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- Seznam povinné dokumentace škol a školských zařízení 
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- Oznámení o  schválení učebních dokumentů studijního oboru 31-43-L/004 Operátor oděvní výroby - oděvní výroba 
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Poznámka : Texty neprošly korekturou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 

ČÁST NORMATIVNÍ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy   

Č. j. 16 923/2002-22 

 

                                                           V Praze dne 14. června 2002 

 

 

Rozhodnutí 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 

 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 

 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 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 ze dne 3. 7. 2000 č. j. 21 646/2000-22, Věstník 

MŠMT, sešit 9/2000, ve znění Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy ze dne 8. 8. 2001 č.j. 19070/2001-22, takto: 
 

 

 

I. 

 

1. V seznamu zkoušek Angličtina se 

 



a)  pro úroveň znalostí 1 za zkoušku ”BEC 1 – The Business English Certificate 1” doplňuje    

tato nová zkouška: ”BEC Preliminary - The Business English Certificate  Preliminary”. 

 

b)  pro úroveň znalostí 2 za zkoušku ”BEC 2 – The Business English Certificate 2” doplňuje    

tato nová zkouška:  ”BEC Vantage – The Business English Certificate Vantage”.  

 

c) pro úroveň znalostí 3 za zkoušku ”BEC 3 – The Business English Certificate 3”, doplňuje 

tato nová zkouška:   ”BEC Higher – The Business English Certificate Higher”. 

 

d) pro úroveň znalostí 3 za zkoušku ”JASPEX Final English Exam” doplňuje tato nová    

zkouška: ”Zkouška MV – 3. stupeň”. 

 

e) pro úroveň znalostí 3 za zkoušku ”státní všeobecná jazyková zkouška” doplňuje tato nová 

zkouška: ”státní speciální jazyková zkouška”. 

 

 

1. V seznamu zkoušek Němčina se 

 

a) pro úroveň znalostí 2 za zkoušku ”ÖSD – Grundstufe 2” doplňuje tato nová zkouška: 

”Zkouška MV – 2. stupeň”.  

       

b) pro úroveň znalostí 3 za zkoušku ”státní všeobecná jazyková zkouška” doplňuje tato nová 

zkouška: ”státní speciální jazyková zkouška”.  

 

 

1. V seznamu zkoušek Francouzština se 

 

a)  pro úroveň znalostí 3 za zkoušku ”státní všeobecná jazyková zkouška” doplňuje tato nová 

zkouška: ”státní speciální jazyková zkouška”.  

 

 

 

 

II. 
 

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 14. června 2002 
 

 

 

 

 

 

Mgr. Eduard Zeman  v. r. 

ministr školství, mládeže a tělovýchovy  

 

 



Ú p l n é   z n ě n í 

 
Ministerstvo školství,   

mládeže a tělovýchovy 

 

Č. j.:  21 646/2000-22 

Č. j.:  19 070/2001-22    

Č. j.:  16 923/2002-22   

 

   

 

Seznam 

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

ředitelů,  ředitelů  odborů  a  vybraného  okruhu  zaměstnanců  ministerstev a ostatních 

ústředních orgánů státní správy ze dne 3.7.2000 č.j. 21 646/2000-22, Věstník MŠMT sešit 

9/2000,ve znění Rozhodnutí Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ze dne 8. 8.2001                                                                             
č.j. 19 070/2001-22 a Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 14. 

6. 2002 č.j. 16 923/2002-22, kterým se seznam doplňuje  

 

 

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

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

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

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

tento  Seznam zkoušek z cizích jazyků a přehled jazykových kvalifikací uvedený v příloze, 

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

 

 

 

 

 

Mgr. Eduard Zeman  v. r. 

ministr školství, mládeže a tělovýchovy 

 



Seznam zkoušek z cizích jazyků a přehled jazykových kvalifikací 

Angličtina 
 

 

Úroveň 

znalostí 

Zkouška 

1. KET – Key English Test 

 PET – Preliminary English Test 

 BEC 1 – The Business English Certificate 1 

 BEC  Preliminary - The Business English Certificate Preliminary 

 STANAG 6001 – 1. stupeň (zkouška Ministerstva obrany, dále jen MO) 

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

 maturitní zkouška z anglického jazyka na gymnáziu 

 TOEFL 400-479 

 TOEFL CB  97-156 

 Zkouška Ministerstva zahraničních věcí (dále jen MZV) – úroveň 2 

 Zkouška Ministerstva vnitra (dále jen MV) – 1. stupeň 

 JASPEX  200 

2. Certificate in English 

 FCE – First Certificate in English 

 IELTS  4,5 – 6 

 BEC 2 – The Business English Certificate 2 

                       BEC Vantage - The Business English Certificate Vantage 

 STANAG 6001 – 2. stupeň (zkouška MO) 

 státní základní jazyková zkouška 

 TOEFL 480-549 

 TOEFL CB 157-212 

 Zkouška MZV – úroveň 3 

 Zkouška MZV – úroveň 4 

 Zkouška MV – 2. stupeň 

 JASPEX  400 

 Certificate in English for Business Purposes 

3. IELTS  6,5 – 9 



 CAE – Certificate in Advanced English 

 CPE – Certificate of Proficiency in English 

 BEC 3 – The Business English Certificate 3 

  BEC Higher – The Business English Certificate Higher 

 CEIBT – Certificate in English for International Business and Trade 

 STANAG 6001 – 3. stupeň (zkouška MO) 

 TOEFL 550-677 

 TOEFL CB 213-300 

 JASPEX Final English Exam 

  Zkouška MV – 3. stupeň 

 státní všeobecná jazyková zkouška 

   státní speciální jazyková zkouška
2
 

 maturitní zkouška z angličtiny jako prvního cizího jazyka ve třídách 

gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce
3                                             

 

 oborové studium na filozofické nebo pedagogické fakultě 

 

 

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

v rozsahu 420 vyučovacích hodin bez zkoušky.  

 
2
Státní speciální jazykové zkoušky lze vykonat pro obor překladatelský a pro obor tlumočnický (viz § 7, 

odst. 1 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže  a tělovýchovy č. 526/1992 Sb., o státních jazykových 

školách a státních jazykových zkouškách).  

 
3
”Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o  rovnocennosti maturitní zkoušky z  prvního 

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

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

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

5/1999, včetně úplného znění.” Platnost tohoto rozhodnutí končí dnem 31. srpna 2002.  

 

”Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o 

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

předpisů, o rovnocennosti maturitní zkoušky z  prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s  výukou 

vybraných předmětů v cizím jazyce a v Rakouské škole v Praze, o.p.s, se státní všeobecnou jazykovou 

zkouškou konanou v jazykových školách zřizovaných státem nebo krajem č.j. 29 700/2001-23, Věstník 

MŠMT sešit 3/2002.” Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. září 2002 a je platné do 31. srpna 2004.  

 



Seznam zkoušek z cizích jazyků a přehled jazykových kvalifikací 

Němčina 
 

 

Úroveň 

znalostí 

Zkouška 

1. GBS DaF – Grundbaustein Deutsch als Fremdsprache 

 STANAG 6001 – 1. stupeň (zkouška MO) 

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

 maturitní zkouška z německého jazyka na gymnáziu 

 Zkouška MZV -  úroveň  1 

 Zkouška MZV -  úroveň  2 

 Zkouška MV –  1. stupeň 

 ÖSD – Grundstufe 1 

2. ZD – Zertifikat Deutsch
2
 

 STANAG 6001 – 2. stupeň  (zkouška MO) 

 státní základní jazyková zkouška 

 ZDaF – Zertifikat Deutsch als Fremdsprache
2
 

 ÖSD – Grundstufe 
2
 

  Zkouška MV – 2. stupeň 

 JASPEX 400 

 Zertifikat Deutsch für den Beruf 

3. ZMP – Zentrale Mittelstufenprüfung 

 ÖSD-Mittelstufe 

 PWD – Prüfung Wirtschaftsdeutsch International 

 ZOP – Zentrale Oberstufenprüfung 

 KDS – Kleines Deutsches Sprachdiplom 

 GDS – Grosses Deutsches Sprachdiplom 

 STANAG 6001 – 3. stupeň (zkouška MO) 

 DWD – Diplom Wirtschaftssprache Deutsch 

 DSD – Deutsches Sprachdiplom (Stufe 2) der KMK 

 Zkouška MZV – úroveň 4 

 Zkouška MV – 3. stupeň 



 JASPEX Abschlussprüfung 

 státní všeobecná jazyková zkouška 

  státní speciální jazyková zkouška
3
 

 maturitní zkouška z němčiny jako prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií 

s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce
4
 

 oborové studium na filozofické nebo pedagogické fakultě 

 

 

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

v rozsahu 420 vyučovacích hodin bez zkoušky.  

 
2
Zertifikat Deutsch (ZD) je společnou německo-rakousko-švýcarskou zkouškou, která od ledna  2000 

nahrazuje ZdaF (Zertifikat Deutsch als Fremdsprache) a G2 (ÖSD -Grundstufe 2). 

 
3
Státní speciální jazykové zkoušky lze vykonat pro obor překladatelský a pro obor tlumočnický (viz § 7, 

odst. 1 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 526/1992 Sb., o státních jazykových 

školách a státních jazykových zkouškách).  

 
4
.”Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o  rovnocennosti maturitní zkoušky z  prvního 

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

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

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

5/1999, včetně úplného znění.” Platnost tohoto rozhodnutí končí dnem 31. srpna 2002.  

 

 ”Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o 

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

předpisů, o rovnocennosti maturitní zkoušky z  prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s  výukou 

vybraných předmětů v cizím jazyce a v Rakouské škole v Praze, o.p.s, se státní všeobecnou jazykovou 

zkouškou konanou v jazykových školách zřizovaných státem nebo krajem č. j. 29 700/2001-23, Věstník 

MŠMT sešit 3/2002.” Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. září 2002 a je platné do 31. srpna 2004.  

 



Seznam zkoušek z cizích jazyků a přehled jazykových kvalifikací 

Francouzština 
 

 

Úroveň 

znalostí 

Zkouška 

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

 Diplôme d’études en langue française 

 DELF 1 – Diplôme élementaire de langue française 

 STANAG 6001 – 1. stupeň (zkouška MO) 

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

 maturitní zkouška z francouzského jazyka na gymnáziu 

 Zkouška MZV – úroveň 1 

 Zkouška MZV – úroveň 2 

2. DELF 2 – Diplôme élementaire de langue française 

 DL – Diplôme de Langue Française 

 DFA 1, DFA 2 – Diplôme de français des affaires 

 CFJ – Certificat de français juridique 

 CFS – Certificat de français de secrétariat 

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

 CFST – Certificat de français scientifique et technique 

 STANAG 6001 – 2. stupeň (zkouška MO) 

 státní základní jazyková zkouška 

3. DALF – Diplôme approfondi de langue française (1. a 2. stupeň) 

 DS – Diplôme Supérieur d’Etudes Françaises Modernes 

 DHEF – Diplôme de Hautes Etudes Françaises 

 CFP – Certificat de  français professionel 

 DAFA – Diplôme approfondi de français des affaires 

 STANAG 6001 – 3. stupeň (zkouška MO) 

 státní všeobecná jazyková zkouška 

  státní speciální jazyková zkouška
2
 

 

   

 

maturitní zkouška z francouzštiny jako prvního cizího jazyka ve třídách 



gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce 

 oborové studium na filozofické nebo pedagogické fakultě 

 

 

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

v rozsahu 420 vyučovacích hodin bez zkoušky.  

 
2
Státní speciální jazykové zkoušky lze vykonat pro obor překladatelský a pro obor tlumočnický (viz § 7, 

odst. 1 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 526/1992 Sb., o státních jazykových 

školách a státních jazykových zkouškách).  

 
3
”Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o  rovnocennosti maturitní zkoušky z  prvního 

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

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

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

5/1999, včetně úplného znění.” Platnost tohoto rozhodnutí končí dnem 31. srpna 2002.  

 

 ”Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o 

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

předpisů, o rovnocennosti maturitní zkoušky z  prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s  výukou 

vybraných předmětů v cizím jazyce a v Rakouské škole v Praze, o.p.s, se státní všeobecnou jazykovou 

zkouškou konanou v jazykových školách zřizovaných státem nebo krajem č.j. 29 700/2001 -23, Věstník 

MŠMT sešit 3/2002.” Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. září 2002 a je platné do 31. srpna 2004.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Směrnice 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

do škol a školských zařízení 
č.j.: 13 710/2001-24 ze dne 6.6.2002 

 

 

 

 

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

vyplývajících z ustanovení § 4 odst. 1 a § 8 odst. 2 zákona č. 132/2000 Sb., a k zajištění 

procesu integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do mateřských škol, 

základních škol, středních škol, vyšších odborných škol a speciálních škol (dále jen ”škol”), 

vydává  podle § 92 zákona č. 129/2000 Sb.,  a § 11 zákona č. 147/2000 Sb.,  tuto směrnici:  

 

 

Čl. 1 

Vymezení pojmů 



 

   (1)  Dítětem nebo žákem se speciálními vzdělávacími potřebami se pro účely této směrnice 

rozumí dítě nebo žák se zrakovým, sluchovým, tělesným nebo mentálním postižením, s 

vadami řeči, s více vadami
1
, s lékařskou diagnózou autismus, se specifickými poruchami 

učení nebo chování, dítě nebo žák zdravotně postižený z důvodu dlouhodobé nebo chronické 

nemoci (dále jen ”žák”), u kterého byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě 

speciálně pedagogického a psychologického vyšetření a jejich rozsah a závažnost opravňuje 

žáka k zařazení do režimu speciálního vzdělávání a čerpání navýšených finančních 

prostředků
2
. 

 

   (2) Speciální vzdělávací potřeby žáků uvedených v odstavci 1 jsou zajišťovány formou 

individuální integrace nebo formou skupinové integrace nebo ve škole samostatně určené pro 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávání individuálně integrovaného žáka se 

uskutečňuje podle individuálního vzdělávacího programu. Doporučené náležitosti 

individuálního vzdělávacího programu jsou uvedeny v příloze č. 1 této směrnice. Doporučená 

rámcová struktura individuálního vzdělávacího programu je uvedena v příloze č. 2 této 

směrnice. Strukturu a náležitosti individuálního vzdělávacího programu je možné rozšířit 

podle individuální potřeby žáka. 

 

(3) Individuální integrací žáka se rozumí: 

a) jeho vzdělávání ve třídě mateřské školy, základní školy, střední školy nebo 

vyšší odborné školy, která není samostatně určena pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami při současném zajištění odpovídajících vzdělávacích 

podmínek a nezbytné speciálně pedagogické nebo psychologické péče 

b) jeho vzdělávání ve třídě speciální školy samostatně určené pro žáky s jiným 

druhem nebo stupněm postižení 

 

  (4)  Skupinovou integrací se rozumí vzdělávání žáka ve speciální třídě nebo specializované 

třídě zřizované podle zvláštních předpisů
3
. V některých vyučovacích předmětech se žáci 

mohou vzdělávat společně s ostatními žáky školy a v rámci svých možností jsou  zapojeni do 

všech aktivit mimo vyučování
4
.  

 

 

 

 

 

Čl. 2 

 

Ekonomické zabezpečení 

 

                                                           
1
 Charakteristika postižení více vadami, č.j.: 25 602/97-22, Věstník MŠMT sešit 8/1997, část oznamovací. 

2
 § 4 odst. 1, § 8 odst 2, 3, § 12 odst. 5 zákona č. 132/2000 Sb.   

3
 § 5 vyhlášky č. 291/199I Sb., o základní škole, ve znění pozdějších předpisů, 

  § 1 vyhlášky č. 354/1991 Sb., o středních školách,  

  § 4 vyhlášky č. 35/1992 Sb., o mateřských školách, 

  § 3 odst. 11 vyhlášky č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách. 
4
 Metodický pokyn MŠMT č. j.: 18 276/1998-20 z 30.4.1998 k postupu při úpravě vzdělávacího procesu škol a      

školských zařízení. Věstník MŠMT sešit 6/1998, část metodická. 



   (1)  Příslušný orgán kraje nebo okresní úřad (dále jen ”územní orgán”)  poskytne škole 

finanční prostředky na příplatek na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáka a 

zabezpečení jeho vzdělávacích potřeb
5
 (dále jen ”příplatek”) v případě, že speciálně 

pedagogické a psychologické vyšetření žáka podle  čl. 1 odst.1 provede pedagogicko- 

psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum nebo středisko výchovné péče 

(dále jen ”poradenské zařízení”) zařazené do sítě škol, předškolních zařízení a školských 

zařízení ministerstva s působností v kraji podle sídla školy. Doporučené náležitosti speciálně 

pedagogického a psychologického vyšetření žáka jsou uvedeny v příloze č. 3 této směrnice.  

 

   (2) Územní orgán poskytne příplatek na základě podkladů předložených školou do 30. 

listopadu kalendářního roku. Jednotlivé případy, kdy je žák integrován v průběhu školního 

roku, řeší územní orgán operativně a bez zbytečného odkladu.  

 

   (3)  Územní orgán posoudí oprávněnost ekonomických požadavků školy zpracovaných na 

základě návrhu poradenského zařízení a vyjádřených v individuálním vzdělávacím programu 

žáka. Výše  příplatku je stanovena individuálně podle konkrétních vzdělávacích potřeb žáka, 

rozsahu poskytované péče a s ohledem na odbornou a ekonomickou náročnost výuky 

v jednotlivých ročnících školy.   

 

   (4)  Příplatek je určen na  mzdové  prostředky pedagogů  a dalších pracovníků podílejících 

se na práci se žákem, na nákup potřebných speciálních učebnic, speciálních učebních 

a kompenzačních pomůcek, případně na jejich zapůjčení na základě písemné smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 3 

Závěrečná ustanovení 

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Věstníku  vlády pro orgány krajů, okresní 

úřady a orgány obcí. 

 

    

 

 

                                

 

 

  Ministr školství, mládeže a tělovýchovy 

Mgr. Eduard Zeman v.r. 

               

 

 

 
 

                                                           
5
 § 4 odst. 1, § 8 odst 2, 3, § 12 odst.5 zákona č. 132/2000 Sb.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.1  ke směrnici MŠMT  č.j.: 13 710/2001-24 ze dne 6.6.2002 

 

  

 

Doporučený postup zpracování individuálního vzdělávacího programu 

 

1. Individuální vzdělávací program (dále jen ”IVP”) je podkladem pro uplatňování 

požadavku ředitele školy na navýšení finančních prostředků a je závazným dokumentem 

pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka. 

 

2. IVP vypracovává třídní učitel nebo učitel vyučovacího předmětu, pro který IVP s ohledem 

na speciální vzdělávací potřeby žáka upravuje organizaci nebo obsah vzdělávání žáka, ve 

spolupráci s poradenským zařízením, tj. speciálně pedagogickým centrem nebo 

pedagogicko-psychologickou poradnou nebo střediskem výchovné péče, případně ve 

spolupráci s výchovným poradcem, školním speciálním pedagogem, školním psychologem 

a zákonným zástupcem žáka a se spoluúčastí žáka v případě jeho zletilosti. Kopie 

zpracovaného IVP je zaslána příslušnému poradenskému zařízení.  

 



3. IVP je vypracován zpravidla  před nástupem žáka do školy, nejpozději  však jeden měsíc 

po nástupu žáka do školy a je doplňován a upravován v průběhu celého školního roku 

podle potřeby. 

 

4. IVP podepisuje ředitel, třídní učitel, popřípadě další pedagogičtí pracovníci školy podle  

odst. 2 tohoto doporučení, pracovník příslušného poradenského zařízení a zákonný 

zástupce žáka, v případě zletilosti sám žák jako východisko společného postupu 

k vhodnému zabezpečení procesu integrace žáka.  

 

5. IVP vychází z učebních dokumentů školy, závěrů speciálně pedagogického a 

psychologického vyšetření a doporučení odborného lékaře žáka, zohledňuje názor 

zákonného zástupce žáka nebo  zletilého žáka. IVP žáka se sníženou úrovní rozumových 

schopností vychází z učebních dokumentů příslušné školy určené pro tyto žáky. IVP 

obsahuje všechny skutečnosti důležité pro úspěšnou  integraci žáka, zejména:  

 

a) údaje o obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu poskytování individuální 

speciálně pedagogické nebo psychologické péče žákovi, 

  

b) údaje o cíli vzdělávání žáka, časové a obsahové rozvržení učiva, volbu 

pedagogických postupů, způsob zadávání a plnění úkolů, způsob hodnocení a 

klasifikace, úpravu konání závěrečných zkoušek,  maturitních zkoušek, 

absolutoria, 

 

c) potřebu dalšího pedagogického pracovníka k výuce speciálních dovedností 

(např. čtení Braillova bodového písma, psaní na Pichtově psacím stroji, práce se 

speciálními informačními technologiemi, výuka prostorové orientace a 

samostatného pohybu zrakově postižených, výuka prostřednictvím znakového 

jazyka, individuální logopedická péče, náprava specifických poruch učení nebo 

chování) nebo dalšího pracovníka podílejícího se na práci se žákem. U žáka se 

sluchovým postižením se uvede potřebnost nezbytných tlumočnických služeb a 

jejich rozsah
6
. V případě potřeby zajištění nezbytné pomocné činnosti se uvede 

návrh na zapojení občana ve výkonu civilní služby
7
 apod. 

 

1. Seznam kompenzačních pomůcek, speciálních učebních pomůcek, speciálních učebnic 

a učebních textů nezbytných pro výuku žáka nebo pro konání příslušných zkoušek.  

 

1. Jmenovité  určení  pracovníka  poradenského zařízení, se  kterým  bude  škola  

spolupracovat  při zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka.  

 

1. Předpokládanou potřebu navýšení finančních prostředků včetně zdůvodnění.   

 

1. Změny obsahu IVP projednává škola se zákonným zástupcem žáka, v případě jeho 

zletilosti s žákem. 

 

 

 

                                                           
6
 § 8 odst. 3 zákona č. 155/1998 Sb. 

7
 Metodický pokyn k zabezpečení výkonu civilní služby ve školách a školských zařízeních, č.j.: 23 318/1999-24. 

Věstník MŠMT sešit  9/1999, část metodická. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.2  ke směrnici MŠMT  č.j.: 13 710/2001-24 ze dne 6.6.2002 

 
Doporučená rámcová struktura individuálního vzdělávacího programu 

 

     

Jméno žáka:       Datum narození: 

Škola: 

Třída: 

 

Vyšetření dne: 

(závěr vyšetření je přílohou IVP) 

  

Kontrolní vyšetření dne: (závěr vyšetření je přílohou IVP) 

 

Učební dokumenty: (určení je třeba zejména v případě žáka s mentálním postižením) 

 

Vyučovací předmět: 

(konkrétní cíle, úprava organizace výuky, časové a obsahové rozvržení učiva, forma zadávání úkolů, 

způsob hodnocení a klasifikace, pedagogické postupy, organizace závěrečných zkoušek apod.) 

 

Speciálně pedagogická a psychologická péče: 



( konkrétní určení a rozsah péče podle druhu postižení žáka a jeho vzdělávacích potřeb, organizace a 

způsob jejího zabezpečení, poskytovatel) 

 

Nezbytné kompenzační a učební pomůcky, vybavení, učebnice, učební texty apod. včetně zdůvodnění: 

 

Návrh případného snížení počtu žáků ve třídě včetně zdůvodnění: 

 

Účast dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka znakového jazyka, dalšího pracovníka včetně 

zdůvodnění: 

 

Předpoklad navýšení finančních prostředků:  

 

Další důležité informace: 

 

Spolupráce se zákonnými zástupci: 

(domácí příprava, doporučené aktivity žáka ve volném čase, požadavek na lékařské vyšetření apod.) 

 

Podíl žáka na řešení problému: 

 

Jmenovité určení pracovníka poradenského zařízení spolupracujícího se školou: 

 

Na vypracování IVP se podíleli: (vypsat příslušné spolupracující účastníky): 

Datum: 

 

Podpisy ředitele školy, třídního učitele, vyučujícího, zákonného zástupce, odpovědného pracovníka 

poradenského zařízení , případně též žáka: 
 

 

 

 
 

Příloha č.3  ke směrnici MŠMT  č.j.: 13 710/2001-24 ze dne 6.6.2002 

   
 

 

Doporučené náležitosti speciálně pedagogického a psychologického vyšetření 

 

1. Výsledek speciálně pedagogického a psychologického vyšetření žáka  spolu s případným 

doporučením odborného lékaře  je podkladem pro správní rozhodnutí, východiskem pro 

zpracování IVP, zajištění odpovídajících podmínek pro vzdělávání žáka včetně zajištění 

potřebné speciálně pedagogické a psychologické péče žákovi v průběhu jeho vzdělávání. 

 

1. Pedagogicko-psychologická poradna provádí psychologické a speciálně pedagogické 

vyšetření a zajišťuje psychologickou a  speciálně pedagogickou péči zpravidla žákům se 

specifickými poruchami učení nebo chování, speciálně pedagogické centrum provádí 

odborné vyšetření a zajišťuje speciálně pedagogickou a psychologickou péči  žákům podle 

svého zaměření na konkrétní druh postižení, středisko výchovné péče provádí speciálně 

pedagogické a psychologické vyšetření a zajišťuje speciálně pedagogickou a 

psychologickou péči žákům se specifickými i nespecifickými poruchami chování a žákům 

ohroženým negativními společenskými jevy. 

 



1. Poradenské zařízení zpracovává na základě speciálně pedagogického a psychologického 

vyšetření žáka odborný posudek. Pokud to charakter postižení vyžaduje, doporučí 

zákonným zástupcům žáka požádat příslušného lékaře o výpis ze zdravotní dokumentace 

s uvedením důležitých informací a doporučení pro potřeby vzdělávání žáka.  

 

1. Obsahem odborného posudku pro potřeby vzdělávání žáka a pro potřeby správního 

rozhodnutí je zejména: 

 

a) informace o druhu a stupni zdravotního postižení žáka a závěr, zda závažnost 

postižení,  jeho charakter a rozsah opravňuje žáka k zařazení do speciální školy nebo 

speciální mateřské školy 
8
 a k čerpání zvýšených finančních prostředků, 

 

b) výklad závěrů vyšetření pro potřeby vzdělávání, jednoznačný konkrétní popis 

vzdělávacích potřeb žáka včetně doporučených pedagogických postupů,  

 

c) návrh organizační formy vzdělávání žáka, tj. návrh na individuální integraci, 

návrh na zařazení do speciální nebo specializované třídy, návrh na zařazení do 

speciální školy, návrh na zařazení žáka do speciální školy pro žáky s jiným druhem 

postižení, případně návrh na diagnostický pobyt
9
 včetně zdůvodnění, 

 

d) návrh obsahu, rozsahu a způsobu poskytování individuální speciálně pedagogické 

nebo psychologické péče žákovi, 

 

e) návrh potřeby dalšího pedagogického pracovníka k výuce speciálních dovedností 

nebo pracovníka k zajištění nezbytné pomoci žákovi v průběhu vzdělávání včetně 

specifikace jeho činnosti a zdůvodnění potřeby, 

 

f) návrh potřebných kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic nebo učebních 

pomůcek apod. pro výuku žáka nebo pro konání zkoušek, 

 

g) stanovení doby platnosti posudku pro účely vzdělávání žáka a správního 

rozhodnutí; doba platnosti vychází z prognózy vývoje zdravotního stavu žáka 

s ohledem na konkrétní případ a typ postižení. Je-li  zdravotní  postižení  trvalého 

charakteru,  může být v posudku stanovena doba jeho platnosti pro celou dobu školní 

docházky žáka, 

 

h) návrh na případné snížení počtu žáků ve třídě včetně zdůvodnění, 

 

i) pro potřeby vzdělávání žáka ve středních školách nebo vyšších odborných 

školách obsahuje posudek konkrétní doporučení pro úpravu způsobu konání 

přijímacích zkoušek, pro průběh vzdělávání žáka, případně i doporučení způsobu 

konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutoria. 

 

1. Pokud speciálně pedagogické a psychologické vyšetření žáka zpracovalo pracoviště 

klinické psychologie, klinické logopedie, odborný lékař, jiné odborné pracoviště zaměřené 

na danou problematiku, posoudí poradenské zařízení jeho náležitosti pro účely vzdělávání 

                                                           
8
 § 5 odst. 3 vyhlášky č. 35/1992 Sb., § 3 odst. 4 vyhlášky č. 291/1991 Sb., § 7 odst. 2 a 4 vyhlášky č. 127/1997 Sb. 

9
 § 7 odst. 4 vyhlášky č. 127/1997 Sb. 



žáka a správního rozhodnutí. Jestliže vyšetření neobsahuje všechny náležitosti uvedené v 

bodech a) až i) odstavce 4 tohoto doporučení,  vyžádá si poradenské zařízení doplnění 

vyšetření. Pokud potřebná dokumentace není jinak k dispozici, provede vlastní vyšetření. 

 

1. Poradenské zařízení spolupracuje se školou při sestavování IVP a zajišťuje speciálně 

pedagogickou a psychologickou péči integrovaným žákům, u kterých provedlo speciálně 

pedagogické a psychologické vyšetření a vypracovalo posudek, pokud tuto péči 

nezajišťuje škola. 

 

 

 

Poznámka MŠMT: Směrnice byla publikována v částce 4 Věstníku vlády pro orgány krajů, 

okresní úřady a orgány obcí, ročník 2002. 

Datum účinnosti: 25. červenec 2002 
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I. 

Důvody přechodu škol a školských zařízení do právní subjektivity a možnosti dosažení 

této přeměny 
 

Materiál byl zpracován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) ve spolupráci 

s Ministerstvem financí (dále jen MF).  

Jeho cílem je poskytnout školám, předškolním zařízením a školským zařízením zřizovaným obcí, obcím 

jakožto jejich zřizovatelům, okresním úřadům a krajským úřadům metodický materiál, který má usnadnit proces 

přeměny škol, předškolních zařízení a školských zařízení bez právní subjektivity zřizovaných obcí na 

příspěvkové organizace. 

Materiál neřeší přeměnu na příspěvkovou organizaci u škol a školských zařízení zřizovaných kraji, 

neboť ty by v právní formě příspěvkové organizace měly být již všechny zřízeny. 

Cílem materiálu není řešit problematiku do nejmenších podrobností, neboť v celé řadě oblastí toto 

MŠMT ani MF nepřísluší a náleží to do kompetence obcí či krajů. 

 

 Zákon č. 284/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve 

školství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ukládá v § 24 odst. 4 citovaného zákona obci 

nebo kraji, který je zřizovatelem předškolního zařízení, školy nebo školského zařízení, která nemá právní 

subjektivitu (je tedy zřízeno jako organizační složka obce nebo kraje) a není organizační součástí jiného 

předškolního zařízení, školy nebo školského zařízení, které právní subjektivitu má, zajistit změnu právní formy 

v souladu  

s § 14 odst. 2 a 7 a § 16 tohoto zákona do 1.1.2003. 

 

 Právní subjektivita představuje způsobilost být účastníkem - subjektem - právních vztahů. Právní 

subjekt vstupuje do právních vztahů vlastním jménem a nese za ně odpovědnost. 

 

Znamená to: 

 

 větší samostatnost při rozhodování o finančních a rozpočtových záležitostech 

 hospodaření s majetkem v rozsahu, který vymezí zřizovatel ve zřizovací listině 

 samostatné rozhodování v pracovněprávních záležitostech 

 rozvoj doplňkové činnosti a nakládání s hospodářským výsledkem 

 vznik samostatné účetní jednotky 

 

Možnosti dosažení právní subjektivity v rámci jednoho zřizovatele – jednotlivé varianty: 

(pozn.: Zřízení jedné příspěvkové organizace více obcemi /zřizovateli/ platná legislativa zatím neumožňuje - viz 

Mgr. V. Ondračková: Veřejnoprávní smlouvy, Veřejná správa, 2002, č. 30, str. 12, 21, 22) 

 

a) sloučení jedné či více organizačních složek do již existující příspěvkové organizace 

 

b) vznik nové příspěvkové organizace z jedné organizační složky 

 

c) vznik jedné příspěvkové organizace z více organizačních složek, de facto se jedná  

o souběžné splynutí více organizačních složek a zřízení jedné příspěvkové organizace (dále jen PO) 



Komentář k jednotlivým variantám 

d) Jedná se o změnu jedné PO, do níž se slučují původní organizační složky. Příspěvková organizace existuje 

dále a přebírá veškerá práva a závazky vztahující se ke školám, předškolním zařízením či školským 

zařízením – organizačním složkám obce, které byly rozhodnutím zastupitelstva obce zrušeny.  

 

e) Obec zřídí novou PO, kde postupuje podle § 27 a následujících zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozhodnutí o zřízení nové PO by mělo obsahovat 

ustanovení, že nová organizace přebírá veškerá práva a povinnosti vztahující se ke konkrétní dosud existující 

škole, předškolnímu zařízení a školskému zařízení existujícímu v právním postavení organizační složky, 

která musí být na základě rozhodnutí zastupitelstva obce zrušena. 

 

f) Obec zřídí novou PO viz bod b) s tím, že zastupitelstvo obce rozhodne o zrušení více organizačních složek, 

které do nové PO splynou. V rozhodnutí o zřízení nové PO by mělo být výslovně uvedeno, že nová PO 

přebírá veškerá práva a povinnosti vztahující se ke školám, předškolním zařízením či školským zařízením 

dosud existujícím v právním postavení organizační složky, která má být na základě rozhodnutí zastupitelstva 

obce zrušena. 

 

 

II. 

Postup pro získání právní subjektivity 

 

1. OBEC 

 

Podmínky vstupu do právní subjektivity stanovuje zřizovatel v mezích stanovených platnými 

právními předpisy. 

 

rozhodnutí zřizovatele o právní subjektivitě (zákon č. 250/2000 Sb.) 

 

1.2.1. rada obce předloží návrh řešení problému , kde navrhne řešení – variantu a), b) nebo c); 

1.2.2. rada obce předloží zastupitelstvu obce návrh na zrušení jedné či více organizačních složek. V případě 

varianty a) návrh na jejich sloučení do určené existující PO, tzn. návrh rozhodnutí o změně PO spolu s 

návrhem změny zřizovací listiny PO, k návrhu musí být připojen souhlas krajského úřadu; 

1.2.3. zastupitelstvo obce rozhodne o zrušení jedné či více organizačních složek, u varianty a) o sloučení 

určené PO s organizační složkou či složkami; 

1.2.4. zároveň u varianty b) či c) rozhodne zastupitelstvo obce o zřízení nové PO; 

  

Znamená to, že 

ke vzniku, k rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení PO dochází dnem určeným zřizovatelem v 

rozhodnutí, jímž též určí, v jakém rozsahu přecházejí práva a závazky  

na nové anebo přejímající organizace.   

  

1.2.1. zastupitelstvo obce schválí zřízení a zřizovací listinu nové PO; u varianty a) změnu zřizovací listiny 

existující PO (viz příloha č. 1); 

1.2.2. u varianty b) nebo c) požádá obec místně příslušné pracoviště Českého statistického úřadu o přidělení 

IČO. Vyplní formulář ”Oznámení ekonomického subjektu” 

 viz. http://www.czso.cz; heslo Registr ekonomických subjektů, a přiloží rozhodnutí zřizovatele o 

zřízení PO; 

1.2.3. rozhodnutí o zřízení PO a skutečnosti uvedené ve zřizovací listině nechá zřizovatel zveřejnit v 

Ústředním věstníku České  republiky do 15 dnů ode dne, kdy k uvedené skutečnosti došlo, a nechá 

zapsat novou PO do obchodního rejstříku (náležitosti návrhu na zápis jsou součástí přílohy č. 2) Platí 

pro variantu b) a c); 

1.2.4. v případě varianty a) podá zřizovatel návrh na změnu zápisu stávající PO  

do obchodního rejstříku ve smyslu § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. a § 27 a násl. obchodního 

zákoníku; 

1.2.5. v případě varianty b) či c) projedná zřizovatel s nově vznikající PO změnu vedení  účetnictví, tj. 

zejména postupů účtování, směrné účtové osnovy a vykazování odpovídající změněné hospodářsko 

právní formě. Přitom se zřizovatel i právní subjekt řídí obecně platnými právními předpisy pro danou 

oblast, jmenovitě zákonem  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími prováděcími právními předpisy, 



které upravují směrnou účtovou osnovou, postupy účtování a uspořádání položek účetní závěrky. Pro 

PO platí především opatření Ministerstva financí (dále jen MF) č.j. 283/76 104/2000, ve znění 

pozdějších úprav; 

1.2.6. zajistí ve spolupráci se školou (školami), předškolními zařízeními či školskými zařízeními, jichž se bude 

přeměna na PO týkat, vyhotovení mezitímní účetní závěrky k termínu převodu. Bude-li se jednat o vznik 

či změnu PO k 1.1.2003, zajistí řádnou účetní závěrku a uzávěrku ve všech organizacích, jichž se 

přeměna týká, a finanční vypořádání jejich vztahů se státním rozpočtem za rok 2002. 

 

Upozornění 

Nově zřízená PO obsahující více škol či školských zařízení, dosud existujících jako samostatné organizační 

složky zřizovatele bez právní subjektivity, může mít jen jednoho ředitele a dále potřebný počet vedoucích 

pracovníků, pokud jde o jednotlivé školy, předškolní zařízení či školská zařízení jako vnitřní organizační 

jednotky i odloučená pracoviště PO. Může se jednat např. o zástupce ředitele a to v souladu s příslušnými 

vyhláškami MŠMT. 

 

1.2. jmenování ředitele školy, předškolního zařízení či školského zařízení  

(§ 14 odst.8 zákona č. 284/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a 

některé další zákony) 

Ředitele nově zřízené PO jmenuje obec s předchozím souhlasem krajského úřadu na základě výsledků 

konkurzního řízení. Konkurzní řízení je třeba zahájit tak, aby ředitel školy, předškolního zařízení či školského 

zařízení s právní subjektivitou mohl být jmenován  

na základě jeho výsledků. Jinak by jmenování muselo být řešeno na dobu určitou do té doby, než by výsledky 

byly známy. 

 

1.2.1. v případě sloučení škol, předškolních zařízení či školských zařízení (varianta a) není třeba odvolávat a 

nově jmenovat ředitele školy v právní formě PO, do níž se ostatní školy, předškolní zařízení či školská 

zařízení bez právní subjektivity slučují; 

1.2.2. v případě splynutí organizačních složek a vzniku zcela nové PO (varianta c) se koná konkursní řízení a 

na základě jeho výsledků je jmenován ředitel nového subjektu; 

1.2.3. v případě zrušení jedné organizační složky a zřízení jedné PO namísto ní (varianta b) se koná konkursní 

řízení a na základě jeho výsledků je jmenován nový ředitel; 

1.2.4. ke jmenování je třeba předchozího souhlasu krajského úřadu (dále jen KÚ); 

1.2.5. spolu se jmenováním stanoví obec řediteli platový tarif a výši příplatků event. odměn; 

1.2.6. obec se souhlasem KÚ odvolá ředitele škol, předškolních zařízení či školských zařízení zřízených jako 

organizační složky obce, které budou rozhodnutím zastupitelstva zrušeny viz bod 1.1.3. Odvoláním 

neskončí pracovní poměr a přejímající zaměstnavatel dohodne se zaměstnancem odvolaným z funkce 

ředitele jeho další pracovní zařazení podle § 65 odst. 3 zákoníku práce. 

 

1.3 žádost o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení (dále jen síť) či změnu v síti 

(§§§ 13a, 13b, 13c  zákona č. 564/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

 

1.2.1. v případě varianty a) a b) je zřizovatel povinen předložit žádost o změnu zařazení v síti nejpozději do 14 

dnů od jejího provedení viz § 13b odst.9 zákona č. 564/1990 Sb., v platném znění, a to přímo orgánu, 

který je o změně oprávněn rozhodnout (MŠMT nebo kraj); 

1.2.2. v případě varianty c) je zřizovatel povinen předložit žádost o zařazení do sítě neprodleně po rozhodnutí 

zastupitelstva obce tak, aby byla zaručena kontinuita výchovné a  vzdělávací činnosti škol, předškolních 

zařízení a školských zařízení. 

1.2.3. obec ve spolupráci se školou, předškolním zařízením či školským zařízením předloží krajskému úřadu 

žádost o zařazení nové PO do sítě, bude-li se jednat o vznik nového subjektu dle varianty c). Dojde-li 

dle varianty a) ke sloučení stávajících organizačních složek do již existující PO či dle varianty  b) k 

přeměně jedné organizační složky na novou PO, oznámí obec změnu zařazení této PO v síti; 

1.2.4. zároveň se žádostí o zařazení nové PO požádá obec také o vyřazení původních škol, předškolních 

zařízení či školských zařízení zřizovaných jako organizační složky ze sítě; 

1.2.5. krajský úřad v případě samostatných mateřských škol či samostatného školského zařízení o žádosti 

rozhodne. V ostatních případech postoupí žádost se svým vyjádřením MŠMT; 

1.2.6. žádosti musí obsahovat ty náležitosti § 13b odst. 1 zákona č. 564/1990 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, které jsou změnou právní formy dotčeny; 

1.2.7. na předkládání žádostí o zařazení do sítě v případě, že dochází ke změně právní formy školy, 

předškolního zařízení či školského zařízení v souvislosti se zákonem č. 284/2002 Sb. a pokud obsahem 



žádosti je pouze změna právní formy školy, se nevztahuje termín (30.9.) stanovený v § 13a odst. 4 

zákona č. 564/1990 Sb., v platném znění. MŠMT v tomto případě rozhodlo o udělení paušální výjimky 

z tohoto termínu podle § 13a odst. 5 výše uvedeného zákona; 

 

1.2. doporučující ustanovení 

 

1.2.1. využít možnosti sloučení či splynutí malých škol či školských zařízení v jeden celek; 

1.2.2. nepodcenit časovou náročnost přeměny škol bez právní subjektivity na PO a neváhat svolat i mimořádné 

zasedání zastupitelstva obce pro rozhodnutí o řešení této záležitosti; 

1.2.3. vznik nové PO se doporučuje realizovat ke dni 1.12.2002; 

1.2.4. v případě sloučení jedné či více organizačních složek do již existující PO  

se doporučuje ponechat ve funkci ředitele stávajícího subjektu (PO); 

1.2.5. využít v maximální možné míře možnosti smluvně zajistit vedení mzdové, pracovněprávní, ekonomické 

a právní agendy s jedním subjektem pro školy, předškolní zařízení či školská zařízení více zřizovatelů, 

např. středisko služeb škole, soukromá fyzická či právnická osoba vykonávající výše uvedené činnosti 

v oblasti školství, organizační složka či organizační jednotka obce s rozšířenou působností  

za tímto účelem zřízená apod. 



2. ŠKOLA, PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ či ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ  

 

 ve spolupráci s obcí 

 

2.1.1. provede podrobnou inventarizaci za účelem vymezení majetku ve zřizovací listině, který svěří obec            

          novému subjektu do správy; 

1.2.1. zřídí účet u banky. Pro jednání s peněžním ústavem je třeba předložit žádost o otevření účtu se 

seznamem požadovaných účtů, zřizovací listinu či její kopii a IČO; 

1.2.2. provede registraci u finančního úřadu; 

1.2.3. projedná přechod v oblasti pojištění, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a zařídí 

podle možností a kompetencí svěřených zřizovatelem pojištění majetku a žáků; 

1.2.4. provede registraci u zdravotních pojišťoven a OSSZ; 

1.2.5. uzavře s pojišťovnou smlouvu o zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele  

za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání podle § 205 písm. d) zákoníku práce a vyhlášky 

MF č. 125/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (okresní úřad jako organizační složka státu tuto 

povinnost uzavřít smlouvu nemá); 

1.2.6. uzavře hospodářské smlouvy na dodávky energií a služeb (rozvodné závody, voda, odpady, telefony, 

plyn); 

1.2.7. uzavře nové smlouvy za další oblasti, které byly dosud na obci či referátu školství OkÚ (plavání, 

počítače atd.); 

1.2.8. získá pro provozování doplňkové činnosti živnostenský list u živnostenského úřadu; 

1.2.9. projedná s obcí rozpočet na zajištění provozu školy, předškolního zařízení nebo školského zařízení a 

správy majetku, který bude organizaci svěřen zřizovací listinou do správy; 

1.2.10. projedná s obcí nový způsob vedení účetnictví, výkaznictví a evidence a jeho zabezpečení v nově 

zřízené PO; 

1.2.11. uzavře smlouvu o poskytování závodní preventivní péče podle § 40 zákona  

č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 133 zákoníku práce, či změní dosavadní smlouvu; 

1.2.12. případně uzavře s obcí smlouvu o refundaci mzdových nákladů na úklid a vytápění prostor pro školu či 

školské zařízení nadbytečných, mzdové, personální a účetní zpracování, vaření pro cizí strávníky apod. 

 

2.2 sama škola, předškolní zařízení či školské zařízení 

 

2.2.1 zajistí zpracování mzdové a personální agendy a účetnictví 

Ředitel PO (školy, předškolního zařízení či školského zařízení) jako statutární představitel právnické osoby 

a) požádá okresní úřad o převod mzdových prostředků v takovém rozsahu, aby byly zabezpečeny platy i těch 

zaměstnanců, kteří jsou dočasně mimo školu  

b) informuje příslušný odborový orgán v souladu s § 250 zákoníku práce o převodu práv a povinností 

z pracovněprávních vztahů k jinému zaměstnavateli 

c) zabezpečí zpracování a podpis pracovní náplně u těch pracovníků, u nichž dojde ke změně 

d) zajistí zpracování účetní, personální a mzdové agendy ať již podpisem smlouvy  

se Střediskem služeb škole či jinou fyzickou či právnickou osobou. Účetní, personální a mzdové zpracování 

může pro více malých subjektů zajišťovat organizační složka obce či obce s rozšířenou působností, která 

bude pro tyto účely zřízena, nebo jiná organizace, např. velká škola (PO), která má pro tyto agendy 

zajištěny vlastní pracovníky. Taková jednotka může zajišťovat i zpracování obdobných agend pro větší 

množství školských subjektů nebo dokonce pro další subjekty, které na obce či obce s rozšířenou 

působností v rámci reformy veřejné správy přešly či přejdou, např. knihovny, ústavy sociální péče apod.  

 

 Vzhledem ke specifikám školství se spíše doporučuje uzavření smlouvy s organizací, která má zkušenosti 

se zpracováním v této oblasti. 

 

1.2.1. ředitel školy, předškolního zařízení či školského zařízení jmenuje zástupce ředitele a vedoucí 

odloučených pracovišť; 

1.2.2. nechá zhotovit razítka; 

1.2.3. zřídí vlastní účet FKSP; 

1.2.4. informuje příslušný odborový orgán o přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů podle § 

250 zákoníku práce; 

1.2.5. projedná s příslušný odborovým orgánem změnu kolektivní smlouvy; 

1.2.6. zajistí zpracování statutu školy (není podmínkou), event. zpracování změn školního řádu, vnitřního 

platového předpisu apod.; 



1.2.7. organizuje povinná školení, vede dokumentaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, civilní a požární 

ochrany; 

1.2.8. v případě nejasností požádá referát školství OkÚ či odbor školství KÚ (§ 11 zákona  

č. 564/1990 Sb., v platném znění) o metodickou pomoc. 

( Hlavní zásady hospodaření PO jsou uvedeny v příloze č. 3. ) 

 

3. OKRESNÍ   ÚŘAD 

( v případě hl.m. Prahy Magistrát hlavního města Prahy, u Brna, Plzně a Ostravy magistráty příslušných 

magistrátních měst ) 

 

1.2. seznámí se s rozhodnutím obce o zřízení PO či změně existující PO  a zrušení organizačních složek 

 

1.2. projedná s PO přechod pracovníků a personálních agend 

 

Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců OkÚ zařazených k výkonu práce v obecní škole, 

předškolním zařízení nebo školském zařízení bez právní subjektivity budou přecházet v plném rozsahu 

z původního zaměstnavatele tj. OkÚ na přejímajícího zaměstnavatele tj. školu,předškolní zařízení nebo 

školské zařízení s právní subjektivitou (PO). Podle § 249 odst. 2 zákoníku práce dochází k převodu části 

zaměstnavatele a jeho úkolů k jinému zaměstnavateli vzhledem k tomu, že OkÚ plní úkoly zaměstnavatele  

pro předškolní zařízení, školy a školská zařízení, která nemají právní subjektivitu. K přechodu práv a 

povinností z pracovněprávních vztahů dochází přímo ze zákona, což prakticky znamená, že nebudou 

ukončovány pracovněprávní vztahy a navazovány nové. Na přejímajícího zaměstnavatele přecházejí nejen 

práva a povinnosti z pracovněprávního vztahu, ale i všechny neuspokojené nároky, vzniklé mezi 

zaměstnancem a OkÚ do dne přechodu. Znamená to, že ředitel školy jako statutární orgán musí převzít od 

OkÚ všechny pracovníky školy, kteří jsou v den zřízení školy jako samostatného právního subjektu  

na škole v pracovněprávním vztahu (včetně těch, kteří jsou v pracovní neschopnosti, na mateřské nebo 

rodičovské dovolené, uvolnění k výkonu veřejné funkce apod.). Znamená to tedy, že škola převezme od 

OkÚ veškeré osobní spisy zaměstnanců a podrobně se s nimi seznámí . Jestliže však pracovněprávní vztah 

do dne převodu již zanikl, zůstávají práva a povinnosti z tohoto vztahu vzniklé vůči bývalým zaměstnancům 

zachovány u okresního úřadu ve smyslu § 249 odst. 3 zákoníku práce. 

 

1.2. projedná převod části zaměstnavatele se všemi zaměstnanci, jichž se bude týkat 

 

Podle § 18 odst. 2 a 3 zákoníku práce je zaměstnavatel (OkÚ) povinen se zaměstnanci projednat převod části 

zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, informovat zaměstnance o tomto převodu a o změně právního 

postavení zaměstnavatele. OkÚ vydá zaměstnanci proti podpisu písemný doklad, který bude obsahovat 

skutečnosti o přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů k jinému zaměstnavateli. 

 

1.2. předá osobní spisy ředitelů škol, předškolních zařízení či samostatných školských zařízení obcím, 

které jsou jejich zřizovateli 

 

Podle § 14 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb., ve znění zákona č. 284/2002 Sb. již  

od 28.6.2002 obec s předchozím souhlasem KÚ jmenuje na základě výsledků konkurzního řízení a odvolává 

ředitele předškolních zařízení, škol a školských zařízení, které zřizuje. Dokud je škola, předškolní zařízení či 

školské zařízení organizační složkou, stanovuje výši platu řediteli okresní úřad jako jeho zaměstnavatel (to 

platí do 31.12.2002). Je-li škola, předškolní zařízení či školské zařízení zřízena jako PO, stanovuje plat 

řediteli ten, kdo jej do funkce jmenuje, což je obec. 

 

1.2. projedná s PO (školou, předškolním zařízením nebo školským zařízením) způsob převodu finančních 

prostředků na tzv. přímé vzdělávací výdaje 

 

1.2.1. Jedním z úkolů nové organizace s právní subjektivitou, která vznikne do konce roku 2002, je zajistit 

sestavení zbývající alikvotní části rozpočtu na rok 2002. Základní právní normou k sestavení 

rozpočtu je zákon č. 250/2000 Sb. (Rozpočet školy, předškolního zařízení či školského zařízení musí 

zahrnovat jak prostředky na provoz organizace a prostředky potřebné pro správu majetku tak prostředky 

na tzv. ”přímé vzdělávací výdaje”, které do 31.12.2002 přiděluje škole OkÚ a od 1.1.2003 je bude 

přidělovat KÚ prostřednictvím rozpočtů obcí). 



1.2.2. Vzniká-li nová PO ke dni 1.1.2003, připraví OkÚ do 31.12.2002 podklady  

pro sestavení rozpočtu na rok 2003 a předá je KÚ i místně příslušné obci s rozšířenou působností 

(doporučený rozsah podkladů viz příloha č. 4). 

 

1.2. poskytuje obcím, školám, předškolním zařízením a školským zařízením zřizovaným obcí metodickou 

pomoc v procesu přeměny škol, předškolních zařízení a školských zařízení bez právní subjektivity na 

PO 

 

Vzhledem k tomu, že obce, školy, předškolní zařízení a školská zařízení mají na přípravu necelých 6 měsíců, 

během nichž proběhnou ještě komunální volby, není času nazbyt. V území může obcím poskytovat 

metodickou pomoc nejsnáze okresní úřad. Při přechodu škol, předškolních zařízení a školských zařízení na 

PO by to měl být nejen referát školství okresního úřadu, nýbrž i finanční referát a to v oblasti zákona o 

účetnictví a s ním souvisejících prováděcích předpisů, dále v oblasti zákona č. 250/2000 Sb. včetně 

náležitostí zřizovacích listin nově vznikajících PO apod. 

 

1.2. zpracuje výkazy škol P 1-04 za školy, předškolní zařízení a školská zařízení bez právní subjektivity    

       zřizované obcí a předá je do 20.12.2002 příslušnému krajskému úřadu 

 

Pro zabezpečení kontinuity statistických dat je třeba zajistit zpracování statistických údajů za školy, 

předškolní zařízení a školská zařízení bez právní subjektivity zřizované obcí ještě před ukončením činnosti 

okresních úřadů. Z tohoto důvodu předají OkÚ zpracované výkazy P 1-04 do 20.12.2002 krajským úřadům, 

přičemž údaje za prosinec 2002 budou kvalifikovaným odhadem, kdy se nepředpokládají diference v počtu 

zaměstnanců event. vyplacených mzdových prostředků větší než několik procent. 

 

1.2. řeší vypořádání FKSP dle návrhu MF 

 

3.8.1 Vypořádání Fondu kulturních a sociálních potřeb – návrh MF 

 

 V současné době upravuje tvorbu a čerpání prostředků FKSP vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., 

o fondu kulturních a sociálních potřeb. Vyhláška mimo jiné upravuje výši tvorby fondu a jeho čerpání 

v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky. 

Vyhláška zvlášť neupravuje sdružování prostředků FKSP.   

 

 Podle § 3 odst. 3 vyhlášky č. 114/2002 Sb. lze z fondu přispívat pouze na činnosti, které zaměstnavatel 

organizuje nebo spoluorganizuje nebo pořídí od jiné organizační složky státu nebo právnické nebo fyzické 

osoby. Zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům lze přispívat na jednotlivé činnosti a akce pouze 

z fondu toho zaměstnavatele, z něhož byly uhrazeny. 

 

 Pokud došlo ke sdružení prostředků FKSP na základě smlouvy o sdružení (§ 829 občanského zákoníku), 

znamenalo to fakticky vytvoření společného FKSP pro několik subjektů, což je v rozporu s výše uvedeným 

ustanovením vyhlášky. 

 

 Prostředky FKSP nelze sdružovat, je možné je pouze použít pro jiné fyzické nebo právnické osoby, a to 

v případech, které vymezuje vyhláška o FKSP. Ta umožňuje použít prostředky FKSP i pro jiné osoby pouze 

při poskytování darů (§ 14) a při poskytování příspěvku odborové organizaci (§ 13), respektive v případě 

výměnných akcí (§ 10). Sdružování prostředků FKSP za účelem vytvoření zdrojů pro poskytování půjček 

zaměstnancům, příspěvků na jejich dovolenou a nákupu drobného nádobí, není na základě uvedeného 

možné. 

 

 Vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP, jako speciální právní úprava neumožňuje převod finančních prostředků, 

které by tvořily zůstatek nevyčerpaného FKSP. Nelze tedy převádět zůstatky fondu vypočtené podle 

adekvátního počtu přecházejících pracovníků z FKSP okresního úřadu do FKSP příspěvkové organizace 

zřízené obcí. Podle zákona  

č. 320/2002 Sb., (změnový zákon) by eventuální zůstatky fondů kulturních a sociálních potřeb koncem roku 

2002 převzal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

 



3.8.2 Movitý majetek 

 

 Movitý majetek pořízený z prostředků FKSP okresního úřadu je ve vlastnictví státu a podle ustanovení § 

22 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích jej lze 

bezúplatně převést. Podmínkou je, že tento majetek se převádí ve veřejném zájmu, anebo je-li bezúplatný převod 

hospodárnější než jiný způsob naložení s ním.  

 

V daném případě tedy může okresní úřad uzavřít darovací smlouvu s obcí o bezúplatném převodu 

uvedeného movitého majetku na obec. Ve smlouvě musí být jednoznačně uvedeno, že se jedná o movitý majetek 

výslovně určený pro konkrétní příspěvkovou organizaci (školu, předškolní zařízení či školské zařízení). Na 

základě této smlouvy musí být upravena zřizovací listina příspěvkové organizace v oblasti podmínek  

pro nakládání se svěřeným majetkem obce. 

 

3.8.3 Pohledávky a závazky z FKSP 

 

 Pohledávku okresního úřadu za svým pracovníkem vzniklou plněním z FKSP (např. nesplacený zůstatek 

půjček z FKSP)  lze bezúplatně postoupit, vyžaduje to však souhlas Ministerstva financí.  V daném případě se 

postupuje podle § 32 zákona č. 219/2000 Sb. a podle § 524 a násl. občanského zákoníku. Smlouvu o 

bezúplatném postoupení pohledávky uzavírá okresní úřad a příspěvková organizace (škola). 

 

 Za podmínek stanovených zákonem lze dlužníku jeho dluh částečně nebo zcela prominout (§ 34 až 36 

zákona č. 219/2000 Sb.). 

 

 Pokud má okresní úřad vůči svému pracovníku závazek (dluh), lze jej předat smlouvou o převzetí dluhu 

podle ustanovení § 531 a násl. občanského zákoníku. Uvedenou smlouvu uzavírá okresní úřad s příspěvkovou 

organizací. Pracovník, kterému okresní úřad dluží, musí s touto smlouvou souhlasit. 

 

1.2. zpracuje harmonogram postupu referátu školství při přeměně škol, předškolních zařízení a školských 

zařízení bez právní subjektivity na PO v oblasti své působnosti; 

 

1.2.  zpracuje vzorový harmonogram postupných kroků pro školy, předškolní zařízení a školská zařízení 

bez právní subjektivity zřizované obcí při přeměně na PO; 

 

1.2.  zabezpečuje metodickou pomoc a odbornou informovanost ředitelů nově vznikajících subjektů; 

 

1.2.  předá osobní spisy zaměstnanců škol, předškolních zařízení a školských zařízení, které přešly do 

právní subjektivity, přejímajícímu zaměstnavateli, tj. škole, předškolnímu zařízení či školskému 

zařízení v právní formě PO; 

 

1.2.  informuje a před přechodem k jinému zaměstnavateli projedná s příslušným odborovým orgánem    

       převod práv a povinností z pracovněprávních vztahů podle § 18 b a § 250 zákoníku práce 

 

Projednání je třeba učinit ve věci data přechodu, důvodů přechodu, právních, ekonomických a sociálních 

důsledků přechodu a připravovaných opatření směrem k zaměstnancům. 

 

4. KRAJSKÝ  ÚŘAD 

( V případě hlavního města Prahy Magistrát hl. m. Prahy ) 

 

1.2. uděluje souhlas se jmenováním a odvoláním ředitelů škol, předškolních zařízení a školských 

zařízení, které zřizuje obec (viz část 1. OBEC bod 1.2.4) 

 

4.2 dává souhlas ke zrušení škol, předškolních zařízení a školských zařízení bez právní subjektivity 

zřizovaných obcí v souladu s § 14 odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 

Vydání souhlasu by v těchto případech mělo být formální záležitostí, kterou však s ohledem na znění zákona 

nelze pominout. Je v zájmu úspěšného zabezpečení celého procesu, aby vydávání souhlasu bylo uskutečněno 

bez velkých časových prodlev. 

 



4.3 dává souhlas ke slučování základních škol  v souladu s § 7 písm. j) zákona č. 564/1990 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů a § 2 odst. 2 ”školského” zákona 

 

Pokud se jedná o sloučení základních škol, které je nepřímo vyvoláno ustanovením § 24 odst. 4  zákona č. 

284/2002 Sb, mělo by být vydání souhlasu spíše formální záležitostí, kterou však s ohledem na znění zákona 

nelze pominout. Je v zájmu úspěšného zabezpečení celého procesu, aby vydávání souhlasu bylo uskutečněno 

bez velkých časových prodlev. 

 

1.2. přijímá žádosti obcí o zařazení škol, předškolních zařízení či školských zařízení či  

o změnu zařazení samostatných předškolních zařízení a samostatných školských zařízení v síti 

v případě, že dochází ke změně právní formy resp. právního postavení školy, předškolního zařízení či 

školského zařízení v souvislosti se zákonem č. 284/2002 Sb., a rozhoduje o žádostech týkajících se 

samostatných předškolních zařízení a samostatných školských zařízení. V ostatních případech 

postupuje žádosti o zařazení do sítě se svým vyjádřením MŠMT 

 

1.2. projedná s přednostou OkÚ ukončení financování za rok 2002 škol, předškolních zařízení a školských 

zařízení zřizovaných obcí v oblasti ”přímých výdajů na vzdělávání” 

 

Jedná se o nutnost zabezpečit práce spojené se zúčtováním, finančním vypořádáním, dokončením zpracování 

dat z evidence a dokumentace škol, předškolních zařízení a školských zařízení zřizovaných obcemi nebo 

podkladů pro závěrečný účet z účetních výkazů těchto škol tak, aby tyto práce mohly být v 1. čtvrtletí roku 

2003 zabezpečeny těmi pracovníky, kteří je na referátech školství OkÚ dosud vykonávali a vykonávají, a 

zároveň, aby nebyl ohrožen přechod těchto pracovníků na kraje ke dni 1.1.2003, jelikož je budou příslušné 

odbory školství přejímat pro další zajištění působnosti, které na ně z okresních úřadů ke dni 1.1.2003 ze 

zákona přejdou. MŠMT navrhuje řešit tento problém uzavřením dohody o dočasném uvolnění těchto 

zaměstnanců k výkonu práce pro jinou organizaci. Zajištění výše uvedených prací umožní KÚ úspěšné 

nastartování financování škol, předškolních zařízení a školských zařízení zřizovaných obcí v roce 2003 

 

1.2. převezme od OkÚ podklady v kontinuitě 2 – 3 let pro rozpis rozpočtu za oblast přímých vzdělávacích 

výdajů pro školy, předškolní zařízení a školská zařízení zřizovaná obcí 

 

Na OkÚ by předání příslušných agend měl připravit většinou ten pracovník referátu školství, který bude 

agendu na KÚ dále vykonávat. V jeho vlastním zájmu by tedy mělo být, aby předávané podklady měly co 

největší vypovídací hodnotu. 

 

1.2. doporučující ustanovení 

 

1.2.1. KÚ se pokusí zajistit koordinaci procesu přeměny v rámci celého území příslušného kraje ať již v rámci 

nově vznikajících krajských koordinačních štábů či z úrovně odborů školství krajských úřadů. Znamená 

to svolávat porady vedoucích referátů školství OkÚ, vedoucích odborů či referátů pro školství obcí 

s rozšířenou působností, na nichž by si zúčastnění poskytovali vzájemně informace a podklady pro 

realizaci změn; 

1.2.2. odbor školství KÚ zpracuje harmonogram postupu při přeměně škol, předškolních zařízení a školských 

zařízení bez právní subjektivity na PO v oblasti své působnosti a pokusí se koordinovat tuto činnost 

s jednotlivými OkÚ; 

1.2.3. odbor školství zváží a event. navrhne kraji transformaci služeb škole tak, aby v bývalých okresních 

městech mohla poskytovat komplexní ekonomický, právní popřípadě jiný servis nově vzniklým PO 

(školám a školským zařízením). Jedná se především o ty okresy, kde školy a školská zařízení a obce 

jako jejich zřizovatelé si nezabezpečí tyto agendy jiným ekonomicky a organizačně přijatelným 

způsobem 

 

III. 

Důsledky nezajištění přeměny organizační složky obce na PO k 1.1.2003 

 

1. Zřizovatel poruší zákony tím, že škola, předškolní zařízení či školské zařízení nebude naplňovat ustanovení 

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

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 14 odst. 2 a § 24 odst. 4 zákona č. 564/1990 Sb., o státní 

správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 284/2002 Sb. 



2. KÚ v případě samostatných předškolních zařízení a samostatných školských zařízení, v ostatních případech 

MŠMT zahájí řízení o vyřazení školy, předškolního zařízení či školského zařízení ze sítě škol vzhledem 

k neplnění podmínek zařazení do sítě (§ 13c odst. 1 písm. c) zákona č. 564/1990 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů). 

3. Pokud zřizovatel (obec) tento stav nenapraví, vydá KÚ nebo MŠMT dle věcné příslušnosti rozhodnutí o 

vyřazení školy, předškolního zařízení či školského zařízení ze sítě škol. 

4. Dnem rozhodnutí MŠMT nebo KÚ zaniká oprávnění školy poskytovat státem uznané vzdělání a nárok na 

poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. 

5. Při vyřazení základní školy je povinna obec, v níž se škola nachází ve spolupráci s příslušným krajským 

úřadem, zajistit plnění povinné školní docházky žáků školy vyřazené ze sítě v jiné základní škole. 

6. Obec je zároveň povinna zajistit předání výsledků klasifikace za nedokončený školní rok zákonným 

zástupcům žáků této školy. 

7. OkÚ nebude moci ve spolupráci s MF převést majetek pořízený z prostředků FKSP  

na školy či školská zařízení, která nebudou mít právní subjektivitu, a ten přejde na Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 

 

 Zřizovací listina 

 

Zřizovatel vydá o vzniku PO zřizovací listinu, která musí obsahovat: 

V preambuli zřizovací listiny se doporučuje uvést odkaz na příslušné ustanovení školské legislativy, které udává 

příslušnost zřizovatele (obce) ke zřízení daného typu školy, předškolního zařízení či školského zařízení (např. § 

14 odst. 2 u základních škol, § 14 odst. 7 u speciálních škol, § 14 odst. 7 u základních uměleckých škol vzniklých 

před 1.1.2001,  

§ 14 odst. 2 u základních uměleckých škol vzniklých po 1.1.2001 zákona č. 564/1990 Sb.,  

o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů). 

 

a) úplný  název zřizovatele, rozumí se Město (Obec), (neuvádět jmenovitě starostu obce), 

 

b) název, sídlo příspěvkové organizace a její identifikační číslo; název musí vylučovat možnost záměny s 

názvy jiných příspěvkových organizací, 

 

c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti, je podle druhu příslušné školské 

instituce nutno využít příslušných ustanovení zákona č . 29/1984 Sb.,  

o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon),  

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

pozdějších předpisů, 

 

d) označení statutárních orgánů a způsob,  jakým vystupují jménem organizace. Jako statutární orgán se 

označí ředitel, který bude statutárním představitelem právního subjektu PO a zároveň vedoucí příslušné 

školy, předškolního či školského zařízení, 

 

e) vymezení  majetku  ve vlastnictví zřizovatele, který se PO předává do správy k jejímu vlastnímu 

hospodářskému využití, 

 

f) vymezení takových majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku 

získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena; zejména se uvedou práva a 

povinnosti spojené s jeho plným efektivním a ekonomicky účelným využitím, s péčí o jeho ochranu, rozvoj a 

zvelebení, podmínky  

pro jeho případnou další investiční výstavbu, dále pravidla pro výrobu a prodej zboží, pokud jsou 

předmětem činnosti organizace, práva a povinnosti spojená s případným pronajímáním svěřeného majetku 

jiným subjektům, 

 

g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, kterou jí zřizovatel povolí  k 

tomu, aby mohla lépe využívat  všechny své hospodářské možnosti  a odbornost  svých  zaměstnanců; tato 

činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů organizace a sleduje se odděleně, 

 

h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena, tj. zpravidla na dobu neurčitou. 

 



Příloha č. 2 

 

Náležitosti návrhu na zápis do obchodního rejstříku 

 

Příspěvková organizace 

 

 

1) Název: 

 

2) Sídlo: 

(název obce /části obce/, poštovní směrovací číslo, číslo popisné, název ulice nebo náměstí) 

 

3) IČ: 

 

4) Právní forma: příspěvková organizace 

 

5) Předmět podnikání (činnosti): 

 

6) Statutární orgán:  

(název funkce, jméno, příjmení, trvalé bydliště, u zahraniční osoby i bydliště v ČR, rodné číslo /event. datum 

narození není-li rodné číslo přiděleno/) 

 

7) Způsob jednání: 

 

  

Poznámky: 

 

Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku podává zřizovatel, pravost podpisu statutárního 

zástupce zřizovatele musí být úředně ověřena. Návrh je třeba předložit  

s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal u soudu a každý účastník dostal jeden stejnopis. 

 

Soudní poplatek ve výši 5 000,- Kč v kolkových známkách je splatný podáním návrhu, není-li zřizovatel 

osvobozen od soudních poplatků. 

  

 

Přílohy: 

 

1) Originál nebo úředně ověřená kopie rozhodnutí zřizovatele o zřízení příspěvkové organizace ve dvojím 

vyhotovení. 

 

2) Originál nebo úředně ověřená kopie zřizovací listiny ve dvojím vyhotovení. 

 

3) Úředně ověřené kopie živnostenských či jiných oprávnění k činnostem, které mají být jako předmět podnikání 

(činnosti) zapsány do OR. 

 

4) Doklad o přidělení identifikačního čísla. 

 

5) Podpisový vzor statutárního orgánu k založení do sbírky listin. 

 



Příloha č. 3 

 

Hlavní zásady hospodaření příspěvkových organizací 

 

a) Příspěvková organizace hospodaří v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu,  s peněžními prostředky získanými vlastní  činností  a  s 

peněžními prostředky přijatými z rozpočtu  svého zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, 

s peněžitými dary od fyzických a právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých ze 

zahraničí. 

 

b) Zřizovatel poskytuje příspěvek  na provoz své příspěvkové organizaci zpravidla  

v návaznosti na výkony nebo jiná kritéria jejích potřeb. 

 

c) Pokud příspěvková organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve 

prospěch své hlavní činnosti; zřizovatel může organizaci povolit jiné využití tohoto zdroje. 

 

d) Příspěvkové organizaci může  její zřizovatel uložit odvod do svého rozpočtu, jestliže její plánované  

výnosy překračují její plánované  náklady, a to jako závazný ukazatel rozpočtu nebo její investiční 

zdroje jsou větší, než je jejich potřeba užití podle rozhodnutí zřizovatele nebo porušila rozpočtovou 

kázeň. 

 

e) Vztah  rozpočtu   příspěvkové  organizace  k  rozpočtu zřizovatele lze během roku změnit v 

neprospěch  příspěvkové organizace jen ze závažných, objektivně působících příčin. 

 

f) Rozpočet zřizovatele  zprostředkovává vztah  příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu;  jde-li 

o příspěvkovou organizaci zřízenou obcí, též k rozpočtu kraje.  

 

g) Příspěvková organizace může vytvářet následující fondy:  

 rezervní fond, 

 investiční fond, 

 fond odměn, 

 fond kulturních a sociálních potřeb. 

 

           Zůstatky peněžních fondů se po skončení roku převádějí do následujícího roku.  

 

h)    Příspěvková  organizace  je  oprávněna  uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru  jen po předchozím 

souhlasu zřizovatele. K dočasnému krytí  svých potřeb může získat  

od svého  zřizovatele návratnou finanční výpomoc, jestliže je její vrácení zabezpečeno jejími 

rozpočtovanými výnosy běžného roku, nejpozději však do 31. března následujícího roku. 

 

a) Příspěvková  organizace je oprávněna  přijímat na sebe závazek ručitele jen na základě předchozího 

souhlasu zřizovatele,a to jen jde-li o ručení za dlužníka, jímž je zřizovatel nebo jím zřízená či založená 

právnická osoba. Další podmínky pro hospodaření z pohledu zákona č. 250/2000 Sb. je nutno projednat 

se zřizovatelem a vymezit je  

ve zřizovací listině. Jedná se např. o příjmy z pronájmu, leasing, akcie, cenné papíry, dary atd. 

 



Příloha č. 4 

 

Seznam požadovaných údajů za školu, předškolní zařízení či školské zařízení potřebných pro KÚ a obec III při 

přechodu školy či školského zařízení do právní subjektivity ke dni 1.1.2003 

 

Předat KÚ 

 

1) Úplný název školy, předškolního zařízení či školského zařízení 

2) Zřizovatel 

3) IZO školy  včetně IZO všech jejích součástí, má-li nějaké 

4) E-mailová adresa 

5) Forma hospodaření 

6) Podrobný normativní rozpis za školu, předškolní zařízení či školské zařízení, event. jednotlivé součásti, za 

rok 2001 a 2002 včetně popsaného postupu a výše normativů 

7) Výše schváleného rozpočtu za rok 2001 a 2002 v tisících Kč v členění podle jednotlivých škol a školských 

zařízení event. součástí 

8) Výše posledního upraveného rozpočtu za rok 2001 a 2002 v tisících Kč v členění podle jednotlivých škol a 

školských zařízení (součástí) 

9) Finanční rozvaha na str. 74 tab. 6 a – c tzv. ”Modré knihy” rozpočtu roku 2002 

10) Kopie zahajovacích výkazů za rok 2001 a 2002 

11) Kopie platebních příkazů po měsících za rok 2002 

12) Podklady pro zúčtování daně z příjmů fyzických osob 

 

Předat obci s rozšířenou působností 

 

1) Úplný název školy, předškolního zařízení či školského zařízení 

2) Zřizovatel 

3) IZO školy  včetně IZO všech jejích součástí, má-li nějaké 

4) E-mailová adresa 

5) Forma hospodaření 

6) Podrobný normativní rozpis za školu, předškolní zařízení či školské zařízení, event.jednotlivé součásti, za 

rok 2001 a 2002 včetně popsaného postupu a výše normativů 

7) Výše schváleného rozpočtu za rok 2001 a 2002 v tisících Kč v členění podle jednotlivých škol a školských 

zařízení event. součástí 

8) Výše posledního upraveného rozpočtu za rok 2001 a 2002 v tisících Kč v členění podle jednotlivých škol a 

školských zařízení (součástí) 

9) Finanční rozvaha na str. 74 tab. 6 a  – c tzv. ”Modré knihy” rozpočtu roku 2002 

10)  Kopie zahajovacích výkazů za rok 2001 a 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všem krajským úřadům 

Magistrátu hl. města Prahy 
 

 

 

 



Dodatek k materiálu 
 

”Metodická pomoc školám, předškolním a školským zařízením zřizovaným obcí 

při přechodu na právní subjektivitu” 

 

K čj.: 23 620/2002-60 
 

 

 

 

 Na základě dotazů k nutnosti vyhlašování konkursů vydává MŠMT dodatek 

k materiálu ”Metodická pomoc školám, předškolním a školským zařízením zřizovaným obcí 

při přechodu na právní subjektivitu”, zaslanému pod čj.: 23 620/2002-60. 

  

 Čl. II. Postup pro získávání právní subjektivity, bod 1.2. jmenování ředitele 

školy, předškolního zařízení či školského zařízení se upřesňuje a doplňuje takto: 

 

bod 1.2.3. po upřesnění zní: 

v případě zrušení jedné organizační složky a zřízení jedné PO namísto ní (varianta b) se koná 

konkursní řízení a na základě jeho výsledků je jmenován nový ředitel pouze v těch případech, 

kdy se ředitel školy sám vzdá funkce nebo obec po dohodě s krajským úřadem konkursní 

řízení požaduje nebo tehdy, když ředitel v předchozím období nebyl jmenován do funkce na 

základě výsledků konkursního řízení. Konání konkursního řízení a jmenování ředitele na 

základě jeho výsledků ve všech případech je nadbytečné s ohledem na skutečnost, že dochází 

k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, nemění se věcná ani majetková 

podstata  škol, předškolních zařízení či školských zařízení a přeměna jedné organizační složky 

obce na jednu PO se posuzuje jako změna zařazení v síti; 

 

doplňuje se bod 1.2.7. 

vyžadují-li to banky, vydá zřizovatel pro účely styku s bankou  řediteli školy, předškolního 

zařízení či školského zařízení potvrzení, že je po sloučení škol, předškolních zařízení či 

školských zařízení nebo po změně právní formy organizace nadále ředitelem organizace a 

tudíž jejím statutárním orgánem. 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatek č. 2 k materiálu 
 

”Metodická pomoc školám, předškolním a školským zařízením zřizovaným obcí 

při přechodu na právní subjektivitu” 

 

K čj.: 23 620/2002-60 

 
V zájmu sjednocení postupu při přechodu škol, předškolních a školských zařízení do 

právní subjektivity, vydává MŠMT dodatek č. 2 k materiálu ”Metodická pomoc školám, 

předškolním a školským zařízením zřizovaným obcí při přechodu na právní subjektivitu”. 



  

 

 

Čl. II. Postup pro získávání právní subjektivity, 

 

 

bod 1.2. jmenování ředitele školy, předškolního zařízení či školského zařízení  

 

bod 1.2.2 jmenování ředitele školy, předškolního zařízení či školského zařízení se doplňuje a  

po doplnění zní: 

”V případě splynutí organizačních složek a vzniku zcela nové PO (varianta c) se koná 

konkursní řízení a na základě jeho výsledků je jmenován ředitel nového subjektu v těch 

případech, kdy se jedná o školy, předškolní zařízení nebo školská zařízení stejného typu (dvě 

a více ZŠ, dvě a více MŠ apod.). 

V případech, kdy dochází ke zřízení základní školy v právní formě příspěvkové 

organizace a současnému začlenění předškolního a/nebo školského zařízení (školní družina, 

školní klub, knihovna, internát, školní jídelna, popř. jiná součást) jako součásti této školy, 

není třeba vyhlašovat konkurs na ředitele školy, neboť lze toto začlenění považovat v souladu 

s § 45 odst. 1 školského zákona za postup, který nevyžaduje jmenování nového ředitele, 

pokud splňuje kvalifikační předpoklady. Konkurs se vyhlašuje tehdy, jestliže se ředitel sám 

vzdá funkce nebo obec po dohodě s krajským úřadem konkursní řízení požaduje nebo ředitel 

nebyl do funkce jmenován na základě konkursu. Totéž platí pro případy, kdy dochází ke 

zřízení předškolního zařízení v právní formě příspěvkové organizace a současně se začleňuje  

školní jídelna jako jeho součást (viz § 39 odst. 3 zákona o školských zařízeních).” 

 

 

bod 3.8 řeší vypořádání FKSP dle návrhu MF  

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sděluje, že dne 22.8.2002 požádala paní 

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ministra financí o konečné dořešení problematiky 

vypořádání FKSP v souvislosti se zrušením okresních úřadů. 

MŠMT vyjádřilo svůj právní názor, že vzhledem k tomu, že nová vyhláška  

č. 114/2002 Sb. nestanoví, že prostředky FKSP jsou rozpočtovými prostředky a § 45 odst. 3 

zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění, je řadí do mimorozpočtových, lze možnost 

ponechání prostředků FKSP škole či školskému zařízení při přechodu na právní subjektivitu  

zajistit novelou vyhlášky č. 114/2002 Sb. 

 K uvedené problematice se dne 12.9.2002 uskutečnilo mezi MF a představiteli 

odborových svazů jednání, jehož výsledek bude okresním úřadům sdělen v době co nejkratší. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

METODICKÝ POKYN 

 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k čerpání  účelově určených finančních 

prostředků  státního rozpočtu (dále jen ”dotace”) na proškolení učitelů v rámci projektu 

P I – Informační gramotnost 

 

 

č.j.:  17 483/2002-27  

    

    

Pro koordinovaný postup k použití  dotací na proškolení učitelů v rámci projektu P I – 

Informační gramotnost stanovím 

 

 

           Čl. 1 

Obecné  podmínky 

 

Pokyn se vztahuje na ředitele škol, zřizovaných Ministerstvem školství,  mládeže a 

tělovýchovy (dále jen ministerstvo),  kraji,  obcemi, církví a náboženskými  společnostmi a 

soukromými zřizovateli a zařazených do sítě škol dle školského zákona. 

 

 



 

                                                                        Čl. 2 

Odpovědnost ředitele 

 

Ředitel školy odpovídá za řádné využití dotací, které mu byly na proškolení učitelů v rámci 

projektu P I přiděleny ministerstvem, krajem, okresním úřadem, resp. magistrátem  v souladu 

s metodikou ministerstva. 

 

Ředitel  školy  zařadí  do plánu školení v rámci dlouhodobého vzdělávání pedagogických 

pracovníků  rovněž  tato školení  učitelů  v rámci  projektu P I.   

 

 

 

Čl. 3 

Finanční prostředky 

 

Finanční prostředky určené na proškolení učitelů v rámci projektu P I nelze slučovat 

s finančními prostředky určenými pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). 

 

 

Dotace  budou poskytnuty - krajským úřadům, (krajské a soukromé školy), okresním úřadům 

(obecní školy), magistrátním úřadům (obecní školy ve správě měst Plzeň, Brno, Ostrava, 

Praha – hlavní město a jeho městské části), církevním  školám a školám náboženských 

společností a školám  přímo řízeným  ministerstvem, a to formou Rozhodnutí  MŠMT o 

poskytnutí dotace  č.j. 15936/2002-27. Výše  dotace   pro  rok  2002  je stanovena   zálohovou  

částkou   koeficientem   přepočtu Kč 1 024,48 na jednoho učitele. 

Limitní částka na  proškolení jednoho učitele je : ve znalostní úrovni ”Z”   2 100, - Kč  

         vč. DPH 

         ve znalostní úrovni ”P”   2 625,- Kč 

         vč. DPH   

 

 

Čl. 4 

Přihlašování do kurzů 

 

 

Přihlášení do kurzu  schvaluje  ředitel školy, který je povinen dbát na hospodárné a účelné 

využití finančních prostředků uvedených v Čl. 2. V období od 1.6.2002 do 30.9.2002  zároveň 

ředitel školy vyplní zaslaný vstupní  dotazník, který shrnuje  a  popisuje znalosti učitelů 

v oboru využití informačních technologií a  anonymně  zhodnotí i některé další informace.    

 

Počet proškolených učitelů  bude meziročně upřesňován v souladu s objemem finančních 

prostředků a úrovní vzdělávání. 

 

 

 

         Čl. 5 

Školicí střediska  

 



 

Školení na úrovni ”Z” a ”P” , jakož i testy ”Z”, mohou provádět  pouze subjekty , jimž 

certifikát uděluje komise MŠMT. Oprávněné platby jsou pouze platby těmto školicím 

střediskům.  

 

Seznam certifikovaných školicích středisek je zveřejněn na webových stránkách ministerstva 

na adrese www.msmt.cz,  na stránce  ”SIPVZ – Informační gramotnost”  a také bude zaslán i 

všem vedoucím odboru školství, mládeže a tělovýchovy v jednotlivých krajích, okresech a 

jednotlivým školám přímo řízeným ministerstvem. 

 

       

      Čl. 6       

Vyúčtování účelových  prostředků 

 

6.1  Nevyčerpá-li ředitel školy prostředky určené   na  proškolení učitelů  do 25. listopadu 

příslušného rozpočtového roku a ani není předpoklad, že budou tyto prostředky využity do 

konce rozpočtového roku , vrací tyto prostředky do rozpočtu úřadu, který mu je poskytl. 

Ředitel školy zřizované ministerstvem a církví nebo náboženskými společnostmi 

informuje o těchto prostředcích neprodleně odbor financování SIPVZ – 27 MŠMT, který 

rozhodne o způsobu jejich vrácení.   Kraj, okresní úřad,  popř.  magistrát  informuje  do  

30. listopadu  příslušného rozpočtového roku odbor financování SIPVZ – 27 a po dohodě 

s ním vrátí nevyužité prostředky ministerstvu. 

 

 

 

Vyúčtování dotací bude provedeno k 31. prosinci příslušného roku a souhrnnou informaci       

o využití těchto prostředků  podá ministerstvu odbor školství krajského úřadu, popř. 

magistrátu,dále nástupnické organizace okresních úřadů a ředitelé škol zřízených 

ministerstvem, církví  nebo náboženskými společnostmi, do 15. ledna následujícího roku.   

 

Vyúčtování dotací  musí být předáno ministerstvu, odboru 27, Karmelitská 7, 118 12  

Praha 1. 

  

Kopie vyúčtování dotací bude zaslána odboru 44 – státního závěrečného účtu a metodiky 

účetnictví MŠMT, který je odpovědný za souhrnné zpracování vypořádání finančních 

vztahů se státním rozpočtem za kapitolu 333 – MŠMT a jeho předání Ministerstvu financí. 

 

                      

  

1.2. Finanční vypořádání musí být provedeno v souladu s vyhláškou MF č. 12/2001 Sb.  

 

Nedočerpané účelové prostředky budou vráceny na výdajový účet MŠMT (ze kterého 

byly poskytnuty) a to  č. 5805-821001/0710 s uvedením příslušného variabilního 

symbolu, případně vráceny do rozpočtu úřadu, který  je příslušné škole poskytl. 

         

         

Variabilní symbol (VS) musí obsahovat  6-místní číslo,  kde  prvních  5 čísel (333 71.)  je 

u všech škol stejný a poslední číslo rozlišuje školy podle druhu zřizovatele: 



- školy u nichž  je zřizovatelem  MŠMT  použijí na šesté pozici – číslo var. symbolu 

1, 

- školy u nichž je zřizovatelem obec  - číslo 2,  tzn. (333 712) 

- soukromé  školy  - číslo 5,  (tzn. 333 715) 

- církevní školy nebo náboženská společenství – číslo 6, tzn. (333 716) 

- a školy zřízení KÚ  - číslo 7, tzn. (333 717).  

 

 

 

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy. 

 

 

 

 

V Praze dne   21. srpna 2002 

 

 

 

       PaedDr. Jaroslav Müllner  v.r. 

                                                        náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy     

 

 

 

 

 

      
 

 

 
Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k vzdělávání žáků se 

specifickými poruchami učení nebo chování 

 

č.j.: 13 711/2001-24 

 

 

Metodický pokyn navazuje na Směrnici MŠMT k integraci dětí a žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení
10

 a stanovuje podrobnosti organizačního 

zajištění a postupů při vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování 

v základních školách, specializovaných třídách základních škol, ve speciálních školách, ve 

středních školách a vyšších odborných školách (dále jen ”škola”). 
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 Směrnice MŠMT k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení, 

č.j.: 13 710/2001-24. Věstník vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí. Částka 4/2002. 



 

Čl. I 

Úvodní ustanovení 

 

(1) Žákem se specifickými poruchami učení nebo chování (dále jen ”žák”) je pro 

potřeby tohoto pokynu žák, u kterého se specifická porucha projevuje v oblasti učení 

motorických dovedností nebo matematických dovedností nebo jazykových dovedností 

včetně písemného projevu, nebo žák se specifickými poruchami v oblasti sociálních 

dovedností, tj. chování, u kterého bylo toto postižení potvrzeno na základě 

psychologického a speciálně pedagogického vyšetření (dále jen ”odborné vyšetření”). 

Odborné vyšetření je podkladem pro zařazení žáka do režimu speciálního vzdělávání a 

poskytování speciálně pedagogické péče. 
(2) Speciálně pedagogickou péči poskytuje žákům škola nebo poradenské zařízení, které 

provedlo odborné vyšetření.  

 

(3) Speciálně pedagogická péče poskytovaná žákům zařazeným do režimu speciálního 

vzdělávání ve speciální škole nebo specializované třídě nebo vzdělávaných formou 

individuální integrace zahrnuje výuku speciálních dovedností zaměřených na  

odstraňování příznaků specifické poruchy učení nebo chování žáka. 

 
(4) Výuku speciálních dovedností provádí speciální pedagog nebo pedagogický pracovník, 

který absolvoval program akreditovaný ministerstvem v rámci dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků zaměřený na problematiku specifických poruch učení nebo 

v případě žáků se specifickými poruchami chování zaměřený na výcvik  

v psychoterapeutických technikách v souladu s doporučením a ve spolupráci s příslušným  

poradenským zařízením. 

 

(5) Organizace vzdělávání individuálně integrovaného žáka a rozsah a průběh speciálně 

pedagogické péče jsou stanoveny v souladu s výsledky odborného vyšetření v individuálním 

vzdělávacím programu žáka (dále jen ”IVP”). IVP je součástí osobní dokumentace žáka. 

 

(6) Podrobnosti odborného vyšetření podle odst. 1) a podrobnosti IVP podle odst. 5) 

stanovuje zvláštní předpis
11

. 

 

(7) Ředitel školy dbá na uplatňování postupů doporučených v závěrech odborného 

vyšetření a stanovených v IVP a podporuje zvyšování úrovně odborné připravenosti 

pedagogických pracovníků školy pro práci se žáky. 

 
(8) Škola umožní žákům v souladu s pedagogickými principy individuálního přístupu a 

v souladu s obsahem IVP užívat dostupné kompenzační pomůcky (kalkulátor, počítač, 

diktafon, bzučák, speciální učebnice apod.), kompenzovat zkrácení doby pozornosti a další 

příznaky postižení individuální formou zadání i plnění úkolů a zohlední příznaky specifické 

poruchy učení nebo chování v hodnocení a klasifikaci žáka. 
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 Směrnice MŠMT k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení, 

č.j.: 13 710/2001-24. Věstník vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí. Částka 4/2002.  

 



(9) Doporučené pedagogické postupy se týkají zpravidla individuálního pracovního 

tempa žáka, využívání možnosti úpravy rozsahu učiva a odpovídajícího snížení nároků 

na  školní výkony žáka zatížené poruchou, individuální úpravy způsobu hodnocení a 

klasifikace s přihlédnutím k postižení žáka apod. Např. při výuce jazyků je třeba 

upřednostňovat ústní osvojování, doplňování textu, omezit psaní diktátů a individuálně 

upravit způsob psaní, při čtení užívat kratší texty, kontrolovat porozumění, při psaní 

preferovat kritérium čitelnosti před úpravností, při poruše matematických schopností 

využívat co nejvíce názorných pomůcek. 

 

(10)Škola uplatňuje podpůrný výukový program a individuální přístup též k žákovi, u 

kterého se objevily významné obtíže v  oblasti jazykového vzdělávání, matematiky, 

případně další obtíže týkající se pozornosti, soustředění, projevů hyperaktivity, 

impulzivity apod. s cílem podpořit školní úspěšnost žáka a předejít jeho selhávání při 

výuce a rozvoji nežádoucích projevů jeho chování ještě před provedením odborného 

vyšetření a případným zařazením žáka do režimu speciálního vzdělávání.  

 

(11)Za obsah a realizaci podpůrného výukového programu podle odst. 10 odpovídá 

učitel příslušného vyučovacího předmětu. V případě, že ve škole pracuje speciální 

pedagog nebo pedagog podle odst 4, podílí se tento pedagog na zpracování obsahu a 

provádění podpůrného výukového programu. Popis a zhodnocení jeho průběhu je 

součástí pedagogické diagnostiky žáka a žádosti o provedení odborného vyšetření. 

  
 

 
 

Čl. II 

Vzdělávání žáků v základních školách, speciálních školách a specializovaných třídách 

základních škol 

 

(1) Do výuky ve speciálních základních školách pro žáky se specifickými poruchami chování 

a ve specializovaných třídách pro žáky se specifickými poruchami chování se zpravidla 

zařazuje jedna až dvě vyučovací hodiny týdně speciální výuky sociálních dovedností se 

zaměřením na korekci nežádoucích projevů chování s využitím postupů nácviku pozornosti, 

tlumení impulzivity, hyperaktivity, nácvik relaxačních technik apod. podle konkrétních 

vzdělávacích potřeb žáků. 

 

(2) Do výuky ve speciálních základních školách pro žáky se specifickými poruchami učení a 

specializovaných třídách pro žáky se specifickými poruchami učení se zpravidla zařazuje 

jedna až dvě vyučovací hodiny speciální výuky týdně. Jedná se o speciálně pedagogickou péči, 

zejména logopedickou péči zahrnující též speciální cvičení zaměřená na rozvoj zrakového a 

sluchového vnímání, prostorové orientace, pozornosti, paměti, postřehování, vytváření 

početních představ, rozvoj motoriky apod. podle konkrétních vzdělávacích potřeb žáků. 

 

(3) O individuální nebo skupinové organizaci výuky předmětů speciálně pedagogické péče 

rozhodne ředitel školy s přihlédnutím k potřebám žáků, doporučení poradenského zařízení a 

s ohledem na podmínky školy. 

 



(4) Osvobození žáka z výuky některému vyučovacímu předmětu
12

 se doporučuje 

uskutečňovat zcela výjimečně v případech hodných zvláštního zřetele z důvodu mimořádné 

závažnosti postižení žáka, kdy nelze zajistit výuku daného vyučovacího předmětu 

alternativním způsobem respektujícím charakter a stupeň postižení žáka a jeho budoucí 

profesní orientaci. 

 

(5) O průběhu poskytované speciálně pedagogické péče škola průběžně a průkazně informuje 

zákonného zástupce žáka nebo osobu odpovědnou za výchovu žáka. 

 

 

 

Čl. III 

Vzdělávání  žáků ve středních školách a vyšších odborných školách 

 

(1) K trvajícím příznakům postižení škola přihlíží po celou dobu studia a přizpůsobuje  

průběh a organizaci vzdělávání, přijímacích zkoušek a závěrečných zkoušek v souladu 

s doporučením příslušného poradenského zařízení. Úpravy organizace vzdělávacího 

procesu a příslušných zkoušek jsou stanoveny v IVP žáka.  

 

(2) Speciálně pedagogickou nebo psychologickou péči zajišťuje žákům středních škol nebo 

vyšších odborných škol zpravidla poradenské zařízení.  

 

(3) Osvobození z výuky vyučovacímu předmětu
13

 je možné uskutečňovat pouze v případech 

hodných zvláštního zřetele z důvodu mimořádné závažnosti postižení žáka, kdy nelze 

zajistit výuku daného vyučovacího předmětu alternativním způsobem respektujícím 

charakter a stupeň postižení žáka a jeho budoucí pracovní uplatnění. 

 

 

 

Čl. IV 

Vedení dokumentace 

 

(1) O obsahu a průběhu speciálně pedagogické péče poskytované žákovi ve škole 

provádí záznam příslušný odpovědný pedagogický pracovník školy do osobní 

dokumentace  žáka. 

 

(2) O obsahu a průběh speciálně pedagogické péče poskytované poradenským 

zařízením provádí záznam toto poradenské zařízení.   
 

(3) Vedení dokumentace žáka se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  
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 §4 odst.1 vyhlášky MŠMT č. 291/1991 Sb., o základní škole, ve znění pozdějších předpisů. 
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 § 3 odst. 1 vyhlášky MŠMT č. 354/1991 Sb., o středních školách. 



 

 

Čl. V 

Hodnocení a klasifikace žáka 

 

(1) Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se 

ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na všech 

stupních vzdělávání. 

 

(2) Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků zejména ve věku plnění povinné školní 

docházky je třeba zvýraznit motivační složku hodnocení, hodnotit jevy, které žák 

zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem hodnocení, např. bodové 

ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod. 

 

(3) Při klasifikaci žáků ve věku plnění povinné školní docházky se doporučuje 

upřednostnit širší slovní hodnocení
14

. 

 
(4) Doporučuje se sdělit vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního 

přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka. 

 

 

 
Čl. VI  

Zjišťování specifických poruch učení nebo chování 
 

(1) Zjišťování a diagnostiku specifických poruch učení provádí pedagogicko-psychologická 

poradna, případně speciálně pedagogické centrum se zaměřením na žáky s vadami řeči, 

diagnostiku specifických poruch chování provádí pedagogicko-psychologická poradna 

nebo středisko výchovné péče. 

 

(2) Diagnostika je provedena na základě komplexního posouzení případu, speciálně 

pedagogického vyšetření, psychologického vyšetření, pedagogické diagnostiky a z rozboru 

příznaků, příčin a dalších souvislostí v souladu s postupy diferenciální diagnostiky a se 

zaměřením na rozbor nerovnoměrných výsledků žáka v jednotlivých testech a subtestech. 

 

(3) Pedagogická diagnostika podle čl. I odst.11) zahrnuje rozbor výsledků školní práce žáka 

ve vztahu k používaným metodám výuky, porovnání výkonu žáka v jednotlivých 

vyučovacích předmětech a činnostech s uvedením pozitivních výsledků výkonů žáka, 

sledování průběhu koncentrace pozornosti a dalších projevů chování.  

 

(4) Psychologické a speciálně pedagogické vyšetření žáka zahrnuje zejména:  
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 vyhláška MŠMT č. 291/1991 Sb., o základní škole, ve znění pozdějších předpisů, 

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

 



 

a) verbální a neverbální test inteligence užívaný pro danou věkovou kategorii se zaměřením 

na rozbor nerovnoměrných výkonů žáka,       

b) percepčně kognitivní zkoušky sluchového vnímání a paměti, zrakového vnímání a paměti, 

c) speciální didaktické zkoušky vztahující se k příslušné věkové kategorii žáka a typu jeho         

postižení (zkouška čtení, psaní, pravopisu, zkouška matematických schopností apod.), 

d) v případě potřeby zahrnuje speciálně pedagogická a psychologická diagnostika další 

zkoušky, např.zkoušky motoriky, případně logopedické vyšetření podle zvláštních 

předpisů
15

, zkoušku prostorové a časové orientace, zkoušku vizuomotorické koordinace, 

vyšetření pozornosti, vyšetření osobnosti standardizovanými či projektivními technikami, 

pozorování a rozbor projevů chování, vyšetření rodinných vztahů apod. 

 

 

 

Čl. VII 

Úkoly poradenského zařízení 

 

Poradenské zařízení, které provedlo odborné vyšetření: 

1. zajišťuje pravidelnou a přímou individuální speciálně pedagogickou a psychologickou 

péči žákům, pokud tuto péči nezajišťuje škola, 

2. sleduje průběh programu odstraňování příznaků specifické poruchy učení nebo chování 

žáků,  

3. provádí odborný dohled a pravidelnou aktualizaci obsahu speciálně pedagogické péče 

poskytované žákům ve školách, 

4. provádí pravidelná kontrolní vyšetření žáků, 

5. spolupracuje s pedagogy a zákonnými zástupci žáků, 

6. poskytuje zákonným zástupcům žáka ucelené informace o možnostech vzdělávání a 

možnostech poskytování speciálně pedagogické nebo psychologické péče žákovi; 

v případě zletilosti žáka poskytuje tyto informace přímo žákovi, 

7. průkazným způsobem informuje zákonné zástupce žáka o výsledku vyšetření a průběhu 

speciálně pedagogické péče, kterou poskytuje. V případě zletilosti poskytuje informace o 

výsledku vyšetření přímo žákovi. 
 

           

 

 

 

 

           

Čl. VIII 

Závěrečná ustanovení 

 

 

                                                           
15

 Metodický pokyn k zabezpečení  logopedické péče ve školství, č.j.: 
21224/98-24. Věstník MŠMT, sešit č. 8/1998, část metodická. 
 

 



(1) Zrušuje se platnost pokynu MŠMT ČR č.j.: 23 472/92-21 k zajištění péče o děti se 

specifickými vývojovými poruchami učení v základních školách. 

 

(2) Zrušuje se platnost metodického pokynu k integraci dětí a žáků se speciálními 

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

 

(3) Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Věstníku MŠMT. 
 

 

 
 

 

V Praze dne 16.8.2002               Petra Buzková  v.r. 

  ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Metodický pokyn k organizaci činnosti středisek výchovné péče  

pro děti a mládež a stanovení výše úhrady za stravování a ubytování  

podle § 16 odst. 3 zákona č. 109/2002 Sb. 

č.j. 24 049/2002-24 

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

  Účelem metodického pokynu MŠMT   k organizaci činnosti středisek výchovné 

péče (dále jen střediska) je standardizovat jejich práci a organizaci . 

 Střediska jsou od r. 1991 součástí sítě školských zařízení preventivně výchovné péče a 

školských zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy. Účelem středisek je 

předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů  chování dětí nebo narušení jejich zdravého 

vývoje, zmírňovat, nebo odstraňovat příčiny nebo důsledky již rozvinutých poruch chování a 

negativních jevů v sociálním vývoji a přispívat ke zdravému osobnostnímu rozvoji dětí.  

Rozvoj středisek výrazně podpořilo usnesení vlády ČR č.341 z r.1994 k Programu 

sociální prevence a prevence kriminality v jednotlivých resortech, které směřuje k posílení 

preventivních a výchovných opatření ve prospěch nezletilých i rodiny, v souvislosti se 

stoupající křivkou delikvence a kriminality a snižující se věkovou hranicí.  



Jejich činnost je také v souladu, s usnesením Vlády ČR č. 208/1997 a č.209 ze dne 

9.4.1997 – Strategie prevence kriminality do roku 2000, s usnesením vlády č. 111/1998 ke 

koncepci a programu protidrogové politiky vlády, s usnesením Vlády ČR č.329 ze dne 

14.4.1999 – ke zprávě o plnění úkolů vyplývající ze Strategie prevence kriminality, a s 

přijatou strategií prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti  MŠMT, 

a to především tam, kde byl zaznamenán zvýšený výskyt incidence zneužívání drog a dalších 

sociálně patologických jevů.  

  Střediska jsou jednou z forem preventivní výchovné pomoci dětem, žákům a 

studentům, jejich rodinám, školám a školským zařízením. Nenahrazují jiná školská výchovná 

zařízení
16

, ale doplňují jejich  služby a zároveň spolupracují s dalšími zařízeními preventivně 

výchovné péče a se zařízeními pedagogicko-psychologického a speciálně-pedagogického 

poradenství v resortu Ministerstva  školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce a 

sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva vnitra. 

Tento pokyn se vztahuje na poskytování preventivně výchovné péče ve středisku a 

diagnostickém ústavu. 

 

 

 

Článek 1 

Charakteristika činnosti středisek 
 

1. Střediska poskytují všestrannou preventivní speciálně pedagogickou péči a pedagogicko - 

psychologickou pomoc dětem s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů v 

sociálním vývoji a dětem propuštěným z ústavní výchovy při jejich integraci do 

společnosti. Klienty střediska jsou děti a žáci zpravidla ve věku od 3 let do ukončení 

přípravy na povolání, nejdéle do 26 let věku, ve zvlášť odůvodněných případech i ti 

studenti, u kterých rizika či projevy poruch chování kulminovaly v opuštění přípravy na 

povolání, pokud tato doba není delší než jeden rok a je reálný předpoklad pokračování v 

profesní přípravě (dále jen klient, klienti). Rodiče, pedagogové a další osoby podílející se 

na výchově jsou partnery ve spolupráci. Tato péče je zaměřena na odstranění či zmírnění 

již vzniklých poruch chování a na prevenci vzniku dalších vážnějších výchovných poruch 

a negativních jevů v sociálním vývoji, pokud již nenastal důvod k nařízení ústavní 

výchovy nebo uložení ochranné výchovy.  

2. Střediska  nezabezpečují péči o klienty s předběžným opatřením, nařízenou ústavní nebo 

uloženou ochrannou výchovou
17

. 

3. Střediska poskytují konzultace, odborné informace a pomoc osobám odpovědným za 

výchovu, pedagogickým pracovníkům předškolních zařízení, škol a školských zařízení v 

oblasti výchovy a vzdělávání dětí s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů 

v sociálním vývoji a při jejich integraci do společnosti. 
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 Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o 

preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. 
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  § 2 zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o 

preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. 



4. Středisko na území své spádové působnosti spolupracuje s pedagogicko-psychologickými  

poradnami, v případě klientů se zdravotním postižením  i se speciálně pedagogickými 

centry, metodickou pomoc poskytuje předškolním zařízením, školám a školským 

zařízením, dále spolupracuje  s orgány, které se podílejí na prevenci sociálně 

patologickým jevů a drogových závislostí. 

5. Střediska poskytují podle svého zařazení do sítě škol a školských zařízení služby 

ambulantní, celodenní a internátní v k tomu zřízených odděleních.   

 

 

Článek 2 

Cíle a úkoly středisek 

 

1. Nabídnout klientům  s rizikem či  projevy poruch chování a negativních jevů 

v sociálním vývoji okamžitou všestranně preventivní výchovnou péči, včetně speciálně 

pedagogické a  pedagogicko-psychologické podpory  a odstraňovat či zmírňovat již 

vzniklé poruchy chování. 

2. Rozvíjet spolupráci s rodinou klienta, přispívat k podpoře či obnově jejích funkcí a k 

ochraně práv dítěte. 

3. Poskytovat speciálně pedagogické nebo pedagogicko-psychologické služby klientům 

zaměřené na rozvoj osobnosti, sebepoznávání, rozvoj prosociálních forem chování, na 

prevenci školní neúspěšnosti a negativních jevů v sociálním vývoji, nápravu problémů 

v učení a chování a dalších problémů ve vývoji a vzdělávání, včetně služeb k volbě a 

úspěšnému zvládání další vzdělávací cesty.  

4. Poskytovat speciálně pedagogické nebo pedagogicko-psychologické služby 

pedagogickým  a jiným odborným pracovníkům v oblasti  péče o výchovně ohrožené  

děti a mládež. 

5. Spolupracovat po dobu práce s  klientem s jeho kmenovou školou za předpokladu, že 

osoby odpovědné za výchovu dají k této spolupráci souhlas. 

6. Podílet se na zabezpečení úkolů  vyplývajících z  Metodického pokynu ministra 

školství,  mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a 

mládeže
18

 a Metodického pokynu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k 

prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení19.  

7. Spolupracovat s orgány probační a mediační služby při realizaci probačních programů 

pro své klienty. 

8. Zabezpečovat naplňování Směrnice MŠMT k integraci dětí a žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení č.j. 13 710/2001-24.   
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 Metodický pPokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a 

mládeže ze dne 30. dubna 1996 č.j.  16 227/96-22 14 514/2000-51 
19

 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a 

školských zařízení č.j. 28 275/2000-22 



Článek 3 

Cílů a úkolů dosahují střediska  zejména těmito činnostmi: 
 

a) speciálně pedagogickými   

1. Jednorázovým, krátkodobým a dlouhodobým vedením klientů formou individuální, 

skupinové a rodinné terapeutické činnosti.  

2. Výchovnými a reedukačními aktivitami v pobytových oddělení. 

3. Vypracováním individuálního programu pomoci každému klientovi a jeho 

naplňováním.  

4. Vypracováním a realizací cílených speciálně pedagogických a terapeutických  

programů pro jednotlivé skupiny klientů.  

5. Vypracováním a realizací cílených speciálně pedagogických a terapeutických 

programů pro třídní kolektivy při řešení a eliminaci šikany, školního násilí, zneužívání 

návykových látek apod.  na podnět jednotlivých škol. 

6. Poskytováním služeb zaměřených na volbu dalšího vzdělávání (s cílem získat 

potřebnou kvalifikaci k lepšímu uplatnění na trhu práce). 

 

b)  poradenskými 

1. Zabezpečováním kontaktů s klienty a spolupracujícími subjekty.  

2. Zprostředkováním kontaktů klientům do jiných typů zařízení dle povahy jejich 

problémů.  

3. Vedením klientů v poradenských kontaktech.  

4. Metodickými schůzkami a poradami s  pedagogickými pracovníky škol, které klienti 

navštěvují, školními psychology a školními metodiky prevence.  

5. Poradenstvím po telefonu - telefonická krizová intervence pro klienty.  

 

c)  diagnostickými 

1. Speciálně pedagogickou a pedagogicko - psychologickou diagnostikou poruch chování 

a sociálního vývoje.  

2. Psychologickou diagnostikou osobnosti.  

3. Sociální diagnostikou podmíněnosti příčin poruch chování a sociálního vývoje. 

 

 

                                       Článek 4 

 

Vnitřní členění střediska 

 

a)  oddělení ambulantní    

Kompetence 



1. Poskytuje speciálně pedagogické  poradenství, pedagogicko-psychologické nebo,  

diagnostické vyšetření, psychoterapeutickou a výchovnou   péči podle aktuálního 

stavu klienta, a to na základě žádosti osob odpovědných za výchovu nebo dětí 

starších 15 let. 

2. Navrhuje na základě výsledků vyšetření a dosavadní péče umístění klienta do 

stacionárního či internátního oddělení. 

3. Následná ambulantní péče po pobytu v internátním a stacionárním oddělení trvá 

zpravidla  1 rok. 

4. Může realizovat cílené  pobytové výchovné a terapeutické programy, a to  s 

písemným souhlasem zákonných zástupců klientů, u klientů starších 18 let s jejich 

souhlasem. 

5. Vypracuje pro klienta nejpozději po třetí návštěvě  individuální  program pomoci. 

 

Personální zajištění a provoz 

1. V oddělení  pracují  odborní pracovníci mající vzdělání doktoranské, magisterské 

nebo bakalářské: speciální pedagog-etoped (státní nebo závěrečná zkouška ze 

speciální pedagogiky-etopedie),  psycholog (státní zkouška  

z  psychologie), speciální pedagog  (státní nebo závěrečná zkouška ze speciální 

pedagogiky), sociální pracovník. 

2. Toto oddělení je koedukované a služby poskytuje v pracovních dnech minimálně 

v rozsahu 8 hodin. Rozvržení provozní doby dle místních a regionálních podmínek 

stanoví středisko ve svém vnitřní řádu.  

 

b) oddělení celodenní a oddělení internátní  

Kompetence 

1. Poskytuje celodenní a internátní služby na základě žádosti osob odpovědných za 

výchovu. 

2. Vytváří podmínky pro navázání kontaktu s rodinou či zákonnými zástupci klienta a 

společně  řeší problém klienta v kontextu s individuálním programem pomoci.  

3. Přijímá do péče klienty, kteří netrpí nemocí v akutním stadiu, nebo akutní intoxikací, 

vyžadující podle stanoviska lékaře odbornou zdravotní péči, kteří jsou bacilonosiči, 

nebo kterým bylo uloženo karanténní opatření. 

4. Podmínkou přijetí  je předchozí kontakt a doporučení ambulantního oddělení a 

vypracovaný základní individuální  program pomoci. Středisko se k žádosti o 

umístění dítěte do celodenní nebo internátní péče vyjádří nejpozději do 14 dní od 

jejího obdržení. 

5. Celodenní oddělení je specifickou  formou denní péče - skupinovým programem 

poskytujícím denní odbornou a terapeutickou péči klientům v době mimoškolní, 

nejdéle však do 19.00 hod.  Klienti  se po ukončení programu vrací domů a jsou 

zařazeni do  následné ambulantní  péče. 



 

Personální zajištění a provoz 

1. Oddělení jsou koedukovaná. Základní organizační jednotkou oddělení je výchovná 

skupina o počtu  maximálně 8 klientů. Oddělení vzniká při zřízení jedné výchovné 

skupiny;  má zpravidla  3 výchovné skupiny s maximálním počtem 24 klientů. 

2. Zajišťuje pro klienty zpravidla osmitýdenní pobyt. V oddělení je nepřetržitý provoz. 

Provoz může být na žádost ředitele střediska dočasně omezen nebo přerušen jen ze 

závažných důvodů na základě souhlasu MŠMT a za předpokladu, že péče o klienty je 

řádně zajištěna. 

3. Během pobytu v oddělení musí být každému klientovi, který je žákem školy, 

zabezpečeno pokračování ve vzdělávání. Třída  školy  při internátním oddělení se 

naplňuje do 8 dětí. Výjimku může udělit ministerstvo. 

4. V oddělení  pracují, kromě nezbytného provozního personálu,   pedagogičtí a další 

odborní pracovníci obdobně s personálním zajištěním  výchovných skupin 

diagnostického ústavu (vychovatel, psycholog, asistent pedagoga, speciální pedagog - 

etoped, sociální pracovník). Ve stacionárním oddělení bez asistentů vychovatelů (je 

míněno stávajících pomocných vychovatelů). Limit  pracovníků  oddělení a 

zastoupení jednotlivých profesí jsou identické normativnímu zastoupení v 

diagnostickém ústavu. 

5. Výjimky v systemizaci pracovníků stanovuje zřizovatel. 

6. Podrobnosti o organizaci výchovné a vzdělávací práce a z toho vyplývající práva a 

povinnosti  klientů a jejich zákonných zástupců, včetně používaného hodnotícího 

systému a pravidel dětské spolusprávy stanoví vnitřní řád střediska. 

7. Pobyt v oddělení lze přerušit nebo ukončit na základě návrhu střediska, zákonných 

zástupců, či podáním informace o ukončení péče střediskem zákonným zástupcům 

nebo za podmínek daných smlouvou o umístění dítěte. 
 

8. Doporučená výše kapesného v internátním oddělení, které dobrovolně poskytují dítěti 

osoby odpovědné za výchovu, je totožná s výší kapesného stanoveného zákonem 

109/2002 Sb., a to: 

 45 Kč, jde-li o dítě do  6 let věku, 

 105 Kč, jde-li o dítě od 6 do 10 let věku, 

 180 Kč, jde-li o dítě od 10 do 15 let věku, 

 270 Kč, jde-li o nezaopatřené dítě od 15 do 26 let věku. 

 

 

                                  Článek 5 

Výše příspěvku na úhradu preventivně výchovné péče 

 

1. V rámci  služeb  se dětem poskytuje stravování a ubytování ( ubytování se netýká 

celodenního oddělení), a to za úplatu, na základě smlouvy mezi střediskem a osobou 

odpovědnou za výchovu.   

2. Výše příspěvku na úhradu preventivně výchovné péče se rovná výši finančního 

normativu určeného  vyhláškou MŠMT  č.48/1993 Sb., § 4,  o školním stavováním, 

ve znění pozdějších změn,  a  výši nákladů na ubytování za kalendářní měsíc,  která 

činí rozdíl mezi stanovenou výší úhrady za stravování a aktuální částky životního 



minima dle §3, odst. 2 a § 7 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění 

pozdějších předpisů, stanoveného u jednotlivých věkových kategorii dětí k zajištění 

výživy a ostatních základních osobních potřeb.   

3. Úhradu příspěvků je  nutno provést před přijetím dítěte do střediska, nejméně však na 

2 týdny dopředu. 

4. Za období kratší než 1 měsíc se výše příspěvku stanoví podle dnů. Denní úhrada 

nákladů činí jednu třicetinu výše příspěvků za kalendářní měsíc. 

5. Příspěvek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 

6. Za dobu, po kterou je dítě se souhlasem střediska u osob odpovědných za výchovu 

nebo ve zdravotnickém zařízení déle než 2 po sobě jdoucí dny, snižuje se  určený 

příspěvek za kalendářní měsíc  o příslušný počet denních částek včetně částky za den, 

v němž započne pobyt do 15.00 hodin, a za den, v němž dítě ukončí pobyt v době po 

15. hodině. 

7. Středisko provede vyúčtování přeplatků do patnáctého dne měsíce následujícího po 

propuštění dítěte. Výsledky vyúčtování se oznámí osobě, která příspěvek hradí.  

 

 

Článek 6 

Obecná zásada pro přijímání a pobyt klientů ve středisku 
 

Pobyt v internátním a celodenním oddělení střediska je dobrovolný a je možný 

pouze na základě písemné dohody se zákonným zástupcem nezletilého klienta, nebo s  

klientem starším 18 let. 

 

 

Článek 7 

Evidence výkonů pracovníků střediska 
 

1. Základní jednotkou odborné činnosti je jednotka odborného výkonu (dále jen JOV), 

kterou se rozumí přímý odborný výkon odborného pracovníka v délce 30 minut (jde 

zejména o  individuální intervenci, speciálně pedagogickou, psychologickou a sociální 

diagnostiku, poradenskou a psychoterapeutickou práci s klientem či skupinami klientů). 

2. Všechny JOV jsou řádně evidovány v dokumentaci střediska dle jednotlivých druhů 

odborných činností a vykazovány v ročních statistických výkazech na formulářích Ústavu 

pro informace ve vzdělávání. 

 

 

Článek 8 

Dokumentace střediska 

a)   ambulantní  oddělení 

1. Vnitřní řád zařízení, který obsahuje zejména  pravidla pro organizaci návštěv a 

přijímání dětí, osobní  spis klienta (zejména  záznam o vstupním rozhovoru, rodinná, 

sociální a školní anamnéza, vlastní psychologická a speciálně pedagogická vyšetření, 

individuální  plán pomoci, závěrečná zpráva a další dokumentace  dle specifiky 

řešení problémů klienta). 



2. Týdenní programy činnosti ambulance. 

3. Kniha evidence činností. 

4. Jednací protokol. 

5. Kniha úředních návštěv. 

6. Kniha ostatních návštěv včetně evidence návštěv osob odpovědných za výchovu. 

7. Evidence údajů k ročním statistickým výkazům dle tiskopisu ÚIV
11

. 

 

b)   internátní  a celodenní oddělení 

1. Vnitřní řád zařízení obsahující zejména pravidla pro hodnocení a odměňování dětí, 

práva a povinnosti dětí, osob odpovědných za výchovu a pracovníků zařízení, denní a 

týdenní program, pravidla pro organizaci návštěv, zdravotního ošetření a pro přijímání, 

přemísťování a propouštění dětí a pravidla dětské spolusprávy. 

2. Osobní  spis klienta (zejména  záznam o vstupním rozhovoru, rodinná, sociální a 

školní anamnéza, vlastní psychologická a speciálně pedagogická vyšetření, 

individuální  plán pomoci, závěrečná zpráva a další dokumentace  dle specifiky řešení 

problémů klienta). 

3. Písemná smlouva o pobytu. 

4. Týdenní programy výchovně vzdělávací činnosti. 

5. Jednací protokol. 

6. Kniha denní evidence zařízení. 

7. Kniha úředních návštěv. 

8. Kniha ostatních návštěv včetně evidence návštěv osob odpovědných za výchovu. 

9. Evidence údajů k ročním statistickým výkazům dle tiskopisu ÚIV
11

. 

 

Pokud je ambulantní oddělení společné s internátním, případně s celodenním 

oddělením, vede se dokumentace  pouze podle internátního a celodenního oddělení. 

 

 

 

 

Článek 9 

Označení středisek 

 

1. Budova, kde není sídlo ředitelství zařízení, se zjevně označuje názvem  Středisko 

výchovné péče s  případným  doplněním  popularizačního názvu. 

2. Označení budovy a užívání kulatého úředního razítka se řídí zvláštním předpisem.
20

 

                                                           

 



 

Článek 10 

Zrušovací ustanovení 

Tímto pokynem se ruší stávající Metodický pokyn náměstka ministra školství, 

mládeže a tělovýchovy k organizaci činnosti středisek výchovné péče pro děti a mládež č.j. 26 

536/97-22. 

 

 

Článek 11 

 

Tento pokyn nabývá účinnosti zveřejněním ve Věstníku MŠMT. 

 

 

 

V Praze dne 5. srpna 2002 

 

 

PaedDr. Jaroslav Müllner v.r. 

náměstek ministryně školství, 

mládeže a tělovýchovy 
 

 

 

 

 

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

UČEBNÍ DOKUMENTY PRO ODBORNÁ UČILIŠTĚ 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    dne   20. června 2002 čj. 21 

704/2002-24 s platností od 1. září 2002 počínaje prvním ročníkem. 

 

 

Denní studium žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku. 
 

Kmenový obor:            6955E Pečovatelské práce 
 

Učební obor:                69-55-E/006  Práce ve  zdravotnických  a sociálních zařízeních –                                                            

                                                              - pečovatelské práce 

 

Učební plán  

                Typ A 

 

 

Denní studium 

Kategorie a názvy                             Počet týdenních vyučovacích hodin        

vyučovacích předmětů                                         v  ročníku                               celkem 
                                                                                                                                                                                     
20

 § 1. a 2. vyhlášky  MV ČR č. 435/1990 Sb. kterou se stanoví podrobnosti o užívání státního znaku a státní 

vlajky České republiky. 



                                                                   1.         2.        3.  

 A. Povinné předměty 

Všeobecně vzdělávací předměty 

Český jazyk a literatura                              1            1           1                                      3 

Matematika                                                  1            1           1                                      3 

Občanská výchova                                       1            1           1                                      3 

Tělesná výchova                                           2            2           2                                      6 

 

Odborné předměty  
Zdravověda                                                   2            1            1                                     4 

Epidemiologie a hygiena                              0            2            0                                     2 

Společenská výchova                                    1            0            0                                     1 

Základy  pečovatelství                                  0            0            1                                     1 

Psychologie                                                    0             0           1                                     1 

Technologie                                                   3             4            4                                   11 

 

Odborný výcvik                                           18           21          21                                  63 

Výběrové předměty                                       3            -             -                                     - 

 

Celkový počet týdenních hodin                  32          33          33                                   98 

B. Nepovinné předměty                                 

 

 

Poznámky k učebnímu plánu: 

1. Tento učební plán je určen zejména pro školy, kde příprava žáků v teoretickém 

vyučování i odborném výcviku se realizuje v učebnách a na pracovištích přímo ve 

škole.  

  

2. Všeobecně vzdělávací předměty se vyučují podle učebních osnov pro odborná 

učiliště schválených MŠMT dne 1.12.1999, č.j. 33 848/99-24 s platností od 1. září 

2000 počínaje prvním ročníkem. 
 

3. V učebních osnovách všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů může být provedena 

úprava vzdělávacího obsahu v rozsahu 30% celkové hodinové dotace v případě, že u 

jednotlivých tematických celků jsou uvedeny hodinové dotace.  Úpravy se zaměřují na 

inovace vzdělávacího obsahu, přizpůsobení učiva specifickým vzdělávacím potřebám žáků a 

zohlednění regionálních podmínek. 

 

4.Týdenní hodinová dotace vyučovacího předmětu tělesná výchova se řídí organizací 

teoretického a praktického vyučování:  

Pokud v rámci jednoho týdne probíhá  teoretické vyučování i odborný výcvik, je 

rozsah tělesné výchovy v  týdnu dvě hodiny. 

Pokud je vyučování organizováno tak, že se střídá týden teoretického vyučování a 

týden odborného výcviku, a pokud není možno zajistit výuku tělesné výchovy i 

v týdnu odborného výcviku, nesmí klesnout rozsah tělesné výchovy v týdnu 

teoretického vyučování  pod dvě hodiny. Doporučuje se však zařadit podle možností 

další hodiny tělesné výchovy, které se nezapočítávají do týdenního počtu vyučovacích 



hodin (nejsou považovány za další rozšiřování počtu hodin v učebním plánu z hlediska 

maximálního stanoveného týdenního počtu hodin). Také v rámci odborného výcviku je 

možné zařadit kompenzační cvičení – žáci musí být systematicky poučováni o 

důležitosti a možnostech kompenzace jednostranného pracovního zatížení tělesným 

cvičením a rekreačním sportem.  
 

5. Zařazení  výběrových předmětů a stanovení jejich pojetí, obsahu a rozsahu je 

v kompetenci ředitele školy – učební osnovy zpracované vyučujícími schvaluje ředitel školy. 

Hodiny stanovené pro výběrové předměty lze také využít k posílení hodinové dotace 

odborných předmětů nebo všeobecně vzdělávacích předmětů, o posílení rozhodne ředitel 

školy. Jako výběrové předměty je možné zařadit např.: práce s počítačem, ekonomika, základy 

rodinné výchovy.  

 

6. Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí 

postupovat v souladu s předpisy vydanými MŠMT. 
 

7. Stanovení struktury, obsahu i rozsahu nepovinných vyučovacích předmětů je 

v kompetenci školy, učební osnovy zpracované vyučujícími schválí ředitel školy. Jako 

nepovinné předměty mohou být zařazeny např. předměty základy rodinné výchovy, sportovní 

hry, zdravotní tělesná výchova, apod. 

 

8. V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu včetně odborného 

výcviku se musí každý vyučující průběžně zabývat otázkami bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a hygieně práce, soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k péči o 

životní prostředí, podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo o nové 

poznatky z dané odborné oblasti. 

 

9. Učivo všech vyučovacích předmětů je v 1.- 3. ročníku rozvrženo do 33 týdnů. Časová 

rezerva se využije podle dále uvedeného přehledu. 

 

10. Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů. 

 

Přehled využití týdnů v období září – červen školního roku 

 

 

Činnost                                                                 Počet týdnů v ročníku 

                                                                        1.                           2.                                 3. 

 

Vyučování podle rozpisu učiva                  33                           33                                 33 

Lyžařský výcvikový zájezd                       0-1                            -                                   - 

Sportovně turistický kurz                          -                              0-1                                  - 

Časová rezerva, opakování učiva, 

Exkurze, výchovně vzdělávací akce          6-7                           6-7                                6                            

Závěrečná zkouška                                       -                               -                                  1  

CELKEM                                                     40                             40                              40 

 

 

 



Poznámka: 
 

Sportovní kurzy (lyžařský výcvikový zájezd a sportovně turistický kurz) se organizují 

v souladu s metodickými pokyny MŠMT  - Metodický pokyn MŠMT ČR k organizaci 

lyžařského výcviku žáků základních a středních škol z 6.12.1993, č.j. 24 799/93-50 a 

Metodický pokyn MŠMT ČR k organizování sportovně turistických kurzů středních škol z 

2.8.1994, č.j. 18 338/94-50 a učebními osnovami tělesné výchovy pro OU. Mohou být 

organizovány i v jiném ročníku, než je uvedeno v přehledu.  

 

 

 

V Praze dne 20. června 2002          PaedDr. Jiří Pilař v.r. 

                                                                                               ředitel odboru   

speciálního vzdělávání a institucionální výchovy 

 
 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 

ČÁST OZNAMOVACÍ 

________________________________________________________________ 
 

 

Č.j.: 23 492/2002-11 

 

 

 Sdělení MŠMT: Vyhledání partnerské školy prostřednictvím Internetu 

 

 

 Bavorský kruh mládeže (Bayerischer Jugendring – BJR) informoval Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy o novém způsobu, jak lze nalézt partnerskou školu, popř. získat kontakt na 

zahraniční školu za účelem dopisování. Bavorský kruh mládeže zřídil Vebové stránky: www.bjr.de 

(rubrika ”Internationales”, ”Internationale Schulpartnerschaften”, ”Internationale Kontaktbörse”), na 

kterých je možné nalézt nabídku škol (a to nejen ze Spolkové republiky Německo), které mají zájem o 

navázání partnerských vztahů se školou v zahraničí. Naopak školy ze zahraničí mají rovněž možnost 

deklarovat svůj zájem získat zahraniční partnerskou školu. V tomto případě se doporučuje, aby se 

česká škola stručně a výstižně představila a formulovala zaměření partnerské spolupráce (např. 

dopisování žáků, účast na společném projektu, výměnné pobyty žáků, účast v programech EU).  

 

  

 

           Dr. Pavel Cink, v.r. 

     ředitel odboru zahraničních vztahů a evropské integrace 

V Praze dne 17.7.2002 
 

 

 

 

 

 



Č.j.: 26 535/2002-11 
 

 

Informace o výběrovém řízení do dvojnárodnostního  dvojjazyčného česko-německého 

studia realizovaném na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně 

 

Na základě rozhodnutí MŠMT ze dne 20.9.2002 č.j. 26 534/2002-11 bylo  Gymnázium 

v Děčíně opět pověřeno uskutečněním výběrového řízení pro dvojnárodnostní dvojjazyčné 

česko-německé studium, jehož šestý cyklus bude zahájen počátkem školního roku 2003 – 

2004 na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. 
 

Základní informace o studiu: 
 

- studium je šestileté, je určeno žákům  v  7. - 12. roce školní docházky 

- výuka bude organizována ve třídě společně s 15 českými a 15 německými žáky 

- čeští i němečtí žáci budou ubytováni v internátě 

- studium je ukončeno maturitní zkouškou, platnou i v zemích EU 

- kromě českého a německého jazyka budou žáci studovat anglický, popř. francouzský jazyk  

- studijní plán obsahuje dále běžné  všeobecně - vzdělávací předměty ( matematiku, zeměpis, 

dějepis, chemii, biologii, tělesnou výchovu, hudební výchovu apod.) 

- studium je hrazeno ze státních prostředků  ČR a SRN 

 

Základní informace o výběrovém řízení: 
 

- k  výběrovému řízení se mohou přihlásit žáci  šestého ročníku  základní školy  nebo žáci 

prim osmiletých gymnázií  

- výběrové řízení bude dvoukolové:  

        1. kolo: písemné testy z českého jazyka, matematiky a německého jazyka 

 2. kolo: (jen pro žáky, kteří úspěšně absolvují 1. kolo)      

a) ústní zkoušky z  německého jazyka  

  b) pohovor s psychologem  

- požadavky k výběrovému řízení jsou k nahlédnutí na internetových stránkách: 
www.gymnaziumdc.cz 
www.schillergymnasium-pirna.de 

 

- přihlášky se podávají na běžných formulářích přihlášek používaných k přijímacímu řízení do 

středních škol (v kolonce studijní obor  bude  uvedeno: dvojjazyčné  studium Pirna ) 

- přihlášku potvrdí škola, kterou žák navštěvuje 

- potvrzení lékaře se nevyžaduje 

 

Termíny a závěrečné informace : 
 

- zájemci zašlou  přihlášku do 28.2. 2003 na adresu:Gymnázium  Děčín, Komenského  nám.  4, 

405 02 Děčín (tel./fax: 412/ 519 811, e mail: info @ gymnaziumdc.cz) 

1. kolo výběrového řízení se koná ve středu  26.března 2003   ( písemné zkoušky ) 

2. kolo výběrového řízení se koná ve čtvrtek  27.března 2003  ( ústní zkoušky )  

Všichni přihlášení budou k výběrovému řízení pozváni písemně 

 

                                                                                                 Dr. Pavel Cink, v.r. 

ředitel odboru zahraničních vztahů a evropské integrace 

V Praze dne 20. září 2002 

                                                                                                                                       

 

 



 

 

 

 
 

 

Ministerstvo školství,  

mládeže a tělovýchovy 

č.j.: 12 592/2002-51 

 

 

Koncepce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  

školských zařízení pro zájmové vzdělávání  
(Schváleno poradou vedení MŠMT dne 2. 7. 2002) 

 

1.  Další vzdělávání pedagogických pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání.  

 

a)  Úvod 

 

Praxe ukazuje, že zejména v oblasti zájmového vzdělávání je potřeba poskytnout pracovníkům v této oblasti 

ucelený systém vzdělávání, neboť volnočasové aktivity a přístup k nim se za poslední léta výrazně 

změnily. Je nezbytné, aby tito pracovníci měli adekvátní přehled o situaci v oboru a mohli tak svým 

svěřencům nabízet aktivity, které je osloví. I oblast souvisejících právních předpisů je v současné době 

poměrně komplikovaná a ne vždy zcela přehledná, neboť se změnila řada předpisů, které je při práci 

s dětmi a mládeží nutno respektovat. Obdobná situace je i ve školních klubech a školních družinách. 

K této činnosti tedy musí být pracovníci řádně připraveni.  

Specifika činnosti vybraných školských zařízení spočívá především v dobrovolné účasti dětí, mládeže a 

dospělých (viz. vyhlášky 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a 87/1992 Sb., o 

školních družinách a školních klubech) na zájmovém vzdělávání. Vzdělávání vychází z nutnosti stálého 

doplňování vědomostí a praktických znalostí a potřeby zajistit informovanost  

o nových trendech a různorodých aktivitách, které jsou konkrétním jedincům blízké  

a oslovují je. Významné části spočívají nejen v teoretických disciplínách, ale  

i v praktickém výcviku v jednotlivých oblastech, včetně tvořivého a flexibilního přístupu k novinkám 

z pohledu nepovinné účasti klientů zájmového vzdělávání. 

Předkládaný materiál se zaměřuje pouze na ta  školská zařízení, která by měla uskutečňovat zájmové 

vzdělávání. Těmi jsou střediska pro volný čas dětí a mládeže, školní družiny a školní kluby. Další typy zařízení 

nejsou do tohoto materiálu zahrnuty z  následujících důvodů: 

 školní knihovny (dle § 21 zákona č. 390/1991 Sb. o předškolních a školských zařízeních – dále jen 

”zákona”) poskytují specifické služby, které nezachycují celé spektrum činností, k nimž jsou zmocněny výše 

uvedené vybrané kategorie školských zařízení; navíc fungují jako součást školy; 

 školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče (dle § 23 

zákona) pracují se specifickými kategoriemi dětí a mládeže a obsah jejich činnosti, jakož i její formy jsou 

podřízeny specifikám klientely; 

 domovy mládeže (dle § 22 zákona) mají rovněž specifické poslání, neboť saturují zejména potřeby 

ubytování a stravování žáků a jejich výchovná činnost přímo navazuje na obsah výchovně vzdělávací práce  

školy;  

Ve  vztahu k určitým oblastem činnosti ve  volném čase  žáků ubytovaných v domovech mládeže by však 

bylo účelné, aby se do vybraných oblastí vzdělávání, dle tohoto materiálu, zapojili i výchovní pracovníci 

těchto školskýchzařízení (pouze na základě jejich vlastního zájmu).  

Cílem předkládaného materiálu je vytvoření předpokladů pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků, kteří jsou činní v oblasti volného času a kteří by si měli permanentně doplňovat své poznatky, 

rozvíjet je a inovovat.  

Návrh předpokládá vzdělávací cyklus zahájený uváděním pracovníků školských zařízení, kteří nastupují 

do funkce poprvé ve své profesní kariéře, pokračující pak průběžným vzděláváním a u řídících a vedoucích 

pracovníků doplněný funkčním vzděláváním. 

 

 



b) Systémové zabezpečení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školských zařízení pro zájmové 

vzdělávání  

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen 

DVPP(zv)) je určeno dle jednotlivých typů ředitelům a dalším profesionálním pedagogickým pracovníkům 

školských zařízení pro zájmové vzdělávání:  

 středisek pro volný čas dětí a mládeže,  

 školních klubů,  

 školních družin.  

V případě zájmu se tohoto vzdělávání mohou zúčastňovat i ředitelé  

a pedagogičtí pracovníci škol a dalších školských zařízení. Zejména tam, kde nepůsobí výše uvedená školská 

zařízení pro zájmové vzdělávání a škola nebo školské zařízení je jedinou možností k organizaci činností ve 

volném čase dětí a mládeže. 

Jednotlivé druhy dalšího vzdělávání, jeho obsah, rozsah a určení jsou podrobně specifikovány v dalších 

částech materiálu. 

Poslání a činnost školských zařízení pro zájmové vzdělávání má naprosto odlišný charakter než školy a 

ostatní školská zařízení. To zakládá nutnost, aby pro DVPP(ZV) školských zařízení pro zájmové vzdělávání  byl 

stanoven specifický přístup, navazující na již fungující mechanizmy.  

 

DVPP(ZV) školských zařízení pro zájmové vzdělávání se bude týkat: 

 
Druh zařízení Počet zařízení Počet pedagog. 

pracovníků 

T.j. přepočtený stav 

střediska pro volný čas 290 1 635 1 462,8 

školní družiny a školní 

kluby 

4 340 9 605 8 073,9 

Poznámka: samostatné údaje o školních družinách a o školních klubech se nepodařilo zjistit.  

                   Nejsou samostatně evidovány. 

 

 
DVPP(ZV) školských zařízení pro zájmové vzdělávání a odbornou přípravu pracovníků s dětmi a 

mládeží v jejich volném čase budou realizovat především  k tomu akreditovaná pracoviště. S ohledem na 

specifičnost činnosti školských zařízení pro zájmové vzdělávání se předkládá návrh na úpravu stávajícího 

akreditačního subjektu ministerstva.  

Gesci za DVPP(ZV) školských zařízení pro zájmové vzdělávání má skupina mládeže a tělovýchovy 

ministerstva. Akreditaci uděluje náměstek ministra skupiny mládeže a tělovýchovy na návrh níže uvedené 

Akreditační komise. 

V rámci Akreditační komise pro DVPP, zřízené pokynem ministra č.j.  

11 031/2001-25, se zřizuje Sekce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školských zařízení pro zájmové 

vzdělávání (dále jen sekce). 

a)  Sekce má devět členů, z nichž navrhuje tři odbor pro mládež a vždy dva  ředitelé   

 IDM, IZV a SVIS. Určení konkrétních osob je v kompetenci náměstka  ministra  skupiny 5. 

b)  Posláním Sekce  je posuzování žádostí o akreditace škol a školských zařízení,  

 nestátních neziskových organizací a dalších  subjektů z oblasti zájmového  vzdělávání a práce s dětmi  a 

mládeží mimo školní vyučování. 

c)  Práce sekce se plně řídí zásadami stanovenými pro činnost Akreditační komise  pro DVPP. 

d)  Návrhy, doporučení a stanoviska sekce bude Akreditační komise pro DVPP  respektovat. 

e)  Sekce bude rovněž posuzovat žádosti o udělení akreditace  k odborné přípravě  pracovníků s dětmi a mládeží 

v jejich volném čase, dle části 3  tohoto materiálu.  

f)  Doporučené návrhy na udělení akreditace předkládá Akreditační komise pro  DVPP náměstkovi ministra pro 

mládež a tělovýchovu, který vydá osvědčení  o akreditaci.  

g)  Sekce nahradí stávající Radu pro posuzování vzdělávacích programů nestátních  neziskových organizací. 

 

Toto opatření si vyžádá  nový Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k vydávání osvědčení o 

způsobilosti vzdělávacího zařízení k pořádání vzdělávacích akcí v systému dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků, kterým se nahradí stávající pokyn č.j. 11 031/2001-25. 



 

c) Rozsah, formy a obsah dalšího vzdělávání pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání 

 

Další vzdělávání profesionálních pedagogických pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání 

- středisek pro volný čas dětí a mládeže, školních družin a školních klubů (dále jen pracovníků školských 

zařízení) navazuje na předchozí pregraduální přípravu odpovídající svým obsahem a rozsahem požadavkům 

danými vyhláškou č. 139/1997 Sb.  

DVPP(ZV) pro tuto kategorii pedagogických pracovníků budou realizovat akreditované subjekty, 

kterými budou především přímo řízené organizace skupiny 5 – IZV Hořovice, SVIS Prachatice a IDM Praha, 

případně vybraná střediska pro volný čas dětí a mládeže, za aktivní spolupráce s Pedagogickými centry a 

některými typy škol. 

DVPP(ZV) se uskutečňuje v rámci široké nabídky dlouhodobých a krátkodobých vzdělávacích 

programů, kurzů, seminářů, metodických zaměstnání apod.  

DVPP(ZV) těchto pracovníků se dělí na tři základní stupně: 

1. uvádění do praxe, 

2. průběžné vzdělávání, 

3. funkční studium ředitelů a vedoucích pracovníků. 

Studium je zaměřeno na tři základní kategorie pracovníků: 

I.   řídící pracovníci  

 ředitelé středisek pro volný čas,  

 vedoucí školních družin, 

 vedoucí školních klubů, 

 

II.  vedoucí pracovníci 

 zástupci ředitele středisek pro volný čas, 

 vedoucí oddělení středisek pro volný čas, 

 zástupci vedoucích školních družin, 

 vedoucí vychovatelky,  

 zástupci vedoucích školních klubů, 

 pracovníci připravující se na výkon vedoucí nebo řídící funkce 

 

III. ostatní pedagogičtí pracovníci. 

 

DVPP(ZV) pro oblast zájmového vzdělávání se mohou zúčastnit i zájemci  

o studium ze škol a ostatních školských zařízení. Budou zařazeni do formy studia dle požadavku vysílající 

organizace či jejich zájmu. (Lze předpokládat určitý zájem například ze škol, které nemají školní družinu nebo 

školní klub nebo z domovů mládeže.) 

O zařazení pracovníka do některé z výše uvedených forem a kategorií studia rozhoduje ředitel školy 

nebo příslušného školského zařízení. Svým souhlasem zároveň garantuje finanční participaci (pokud je 

požadována) školy nebo školského zařízení, na úhradě nákladů spojených se studiem (zpravidla nákladů 

spojených s pobytem – ubytování, stravování, cestovné).  

Organizace která vysílá své pracovníky na některou z forem DVPP(ZV) může požadovat zorganizování 

vzdělávací aktivity dle vlastních potřeb, nad rámec tohoto materiálu. Finanční náklady na tento druh vzdělávání 

budou řešeny individuální dohodou mezi žadatelem a vzdělávacím subjektem. 

 

 

d) Subjekty oprávněné k poskytování DVPP(ZV) školských zařízení pro zájmové vzdělávání: 

 

 

Typ vzdělávání Zodpovídá: Realizuje: 

Uvádění do praxe vedoucí pracovník zařízení uvádějící, určený vedoucím pracovníkem, věcně 

příslušná instituce  

Průběžné vzdělávání vedoucí pracovník zařízení IDM, SVIS, IZV, příp. další pověřené subjekty  

Funkční studium řídících a 

vedoucích pracovníků 

zřizovatel IDM, SVIS a IVZ 

 

 

 



 

 

 

e) Jednotlivé formy DVPP(ZV) školských zařízení pro zájmové vzdělávání  

Uvádění do praxe 

 

Uvádění do praxe je prováděno na pracovišti příslušného pracovníka, případně na pracovištích majících 

svým zaměřením vztah k dané problematice. Za realizaci zodpovídá zaměstnavatel, provádí uvádějící pracovník, 

určený ředitelem školy nebo školského zařízení.  

Při uvádění do praxe může využívat uváděný i uvádějící možností poskytovaných věcně příslušnou 

přímo řízenou organizací skupiny 5, případně dalších akreditovaných vzdělávacích subjektů působících v místě či 

dosahu školy nebo školského zařízení. Jedná se například o metodickou pomoc, odborné konzultace, výměnu 

zkušeností a pod. 

 

 

Charakteristika 

Tento proces se týká všech pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání, pokud nastupují do této 

funkce poprvé ve  své profesní kariéře. Rozsah přípravy je závislý od praxe a vzdělání jednotlivých účastníků. 

Celková časová dotace: 

20 – 40 prezenčně teoretická část; praktická část dle rozhodnutí zaměstnavatele 

Obsah: Formy: Časový rozsah: Zakončení: 

Teoretická část 

- Výchova mimo vyučování jako  

  pedagogický fenomén 

- Pedagogická diagnostika 

- Ped.-psych. zřetele v činnosti  

  pedagoga volného času 

- Základní právní a ped. psych.  

  zřetele v činnosti ped. vol. času  

kurzy 

semináře 

instruktáže 

náslechy 

exkurze 

samostudium 

V rámci 

zkušební doby 

do 1 roku od 

nástupu do 

zaměstnání 

 

Pohovor se 

zástupcem 

zaměstnavatele a 

s uvádějícím do 

praxe 

Praktická část 

- Příprava a realizace přímé  

  výchovné činnosti a činností  

  souvisejících 

instruktáže 

hospitace a jejich 

rozbor 

konzultace 

s uvádějícím 

  

 

 

Průběžné vzdělávání 

 

Zajišťuje a řídí oprávněný subjekt. V  daném případě některá z přímo řízených organizací 

skupiny 5. Typy průběžného vzdělávání jsou určené pro všechny kategorie pedagogických pracovníků 

středisek pro volný čas, školních družin a školních klubů a další zájemce.  

 
Charakteristika 

Průběžné vzdělávání plní především funkce inovační, rozšiřující a specializační. Navazuje bezprostředně na 

uvádění do praxe. Je realizováno prostřednictvím účasti na vybraném kurzu, semináři apod. z nabídky PŘO, resp. 

další akreditované organizace pro aktuální rok. 

Celková časová dotace: 

školní družiny a školní kluby 16 hod. ročně prezenčně   

střediska pro volný čas 24 hod. ročně prezenčně 

Obsah: Formy: Časový rozsah: Zakončení: 



Inovace: 

- Seznamování s novými právními  

  normami vztahujícími se  

  k vykonávané činnosti 

- Seznamování s novými metodami  

  a formami vykonávané činnosti 

- Výměna zkušeností z praktické  

  činnosti mezi jednotlivými  

  pracovníky 

kurzy 

tvůrčí dílny 

semináře 

exkurze 

náslechy 

samostudium 

Průběžně 

1x ročně 

aktivní účast 

na inovačním 

kurzu, či 

odpovídající 

forma 

vzdělávání 

Seminární práce na 

zvolené téma 

s následným 

rozborem  

 

Zkouška 

z praktických 

dovedností. 

 

Osvědčení o 

absolvování 

příslušného kurzu, 

semináře apod. 

Rozšiřování: 

Rozšiřování a prohlubování vědomostí a 

dovedností  

   

Specializace: 

Rozšiřování a prohlubování vědomostí a 

dovedností ve zvoleném a realizovaném oboru 

 

   

 
 

Funkční studium ředitelů a vedoucích pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání 

 

Charakteristika 

Funkční studium vedoucích pracovníků je určeno ředitelům a vedoucím pracovníkům středisek pro volný čas,  

vedoucím školních klubů a školních družin. Po absolvování funkčního studia se na tyto vedoucí pracovníky 

vztahují podmínky průběžného vzdělávání diferencovaně podle druhu vykonávané výchovné práce a 

přizpůsobené odbornému zájmu a potřebám odborného růstu vedoucího pracovníka.  

Funkční studium je rozloženo do období dvou let. 

Celková časová dotace: 

60 hod. prezenčně, a dále distančně  

Obsah: Formy: Časový rozsah: Zakončení: 

Základy pedagogiky a psychologie dospělých. 

Základy pedagogiky volného času. 

Problematika sociálně patologických jevů. 

Orientace v právních předpisech:  

- základy občanského práva 

- základy obchodního práva 

- základy hospodářského práva 

- základy správního práva 

- základy trestního práva 

- školská legislativa 

- základní vědomosti a dovednosti.  

Z oblasti obecného managementu,  

- základy marketingu, 

- plánování, statistika, 

- kontrolní a hospitační činnost, 

- problematika financování zařízení 

  a jeho činnosti. 

Volitelná oblast. 

kurzy 

semináře 

konzultace 

samostudium 

distanční 

vzdělávání  

 

Do 1 roku po 

nástupu do funkce 

 

studium je 

rozloženo do dvou 

let 

 

 

Zakončeno 

zkouškou, zkouška 

má podobu 

závěrečné odborné 

práce s obhajobou a 

druhou část tvoří 

ústní zkouška 

 
 
Odborné studium -  ”Vedoucí dětského kolektivu školského zařízení pro zájmové vzdělávání” 

 

Činnosti ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích pro volný čas dětí a 

mládeže, mají velice široký rozsah a zahrnují řadu oborů, vyžadujících odborné vzdělání nebo alespoň určitou 

specializovanou přípravu. Z toho důvodu zde často nastupují do zaměstnání pracovníci, absolventi vysokých  



i středních odborných škol, bez potřebného pedagogického vzdělání, které jsou nuceni si nějakou formou 

doplňovat. Přitom časová náročnost jejich práce značně omezuje jejich možnosti dalšího studia. 

Tuto formu studia budou realizovat přímo řízené organizace skupiny 5, které k tomu obdrží akreditaci. 

Předpokládá se, toto studium bude realizováno ve spolupráci s vysokou školou nebo vyšší odbornou školou 

pedagogického zaměření. 

 
Charakteristika 

Vzdělávací program je určen pro pracovníky středisek pro volný čas dětí a mládeže,  

ostatních školských zařízení pro zájmové vzdělávání a další zájemce. Jedná se  

o rekvalifikační kurz, který nahrazuje předepsané pedagogické vzdělání. Předpokladem pro jeho absolvování je 

předchozí ukončené středoškolské vzdělání nepedagogického zaměření. 

Celková časová dotace: 

v rozsahu 250 v průběhu dvou let hodin prezenčně, distančně, samostudium. 

Obsah: Formy: Časový 

rozsah: 

Zakončení: 

Úvod do psychologie  

Úvod do obecné pedagogiky 

Teoretické základy pedagogického   

procesu ve volném času 

Základy přípravy a řízení pedagogického procesu ve 

volném času 

Úvod do metodiky zájmových činností 

Problematiky sociálně patologických jevů a práce 

s problémovou mládeží 

Vývojová psychologie 

Pedagogická psychologie 

Sociální psychologie 

Základy sociální pediatrie 

Základy biologie dítěte 

Základy zdravotně hygienické  

propedeutiky a poskytování první pomoci 

Komunikativní dovednosti 

Základní právní předpisy v oblasti dětí  

a mládeže  

Ekonomika v oblasti výchovy a vzdělávání mimo 

vyučování 

Didaktika v oblasti výchovy a vzdělávání mimo 

vyučování 

Základy marketingu 

Základy managementu 

Volitelná zájmová činnost 

kurz 

seminář 

exkurze 

stáže 

samostudium 

6  týdenních 

kurzů 

vědomostní test 

samostatná 

práce 

s následnou 

obhajobou 

ústní zkouška  

 

osvědčení  

o úspěšném 

absolvování 

 

 

 

Příprava lektorů v rámci systému dalšího vzdělávání 

 

Vzhledem ke specifice činností v oblasti volného času dětí a mládeže a k potřebě poskytnout příslušné 

nezbytné vědomosti a dovednosti cílenými vzdělávacími aktivitami dobrovolným i profesionálním pracovníkům 

subjektů, které s dětmi a mládeží pracují, zavádí se příprava lektorů dalšího vzdělávání.  

Předpokládá se, že každé pověřené vzdělávací zařízení bude mít vytvořen vlastní kvalifikovaný 

lektorský sbor. Lektoři by měli být zejména zkušení a praxi znalí profesionální i dobrovolní pracovníci s dětmi a 

mládeží, mající minimálně středoškolské vzdělání. 

Cílem tohoto vzdělávání je jednak základní společná odborná příprava jednotlivých lektorů a dále 

poskytnutí nezbytných informací o zásadách, formách a metodách lektorské činnosti. Dále na základě prezentace 

různých vyučovacích metod získání schopnosti indikace metod vzhledem k látce a osvědčení lektorských 

dovedností. Součástí přípravy bude seznamování s aktuálními problémy dětských a mládežnických subjektů, 

koncepčními záměry ministerstva, novými legislativními pravidly, metodickými materiály a další informacemi. 



Vytvoření lektorského sboru a jeho výše uvedená odborná příprava by mělo být jedním z kritérií při 

posuzování žádostí o udělení osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení k pořádání vzdělávacích akcí 

v systému dalšího vzdělávání pracovníků volného času dětí a mládeže. 

Subjekty, oprávněné k poskytování vzdělávání lektorů dalšího vzdělávání by měly tvořit především 

přímo řízené organizace skupiny 5 (IZV, SVIS, IDM) v úzké součinnosti se středisky pro volný čas a nestátními 

neziskovými organizacemi dětí a mládeže. 

Příprava je rozdělena na: 

a) přípravu vzdělavatelů lektorů 

b) přípravu lektorů. 

 

Charakteristika: 

Vzdělávací program je zaměřen na přípravu lektorů zájmového vzdělávání, a to jak z hlediska metod, forem a 

techniky lektorského působení, tak i z hlediska předávaných odborných vědomostí a dovedností. 

Celková časová dotace: 

50 hod. prezenčně, distančně, samostudium 

Obsah: Formy: Časový 

rozsah: 

Zakončení: 

Pro všechny 

 seznámení s aktuálními problémy dětských a 

mládežnických subjektů 

 seznámení s novými metodickými materiály 

 seznámení s koncepčními záměry ministerstva 

 seznámení s novými legislativními pravidly 

Příprava vzdělavatelů lektorů: 

 Úvod do pedagogiky dospělých 

 Úvod do pedagogické psychologie 

 Formy a metody vzdělávání 

 Efektivita vzdělávacího procesu 

 Formulování vzdělávacích cílů, přiřazování 

forem a metod 

 Základní komunikativní dovednosti 

 Hygiena vyučovacího procesu 

 Osobnost lektora a jeho sebehodnocení 

 Prezentace metod účastníky a rozbor výstupů 

Příprava lektorů: 

 Formy a metody vzdělávání 

 Základní komunikativní dovednosti 

 Hygiena vyučovacího procesu 

 Prezentace metod 

 Vědomosti a dovednosti dle odborné 

specializace 

internátní kurs 

náslechy 

lektorské výstupy 

samostudium 

před 

zahájením 

výkonu 

funkce 

Závěrečný pohovor 

na základě rozboru 

výstupů 

Osvědčení  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odborná příprava pracovníků s dětmi a mládeží  

v oblasti volného času 



 
 

a)  Úvod 

 

Potřeba odborné přípravy osob, které v nějaké podobě pravidelně nebo po určitou dobu pracují s dětmi a 

mládeží se projevuje již řadu let. V rámci jednání každoročních Celostátních vzájemných výměn zkušeností, což 

jsou neformální, pracovní setkání pracovníků s dětmi a mládeží nestátních neziskových organizací, školských 

zařízení pro zájmové vzdělávání a dalších subjektů se již řadu let tato otázka projednává. Vznikl zde i základní 

koncept unifikované odborné přípravy těchto pracovníků, který dostal neoficiální, ale v praxi běžně používaný 

název ”Řidičák na dítě”. Touto otázkou se zabývalo i jednání Národní konference o mládeži (březen 2002). 

Jedná se o vzdělávání a odbornou přípravu profesionálních a dobrovolných pracovníků jednotlivých nevládních 

neziskových organizací dětí a mládeže a pracujících s dětmi a mládeží a dále o pracovníky jiných subjektů, kteří 

jsou v této oblasti činní.  

S ohledem na uvedené skutečnosti byl tento záměr zapracován do návrhu zákona o práci s dětmi a 

mládeží, který v současné době předložilo MŠMT vládě. Tento materiál anticipuje aktivity vyplývající z návrhu 

výše uvedeného zákona. Navrhovaná opatření k akreditované přípravě pracovníků s dětmi a mládeží jsou 

považována za experimentální formu ověřování účinnosti, obsahu, forem a životnosti připravované právní 

úpravy. Příprava není povinná pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání ani pro nestátní neziskové 

organizace. Účast na ni je odvislé od jejich zájmu. 

Na výše uvedených akcích a dalších setkáních představitelů nestátních neziskových organizací, 

školských zařízení pro zájmové vzdělávání a dalších subjektů, kde byl přijat a podpořen návrh výše zmíněného 

zákona bylo zároveň požadováno a doporučováno, aby základní odborná příprava osob, které v nějaké podobě 

pravidelně nebo po určitou dobu pracují s dětmi a mládeží, byla realizována ihned, bez ohledu na datum 

schválení navrhovaného zákona. 

Podle pravidel pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v rámci Programů státní 

podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace je již v současné době zavedena povinnost 

pro všechny, kdo organizuji dětské tábory a požadují na ně státní dotaci, aby vedoucí na těchto táborech 

absolvovali stanovenou odbornou přípravu pro tuto činnost. 

Předpokládajíce výše zmíněné důvody a požadavky, předkládáme  návrh základní odborné přípravy 

osob, které pravidelně nebo po určitou dobu dobrovolně pracují s dětmi a mládeží. 

Vzdělávání výše uvedených kategorií pracovníků v oblasti volného času dětí  

a mládeže se řídí těmito zásadami: 

I. Pracovník vykonávající přímou práci s dětmi a mládeží, a to buď průběžně  

a dlouhodobě, nebo jednorázově (po dobu přesahující 4 dny na sebe navazující) musí osvědčit 

vědomosti a dovednosti v rozsahu určeném dále. Podrobnosti získání osvědčení stanoví MŠMT. 

II. Přípravu, resp. ověření vědomostí a dovedností, provádějí SVIS, IZV, IDM a další oprávněné 

organizace na základě souhlasu Akreditační komise pro DVPP(ZV), dle zvolené varianty v části II. 

tohoto materiálu. 

III. Pracovník, který získá osvědčení o připravenosti bude kompetentní k výkonu činností spojených s 

přímým výchovně vzdělávacím působením na děti a mládež v jejich volném čase, a to při současném 

zvládnutí nezbytných norem bezpečnosti práce s dětmi a mládeží a s ochranou zdraví dětí a mládeže, 

včetně poskytnutí první pomoci. Dále bude splňovat požadavky stanovené subjektem, pro nějž nebo v 

rámci jehož činnosti tuto funkci vykonává. 

IV. Pro zjednodušení je pro tuto oblast výchovně vzdělávací činnosti použito označení ”Výchova 

vedoucích”. 

 

 

b) Systémové zabezpečení odborné přípravy pracovníků s dětmi a mládeží 

     v oblasti volného času 

 
Odborná příprava pracovníků s dětmi a mládeží v oblasti volného času je určena:  

a) profesionálním pracovníkům a dobrovolným funkcionářům a členům nestátních neziskových 

organizací  

b) externím pracovníkům a dobrovolným spolupracovníkům školských zařízení pro zájmové 

vzdělávání 

 

    Potřebu a nutnost jejich vzdělávání zakládají:  

 specifičnost, rozsah, náročnost a různorodost činností s dětmi a mládeží, vyžadující speciální přípravu; 



 nutnost experimentálního ověření realizace ustanovení návrhu zákona o práci s dětmi a mládeží (v současné 

době je předložen k projednání vládou); 

 pravidla pro poskytování státních dotací nestátním neziskovým organizacím dětí  

a mládeže zejména  v oblasti organizace a personálního zabezpečení dětských táborů; 

 průběžné vyhodnocení poznatků z činnosti Rady pro posuzování vzdělávacích programů v nestátních 

neziskových organizacích. 

 

Obsah, rozsah a určení této přípravy jsou podrobně specifikovány v další části tohoto materiálu. 

 

Odborná příprava pracovníků s dětmi a mládeži v oblasti volného času je specifickou formou dalšího 

vzdělávání. Z toho důvodu se stanovuje, že tuto činnost mohou vykonávat:  

 přímo řízené organizace skupiny 5, na základě zmocnění daného statutem  

a zřizovací listinou těchto organizací, 

 školská zařízení pro zájmové vzdělávání - o toto osvědčení žádají, dle stanovené metodiky, Akreditační 

komisi MŠMT pro DVPP, která ji posoudí a spolu se svým doporučením předá k rozhodnutí náměstkovi 

ministra pro mládež a tělovýchovu, 

 nestátní neziskové organizace - o toto osvědčení žádají, dle stanovené metodiky, Akreditační komisi MŠMT 

pro DVPP, která ji posoudí a spolu se svým doporučením předá k rozhodnutí náměstkovi ministra pro 

mládež a tělovýchovu; 

 

Osvědčení pro odbornou přípravu a vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeži v oblasti volného času 

uděluje náměstek ministra pro mládež a tělovýchovu na návrh  

Akreditační komise pro DVPP. 

 Opatření a stanovené podmínky o získávání osvědčení k odborné přípravě  

a vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeži v oblasti volného času:  

 se stanovuje na období do přijetí zákona o práci s dětmi a mládeží, 

 je závazné pro ty nestátní neziskové organizace, které žádají MŠMT o dotaci ze státního rozpočtu, 

 pro ostatní nestátní neziskové organizace není závazné a mohou je uskutečňovat nebo se jimi řídit na základě 

vlastního svobodného rozhodnutí. 

 

Akreditační komise pro DVPP bude úzce spolupracovat s Komisí pro akreditaci rekvalifikačních programů. 

Cílem je, aby se ujednotila kritéria a koordinovala problematika udělování akreditací pro celou oblast 

práce s dětmi a mládeží v oblasti volného času. Komise pro akreditaci rekvalifikačních programů bude 

průběžně informovat Akreditační komisi pro DVPP o žádostech o rekvalifikaci na oblast práce s dětmi a 

mládeží v oblasti volného času a při svém rozhodování  bude k jejímu stanovisku přihlížet.  

 

c)  Forma odborné přípravy pracovníků s dětmi a mládeží v oblasti volného času 

 

Výchova vedoucích – odborné minimum 

 

Charakteristika 

Vzdělávací program ve své obligatorní části zajišťuje získání vědomostí a dovedností potřebných pro výkon 

funkce pracovníka volného času dětí a mládeže. Fakultativní část je zajištěna nabídkou, případně povinným 

penzem vědomostí a dovedností, které stanoví subjekt, pro který je činnost vykonávána. Perspektivním 

předpokladem u vedoucích starších 18 let je ukončené středoškolské vzdělání. 

Celková časová dotace: 

40 hod. prezenčně, samostudium, distančně 

Obsah: Formy: Časový rozsah: Zakončení: 

-  Základy pedagogiky volného času 

- Zákl. pedagogiky a psychologie při vedení 

skupin dětí a mládeže 

- Zákl. bezp. předpisy vztahující se 

k vykonávané funkci 

- Právní minimum 

- Bezpečnost při práci 

- Základy první pomoci 

- Prevence negativních jevů 

kurzy 

semináře 
před nástupem 

do funkce 

v plném rozsahu 

kvalifikační pohovor 

osvědčení o 

absolvování 

Další speciální požadavky zadané, realizované a 

ověřované subjektem, který činnost organizuje 

dle zvážení 

organizace 

dle zvážení 

organizace 

dle zvážení 

organizace 



 

 

V Praze dne 23. srpna 2002 

 

 

       Ing. Karel  H r d ý   v.r. 

                  náměstek ministryně 

 

 

 

 

 

 

     

     

Seznam povinné dokumentace škol a školských zařízení   

     

č.j. 23 170/2002-20      

     

     

Tiskopisy  platné  pro školní rok 2003/2004  a vysvědčení středních škol pro školní rok 
2002/2003  

  

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

  

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

     

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

  

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

  

     Kupních smlouvách SEVT. V případě nepodstatných změn zůstane evidenční číslo SEVT 
nez- 

  

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

  

     k přečíslování evidenčního čísla SEVT (změna poslední číslice) a tiskopisy s původním evidenč-    

     ním číslem budou zrušeny.     

     

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

  

     umístěno na 1. straně tiskopisu v úrovni objednacího čísla  
SEVT. 

    

     

Rozdělení tiskopisů do tří oblastí     

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

  

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

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

  

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

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

  

     3) Tiskopisy vysvědčení - pouze na předtištěných formulářích 
SEVT 

    

     

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

  

     možné za předpokladu, že bude paralelně vytvářena listinná kopie dokumentů a dodržena věcná  

     shoda počítačového a ručního zpracování tiskopisů.     



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

  

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

  

     jinou školu doplnit jednotlivým žákům hodnocení prospěchu a chování.    

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

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

    

     Platnost od školního roku 1999/2000.      

     

Na základě ustanovení § 16 zákona č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních    

    systémech a § 8 zákona č. 106/1999 Sb., o osobním přístupu k informacím a zákonu č. 101/2000   

    Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů nebudou tiskopisy škol a 
školských  

  

    zařízení počínaje školním rokem 2001/2002 obsahovat údaj "národnost". Na formulářích, 
které  

  

    "národnost"  obsahují se tato kolonka nebude vyplňovat.     

     

Seznam povinné dokumentace je doplněn o doporučené skartační znaky a lhůty, týkající se 
pouze  

  

    vyplněných tiskopisů. Závaznost lhůt a znaků je dána dohodou mezi jednotlivými školami a přísluš-    

   nými státními archivy. I nadále zůstává v platnosti Instrukce Ministerstva školství ze dne 13.června.  

   1986 č.j.18200/86-49, kterou se vydává skartační řád pro školy a školská zařízení 
spravovaná    

  

   národními výbory vztahující se i na další druhy dokumentace, související s činností škol.   

     

   Skartační znaky:     

   A - písemnosti trvalé dokumentární hodnoty, po uplynutí skartační lhůty se navrhnou k 
odevzdání 

  

        do archivu     

   S - písemnosti, které nemají dokumentární hodnotu, po uplynutí skartační hlůty se navrhnou 
ke 

  

        zničení     

   V - písemnost, jejichž dokumentární hodnotu nelze v okamžiku vzniku určit, po uplynutí 
skartační 

  

        lhůty budou znovu posouzeny a označeny znakem A nebo S     

     

Skartační znak a lhůta S 3 u vysvědčení, diplomů, výučních listů, výpisů, osvědčení, potvrzení apod.    

   se týká pouze nevyzvednutých vyplněných tiskopisů.     

     

Ministerstvo školství zároveň oznamuje, že v Instrukci MŠ 18200/86-49, Příloha l - typový 
rejstřík pro 

  

   skartaci tiskopisů se ruší ustanovení o archivaci žákovských knížek. Žákovské knížky se 
počínaje 

  

   ukončením školního roku 2000/2001 nearchivují.      

     

Vzory tiskopisů povinné dokumentace škol a školských zařízení jsou uveřejněny na 
Internetových   

  

stránkách MŠMT, Informační stránky, odd.  Informace, pokyny.     

     

     

Základní školy, zvláštní školy a pomocné školy     

     

rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol   ---- A 10  

třídní kniha pro 1. stupeň ZŠ vzor SEVT 49 210 0 S 10  

třídní kniha pro 2. stupeň ZŠ vzor SEVT 49 230 0 S 10  

třídní výkaz pro l. stupeň ZŠ  vzor SEVT 49 211 0 A 45  

třídní výkaz pro 2. stupeň ZŠ  vzor SEVT 49 231 0 A 45  



výpis z třídního výkazu pro l. stupeň ZŠ vzor SEVT 49 239 0 S 3  

výpis z třídního výkazu pro 2. stupeň ZŠ vzor SEVT 49 240 0 S 3  

výkaz a třídní kniha zdravotní tělesné výchovy vzor SEVT 49 121 0 S 10  

katalogový list žáka pro l. stupeň ZŠ vzor SEVT 49 211 1 S 45  

katalogový list žáka pro 2. stupeň ZŠ vzor SEVT 49 231 1 A 45  

třídní kniha pro  ZVŠ a PŠ vzor SEVT 49 271 0 S 10  

třídní výkaz pro ZVŠ  a PŠ vzor SEVT 49 272 0 A 45  

katalogový list žáka ZVŠ vzor SEVT 49 276 0 A 45  

katalogový list žáka ZVŠ - pokračování vzor SEVT 49 277 0 A 45  

katalogový list žáka PŠ vzor SEVT 49 275 0  A 45  

záznamy o práci v nepovinném předmětu, zájmovém útvaru- obal vzor SEVT 49 333 0 S 10  

záznamy o práci v nepovinném předmětu, zájmovém útvaru - 
vložka 

vzor SEVT 49 333 1 S 10  

přihláška ke studiu ve střední škole vzor SEVT 49 149 0   

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

protokol o komisionální zkoušce pro ZŠ vzor SEVT 49 203 0 S 5  

docházkový sešit (pro ŠD a ŠK) pro nepravidelnou docházku žáků -  
A 4  

vzor SEVT 49 186 1 S 3  

docházkový sešit (pro ŠD a ŠK) pro nepravidelnou docházku žáků -  
A 5  

vzor SEVT 49 183 1 S 3  

přehled výchovně vzdělávací práce  ŠD a ŠK vzor SEVT 49 185 1 S 3  

rozvrh hodin podle tříd   S 1  

rozvrh hodin pro 1. stupeň   S 1  

rozvrh hodin pro 2. stupeň   S 1  

protokoly a záznamy o provedených kontrolách   V 10  

školní řád   A 5  

záznamy z pedagogických nebo uměleckých rad   V 5  
záznam o školním úraze - těžké a smrtelné/ostatní vzor SEVT 49 156 0 A 10/S 
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kniha úrazů vzor SEVT 49 157 0 A 5  

     

vysvědčení pro l. stupeň ZŠ  SEVT 49 212 0 S 3  

vysvědčení pro l. stupeň ZŠ - slovní hodnocení - l list A4 s linkami  SEVT 49 216 0 S 3  

vysvědčení pro l. stupeň ZŠ - slovní hodnocení - l list A4 bez linek  SEVT 49 218 0 S 3  

vysvědčení pro l. stupeň ZŠ - slovní hodnocení - dvoulist A4   SEVT 49 217 1 S 3  

vysvědčení pro 2. stupeň ZŠ                                                SEVT 49 232 1 S 3  

vysvědčení pro 2. stupeň ZŠ - pro školy s rozšířenou výukou jazyků   SEVT 49 233 0 S 3  

vysvědčení pro 2. stupeň ZŠ - slovní hodnocení - dvoulist A4   SEVT 49 219 1 S 3  

vysvědčení pro 1.a 2.stupeň ZŠ - slovní hodnocení - dvoulist A4    SEVT 49 222 0 S 3  

       - bez předepsaných předmětů     

vysvědčení o ukončení kurzu základního vzdělání - denní studium  SEVT 49 220 0 S 3  

vysvědčení o ukončení kurzu základního vzdělání - individuální 
studium 

 SEVT 49 221 0 S 3  

vysvědčení pro l.- 9. ročník  ZVŠ  SEVT 49 273 0 S 3  

vysvědčení pro  ZVŠ - slovní hodnocení - dvoulist A4  SEVT 49 269 0 S 3  

vysvědčení pro pomocnou školu  SEVT 49 270 1 S 3  

osvědčení o docházce do přípravného stupně pomocné školy  SEVT 49 274 0 S 3  

polská verze vysvědčení   S 3  

     

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

     právními předpisy     

     

Informace      

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

  

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

  



     zůstává i nadále.     

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

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

  

     zůstává i nadále.     

     

     

Základní umělecké školy     

     

rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol   ---- A 10  

třídní kniha pro skupinové vyučování vzor SEVT 49 367 0 S 10  

třídní kniha pro individuální výuku-hudební obor vzor SEVT 49 473 0 S 10  

kmenový výkaz individ.vyuč. žáků ke třídní knize pro individ. výuku vzor SEVT 49 368 0 S 10  

    - tiskový papír     

kmenový výkaz individ.vyuč. žáků ke třídní knize pro individ. výuku vzor SEVT 49 368 1 S 10  

    - karton     

výkaz žáků a vyučovaných hodin vzor SEVT 49 477 0 S 10  

katalog o průběhu studia - hudební obor vzor SEVT 49 369 0 S 10  

katalog nastudovaných skladeb a veřejných vystoupení - obal vzor SEVT 49 480 1 S 10  

katalog nastudovaných skladeb a veřejných vystoupení - vložka vzor SEVT 49 481 1 S 10  

katalog o průběhu studia - výtvarný obor vzor SEVT 49 484 0 S 10  

katalog o průběhu studia - taneční obor vzor SEVT 49 485 0 S 10  

katalog o průběhu studia - literárně dramatický obor vzor SEVT 49 487 0 S 10  

přihláška na ZUŠ vzor SEVT 49 365 0 S 5  

protokol o přijímání žáků a komisionálních zkouškách vzor SEVT 49 478 0 S 5  

rozvrh hodin podle žáků a vyučovaných předmětů   S 1  

školní řád   A 5  

záznamy z pedagogických nebo uměleckých rad   V 10  
záznam o školním úraze - těžké a smrtelné/ostatní vzor SEVT 49 156 0 A 10/S 

10 
 

kniha úrazů vzor SEVT 49 157 0 A 5  

protokoly a záznamy o provedených kontrolách   V 10  

     

vysvědčení  SEVT 49 363 0 S 3  

závěrečné vysvědčení  SEVT 49 364 0 S 3  

potvrzení  (o návštěvě přípravného studia )  SEVT 49 489 0                     S 3  

     

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

     právními předpisy     

     

     

Gymnázia, střední odborné školy, střední odborná 

učiliště, odborná učiliště, 

   

učiliště, praktické školy centra odborné přípravy, a integrované střední 

školy   

  

(studium denní a při zaměstnání)     

     

rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol   ---- A 10  

třídní kniha - denní studium vzor SEVT 49 331 0 S 10  

třídní kniha - studium při zaměstnání vzor SEVT 49 131 0 S 10  

třídní kniha - obal vzor SEVT 49 441 0 S 10  

třídní kniha (dvojlist) - vložka vzor SEVT 49 441 1 S 10  

vložka do třídní knihy o probraném učivu - 4 hod.předmět vzor SEVT 49 165 0 S 10  

záznamy o práci v nepovinném předmětu, zájmovém útvaru - obal vzor SEVT 49 333 0 S 10  

záznamy o práci v nepovinném předmětu, zájmovém útvaru - vzor SEVT 49 333 1 S 10  



vložka 

třídní výkaz - obal vzor SEVT 49 160 0 A 45  

třídní výkaz - strany  B,C,F,G vzor SEVT 49 161 0 A 45  

třídní výkaz - strany  D, E vzor SEVT 49 162 0 A 45  

třídní výkaz žáka - podle počtu žáků ve třídě vzor SEVT 49 163 0 A 45  

vložka do třídního výkazu - podle počtu žáků ve třídě vzor SEVT 49 164 0 A 45  

třídní výkaz - pro počítačové zpracování - A - obal vzor SEVT 49 166 0 A 45  

třídní výkaz - pro počítačové zpracování - B - přehled o žácích vzor SEVT 49 167 0 A 45  

třídní výkaz - pro počítačové zpracování - C - list žáka vzor SEVT 49 168 0 A 45  

třídní výkaz - pro počítačové zpracování - D - změny stavu žáků vzor SEVT 49 169 0 A 45  

třídní výkaz - pro počítačové zpracování - E - učební plán vzor SEVT 49 170 0 A 45  

třídní výkaz pro víceletá gymnázia - obal vzor SEVT 49 190 0 A 45  

třídní výkaz pro víceletá gymnázia - strany B, C, F, G vzor SEVT 49 191 0 A 45  

třídní výkaz pro víceletá gymnázia - strany D,E vzor SEVT 49 192 0 A 45  

třídní výkaz pro víceletá gym.-třídní výkaz žáka (podle počtu žáků 
ve třídě) 

vzor SEVT 49 193 0 A 45  

třídní výkaz - obal (studium při zaměstnání) vzor SEVT 49 132 3 A 45  

třídní výkaz - vložka (studium při zaměstnání) vzor SEVT 49 132 2 A 45  

výpis z třídního výkazu (pro reparáty, opravné zkoušky a pod.) vzor SEVT 49 171 0 S 3  

přihláška ke studiu ve střední škole vzor SEVT 49 149 0 S 10  

přihláška ke studiu při zaměstnání ve střední škole vzor SEVT 49 148 1 S 10  

přihláška k nástavbovému studiu vzor SEVT 49 153 0 S 10  

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

přihláška ke studiu ve střední umělecké škole, konzervatoři vzor SEVT 49 147 1 S 10  

přihláška ke studiu na vysoké škole vzor SEVT 49 145 0   

protokol o písemné maturitní zkoušce (na třídu) vzor SEVT 49 256 0 S 45  

písemná maturitní zkouška - obal (na žáka) vzor SEVT 49 257 0 S 45  

protokol o maturitní zkoušce - obal vzor SEVT 49 258 2 A 45  

protokol o maturitní zkoušce - vložka vzor SEVT 49 258 3 A 45  

     

protokol o maturitní zkoušce pro třídy gymnázií s výukou vybraných vzor SEVT 49 352 0 A 45  

    předmětů v cizím jazyce (pro jednotlivé žáky)     

písemná maturitní zkouška pro česko-francouzské třídy vzor SEVT 49 353 0 S 45  

protokol o 1. části maturitní zkoušky pro třídy gymnázií s výukou  vzor SEVT 49 354 0 A 45  

    vybraných předmětů v anglickém a francouzském jazyce     

praktická maturitní zkouška vzor SEVT 49 264 0 S 45  

protokol o závěrečné zkoušce - na třídu vzor SEVT 49 335 0 A 45  

protokol o závěrečné zkoušce - na žáka vzor SEVT 49 336 0 A 45  

protokol o komisionální zkoušce vzor SEVT 49 261 0 S 5  

kontrolní list o závěrečné zkoušce žáka v učebním oboru - na žáka vzor SEVT 49 456 0 A 45  

protokol o závěrečných zkouškách žáků v učebních oborech - na 
třídu 

vzor SEVT 49 457 0 A 45  

protokol o zkoušce ze základního kursu svařování - pro SOU vzor SEVT 49 469 0 S 45  

kontrolní list  o zkoušce ze svařování pro SOU                                                vzor SEVT 49 470 0 S 45  

katalog - na třídu vzor SEVT 49 442 0 A 45  

katalogový list - pokračování - na žáka vzor SEVT 49 442 1 A 45  

katalogový list - pokračování - záznam třídního učitele - na žáka vzor SEVT 49 458 0 A 45  

deník evidence odborného výcviku vzor SEVT 49 452 0 S 10  

evidence odbor. výcviku organizovaného individ. způsobem (na 
žáka) 

vzor SEVT 49 453 0 S 10  

práce a hodnocení žáka ve školních dílnách vzor SEVT 49 322 0 S 10  

protokol o přijímacím řízení   S 10  

rozvrh hodin třídní   S 1  

rozvrh hodin podle tříd   S 1  

školní řád   A 5  

záznamy z pedagogických nebo uměleckých rad   V 5  

záznam o školním úraze - těžké a smrtelné/ostatní vzor SEVT 49 156 0 A 10/S  



10 
kniha úrazů vzor SEVT 49 157 0 A 5  

protokoly a záznamy o provedených kontrolách   V 10  

     

vysvědčení - ročníkové pro gymnázia  SEVT 49 252 2 S 3  

vysvědčení - roč.pro víceletá gymn. s doložkou o získání 
zákl.vzdělání       

SEVT 49 251 0 S 3  

vysvědčení - ročníkové denní studium - 16 předmětů  SEVT 49 340 0 S 3  

vysvědčení - ročníkové denní studium - 24 předmětů  SEVT 49 340 1 S 3  

vysvědčení - ročníkové - studium při zaměstnání - 16 předmětů  SEVT 49 340 2 S 3  

vysvědčení - studium jednotlivých vyučovacích předmětů  SEVT 49 343 0 S 3  

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

vysvědčení - ročníkové - pro studijní a uč. obory - studium při 
zaměst. 

 SEVT 49 346 0 S 3  

vysvědčení - ročníkové  - pro SOU  SEVT 49 463 0 S 3  

vysvědčení - ročníkové -  pro OU, U  SEVT 49 471 0 S 3  

osvědčení - zákl.výcvik ve svař. plamenem a řezání kyslíkem-pro 
SOU   

 SEVT 49 466 0 S 3  

osvědčení - základní výcvik ve svařování el. obloukem - pro SOU  SEVT 49 467 0 S 3  

osvědčení - zákl.výcvik ve svařování v ochranné atmosféře - pro 
SOU 

 SEVT 49 468 0 S 3  

vysvědčení o vykonané zkoušce na SZŠ podle vyhl. 77/1981 Sb.,   SEVT 49 524 1 S 3  

polská verze ročníkových vysvědčení   S 3  

     

vysvědčení o maturitní zkoušce  SEVT 49 338 5 S 3  

vysvědčení o maturitní zk.pro bilingvní gymn.(česko-anglické, 
italské,   

 SEVT 49 355 5 S 3  

   francouzské, německé, španělské třídy)     

vysvědčení o maturitní zk.pro bilingvní gymn.(česko-francouské 
třídy) 

 SEVT 49 356 5  S 3  

vysvědčení o maturitní zk.pro bilingvní gymn.(česko-německé třídy)  SEVT 49 357 5 S 3  

vysvědčení o maturitní zk.pro bilingvní gymn.(Rakouská škola)   SEVT 49 358 5 S 3  

vysvědčení o maturitní zkoušce-pro střední umělecké školy  SEVT 49 359 5 S 3  

výuční list  SEVT 49 465 5 S 3  

vysvědčení o závěrečné zkoušce  SEVT 49 339 5 S 3  

závěrečné vysvědčení pro praktické školy  SEVT 49 341 5 S 3  

polská verze vysvědčení o maturitní zkoušce  SEVT 49 360 5 S 3  

     

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

     právními předpisy     

     

Informace:     

Tiskopisům bilingvních gymnázií byla přidělena stálá objednací čísla, začínající číslicí 49 
namísto 

  

průběžných čísel, která se každým rokem měnila. Platné tiskopisy z předcházejících let je 
možné 

  

použít do vyčerpání zásob.     

     

     

Vyšší odborné školy  (studium denní a při 

zaměstnání) 

    

     
rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol   ---- A 10  

přihláška do studia na vyšší odborné škole vzor SEVT 49 152 0 S 10  

protokol o absolutoriu - na třídu vzor SEVT 49 406 0  A 45  

protokol o absolutoriu - na žáka vzor SEVT 49 407 0  A 45  

vysvědčení o absolutoriu  SEVT 49 409 5  S3  



vysvědčení o absolutoriu - umělecké zaměření  SEVT 49 416 5 S 3  

diplom (absolutorium)  SEVT 49 408 5  S 3  

výkaz o studiu ve vyšší odborné škole  SEVT 49 414 0 S 3  

záznam o školním úraze - těžké a smrtelné/ostatní vzor SEVT 49 156 0 A 10/S 
10 

 

kniha úrazů vzor SEVT 49 157 0 A 5  

protokoly a záznamy o provedených kontrolách   V 10  

     

     

Konzervatoře     

     
rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol   ---- A 10  
třídní kniha vzor SEVT upravený s 

přihl. 
S 10  

  k organizaci výuky   

třídní výkaz vzor SEVT upravený s 
přihl. 

A 45  

  k organizaci výuky   

protokol o maturitní zkoušce - na žáka vzor SEVT 49 560 0 A 45  

protokol o maturitní zkoušce - na třídu vzor SEVT 49 561 0 A 45  

protokol o absolutoriu - na žáka vzor SEVT 49 562 0 A 45  

protokol o absolutoriu - na třídu vzor SEVT 49 563 0 A 45  

vysvědčení ročníkové - denní studium  SEVT 49 564 0 S 3  

vysvědčení ročníkové - studium při zaměstnání  SEVT 49 565 0 S 3  

vysvědčení ročníkové - taneční konzervatoř  SEVT 49 566 0 S 3  

vysvědčení o maturitní zk.v konzervatoři s délkou studia 6 let (tanec 8 let) SEVT 49 567 5 S 3  

vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři s délkou studia 6 let (tanec 8 let) SEVT 49 568 5 S 3  

vysvědčení o absolutoriu druhého hlavního oboru v konzervatoři  SEVT 49 569 5 S 3  

diplom absolventa konzervatoře  SEVT 49 570 5 S 3  

záznam o školním úraze - těžké a smrtelné/ostatní vzor SEVT 49 156 0 A 10/S 
10 

 

kniha úrazů vzor SEVT 49 157 0 A 5  

protokoly a záznamy o provedených kontrolách   V 10  

     

Informace:     

Tiskopisům konzervatoří byla přidělena stálá objednací čísla, začínající číslicí 49 namísto 
průběž- 

  

ných čísel, která se každým rokem měnila. Platné tiskopisy z předcházejících let je možné 
použít 

  

do vyčerpání zásob.     

     

     

Státní jazykové školy     

     
rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol   ---- A 10  

přihláška ke státní jazykové zkoušce vzor SEVT 49 721 0 S 5  

záznam o státní jazykové zkoušce vzor SEVT 49 722 0 S 45  

protokol o písemné části státní jazykové zkoušky vzor SEVT 49 723 0 S 45  

třídní kniha pro jazykové školy vzor SEVT 49 724 0 S 10  

vysvědčení o státní jazykové zkoušce  SEVT 49 725 5 S 3  

záznam o školním úraze - těžké a smrtelné/ostatní vzor SEVT 49 156 0 A 10/S 
10 

 

kniha úrazů vzor SEVT 49 157 0 A 5  

protokoly a záznamy o provedených kontrolách   V 10  

     

     



Státní zkušební komise při NUOV - státním těsnopisném 

ústavu v Praze 

   

     

třídní kniha vzor SEVT S 10  

katalogový list vzor SEVT S 45  

protokol o státní zkoušce vzor SEVT S 45  

protokoly a záznamy o provedených kontrolách   V 10  

     

vysvědčení o státní zkoušce z kancelářského psaní na stroji  SEVT S 3  

vysvědčení o státní zkoušce z kanc.psaní na stroji se zvýšenou rychlostí SEVT S 3  

vysvědčení o státní zkoušce z mistrovského psaní na stroji  SEVT S 3  

vysvědčení o státní zkoušce z obchodní korespondence  SEVT S 3  

vysvědčení o státní zkoušce ze sekretářských prací  SEVT S 3  

vysvědčení o státní zkoušce z kancelářského těsnopisu  SEVT S 3  

vysvědčení o státní zkoušce z kanc.těsnopisu se zvýšenou rychlostí  SEVT S 3  

vysvědčení o státní zkoušce z komorního těsnopisu  SEVT S 3  

vysvědčení o státní zkoušce ze stenotypistiky  SEVT S 3  

     

     

Předškolní zařízení     

     
rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol   ---- A 10  

přehled výchovné práce vzor SEVT 49 177 0 S 10  

přehled o docházce vzor SEVT 49 178 0 S 10  

evidenční list pro děti v mateřské škole vzor SEVT 49 179 1 S 10  

záznam o školním úraze - těžké a smrtelné/ostatní vzor SEVT 49 156 0 A 10/S 
10 

 

kniha úrazů vzor SEVT 49 157 0 A 10  

protokoly a záznamy o provedených kontrolách   V 10  

     

Informace:     

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

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

  

     

     

Domovy mládeže     

     
rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol   ---- A 10  

osobní spis žáka vzor SEVT 49 462 0 S 10  

deník výchovné skupiny, platný od školního roku 1999/2000 vzor SEVT 49 461 1 S 10  

přihláška do domova mládeže vzor SEVT 49 070 1 S 5  

denní záznam vzor SEVT 49 071 0 S 5  

záznam o školním úraze - těžké a smrtelné/ostatní vzor SEVT 49 156 0 A 10/S 
10 

 

kniha úrazů vzor SEVT 49 157 0 A 5  

protokoly a záznamy o provedených kontrolách   V 10  

     

Tiskopisy platné do vyčerpání zásob     

deník výchovné skupiny vzor SEVT 49 461 0 S 5  

     

     

Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy     
     

oznámení o propuštění vzor  SEVT 49 072 0   



     

     

     

PaedDr. Jaroslav Müllner v.r.     

náměstek ministryně skupiny     

regionálního školství             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sdělení MŠMT k úpravě organizace školního roku ve školách a školských zařízeních 

postižených povodní 
 

Č.j. KM 5083/2002-20 

 

 

 

Vzhledem k mimořádným podmínkám vzniklým v důsledku povodňové situace 

v České republice doporučuje MŠMT ředitelům základních, středních a speciálních škol a 

školských zařízení, které nebudou moci ke dni 2. září 2002 zahájit řádné vyučování a provoz 

zařízení, aby v dohodě se zřizovatelem, popř. s  příslušným orgánem krizového řízení 

a) přesunuli vyučování, pokud mají tuto možnost, mimo postiženou oblast 

(k výběru vhodných objektů je možné využít i nabídek, které jsou evidovány 

MŠMT),  

b) popřípadě použili ustanovení § 6 vyhlášky č. 362/1991 Sb., o organizaci 

školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách a po 

dobu nutnou k odstranění následků povodní vyhlásily mimořádné volno pro 

žáky dotčených  základních, středních a speciálních škol (popř. školských 

zařízení). 

 

Konkrétní rozhodnutí o délce mimořádného volna pro žáky stanoví ředitel školy po 

dohodě se zřizovatelem. Současně ředitel školy oznámí vhodnou formou tuto změnu 

zákonným zástupcům žáků. 

Ředitelé a pracovníci dotčených škol ve spolupráci se zřizovatelem zajistí 

v dostupných náhradních školách nebo školských zařízeních péči o nezletilé žáky, jejichž 

rodiče se nemohou v době mimořádného volna o své děti postarat. 

Odbory školství krajských úřadů zašlou do 30.srpna 2002 ministerstvu školství, 

mládeže a tělovýchovy seznam škol a školských zařízení, které nemohou z výše uvedených 

důvodů zahájit vyučování nebo provoz v nadcházejícím školním roce s uvedením délky 

mimořádného volna jednotlivých škol.  

Upozorňujeme současně, že omezení nebo přerušení provozu mateřské školy (podle § 

7 odst. 2 vyhlášky č. 35/1992 Sb., o mateřských školách) stanoví na základě zhodnocení 

situace ředitel po dohodě se zřizovatelem.  

 

 



V Praze dne 15. srpna 2002     Petra Buzková v.r. 

     ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznámení odboru středního a vyššího odborného vzdělávání 

 

č.j. 23 673/02-23 

 

1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky oznamuje, že byly 

schváleny nové učební dokumenty, případně jejich  dodatky, studijních a učebních oborů 

skupiny 41 a 43. 

 
Studijní, učební obor Nové učební dokumenty Platnost pozbývají 

učební dokumenty 

43-41-M/001 

(43-30-6) 

Veterinární prevence 

denní  studium 

Schválilo MŠMT dne  20. 06. 2001         

čj. 16 976/01-23,  

s platností od 1. září 2001  

počínaje 1. ročníkem     

Schválilo MŠMT  ČR dne 20. 10. 

1997, čj. 32 280/97-71 

41-52-H/001 

(45-71-2) 

Zahradník 
dálkové a večerní studium 

Schválilo MŠMT  dne 05. 12. 2001  

čj. 31 357/01-23,  

s platností od 1. září 2001  

počínaje 1. ročníkem, pouze učební plán 

dálkového a večerního studia 

-- 

41-44-L/501 

(45-11-4) 

Zahradnictví 

denní studium 

Schválilo MŠMT   dne 03. 04. 2002 

čj. 10 098/2002-23 

s platností od 1. září 2003  

počínaje 1. ročníkem 

-- 

41-43-L/004 

(45-55-4) 

Chovatel cizokrajných zvířat 

Schválilo MŠMT dne 15. 04. 2002       

čj. 17  470/2002-23  

s platností od 1. září 2002 

počínaje 1. ročníkem 

Schválilo MŠ ČSR 

dne 1. 10. 1986, čj. 14 450/86-220 

 

 

 

 Učební dokumenty je možno objednat u Národního ústavu odborného vzdělávání Praha, 

Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10 - Hostivař, telefon 274 865 256 linka 128 paní Krejčová, 

nebo faxem na čísle 274 863 380. Na objednávce uvádějte kód a název oboru, počet kusů  

a IČO Vaší školy. 

 

 

1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky oznamuje, že byl schválen 

dodatek (viz úplné znění) k učebním dokumentům oboru 41-45-L/505 Mechanizace 

zemědělství a lesního hospodářství (denní studium) pro absolventy tříletých učebních 

oborů, jež byly schváleny MŠMT  ČR dne 11. 06. 1992, čj. 19 118/92-21 s platností od 

01. 09. 1992 počínaje 1. ročníkem, v nichž se za poznámky za učebním plánem zařazuje 

tento dodatek: 



 

 

 

”Přehled využití týdnů v období září – červen 
 

  Činnost Počet týdnů v ročníku 

 1. 2. 

  Vyučování podle rozpisu učiva 34 31 

  Odborná praxe 
x)

 4 2 

  Příprava na maturitní zkoušku - 1 

  Maturitní zkouška - 2 

  Časová rezerva 
xx)

 2 1 

  Celkem 40 37 

 

 
x) 

 Odborná praxe je zaměřena zejména na doplňování, prohlubování a upevňování dovedností 

souvisejících s oborem  studia a vyplývajících ze zařazených výběrových předmětů, potřeb 

regionu a podmínek školy. Organizuje se v souladu  s platnými předpisy. Pokud je třeba část  

praxe organizovat v době hlavních prázdnin, končí období školního vyučování ve druhém 

pololetí před termínem stanoveným platným předpisem o organizaci školního roku ve 

středních školách, který se posunuje o počet vyučovacích dnů odpovídající délce prázdninové 

praxe. 
 

xx) Časová rezerva je určena zejména k opakování a procvičování učiva, k exkurzím, 

výchovně – vzdělávacím akcím apod. podle rozhodnutí ředitele školy.” 

 

Dodatek schválilo Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy 

dne 16. července 2002, čj. 22 320/2002-23, s platností od 1. září 2002 počínaje 1. 

ročníkem. 
 

 

  

V Praze dne 24. července    Ing.  Vojtěch Šrámek  v.r. 

        ředitel odboru  

středního a vyššího odborného vzdělávání 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválení učebních dokumentů studijního oboru 31-43-L/004 Operátor oděvní výroby - 

oděvní výroba 

Č.j.  23 690/2002-23 

 



 MŠMT schválilo dne 23. 7. 2002 pod č.j. 23 690/2002-23 inovované učební 

dokumenty pro studijní obor středních odborných učilišť 31-43-L/004 (31-37-4/01) Operátor 

oděvní výroby - oděvní výroba s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem. Inovované 

učební dokumenty nahrazují učební dokumenty schválené MŠ ČSR dne 1. 12. 1987,  

č.j. 27 793/87-220, které školy upravovaly podle metodických pokynů MŠMT ČR,  

č.j. 15 271/90-21 ze dne 17. 4. 1990 a č.j. 17 981/91-21 ze dne 31. 5. 1991; platnost těchto 

učebních dokumentů byla ukončena k 31. 8. 2002 počínaje 1. ročníkem. 

 Schválené inovované učební dokumenty lze objednat v Národním ústavu odborného 

školství, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10. 

 

 

 

V Praze dne  18. září 2002 

 

 

Ing. Vojtěch Šrámek v.r.  

ředitel odboru  

středního a vyššího odborného vzdělávání 

 

 

 

 

Oznámení o konání kvalifikačních zkoušek 

Čj. 26 312/2002-23 

 

Integrovaná střední škola Klatovy, Voříškova 823, oznamuje, že organizuje dne 

1.11.2002 kvalifikační zkoušky nahrazující odbornou způsobilost pro provozování živností 

řemeslných podle vyhlášky č. 154/1996 Sb., v platném znění, v Hostinské činnosti. 

 

Bližší informace: Mgr. Skala, tel. 0186/312529.   

  

 

 

V Praze dne 18. září 2002 

 

 

Ing. Vojtěch Šrámek v.r.  

ředitel odboru  

středního a vyššího odborného vzdělávání 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Oznámení odboru speciálního vzdělávání a institucionální výchovy - 24 
 

Č.j. 21 654/2002-24 

 

Doporučená organizace výuky předmětu tělesná výchova na odborných učilištích 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor speciálního vzdělávání a 

institucionální výchovy  doporučuje realizovat ve všech odborných učilištích následující 

organizaci výuky předmětu tělesná výchova: 

 Týdenní hodinová dotace vyučovacího předmětu tělesná výchova se řídí organizací 

teoretického a praktického vyučování: 

Pokud je vyučování organizováno tak, že se střídá týden teoretického vyučování a týden 

odborného výcviku, a pokud není možno zajistit výuku tělesné výchovy i v týdnech  

odborného výcviku, nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy v týdnu teoretického 

vyučování pod 2 hodiny. 

V případě, že v rámci jednoho týdne probíhá  teoretické vyučování i odborný výcvik, je rozsah  

tělesné výchovy v tomto týdnu 2 hodiny. 

 Doporučuje se však zařadit  podle možností  další hodiny tělesné výchovy, které se 

nezapočítávají do týdenního počtu vyučovacích hodin ( nejsou považovány za další 

rozšiřování počtu hodin v učebním plánu z hlediska maximálního stanoveného týdenního 

počtu hodin). V rámci odborného výcviku je možné zařadit kompenzační cvičení – žáci musí 

být systematicky  poučováni o důležitosti a možnostech kompenzace jednostranného 

pracovního zatížení tělesným cvičením a rekreačním sportem.  

 

 

V Praze dne 19. června 2002. 

 

      PaedDr. Jiří Pilař, v.r. 

ředitel odboru speciálního vzdělávání  

                                                                       a institucionální výchovy 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

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

následující tituly: 

 

 

pro základní školy: 

                                                           
*
  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. 



Žofková, H. a kol. : Pojechali 1(učebnice, pracovní sešit, zvuková 

nahrávka) 

2008 Práce součást ucelené 

řady 

Č.j.: 23006/2002-22; cena:   129+69+209,00 Kč    

Borecký, D., Bloudková, M. : Pracovní sešit k učebnici Vlastivěda 

pro 4. ročník ZŠ 

2008 SPN a.s. součást ucelené 

řady 

Č.j.: 22868/2002-22; cena:   59,00 Kč    

Zahálková, M., Balcarová, I. : Angličtina pro 9. ročník ZŠ 

(učebnice a pracovní sešit, audiokazety) 

2008 SPN a.s. součást ucelené 

řady 

Č.j.: 24480/2002-22; cena:   119+75,00 Kč    

Kühlnová, H. : Zeměpis naší vlasti - pracovní sešit  2008 SPN a.s. součást ucelené 

řady 

Č.j.: 23890/2002-22; cena:   47,00 Kč    

Rezutková, H., Švejdová, V. : Cestička do školy, I. a II. díl (polská 

verze) 

2008 Alter součást ucelené 

řady 

Č.j.: 24805/2002-22;     

Rezutková, H. : Svět okolo nás, I a II. díl (polská verze) 2008 Alter součást ucelené 

řady 

Č.j.: 24806/2002-22;     

Bloudková, M., Dvořák, D., Chalupa, P. : Pracovní sešit k učebnici 

Vlastivěda pro 5. ročník ZŠ 

2008 SPN a.s. součást ucelené 

řady 

Č.j.: 24600/2002-22; cena:  59,00 Kč    

 

pro střední školy: 

Králová, J. : Fiesta 3 (učebnice a 2 audiokazety) 2008 Fraus součást ucelené 

řady 

Č.j.: 22048/2002-22; cena: 299 + 299,00 Kč    

Kavina, J.: Zbožíznalství potravinářského zboží pro 1. ročník 2008 IQ 147  

Č.j.: 22793/2002-23; cena: 199,00 Kč    

Bezděk, M. : Elektronika 1 2008 Kopp  

Č.j.: 23683/2002-23; cena: 199,00 Kč    

Soukal, J. : Čítanka pro 2. ročník gymnázií 2008 SPN a.s.  

Č.j.: 23554/2002-23; cena: 105,00 Kč    

 

 

 

 

pro odborná učiliště: 

Šebelová, M. : Potraviny a výživa 2007 Parta  

Č.j.: 32082/2001-24; cena: 120,00 Kč    

Ševčík, S. : Malířské, natěračské a lakýrnické práce pro 2. a 3. 

ročník (2. díl) 

2007 Parta  

Č.j.: 30911/2001-24; cena: 135,00 Kč    

 

 

 


