41-45-L/505 

(41-45-L/506) Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství na učební obor 

23-68-H/001 Automechanik 

 

11 940/2001-23 

 

8.2.2001 

 

91 

 

3 

 

 Sdělení o vydání publikace RE  “Evropská úmluva o ochraně lidských práv –  

základní materiál pro učitele” 

 

13 410/2001-11 

 

1.3.2001 

 

92 
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3  Informace o udělení schvalovacích doložek  93-94 

 

3 

 

 Oznámení o ztrátě razítek 

 

10 365/2001-20 

10 226/2001-20 

  

95 

 

4 

 

 Seznam vydaných učebnic a učebních textů pro ZŠ platný ve školním roce 

2000/2001 a 2001/2002 

  

8.3.2001 

 

51-121 

 

 

4 

 

 Seznam dalších vzdělávacích zařízení, kterým byly MŠMT akreditovány 

vzdělávací programy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 

2000 – 2. část 

 

 

  

122-18

1 

 

4 
 
Oznámení o úpravě učebních osnov studijního oboru 53-43-M/001 (JKOV : 

53-08-6/00) Zdravotní laborant  

 

12 024/2001-23 

 

12.2.2001 

 

182 

 

4 

 

Informace o udělení schvalovacích doložek 

   

183 

 

4 

 

 Oznámení o ztrátě razítek 

 

12 375/2001-20 

12 747/2001-20 

  

184 

 

5 

 

 Informace o vydání Rámcového programu pro předškolní vzdělávání 

 

14 132/2001-22 

  

45 

 

5 

 

 Sdělení k projektu ”Školní mléko” a k novému nařízení vlády č.  91/2001 

Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování podpory programu 

zvýšení spotřeby zpracovatelsky upraveného mléka a vybraných mléčných 

výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku (o podpoře zvýšení 

spotřeby vybraných mléčných výrobků žáky) 

 

12 833/2001-26 

 

19.3.2001 

 

46 

 

5 

 

Sdělení o vydání nových učebních dokumentů pro studijní elektrotechnické 

obory středních odborných škol   

 

13 706/2001-23 

 

12.3.2001 

 

47-50 

 

5 

 

 Oznámení o schválení učebních dokumentů učebního oboru 31-58-H/001 

Krejčí 

 

15 839/2001-23 

 

 

 

51 

 

5 

 

 Oznámení o schválení učebních dokumentů učebního oboru 69-53-E/002 

Provoz domácnosti 

   

51 

 

5 

 

 Oznámení o konání kvalifikačních zkoušek 

 

15 873/2001-23 

15 872/2001-23 

  

51 

 

5 
 
 Informace o  učebních dokumentech základní školy pro sluchově postižené 

 

14 850/2001-24 

 

28.3.2001 

 

52 

 

5 

 

 Informace o udělení schvalovacích doložek 

   

53 

 

5 

 

 Oznámení o ztrátě razítek 

 

13 874/2001-20 

13 836/2001-20 

  

54 

 

6 

 

 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední 

školy, vyšší odborné školy a školská zařízení  na školní rok 2001/2002 

 

13 145/2001-20 

 

  

45-77 

 

6 
 
 Oznámení o učebních dokumentech pro učební obor 23-62-H/001 Optik 

 

15 788/2001-23 

 

7.5.2001 

 

78 

 

6 

 

 Informace o udělení schvalovacích doložek 

 

 

  

79-80 

 

7 

 

  Oznámení o vydání nových učebních dokumentů pro studijní  a učební 

obory středních škol 

 

18 944/2001-23 

 

6.6.2001 

 

74 

 

7 

 

 Sdělení o schválení učebních dokumentů pro učební obor středních odborných 

učilišť 26-52-H/004 Mechanik elektrotechnických zařízení 

 

18 857/2001-23 

 

7.6.2001 

 

75 

 

7 

  

 Sdělení o schválení učebních dokumentů studijního oboru  65-42-M/004  

(63-71-6) Hotelnictví a turismus 

 

18 647/2001-23 

 

28.5.2001 

 

76 

 

7 

 

 Oznámení o učebních osnovách pro výtvarnou výchovu v rámci vzdělávacího 

programu “Základní škola”  

 

 

 

28.5.2001 

 

77 
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7 

 

 Oznámení o ztrátě razítka 

 

16 533/2001-20 

18 438/2001-20 

  

79 

 

8 

 

 Vzor kolektivní smlouvy 

 

 

19 106/2001-26 

  

15-23 

 

8 

 

 Přehled platnosti učebních dokumentů pro výuku v učebních a studijních 

oborech středoškolského odborného vzdělávání 

 

21 057/2001-23 

 

3.7.2001 

 

24-61 

 

8 

 

 Oznámení o přeřazení předmětů, jejichž obsahem je získávání řidičského 

oprávnění  

 

22 430/2001-23 

 

30.7.2001 

 

62-63 

 

8 

Informace o inovovaných učebních dokumentech studijního oboru 

28-42-L/012 Chemik operátor - průmyslová chemie 

 

19 843/2001-23 

 

21.6.2001 

 

64 

 

8 
  

Oznámení o tiskové chybě v některých tiskopisech Třídních výkazů pro 2. 

stupeň základních škol 

 

20 915/2001-20 

 

29.6.2001 

 

64 

 

8 

 

Informace o udělení schvalovacích doložek 

   

65 

 

9 

 

  Dodatek k nabídce kurzů Rady Evropy programu CDCC na II. pololetí roku 

2001 a I. pololetí r. 2002 

   

14-15 

 

9 

 

  Doplnění seznamu “Projekty úspěšné ve výběrovém řízení Fondu rozvoje 

vysokých škol a dotace na jejich řešení v roce 2001” 

 

22 538/2001-33 

 

1.8.2001 

 

16 

 

9 

 

Seznam povinné dokumentace škol a školských zařízení 

 

20 774/2001-20 

  

17-22 

 

9 

 

 Oznámení o schválení nových učebních dokumentů pro tříleté učební obory 

středních odborných učilišť 

 

23 128/2001-23 

 

9.8.2001 

 

23 

 

9 

 

 Oznámení o tiskové chybě v sešitu 7/2001 Věstníku MŠMT ČR, v názvu 

studijního oboru 69-41-L/004 (64-46-4) 

 

24 479/2001-23 

 

7.9.2001 

 

23 

 

9 

 

 Dodatek k platným učebním dokumentům v souvislosti se změnami ve 

výcviku žáků v řízení motorových vozidel 

 

18 107/2001-23 

 

6.8.2001 

 

24-26 

 

9 

 

 Informace o udělení schvalovacích doložek 

   

27-28 

 

10 

 

  Nabídka stipendií Nadace Roberta Bosche pro učitele německého jazyka  

 

23 927/2001-11 

 

18.9.2001 

 

18 

 

10 

 

 Informace o udělení schvalovacích doložek 

 

 

  

19 

 

10 

 

  Oznámení o ztrátě razítka 

 

22 921/2001-20 

22 926/2001-20 

  

20 

 

11 

 

  Sdělení MŠMT k učebním plánům vzdělávacích programů pro základní 

vzdělávání 

 

 

25 820/2001-22 

 

27.9.2001 

 

27 

 

11 

 

   Přehled učebních plánů vzdělávacích programů pro základní vzdělávání 

(souhrn) 

   

28-59 

 

11 

 

 Seznam vydaných učebnic a učebních textů pro základní školy platný ve 

školním roce 2001/2002 

  

5.10.2001 

 

60-138 

 

11 

 

 Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách 

 

25 806/2001-22 

 

27.9.2001 

 

139-14

5 

 

11 

 

 Sdělení o schválení učebních dokumentů studijního oboru   63-41-M/004 

Obchodní akademie 

 

24 645/2001-23 

 

11.9.2001 

 

146 

 

11 

  

Doporučené   úpravy učebních plánů (typ A) v učebních dokumentech pro 

odborná učiliště 

 

12 114/2001-24 

 

2.10.2001 

 

147 

 

11 

 

 Oznámení o názvech a zkratkách některých speciálních škol 

 

26 244/2001-24 

 

5.10.2001 

 

148 
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11 

 

Informace o  novém  učebním oboru  odborných učilišť 

 

17 866/2001-24 

 

5.10.2001 

 

149 

 

11 

 

 Informace o udělení schvalovacích doložek 

   

150-15

1 

 

11 

 

 Oznámení o ztrátě razítka 

 

22 952/2001-20 

22 948/2001-20 

26 127/2001-22 

  

152 

 

12 

 

 Sdělení MŠMT k programu Nadace Roberta Bosche “Junge Wege in Europa” 

 

28 239/2001-11 

 

2.11.2001 

 

32 

 

12 

 

Seznam dalších vzdělávacích zařízení, kterým byly MŠMT ČR akreditovány 

vzdělávací programy pro další vzdělávání  pedagogických pracovníků v roce 

2000 - 3. část (dodatek) 

 

   

33-53 

 

 

12 

 

 Abecední seznam vzdělávacích zařízení, kterým byly v roce 2000 

akreditovány vzdělávací akce v systému  DV PP 

   

54-67 

 

12 

 

 Doplnění a opravy Přehledu platnosti učebních dokumentů pro výuku v 

učebních a studijních oborech středoškolského odborného vzdělávání, který 

byl uveřejněn ve Věstníku MŠMT č. 8/2001 

 

28 041/2001-23 

 

26.10.2001 

 

68 

 

12 

 

 Oznámení o schválení nových učebních dokumentů pro učební obor  

23-63-H/001 Hodinář,  učební obor  23-66-H/001 Mechanik opravář  a 

studijní obor  23-45-M/004  Silniční doprava 

 

23 655/2001-23 

 

8.10.2001 

 

70-71 

 

12 
 
Informace o udělení schvalovacích doložek 

   

72 

 

12 

 

 Informace  o platnosti  inovovaných učebních dokumentů  některých 

učebních oborů odborných učilišť a jejich distribuci 

 

29 451/2001-24 

 

12.11.2001 

 

73 

 

12 

 

 Oznámení o ztrátě razítka 

 

27 236/2001-20 

27 894/2001-20 

28 658/2001-20 

  

73 

 

12 

 

 Celoroční obsah Věstníku MŠMT ČR - ročníku LVII (2001) 

   

74-80 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


