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                                                          O B S A H 
 

Část normativní 

  

- Vyhláška č. 160/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 10/1997 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve  

   středních školách zřizovaných státem, ve znění vyhlášky č. 469/2001 Sb. 

- Vyhláška č. 10/1997 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve  středních školách zřizovaných státem, ve znění  

   vyhlášky č. 469/2001 Sb. a vyhlášky č. 160/2003 Sb. (úplné znění) 

- Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České  republiky a Ministerstvem pro   

  vzdělávání a odbornou přípravu  v Anglii týkající se  spolupráce v oblasti školství  a odborného vzdělávání, podepsané v  

  Praze dne  30. června 2003 

- Pravidla pro poskytování dotací soukromým vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2003 

  (č.j. 19 337/2003-30 ze dne 27.6.2003) 

 

 

Část metodická 

 

- Metodický pokyn MŠMT k čerpání  účelově určených finančních prostředků  státního rozpočtu v rámci projektu P I -  

  Informační gramotnost (č.j. 18 090/2003-56 ze dne 19.6.2003) 

- Změna Metodického pokynu MŠMT ke zpracování Resortního výkazu výnosů a nákladů příspěvkových organizací,  

  č.j. 29 563/2002-44, uveřejněného v sešitu 3/2003 Věstníku MŠMT ČR (č.j. 22 623/2003-44) 

- Metodický  pokyn MŠMT k organizování  a  realizaci  náboženské  výchovy v základních, středních a speciálních školách  

   (č.j. 25 029/2002-22 ze dne 27. 6.  2003) 

- Metodický pokyn k doplnění vzdělání poskytovaného pomocnou školou (č.j. 15 989/2003-24) 

- Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy (č.j. 15 988/2003–24) 

- Projekt Poradenské služby pro klienty s autismem  a poruchami autistického spektra (č.j. 15 987/2003-24 ze dne 24.6.2003) 

- Učební osnova předmětu Fyzika pro ekonomické lyceum (čj. 13 892/2003-23 ze dne 24.6.2003) 

- Učební dokumenty pro odborná učiliště pro učební obor 31-53-E/003 (31-63-2/00) Tkalcovské práce  (profil absolventa,  

   charakteristika vzdělávacího programu, učební plány, učební osnovy předmětů Textilní materiály, Ruční a strojové šití,  

   Plošné textilie, Vazby a rozbory tkanin, Technologie, Odborný výcvik) (č.j. 22 426/2003-24 ze dne 25.6.2003)  

 

 

Část oznamovací  

 

- Sdělení o Evropské literární soutěži (č.j. 22 729/2003-11 ze dne 1.7.2003) 

- Oznámení o změnách u organizací zřizovaných MŠMT (č.j. 21 818/2003-25 ze dne 30.6.2003) 

-  Oznámení o učebních dokumentech pro studijní obory 23-45-L/009  Letecký mechanik a 23-45-M/003 Strojník požární  

   techniky a o učebních dokumentech pro učební obory 21-52-H/005  Hutník, 23-51-H/510  Strojírenská výroba,  

   23-53-H/001 Rytec kovů, 23-56-H/507 Obrábění kovů, 23-57-H/001 Strojní kovář a  23-68-H/506 Technické služby v  

   autoservisu (č.j. 22 639/2003-23 ze dne 1.7.2003) 

- Oznámení o schválení nových inovovaných učebních dokumentů studijního oboru 32-41-N/002 Zpracování usní, plastů  

   pryže a o zrušení platnosti dosavadních učebních dokumentů studijních oborů 32-42-M/001 Výroba obuvi a galanterního  

   zboží – výroba galanterního zboží, 32-44-M/001 Výroba obuvi a galanterního zboží – výroba obuvi, 32-44-M/004 Výroba  

   obuvi a galanterního zboží – administrativa ve výrobě obuvi a galanterního zboží a 32-41-M/002  Zpracování usní, plastů a  

    pryže (č.j. 21 398/2003-23 ze dne 10.6.2003) 

- Oznámení o schválení učebních osnov  předmětů Matematika a Pedagogika – pedagogická praxe pro studijní obor  

   78-42-M/003 Pedagogické lyceum (č.j. 21 511/2003-23) 

 



- Oznámení o nových učebních dokumentech skupin oborů 28, 29, 31, 32, 65 a 66 pro učební obory středních odborných  

   učilišť a učilišť 

- Informace o platnosti a ukončení platnosti učebních dokumentů pro 3letý učební obor SOU 31-57-H/001 Pracovník  

   v textilním a oděvním průmyslu (ze dne 8.7.2003) 

- Informace o využití Standardu středoškolského odborného vzdělávání (č.j. 22 705/2003-23 ze dne 4.7.2003) 

- Informace o přírodovědném vzdělávání ve studijním oboru  78-42-M/002 Ekonomické lyceum (č.j. 22 506/2003-23 ze dne  

   4.7.2003) 

- Využívání razítek speciálních škol se sloučenými součástmi (č.j. 20 587/2003-24 ze dne 20.6.2003) 

- Informace o udělení schvalovacích doložek 

- Oznámení ČŠI o ztrátě služebního průkazu školního inspektora (č.j. 18 986/2003-II-2/1) 

- Upozornění na tiskovou chybu v  textu ”Soubor pedagogicko-organizačních informací pro základní školy, střední školy,  

   vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2003/2004”, uveřejněném v sešitu 6/2003  Věstníku MŠMT ČR 

- Sdělení o opravě tiskových chyb v "Rozhodnutí o stanovení normativů neinvestičních výdajů s platností od 1. září 2003 pro  

   účely poskytování dotací soukromým školám", uveřejněném v sešitu 7/2003 Věstníku MŠMT ČR   

 
  

 

 

Poznámka : Texty neprošly korekturou. 
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VYHLÁŠKA 

ze dne 20. května 2003, 

kterou se mění vyhláška č. 10/1997 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve 

středních školách zřizovaných státem, ve znění vyhlášky č. 469/2001 Sb. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 19 odst. 5 zákona 

č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský 

zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 138/1995 Sb. a zákona č. 284/2002 Sb., a 

podle § 13 písm. h) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství: 

 

Čl. I 

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

školách zřizovaných státem, ve znění vyhlášky č. 469/2001 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 1 odst. 1 se slova "základní školy" nahrazují slovy "školy, ve které plní povinnou 

školní docházku,". 

 

2. V § 1 odst. 2 se v první větě slova "základní školy" nahrazují slovy "školy, ve které 

plní povinnou školní docházku," a ve druhé větě se slovo "základní" zrušuje. 

 

3. V § 1 odst. 4 se slovo "základní" zrušuje. 

 

4. V § 1 odst. 6 se slova "v základní škole" zrušují. 

 

5. V § 1 odst. 7 písm. c) poznámka pod čarou č. 4) zní: 

_____________________________ 

"
4)

 § 5 vyhlášky č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách.". 

 

6. V § 1 odst. 7 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 3) zní: 

"d) doklad, z něhož vyplývá oprávnění k pobytu na území České republiky,
3)

 jedná-li se o 

cizince, 

_____________________________ 
3)

 Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění zákona 

č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb. a zákona č. 217/2002 Sb.  

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

republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., 

zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 519/2002 Sb.".  



 

7. V § 1 odst. 7 písm. f) se slovo "žádost" nahrazuje slovy "základě sdělení". 

 

8. V § 1 odst. 7 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a 

h), která včetně poznámky pod čarou č. 6a) zní: 

"g) úředně ověřené kopie vysvědčení posledních dvou ročníků školy, ve které byla plněna 

povinná školní docházka, pokud není klasifikace z těchto ročníků na přihlášce ověřena 

touto školou; v případě vysvědčení vydaných v jiném než českém jazyce také jejich úřední 

překlad do českého jazyka,  

h) případné další doklady související s přijímacím řízením, zejména doklady o dosaženém 

vzdělání,
6a)

 o výsledcích v odborných soutěžích a o publikační činnosti; v případě dokladů 

vyhotovených v jiném než českém jazyce jejich úřední překlad do českého jazyka. 

______________________________ 
6a)

 § 20 odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění zákona č. 284/2002 Sb.". 

 

9. V § 1 se odstavec 8 včetně poznámky pod čarou č. 7) zrušuje. 

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 8. 

 

10. V § 2 odst. 1 se část věty za středníkem nahrazuje textem "podmínky zdravotní 

způsobilosti žáka nebo uchazeče, pokud jsou obsaženy v učební dokumentaci příslušného 

studijního nebo učebního oboru, se posuzují na základě vyjádření lékaře. Přitom při přijetí do 

prvního ročníku střední školy vychází ředitel střední školy z platných učebních dokumentů pro 

školy, v nichž se plní povinná školní docházka, pokud se nejedná o přijímání do nástavbového 

studia.". 

 

11. V § 2 odst. 2 se za slovo "dubna" vkládají slova "s pěti pracovními dny". 

 

12. V § 2 odst. 3 se slova "první čtvrtek měsíce května, který následuje po dni 8. května" 

nahrazují slovy "první pracovní den po třiceti dnech po termínu stanoveném v odstavci 2". 

 

13. V § 2 odstavec 4 zní: 

"(4) V odůvodněných případech může ředitel střední školy rozhodnout o prodloužení 

doby konání přijímacích zkoušek na pracovní dny, které bezprostředně následují po termínu 

stanoveném pro přijímací zkoušky.". 

 

14. V § 2 odst. 5 se za slova "neúčast omluví" vkládají slova "ve střední škole". 

 

15. V § 2 odst. 6 se druhá věta nahrazuje větou, která včetně poznámky pod čarou č. 7a) 

zní: "Součástí pozvánky jsou informace o požadavcích k přijímací zkoušce,
7a)

 včetně způsobu 

prokázání talentu, kritérií stanovených podle odstavce 1.  

_____________________________ 
7a)

 Například § 39 zákona č. 29/1984 Sb.". 

 

16. V § 2 odst. 7 se slova "podle odstavce 2 nebo odstavce 3" zrušují, slovo "a" se 

nahrazuje čárkou a slova "jeho zákonného zástupce nebo uchazeče" se nahrazují slovy 

"uchazeče, nebo zákonného zástupce nezletilého žáka nebo uchazeče". 

 



17. V § 2 odst. 8 větě druhé se slova "žákovi nebo jeho zákonnému zástupci nebo 

uchazeči" nahrazují slovy "žákovi nebo uchazeči, popřípadě jejich zákonnému zástupci, jsou-

li nezletilí,". 

 

18. V § 2 se doplňuje odstavec 9, který zní: 

"(9) Ředitel střední školy v rámci kritérií stanovených podle odstavce 1 ponechá část míst 

pro přijetí žáků a uchazečů do termínu stanoveného v odstavci 3.". 

 

19. V § 5 odst. 1 se slova "úspěšně ukončil základní školu nebo získal základní vzdělání" 

nahrazují slovy "splnil povinnou školní docházku". 

 

20. V § 5 odst. 2 se za slova "střední odborné vzdělání" vkládají slova, která včetně 

poznámky pod čarou č. 10a) zní: "v učebním oboru stanoveném zvláštním právním 

předpisem
10a) 

 

_____________________________ 
10a)

 Například příloha č. 1 vyhlášky č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění vyhlášky 

č. 187/1992 Sb.". 

 

21. V § 5 odst. 3 se za slovo "7" vkládají slova "a 8" a slova "31. března" se nahrazují 

slovy "20. března". 

 

22. V § 5 odstavec 4 zní: 

"(4) Pokud ředitel střední školy rozhodne o konání přijímací zkoušky ke studiu při 

zaměstnání nebo do nástavbového studia, postupuje podle § 2, 4 a 6.".  

 

23. § 6 zní: 

"§ 6 

(1) Žádost o přijetí do vyššího ročníku střední školy podává žák nebo uchazeč řediteli 

střední školy, do které se hlásí, na tiskopisu1) přihlášky s přílohami podle § 1 odst. 7 a 8. 

(2) Termín, dobu konání, obsah a formu zkoušky a ročník, do něhož bude žák nebo 

uchazeč zařazen, určí ředitel střední školy, do které se žák nebo uchazeč hlásí. Přijímací 

zkouška vychází z obsahu odpovídající části učebních dokumentů příslušného studijního nebo 

učebního oboru.". 

24. V § 7 odst. 1 se za slovy "zahraniční škole" zrušuje čárka. 

 

25. V § 7 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 12) zní: 

"(2) Pořadí přijatých a nepřijatých žáků nebo uchazečů a kritéria hodnocení přijímací 

zkoušky zveřejní ředitel střední školy do pěti dnů ode dne konání přijímací zkoušky v budově 

školy v písemné formě, popřípadě též v elektronické podobě, způsobem, který je v souladu se 

zvláštním právním předpisem.12) 

_____________________________ 
12)

 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona 

č. 107/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb. a zákona 

č. 517/2002 Sb.". 

 



26. V § 8 odst. 1 se slova "orgánu kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy 

"krajskému úřadu" a slova "přijímání ke studiu" se nahrazují slovy "přijímacím řízení ke 

studiu ve střední škole". 

 

27. V § 8 odst. 2 se slova "orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajský 

úřad". 

 

28. V § 8 odstavec 3 zní: 

"(3) V případě, že krajský úřad nevyhoví odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí žáka nebo 

uchazeče ke studiu, informuje žáka nebo uchazeče, popřípadě jeho zákonného zástupce o 

středních školách ve svém územním obvodu, které předpokládané stavy žáků nebo uchazečů 

při přijímacím řízení ke studiu ve střední škole nenaplnily. Krajský úřad z podkladů ředitelů 

příslušných středních škol po termínu stanoveném v § 2 odst. 3 zveřejňuje informaci o 

volných místech ve středních školách v působnosti kraje.". 

 

29. V § 8 odst. 4 se za slovo "7" vkládají slova "a 8". 

 

30. V § 9a se slova "§ 14 odst. 6 zákona č. 564/1990 Sb., ve znění zákona 

č. 132/2000 Sb." nahrazují slovy "§ 14 odst. 7 zákona č. 564/1990 Sb., ve znění zákona 

č. 132/2000 Sb. a zákona č. 284/2002 Sb.". 

 

Čl. II 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2003. 

 

Ministryně: 

JUDr. Buzková v. r. 

Poznámka MŠMT: 

Vyhláška byla publikována v částce č. 60 Sbírky zákonů, ročník 2003 

Datum účinnosti od 1. září 2003 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYHLÁŠKA 

č. 10/1997 Sb. 

o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem 

(úplné znění) 

 

1. Změna: vyhláška MŠMT č. 469/2001 Sb. 

2. Změna: vyhláška MŠMT č. 160 /2003 Sb. 

 



Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 19 odst. 5 zákona 

č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský 

zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 138/1995 Sb. a zákona č. 284/2002 Sb., a 

podle § 13 písm. h) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství: 

 

ČÁST PRVNÍ 

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ A DALŠÍCH UCHAZEČŮ K DENNÍMU STUDIU 

VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH 

§ 1  

Přihlašování k dennímu studiu 

(1) Žák školy, ve které plní povinnou školní docházku, (dále jen "žák") nebo další uchazeč 

(dále jen "uchazeč") podává přihlášku ke studiu na předepsaném tiskopisu
1)

 uveřejněném ve 

Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen "přihláška"), 

ve které může uvést nejvýše dvě střední školy v pořadí podle svého zájmu s výjimkou žáků 

hlásících se do prvního ročníku osmiletého nebo šestiletého gymnázia nebo osmileté 

konzervatoře oboru tanec, kteří mohou uvést pouze jednu střední školu.  

(2) Žák odevzdá přihlášku nebo dva stejnopisy přihlášky, uvede-li dvě střední školy, řediteli 

školy, ve které plní povinnou školní docházku, do konce února. Ředitel školy odešle přihlášku 

řediteli střední školy nebo ředitelům středních škol, které jsou uvedeny v přihlášce, do 

15. března.  

(3) Uchazeč odevzdá přihlášku nebo dva stejnopisy přihlášky, pokud se hlásí na dvě střední 

školy, řediteli střední školy nebo ředitelům středních škol, které jsou uvedeny v přihlášce, do 

15. března. 

(4) Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole a je občanem České 

republiky, odevzdá přihlášku řediteli školy v České republice, v jejímž stavu je veden.
2)

 

(5) Občan České republiky, který splnil povinnou školní docházku v zahraniční škole, nebo 

cizinec,
3)

 který plní nebo splnil povinnou školní docházku v zahraniční škole, se pro účely 

přihlašování ke studiu považuje za uchazeče. 

(6) Cizinec, který plní povinnou školní docházku v České republice, se pro účely přihlašování 

ke studiu považuje za žáka. Cizinec, který splnil povinnou školní docházku v České republice, 

se pro účely přihlašování ke studiu považuje za uchazeče. 

(7) Žák nebo uchazeč k přihlášce připojí: 

a) rozhodnutí o změněné pracovní schopnosti, jedná-li se o osobu se změněnou 

pracovní schopností, 

b) lékařské potvrzení o zdravotním postižení a doporučení vhodného postupu při konání 

přijímací zkoušky, pokud se bude požadovat vytvoření vhodných podmínek pro konání 

přijímací zkoušky (§ 4 odst. 2), 

c) doporučení pedagogicko-psychologické poradny, popřípadě speciálně 

pedagogického centra
4)

 o vhodném postupu při konání přijímací zkoušky, jedná-li se o osobu 

s prokázanou specifickou poruchou učení, 



d) doklad, z něhož vyplývá oprávnění k pobytu na území České republiky,
3)

 jedná-li se o 

cizince, 

e) potvrzení o rovnocennosti vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo doklad o vzdělání 

opatřený nostrifikační doložkou podle zvláštního předpisu,
5)

 jedná-li se o občana České 

republiky nebo cizince, který ukončil povinnou školní docházku v zahraniční škole, 

f) na základě sdělení ředitele střední školy posudek lékaře o zdravotní způsobilosti,
6)

 jedná-li 

se o studijní nebo učební obor, pro který je tento posudek nezbytný, 

g) úředně ověřené kopie vysvědčení posledních dvou ročníků školy, ve které byla 

plněna povinná školní docházka, pokud není klasifikace z těchto ročníků na přihlášce ověřena 

touto školou; v případě vysvědčení vydaných v jiném než českém jazyce také jejich úřední 

překlad do českého jazyka, 

h)  případné další doklady související s přijímacím řízením, zejména doklady o 

dosaženém vzdělání,
6a)

 o výsledcích v odborných soutěžích a o publikační činnosti; v případě 

dokladů vyhotovených v jiném než českém jazyce jejich úřední překlad do českého jazyka. 

(8) Pokud se žák nebo uchazeč, který se hlásí k přijetí do studijního nebo učebního oboru, 

bude připravovat pro fyzickou nebo právnickou osobu, oprávněnou k podnikatelské činnosti, 

přiloží k přihlášce potvrzení o této skutečnosti. 

------------------------------------------------------------------ 
1)

  § 38a odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších 

odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
2)

  § 17 odst. 1 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 291/1991 Sb., o 

základní škole. 
3)

   Zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění zákona 

č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb. a zákona č. 217/2002 Sb. 

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

republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., 

zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 519/2002 Sb. 
4)

  § 5 vyhlášky č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách.  
5)

  Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 385/1991 Sb., o uznávání 

rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami. 
6)

  § 18 školského zákona. 
6a)

 § 20 odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění zákona č. 284/2002 Sb. 

Přijímání ke studiu  

§ 2 

(1) Kritéria hodnocení schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti žáka nebo 

uchazeče určí ředitel střední školy; podmínky zdravotní způsobilosti žáka nebo uchazeče, 

pokud jsou obsaženy v učební dokumentaci příslušného studijního nebo učebního oboru, se 

posuzují na základě vyjádření lékaře. Přitom při přijetí do prvního ročníku střední školy 

vychází ředitel střední školy z platných učebních dokumentů pro školy, v nichž se plní 

povinná školní docházka, pokud se nejedná o přijímání do nástavbového studia. 



(2) Přijímací zkoušky do škol uvedených v přihlášce na prvním místě, pokud jsou ředitelem 

střední školy stanoveny, se konají první pracovní den v posledním úplném kalendářním týdnu 

měsíce dubna s pěti pracovními dny.  

(3) Přijímací zkoušky do středních škol uvedených v přihlášce na druhém místě, pokud jsou 

ředitelem střední školy stanoveny, se konají nejdříve první pracovní den po třiceti dnech po 

termínu stanoveném v odstavci 2. 

(4) V odůvodněných případech může ředitel střední školy rozhodnout o prodloužení doby 

konání přijímacích zkoušek na pracovní dny které bezprostředně následují po termínu 

stanoveném pro přijímací zkoušky. 

(5) Náhradní termín pro vykonání přijímací zkoušky stanoví ředitel střední školy pouze žáku 

nebo uchazeči, který se pro řádně doložené vážné důvody k přijímacím zkouškám v určeném 

termínu nedostaví a svoji neúčast omluví ve střední škole nejpozději do tří dnů po termínu 

stanoveném pro přijímací zkoušky. 

(6) Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky ve stanoveném nebo náhradním termínu zašle 

ředitel střední školy žáku nebo uchazeči nejpozději 14 dnů před jejím konáním. Součástí 

pozvánky jsou informace o požadavcích k přijímací zkoušce,
 7a)

 včetně způsobu prokázání 

talentu, kritérií stanovených podle odstavce 1.  

(7) Rozhodne-li ředitel střední školy o tom, že se přijímací zkoušky nekonají, informuje o této 

skutečnosti žáka, uchazeče, nebo zákonného zástupce nezletilého žáka nebo uchazeče 

neprodleně. 

(8) Pokud žák, s výjimkou žáků, kteří se hlásí do prvních ročníků osmiletého a šestiletého 

gymnázia a osmileté konzervatoře v oboru tanec,
8)

 nebo uchazeč není přijat ke studiu, může 

podat přihlášku do středních škol, které předpokládané stavy v termínu stanoveném pro 

přijímání ke studiu podle odstavce 2 nebo odstavce 3 nenaplnily. Ředitel střední školy v tomto 

případě žákovi nebo uchazeči  popřípadě jejich zákonnému zástupci, jsou-li nezletilí, na jeho 

žádost tiskopis přihlášky vydá.  

(9) Ředitel střední školy v rámci kritérií stanovených podle odstavce 1 ponechá část míst pro 

přijetí žáků a uchazečů do termínu stanoveného v odstavci 3.  

------------------------------------------------------------------ 
7a)

 Například § 39 zákona č. 29/1984 Sb.  
8)

 § 19 odst. 2 školského zákona.  

§ 3 

Žák nebo uchazeč přijatý ke studiu ve škole uvedené v přihlášce na prvním místě se 

přijímací zkoušky ke studiu ve střední škole uvedené v přihlášce na druhém místě nezúčastní. 

Ředitel střední školy uvedené v přihlášce na prvním místě informuje o přijetí žáka nebo 

uchazeče ředitele střední školy uvedené v přihlášce na druhém místě.  

§ 4 

Zvláštní podmínky přijímání ke studiu 

(1) Žák nebo uchazeč, který je osobou se změněnou pracovní schopností a je zdravotně 

způsobilý ke studiu zvoleného studijního nebo učebního oboru, se přijímá přednostně před 



ostatními žáky nebo uchazeči, pokud rovnocenně vyhoví kritériím stanoveným pro přijetí ke 

studiu. 

(2) Ředitel střední školy zabezpečí pro žáky nebo uchazeče se zdravotním postižením vhodné 

podmínky pro vykonání přijímací zkoušky, pokud se přijímací zkouška koná. 

(3) Je-li k přihlášce připojeno doporučení pedagogicko-psychologické poradny, popřípadě 

speciálně pedagogického centra podle § 1 odst. 7 písm. c), přihlíží se k tomuto doporučení při 

přijímací zkoušce, pokud se koná.  

 

ČÁST DRUHÁ 

PŘIHLAŠOVÁNÍ A PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU PŘI 

ZAMĚSTNÁNÍ NEBO DO NÁSTAVBOVÉHO STUDIA  

§ 5 

(1) Ke studiu při zaměstnání
9)

 se může přihlásit uchazeč, který splnil povinnou školní 

docházku. 

(2) Do nástavbového studia
10)

 se může přihlásit žák střední školy nebo uchazeč, který získal 

střední odborné vzdělání v učebním oboru stanoveném zvláštním právním předpisem.
10a)

 Žák 

střední školy, který byl přijat do nástavbového studia, předloží do zahájení studia doklad o 

úspěšném vykonání závěrečné zkoušky. Uchazeč přiloží k přihlášce doklad o úspěšném 

vykonání závěrečné zkoušky.  

(3) Přihláška ke studiu při zaměstnání nebo do nástavbového studia se podává na 

předepsaném tiskopisu,
1)

 popřípadě s přílohami podle § 1 odst. 7 a 8 řediteli střední školy, 

která je uvedena v přihlášce, do 20. března.  

(4) Pokud ředitel střední školy rozhodne o konání přijímací zkoušky ke studiu při zaměstnání 

nebo do nástavbového studia, postupuje podle § 2, 4 a 6.  

------------------------------------------------------------------ 
1)

 § 38a odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších 

odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
9)

 § 21 školského zákona. 
10)

 § 26 školského zákona.  
10a)

 Například příloha č. 1 vyhlášky č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění vyhlášky 

č. 187/1992 Sb. 

 

ČÁST TŘETÍ 

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ 

§ 6 

(1) Žádost o přijetí do vyššího ročníku střední školy podává žák nebo uchazeč řediteli střední 

školy, do které se hlásí, na tiskopisu
1)

 přihlášky s přílohami podle § 1 odst. 7 až 8.  

(2) Termín, dobu konání, obsah a formu zkoušky a ročník, do něhož bude žák nebo uchazeč 

zařazen, určí ředitel střední školy, do které se žák nebo uchazeč hlásí. Přijímací zkouška 

vychází z obsahu odpovídající části učebních dokumentů příslušného studijního nebo 

učebního oboru.  

 



ČÁST ČTVRTÁ 

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

§ 7 

(1) Ředitel střední školy u cizince, který získal předchozí vzdělání v zahraniční škole a který 

k přihlášce připojí doklad nebo potvrzení podle § 1 odst. 7 písm. d) a e), ověří znalost českého 

jazyka rozhovorem. 

(2) Pořadí přijatých a nepřijatých žáků nebo uchazečů a kritéria hodnocení přijímací zkoušky 

zveřejní ředitel střední školy do pěti dnů ode dne konání přijímací zkoušky v budově školy, 

v písemné formě, popřípadě též v elektronické podobě, způsobem, který je v souladu se 

zvláštním právním předpisem
12

). 

(3) Počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení určí ředitel střední školy. 

------------------------------------------------------------------ 
12

) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona 

č. 107/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. 

§ 8 

(1) Ředitel střední školy postoupí krajskému úřadu spolu s odvoláním i kritéria, podle kterých 

postupoval při přijímacím řízení ke studiu ve střední škole. 

 

(2) Pokud krajský úřad vyhoví odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí žáka nebo uchazeče do 

školy uvedené na prvním místě, vyrozumí o tom i ředitele střední školy, kterou žák nebo 

uchazeč uvedl v přihlášce na druhém místě.  

 

(3) V případě, že krajský úřad nevyhoví odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí žáka nebo 

uchazeče ke studiu, informuje žáka nebo uchazeče, popřípadě jeho zákonného zástupce 

o středních školách ve svém územním obvodu, které předpokládané stavy žáků nebo uchazečů 

při přijímacím řízení ke studiu ve střední škole nenaplnily. Krajský úřad z podkladů ředitelů 

příslušných středních škol po termínu stanoveném v § 2 odst. 3 zveřejňuje informaci o 

volných místech ve středních školách v působnosti kraje. 

 

(4) Pokud se žák nebo uchazeč, popřípadě jeho zákonný zástupce neodvolá proti rozhodnutí 

o nepřijetí ke studiu nebo není přijat ani na odvolání, vrátí ředitel střední školy přihlášku 

včetně příloh požadovaných podle § 1 odst. 7 a 8 žáku nebo uchazeči, popřípadě jeho 

zákonnému zástupci, pouze když o to požádá.  

§ 9 

Zrušuje se vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

č. 30/1991 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách, ve znění 

vyhlášky č. 65/1992 Sb.  

§ 9a 

Tato vyhláška se vztahuje na přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních 

školách zřizovaných též kraji, jakož i ve středních školách zřizovaných obcemi podle § 14 

odst. 7 zákona č. 564/1990 Sb., ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 284/2002 Sb.  



§ 10 

Poznámky k účinnosti: 

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

školách zřizovaných státem, ve znění pozdějších předpisů, nabyla účinnosti dnem 

22. 1. 1997. 

 Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 469/2001 Sb., kterou se 

mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 10/1997 Sb., o 

přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem, a 

zrušují některé právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy, nabyla účinnosti dnem 31. 12. 2001. 

 Vyhláška č. 160/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 10/1997 Sb., o přijímání žáků a 

dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem, ve znění vyhlášky 

č. 469/2001 Sb., nabývá účinnosti dnem 1. září 2003. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memorandum o porozumění 

 

mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České  republiky a  

Ministerstvem pro  vzdělávání a odbornou přípravu  v Anglii 

týkající se  spolupráce v oblasti školství  a odborného vzdělávání 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen MŠMT) a 

Ministerstvo vzdělávání a odborné přípravy v Anglii ( dále jen MVOP), 

 

potvrzujíce  oboustranně  zájem  na  udržování  konstruktivních  vztahů  a spolupráce  

v oblasti vzdělávání a odborné přípravy zejména v souvislosti s rozšiřováním Evropské unie a 

předpokládaným budoucím přistoupením České  republiky, 

 

jsouce si vědomy důležitosti role vzdělávání a odborné přípravy ve společnosti, 

 

odvolávajíce se na Dohodu mezi vládou Československé federativní republiky a vládou 

Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti školství, vědy a 

kultury, podepsanou v Londýně dne 3.dubna 1990, 

 

zdůrazňujíce důležitost dalšího rozvoje přímých vztahů mezi MŠMT a MVOP, 

  

se dohodly takto: 

 

2 MŠMT a MVOP vycházejí z dosavadních dobrých zkušeností ze spolupráce v oblasti 

školství a přejí si tuto spolupráci prohloubit a rozšířit na nové oblasti společného zájmu.  

 



2 Vzájemně výhodná spolupráce v oblasti školství bude zahrnovat výměnu zkušeností a 

informací za účelem usnadnění vzájemných vazeb a posílení spolupráce mezi MŠMT a 

MVOP a přidruženými orgány a institucemi v oblasti vzdělávací politiky. Může zahrnovat 

poskytování informací o vzdělávací politice včetně odborného vzdělávání a jejím 

uskutečňování, infrastruktuře a poskytovaných službách na celostátní, regionální a místní 

úrovni v České republice a v Anglii. 

 

2 Oblasti výměny zkušeností a informací budou zahrnovat ty aktivity, které mohou přispět 

k šíření znalostí o dobrých příkladech z praxe v České republice a v Anglii, jako jsou 

například: 

 

2 školská reforma včetně organizace škol, řízení a zajištění  kvality vzdělávání; 

3 základní  dovednosti; 

4 podpora výchovy k občanství ve školách; 

5 vzdělávání žáků se speciálními  potřebami; 

6 příprava a další vzdělávání učitelů; 

7 rozvoj a poskytování středního odborného vzdělávání a přípravy; 

8 další vzdělávání a vysokoškolské vzdělávání, včetně systému financování,  

     spojení se sektorem  průmyslu a obchodu a zajištění  kvality; 

h)  jazykové vzdělávání. 

 

2 Spolupráce bude zahrnovat výměnu informací  formou: 

 

2 písemné dokumentace, včetně využívání Internetu; 

b) seminářů / dílen; 

2 recipročních konzultací odborníků; 

3 účasti na mezinárodních kongresech, konferencích a podobných  

      mezinárodních setkáních; 

2 studijních pobytů. 

 

 

2 MŠMT bude odpovídat za přípravu programu každé jednotlivé akce v České republice a 

MVOP bude odpovídat za přípravu programu každé jednotlivé akce v Anglii, avšak každá  

strana uhradí své vlastní náklady na cestu a ubytování. Všechny akce a výměny v rámci 

tohoto Memoranda se uskuteční  v závislosti na dostupnosti  rozpočtových  prostředků. 

 

2 Ze strany Ministerstva pro vzdělávání a odbornou přípravu bude toto Memorandum  

naplňováno především v součinnosti s  Britskou radou v České republice a ve Spojeném 

království Velké Británie a Severního Irska (dále jen ”Britská rada”), která  bude hlavní 

realizační agenturou. 

 

2 Zástupci MŠMT, MVOP a Britské rady se budou setkávat každoročně na odpovídající 

úrovni ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a/nebo v České republice  

za účelem posouzení zásadních politických  otázek, zhodnocení akcí uskutečněných 

v rámci tohoto Memoranda během předchozího roku a  odsouhlasení činnosti pro 

následující rok. 

 

2  Toto Memorandum vstupuje v platnost dnem podpisu. Zůstane v platnosti po dva roky a 

dále po neomezenou dobu. MŠMT a MVOP mohou kdykoliv toto Memorandum písemně 



vypovědět. Výpověď vstoupí v platnost první den měsíce následujícího po uplynutí šesti 

měsíců  od data, kdy oznámení o výpovědi bude doručeno. 

 

 

Podepsáno v Praze   dne  30. června  2003, ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce 

českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.  

 

 

 

 

---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 

 

PETR KOLÁŘ 

náměstek ministryně školství, mládeže a 

tělovýchovy pro vědu a vysoké školy, v.r. 

 

 

 Ministerstvo školství, mládeže 

 a tělovýchovy České republiky 

ALAN JOHNSON 

ministr pro celoživotní vzdělávání a 

vysokoškolské vzdělávání, v.r. 

 

 

Ministerstvo pro vzdělávání    

a odbornou přípravu v Anglii                                                            

 
 

 

 

 

 

  

                                                                                

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Č.j.: 19 337/2003-30 

 

 

Pravidla pro poskytování dotací soukromým vysokým školám 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2003 

 

Čl. 1 

Obecné podmínky 

 

2.1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ”ministerstvo”) vydává podle § 14 

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

zákonů (rozpočtová pravidla), rozhodnutí o dotacích podle § 40 odst. 2 a 3 zákona 

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

o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. 

 

2.1 Dotaci ze státního rozpočtu (dále jen ”dotace”) může ministerstvo poskytnout obecně 

prospěšné společnosti, které byl udělen státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola 

(dále jen ”žadatel”). 

 

2.1 Dotaci ministerstvo může poskytnout žadateli, který 



a) před udělením státního souhlasu působit jako soukromá vysoká škola působil jako 

soukromá vyšší odborná škola zařazená do sítě předškolních zařízení, škol a školských 

zařízení a z důvodu změny jím poskytovaného vzdělávání spojené s udělením státního 

souhlasu působit jako soukromá vysoká škola mu již nenáleží dotace ze státního rozpočtu 

k financování neinvestičních výdajů souvisejících s výchovou a vzděláváním ve vyšší 

odborné škole a 

b) uskutečňuje akreditovaný studijní program ve veřejném zájmu daném uplatitelností jeho 

absolventů na trhu práce (dále jen ”studijní program ve veřejném zájmu”), přičemž 

existenci veřejného zájmu ministerstvo ověřuje projednáním s Ministerstvem práce a 

sociálních věcí, popřípadě s jiným ústředním správním úřadem, a s krajem. 

  

2.1 Dotaci ministerstvo může poskytnout výhradně na uskutečňování studijních programů ve 

veřejném zájmu a na vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí 

činnost  spojenou s těmito studijními programy. 

 

Čl. 2 

Podmínky poskytnutí dotace a stanovení její výše 

 

2.1 Písemná žádost žadatele o dotaci musí být podepsána statutárním orgánem žadatele a 

orgánem, který vykonává působnost rektora veřejné vysoké školy, a musí být doručena 

ministerstvu do 19.9.2003. 

 

2.1 Žádost obsahuje   

a) název, adresu sídla, identifikační číslo a číslo bankovního účtu žadatele, 

b) počet studentů zapsaných do studia k 15.9.2003 v jednotlivých studijních programech, 

ročnících a formách studia, z toho zvlášť počet studentů studijního programu ve 

veřejném zájmu, 

c) výši školného, 

d) celkovou výši dotace, kterou žadatel požaduje na uskutečňování studijního programu ve 

veřejném zájmu v roce 2003. 

2.2 Požaduje-li žadatel dotaci i na tvůrčí činnost, je součástí žádosti též projekt vědecké, 

výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti, ve kterém jsou uvedeni řešitel 

(řešitelé) a spoluřešitelé, současný stav řešeného problému, cíle řešení, způsob řešení, 

konkrétní výstupy a prezentace výsledků, charakteristika řešitelského kolektivu včetně 

odborného životopisu řešitele (řešitelů) a spoluřešitelů, finanční rozvaha nákladů na řešení 

s odůvodněním jednotlivých položek. 

 

2.1 K žádosti žadatel přiloží aktuální znění Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, 

výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti soukromé vysoké školy (dále 

jen ”Dlouhodobý záměr soukromé vysoké školy”). 

 

2.1 Výši dotace stanoví ministerstvo. Při stanovení výše dotace přihlíží 

a) k aktuálnímu znění Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, 

umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol, vypracovaného ministerstvem; 

b) k Dlouhodobému záměru soukromé vysoké školy; 

c) k ukazateli, který se vypočítá jako součin počtu studentů studijního programu ve veřejném 

zájmu,  koeficientu ekonomické náročnosti, stanoveného pro obdobný studijní program 

uskutečňovaný na veřejné vysoké škole, a základního normativu, stanoveného pro veřejné 

vysoké školy, sníženého o školné; 



d) k nákladům na projekt předložený podle bodu 2.3; 

e) k vyjádřením o veřejném zájmu, učiněným v rámci projednání žádosti podle bodu 1.3 

písm. b), a k tomu, jakou materiální podporou veřejný zájem na uskutečňování studijního 

programu projevují ti, kteří tento veřejný zájem deklarují; 

f) k existenci jiného veřejného zájmu, kterým se pro účely těchto Pravidel rozumí zájem 

státu na uskutečňování daného akreditovaného studijního programu, vyplývající například 

z jeho jedinečnosti (spočívající v tom,  že v České republice není žádnou veřejnou 

vysokou školou uskutečňován obsahově obdobný studijní program) nebo z obtížné 

dostupnosti studia obsahově obdobných studijních programů, uskutečňovaných veřejnými 

vysokými školami, pro uchazeče o přijetí ke studiu. 

 

2.1 Na poskytnutí dotace není právní nárok. Rozhodne-li se ministerstvo žádosti o dotaci 

zcela nebo zčásti vyhovět, poskytne žadateli dotaci po vydání ”Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace ze státního rozpočtu v roce 2003”. Pro toto rozhodnutí, kontrolu dodržování 

podmínek pro čerpání dotace, vyúčtování dotace a zveřejnění informací o dotaci se 

přiměřeně použijí ustanovení  ”Pravidel pro poskytování dotací veřejným vysokým školám 

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

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

pozdějších předpisů” č.j. 28 996/2000-33 ze dne 17.1.2001, ve znění změny č.j. 

11 337/2002-33 ze dne 24.1.2002 a změny č.j. 30 650/2002-30 ze dne 10.1.2003. 

Nevyhoví-li ministerstvo žádosti o dotaci, oznámí tuto skutečnost žadateli písemným 

sdělením a rozhodnutí o žádosti nevydává. 

 

Čl. 3 

Účinnost 

 

Tato ”Pravidla pro poskytování dotací soukromým vysokým školám Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy v roce 2003” nabývají účinnosti dnem podpisu. 

 

V Praze dne 27. června 2003  

 

              JUDr. Petra Buzková, v.r.      

                                ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 

ČÁST METODICKÁ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

METODICKÝ POKYN 

 



Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  k čerpání  účelově určených finančních 

prostředků  státního rozpočtu v rámci projektu P I  - Informační gramotnost  

Č.j.: 18 090/2003-56 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ”MŠMT”)  stanovuje tento 

metodický postup  k čerpání  účelově určených finančních prostředků  státního rozpočtu 

(dále jen ”dotace”) v rámci projektu SIPVZ P I – Informační gramotnost.   

 

Čl. 1 

Určení dotace a způsob přiznání finančních prostředků 

 

1) Dotace je určena  na ICT vzdělávání pedagogických pracovníků v následujících 

oblastech: 

Z – základní uživatelské znalosti  ( dále jen ”Z”), 

P – školení poučených uživatelů (dále jen ”P”), 

S – školení specifických znalostí (dále jen ”S”). 

2) Účelová dotace je určena pro základní, střední, speciální školy a školská zařízení 

zařazené v síti škol, předškolních zařízení a školských zařízení (dále jen ”školy”). 

3) Dotace budou poskytnuty krajským úřadům dle ustanovení § 14 odst. 3 zákona 

č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů. Krajské úřady 

v přenesené působnosti neprodleně zajistí rozpis přiznané účelové dotace na školy. 

4) Přímo řízeným organizacím a školám církevním jsou příspěvky  poskytnuty MŠMT. 

5) Pro finanční rok 2003 se stanovuje výše minimální účelové dotace na 1 přepočteného 

pedagogického pracovníka ve výši 1 300,- Kč (celková suma dotace na školu je 

zaokrouhlována na tis. Kč). MŠMT dodatkem k metodickému pokynu zveřejní 

minimální výši účelové dotace na jednoho pedagogického pracovníka v následujících 

letech. 

 

 

Čl. 2 

Konečný příjemce účelové dotace a její čerpání 

 



1) Školy jako příjemce dotace jsou oprávněny využít této dotace podle níže stanovených 

podmínek. Za řádné přijetí, využití a vyúčtování dotace je odpovědný ředitel školy. 

Dotace je vedena v účetnictví školy odděleně.   

2) Takto přiznaná dotace je určena pouze na vzdělávání organizované v rámci SIPVZ (Z, P 

a S). 

3) Ředitel školy při využívání dotace vychází z cílových indikátorů stanovených Plánem 

realizace SIPVZ a zodpovídá za jejich naplnění. Indikátory stanovují cíle do roku 2005: 

75 % pedagogických pracovníků dosáhne úrovně  Z,  

25 % pedagogických pracovníků dosáhne úrovně P. 

MŠMT doporučuje využití těchto prostředků v následujícím členění pro rok 2003 

(školení Z – do 30 % , školení P – 40 %, S - 30 %). 

4) Vzdělávání v oblasti Z zajišťují pouze vybraná školicí pracoviště, jejichž seznam je 

zveřejněn na webových stránkách MŠMT a www.e-gram.cz. Maximální náklady na 

jednoho pedagogického pracovníka spojené se vzděláváním v  oblasti Z jsou stanoveny 

na 2 100,- Kč. Organizace vzdělávání v oblasti Z se řídí prováděcím pokynem 

zveřejněným na webových stránkách MŠMT a www.e-gram.cz. 

5) Vzdělávání v oblasti P  zajišťují pouze vybraná školicí pracoviště, jejichž seznam bude 

zveřejněn na webových stránkách MŠMT a www.e-gram.cz. Maximální náklady na 

jednoho pedagogického pracovníka spojené se vzděláváním v  oblasti P jsou stanoveny 

na 7 500,- Kč. Organizace vzdělávání v oblasti P se řídí prováděcím pokynem 

zveřejněným na webových stránkách MŠMT a www.e-gram.cz. 

6) Cílem vzdělávání v oblasti S je podpořit  odborný růst pedagogických pracovníků 

v oblasti ICT. Školy mohou využít přidělené dotace na financování ICT vzdělávacích 

aktivit, které jsou akreditovány  MŠMT (např. školení pořádaná pedagogickými centry, 

semináře). Organizace vzdělávání v oblasti S se řídí prováděcím pokynem zveřejněným 

na webových stránkách MŠMT a www.e-gram.cz. 

7) Účelová dotace je   určena na: 

úhradu poplatků školení, 

úhradu za ověření získaných znalostí a dovedností, 

úhradu cestovních  náhrad podle zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, 

v platném znění, 

nákup studijních materiálů (odborná literatura, on-line kurzy, učebnice) maximálně do 

výše 10 % z přidělené dotace. 



1) MŠMT  může  vydat dodatek upravující rozsah účelové dotace.  

 

Čl. 3 

Vyúčtování účelových  prostředků  ředitelem školy 

 

1) Ředitel soukromé školy předloží vyúčtování dotace krajskému úřadu v předem 

stanovené struktuře. Nevyčerpané finanční prostředky vrací soukromá škola na účet 

krajského úřadu. Formulář bude k dispozici na webových stránkách MŠMT. Při vrácení 

nedočerpané účelové dotace je nutné uvádět šestimístný variabilní symbol 333 815. 

2) Ředitel církevní školy předloží vyúčtování dotace MŠMT v předem stanovené struktuře. 

Formulář bude k dispozici na webových stránkách MŠMT. Vrácené finanční prostředky 

z nedočerpané účelové dotace musí být označeny šestimístným variabilním symbolem 

333 816. 

3) Ostatní organizace předloží vyúčtování svému zřizovateli v předem stanovené struktuře. 

Formulář bude k dispozici na webových stránkách MŠMT. Nedočerpané finanční 

prostředky z účelové dotace je nutné při vrácení zřizovateli (KÚ) označit šestimístným 

variabilním symbolem 333 817. 

4) Finanční vypořádání dotací poskytnutých církevním školám a školským zařízením se 

řídí ”Pokynem k vyúčtování dotací poskytnutých církevním školám, předškolním a 

školským zařízením” pro příslušný rok. V případě, že organizace vrací nevyčerpanou 

účelovou dotaci v průběhu roku, odvede prostředky po dohodě s poskytovatelem na 

výdajový účet MŠMT, ze kterého byly poskytnuty.  

5) Finanční vypořádání příspěvku poskytnutých přímo řízeným organizacím MŠMT se řídí 

”Metodickým pokynem k finančnímu vypořádání vztahů se státním rozpočtem” pro 

příslušný rok. V případě, že organizace vrací nevyčerpanou dotaci v průběhu roku, 

odvede prostředky po dohodě s poskytovatelem na výdajový účet MŠMT, ze kterého 

byly poskytnuty. Vrácené finanční prostředky z nedočerpané dotace musí být označeny 

šestimístným variabilním symbolem 333 811. 

 

Čl. 4 

Vyúčtování účelových prostředků krajskými úřady 

 



1) Účelově určené  dotace musí být vypořádány v souladu s vyhláškou MF č. 531/2002 

Sb.,  kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání se státním rozpočtem 

a Metodickým pokynem MŠMT k finančnímu vypořádání vztahů se státním rozpočtem 

za příslušný kalendářní rok.  

2) V případě, že krajský úřad vrací nevyčerpanou účelovou dotaci v průběhu roku, učiní 

tak dle ustanovení § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění 

pozdějších předpisů. Krajský úřad  odvede prostředky po dohodě s poskytovatelem na 

výdajový účet MŠMT, ze kterého byly poskytnuty. 

3)  Nevyčerpané   finanční   prostředky   musí  pak  být  v rámci finačního vypořádání 

odvedeny na   depozitní účet MŠMT  č. 6015-821001/ 0710 v souladu s výše citovanými 

předpisy.  

4) Krajské úřady předloží souhrnné vyhodnocení čerpání dotace dle ustanovení čl.3 odst. 1. 

a 3.  tohoto pokynu. 

 

Čl. 5 

Závěrečná ustanovení 

Tímto metodickým pokynem se zrušuje 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). Tento 

pokyn nabývá účinnosti dnem podpisu ministryně. 

 

V Praze dne 19. června  2003  

 

 

                                                                                      JUDr. Petra Buzková, v. r. 

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 

 

Č.j. 22 623/2003-44 

 

 

 

Sdělení o změně Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

ke zpracování Resortního výkazu výnosů a nákladů příspěvkových organizací 



Č.j.: 29 563/2002-44, který byl publikován ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy, Sešit 3, Část metodická, Březen 2003 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sděluje: 

 

V souvislosti s vyhláškou č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou 

územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a 

organizačními složkami státu, se mění text Metodického pokynu Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy ke zpracování Resortního výkazu výnosů a nákladů příspěvkových 

organizací Č.j.: 29 563/2002- 44, který byl publikován ve Věstníku Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy, Sešit 3, Část metodická, Březen 2003.  

 

V Čl. 2 Termíny zpracování a předání Resortního výkazu odst. (1) se nahrazuje text 

v závorce (Rozvaha Úč OÚPO 3-02, Výkaz zisku a ztráty Úč OÚPO 4-02 a Příloha Úč OÚPO 

5-02) textem: 

 

(Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha).  

 

V Čl. 3 Obsahová skladba Resortního výkazu odst. (2) se nahrazuje text   

 

…Výkazu zisku a ztráty Úč OÚPO 4-02 (výsledovka),… textem: 

 

…Výkazu zisku a ztráty… 

 

V Příloze č. 1 se vypouští v části Forma datového souboru v jednotné interní datové 

struktuře MŠMT označení výkazů v závorkách.   

 

Příloha 2 se označí:  

 

Vazby mezi analytickými účty účtového rozvrhu a řádky výkazu  zisku a ztráty a 

položkami rozpočtové skladby   

  

 

 

 

 

          Ing. Zdeněk Bernard v. r. 

    vrchní ředitel ekonomické sekce  
 

 

 

 

Č.j.: 25 029/2002-22                                                                           

                                                                                                           V Praze dne 27. 6.  2003 



 

 

M e t o d i c k ý   p o k y n 
  

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

 

k organizování  a  realizaci  náboženské  výchovy  

v základních, středních a speciálních školách 

 

 
Pokyn vychází z čl. 16 Listiny základních práv a svobod, z ustanovení § 5 odst. 1 a  

§ 7 odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších 

odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, které náboženskou výchovu 

ve školách umožňují, a ze zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a 

postavení církví a náboženských společností.  

 

Čl. 1 

 

Organizace a realizace náboženské výchovy 

(1) Náboženská výchova v základních, středních a speciálních školách zřizovaných obcí, 

krajem, případně ústředním správním úřadem je organizována formou výuky nepovinného 

předmětu náboženství. 

(2) Výuku náboženství vykonávají pověření zástupci registrovaných církví a 

náboženských společností (dále jen církev), které mají oprávnění k výkonu zvláštního práva 

vyučovat náboženství ve státních školách podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) a § 28 odst. 2 

zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských 

společností. Uvedené zvláštní právo je vyznačeno na výpisu z Rejstříku církví a náboženských 

společností.
1)

 Dle platných předpisů
2) 

se pod pojmem státní školy rozumí školy tzv. veřejné, 

kterými jsou základní, střední a speciální školy zřízené obcí, krajem, případně ústředním 

správním úřadem.  

(3) Výuka náboženství se uskutečňuje v souladu s mravními a humánními zásadami 

vzdělávání a na základě principu tolerance a náboženské plurality. 

(4) Ve skupině žáků pro výuku náboženství příslušné církve mohou být zařazeni žáci 

z více ročníků. Při malém počtu přihlášených žáků lze spojit žáky z několika základních škol 

(popř. obcí) do jedné skupiny.  

  

 

Čl. 2 
 

Církev 

(1) Organizuje přihlašování žáků k náboženství a předkládá řediteli školy požadavek na 

výuku náboženství; žáci se přihlašují způsobem obvyklým pro nepovinné předměty. 

(2) Předloží řediteli školy výpis z Rejstříku církví a náboženských společností. 

 
 
1) 

Výpis z Rejstříku církví a náboženských společností je od 7. 1. 2003 veřejně přístupný na Internetu. 
2)  

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

   Listina  základních práv a svobod, Čl. 33 

 



 

(3) Pověřuje výukou náboženství svého zástupce, pověření vydává statutární orgán církve.  

(4) Zabezpečuje výuku náboženství po obsahové stránce a sleduje její správnost. 

(5) Dohodne-li se několik církví na společném zástupci, kterého pověří výukou 

náboženství, plní úkoly zde uvedené tyto církve společně podle písemné dohody, kterou 

předají řediteli školy. 

 

Čl. 3 

 

Ředitel školy 

(1) Umožní výuku náboženství zástupci, který byl pověřen církví oprávněnou k výkonu 

zvláštního práva vyučovat náboženství na státních školách, a odpovídá za jeho odbornou a 

pedagogickou způsobilost podle vyhlášky č. 139/1997 Sb., a obecně platných právních 

předpisů. 

(2)      Vytváří vhodné podmínky pro uskutečňování výuky náboženství v učebních prostorách 

školy v souladu s platnými právními předpisy a řádem školy. 

 

 

Čl. 4 

 

Klasifikace předmětu 

Předmět náboženství se na vysvědčení hodnotí stupni: pracoval úspěšně, pracoval. 
 

 

Čl. 5 

 

Odměňování učitelů náboženské výchovy 

Při  uzavření  pracovního   poměru  se školou  jsou  učitelům náboženství přiznávány   platy,  

které  jsou  upraveny   zákonem   č. 143/1992  Sb.   o platu   a  odměně za pracovní 

pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích, ve znění pozdějších předpisů, a 

nařízením vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a 

některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Čl. 6 

 
Tímto pokynem se zrušuje Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k náboženské 

výchově v základních, středních a speciálních školách č.j.: 36 318/97-22-23  ze dne 27. 4. 1998. 

 

 

Čl. 7. 

 

Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem 1. září 2003. 

                                         

 

                                                                            

 

JUDr. Petra Buzková v.r. 
m i n i s t r y n ě  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 

Metodický pokyn 

k doplnění vzdělání poskytovaného pomocnou školou 
č.j. 15 989/2003-24 

 

 

   

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává tento metodický pokyn, 

umožňující dosáhnout vzdělání na úrovni  pomocné školy pro její neúspěšné absolventy či 

nevzdělávané občany s těžším mentálním postižením, který  představuje dokončení souboru 

opatření, jimiž je v České republice zavedena možnost získat ucelené vzdělání na základní, 

zvláštní nebo pomocné škole podle ustanovení § 60 zákona č.29/1984 Sb., o základních 

školách, středních školách a vyšších odborných školách, ve znění pozdějších předpisů 

(školský zákon). 

 

Čl. I. Úvodní ustanovení 

 

(1)  Žákům s těžším mentálním postižením je s ohledem na stupeň jejich postižení 

poskytováno vzdělání v pomocné škole.
1) 

 

(2) Absolventům pomocné školy, kteří dokončili povinnou školní docházku 

v některém z nižších ročníků pomocné školy a mají ve svém pozdějším věku schopnosti 

dosáhnout úplného vzdělání na úrovni pomocné školy, se umožňuje doplnit si vzdělání 

poskytované pomocnou školou. 

 

(3)  Po získání uceleného vzdělání na úrovni pomocné školy mohou absolventi 

pokračovat ve středním vzdělávání v návazné jednoleté praktické škole (kód 63 41 3, KKOV 

78-62-C/001).
2) 

 

 

Čl. II.  Účastníci vzdělávání 

                                                           
1)

 § 33 odst. 1 - 3 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 
2)

 § 32 odst. 1 - 3  zákona č. 29/1984 Sb. 



 

Vzdělání na základě metodického pokynu mohou získat: 

a)  Absolventi pomocné školy, kteří ukončili povinnou školní docházku v pomocné 

škole v nižším než devátém ročníku. Před zařazením do vzdělávání předloží uchazeč 

vysvědčení posledního úspěšně dokončeného ročníku. 

b) Dospělí občané s mentálním postižením, kterým dříve nebylo umožněno 

vzdělávání. 

 

Čl. III.  Organizační postup 

 

(1)  Zájemci o doplnění vzdělání se přihlásí na odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

příslušného krajského úřadu, který pověří speciální školu organizačním zajištěním doplnění 

vzdělání.  

 

(2)  Doplnění vzdělání může organizovat pomocná škola se speciálně pedagogickým 

centrem pro mentálně postižené (dále jen SPC),
3)

 pomocná škola, pomocná škola pro žáky 

s více vadami, zvláštní škola s třídami pomocné školy nebo pomocná škola při ústavu sociální 

péče pro mentálně postiženou mládež (dále jen speciální škola). Uchazeče nebo jeho 

zákonného zástupce seznámí s organizací, formou a obsahem doplnění vzdělání. 

 

(3)  Vzniknou-li pochybnosti, zda je vzdělávání na úrovni pomocné školy pro žadatele 

přínosné, může si speciální škola vyžádat odborný posudek SPC.  

 

(4) Speciální škola půjčuje žákům potřebné učebnice, učební texty a didaktické 

pomůcky. 

 

(5)  Speciální škola vede při doplnění vzdělání předepsanou dokumentaci.
4) 

 

Čl. IV.  Formy vzdělávání 

 

(1)  Zřizovatel garantuje ve speciální škole vykonání zkoušky, které předcházejí 

variantní možnosti přípravy. Doporučené formy vzdělávání jsou následující: 

a)  Kurs k doplnění vzdělání poskytovaného pomocnou školou. Trvá minimálně jeden 

rok a je určen žákům schopným docházet do školy. Časová dotace hodin a harmonogram 

jejich frekvence vychází z  možností školy i uchazeče. 

b)  Individuální výuka pod patronací speciálního pedagoga speciálně pedagogického 

centra nebo učitele speciální školy. Probíhá na základě individuálního výchovně vzdělávacího 

programu, v odůvodněných případech, zejména u imobilních nebo jinak těžce postižených 

zájemců, v domácí či ústavní péči. 

c)  Večerní škola pro dospělé občany s mentálním postižením. Pořádá ji občanské 

sdružení ve spolupráci se speciální školou.  

 

Čl.V.  Obsah vzdělávání 

 

Obsah vzdělávání je stanoven Vzdělávacím programem pomocné školy
5
. Do obsahu 

vzdělávání ve smyslu tohoto metodického pokynu nejsou explicitně zahrnuty výchovné 

                                                           
3)

 §5 odst. 2 vyhlášky č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách. 
4)

 § 38a odst. 1-3 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění  pozdějších předpisů. 



předměty. Speciální škola vypracuje individuální výchovně vzdělávací programy žákům podle 

stupně dosaženého vzdělání a míry jejich znalostí, schopností a potřeb. 

 

Čl.VI.  Zkouška 

 

(1)  Vzhledem k různorodosti forem přípravy se úroveň dosaženého vzdělání 

poskytovaného pomocnou školou ověřuje zkouškou. Kritériem při posuzování úrovně 

získaného vzdělání frekventantů je dosažení základního vzdělávacího cíle v podobě zvládnutí 

trivia, tzn. základů čtení, psaní, počítání a věcného učení. Zkouška je komisionální. Komisi 

sestavuje ředitel speciální školy
6). Zkouška se skládá z části ústní a části písemné. Před 

vykonáním obou částí zkoušky komise nejprve zhodnotí a vezme v úvahu individuální 

možnosti každého uchazeče, na základě kterých zabezpečí organizační podmínky a nezbytné 

materiální vybavení související s průběhem zkoušky. 

 

(2)  Termín zkoušky stanoví po dohodě se zřizovatelem ředitel speciální školy. 

 

(3)  Protokol o zkoušce zůstane v archivu speciální školy. Po úspěšném vykonání  

zkoušky obdrží absolvent vysvědčení se slovním hodnocením v naukových předmětech 

(tiskopis Vysvědčení o ukončení kursu základního vzdělání SEVT 49 220 0). V poznámce 

bude uvedeno: ”Občan získal vzdělání poskytované pomocnou školou podle § 28 odst. 3 a § 

60 zákona č.29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol, ve znění pozdějších 

předpisů”. 

 Čl.VII.  Finanční zajištění 

 

(1)  Výuka zaměřená na doplnění vzdělání poskytovaného pomocnou školou je 

hrazena podle zvolených forem - viz. odst. 3. 

 

(2)  Kurs k doplnění vzdělání poskytovaného pomocnou školou hradí ze svého 

rozpočtu pověřená speciální škola na základě platné metodiky financovaní pro daný rok. 

 

(3)  Individuální výuka pod patronací speciálního pedagoga SPC nebo učitele speciální 

školy je hrazena z rozpočtu SPC nebo speciální školy na základě platné metodiky financování 

pro daný rok. 

 

(4) Večerní škola pro dospělé občany s mentálním postižením je hrazena 

prostřednictvím dotací občanským sdružením pro daný finanční rok. 

 

(5)  Ekonomické náklady spojené s nezbytnou konzultační činností a organizací 

zkoušky hradí speciální škole zřizovatel. 

 

 

Čl. VIII.  Závěrečné ustanovení 

 

Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem 1.9.2003. 

 

                                                                                                                                                                                     
5)

 Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy, schválený MŠMT ČR pod. č.j.           

24 035/97-22 s platností od 1. září 1997 jako učební dokument ve smyslu § 39 odst. 1 školského zákona. 
6)  

§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 127/1997 Sb. 



 

 

 

 

PaedDr. Jaroslav Müllner v.r. 

náměstek ministra 

 

 

 

 

 

 
            

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 

schvaluje jako učební dokument ve smyslu § 39 odst.1 zákona č.29/1984 Sb., o soustavě 

základních škol, středních škol a vyšších odborných škol, ve znění pozdějších předpisů  

 

 

 

Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy 

č.j. 15 988/2003 – 24 

 

 

Cíle a prostředky výchovné a vzdělávací práce Rehabilitačního vzdělávacího programu 

pomocné školy 

 

Podle Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy se vzdělávají žáci s tak 

závažným mentálním postižením, které jim znemožňuje  vzdělávání na úrovni zvláštní i 

pomocné školy, ale umožňuje jim, aby si v přizpůsobených podmínkách a za odborného 

speciálně pedagogického vedení osvojovali některé elementární vědomosti, dovednosti a 

návyky, které jim umožní  získat  určitou míru soběstačnosti, najít  vhodnou formu 

komunikace s jejich okolím a  budou napomáhat rozvoji jejich motoriky. Rehabilitační 

vzdělávací program pomocné školy umožňuje  žákům s  těžkým mentálním postižením, 

případně žákům s více vadami, uplatnit jejich ústavou garantované právo na vzdělání a 

realizovat jejich rozvojový tělesný i duševní  potenciál. 

 

Velkým problémem, komplikujícím vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením, 

je nízká míra rozvinutosti jejich psychických funkcí, zejména pozornosti, paměti, ale i volních 

vlastností potřebných k systematickému osvojování učiva. Tyto funkce je u nich zapotřebí 

postupně probouzet, i když míra úspěšnosti této činnosti bude u jednotlivých žáků  

individuálně odlišná. Nelze předpokládat, že si všichni žáci vzdělávaní podle Rehabilitačního 

vzdělávacího programu pomocné školy osvojí veškeré učivo, uvedené ve vzdělávacím 

programu. Pro některé žáky bude tento program sloužit pouze jako inspirace při zpracováváni 

individuálních vzdělávacích programů, korespondujících s úrovní jejich schopností. 

 



U většiny žáků zařazených do Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy 

již nelze reálně počítat se zvládnutím trivia. Lze u nich rozvíjet komunikační dovednosti, 

které jim umožní navázat kontakt s jejich okolím, rozvíjet jejich pohyblivost tak, aby dosáhli 

co nejvyšší míru pohybové samostatnosti a naučit je základům sebeobsluhy, která jim umožní 

určitou míru soběstačnosti. Každá dovednost, kterou si žáci osvojí,  se  projeví ve zlepšení 

kvality celého jejich dalšího života.  

 

Prostředkem vzdělávání v Rehabilitačním vzdělávacím programu pomocné školy není 

psané slovo a v některých případech ani mluvená řeč. Učitelé pracují s různými formami 

alternativní a augmentativní komunikace a hledají cesty, jak pro každého ze žáků najít 

vhodnou formu dorozumění s jeho okolím.  

 

Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy využívá kompenzační pomůcky 

analogické pomůckám používaným ve školách pro žáky s tělesným, případně smyslovým 

postižením. I učební pomůcky se přizpůsobují schopnostem a možnostem jednotlivých žáků a 

jsou pro ně často vytvářeny individuálně ”na míru”. Naši speciální pedagogové v této oblasti 

vynikají mimořádnou tvořivostí  a mnoho vhodných pomůcek pro své žáky již vytvořili. 

 

Závažným úkolem vzdělávání v Rehabilitačním vzdělávacím programu pomocné školy 

je kultivace osobnosti žáků, působení na jejich chování tak, aby soužití s nimi nekladlo 

mimořádné nároky na jejich okolí, rozvíjení jejich estetického cítění a vyhledávání a rozvíjení 

jejich zájmů, zejména v oblasti hudebnosti, výtvarných schopností a jednoduchých pracovních 
dovedností. 

 

Organizace vzdělávání  

 

Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy je uplatňován pro: 

 

 skupinu nejméně čtyř žáků v podobě zřízení rehabilitační třídy pomocné školy 

 jednotlivého individuálně integrovaného žáka s těžkým mentálním postižením v podobě 

zakomponování do individuálního výchovně vzdělávacího programu 

 pro žáka s hlubokým mentálním postižením osvobozeného od povinnosti docházet do 

školy či povinné školní docházky, kterému je odbor školství příslušného krajského úřadu 

státní správy povinen zajistit po dobu věku školní docházky optimální formu vzdělávání, 

jsou využity vhodné prvky v rámci individuálního výchovně vzdělávacího programu. 

 

V Rehabilitačním vzdělávacím programu pomocné školy plní žák povinnou školní 

docházku. 

 

Školní docházka žáka, zařazeného do Rehabilitačního vzdělávacího programu 

pomocné školy, je desetiletá, stejně jako docházka do pomocné školy.  Vnitřní členění 

rehabilitační třídy nevychází z věkových charakteristik  žáků, ale z úrovně jejich 

individuálních schopností a potřeb. Rehabilitační třídy se vnitřně člení na dva stupně (první 

stupeň a druhý stupeň), analogicky jako základní školy, s tím rozdílem, že oba stupně jsou 

pětileté. 

 

Do Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy jsou zařazováni žáci, kteří 

absolvovali přípravný stupeň pomocné školy a po jeho ukončení nejsou schopni pokračovat ve 



školní docházce do pomocné školy i žáci, u nichž od samého počátku školní docházky je 

zřejmé, že s velkou pravděpodobností nebudou vzhledem k závažnosti svého mentálního 

postižení  schopni zvládat vzdělávací program pomocné školy.  

 

Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy je alternativním vzdělávacím 

programem pomocné školy, určeným žákům s těžkým mentálním postižením. Se standardním 

Vzdělávacím programem pomocné školy je plně prostupný, takže v případě akcelerace vývoje 

rozumových schopností  žáka v kterékoliv etapě jeho povinné školní docházky, je možné a 

vhodné provést jeho převedení do odpovídajícího stupně pomocné školy. 

 

 

Těžší zdravotní postižení žáků v rehabilitační třídě pomocné školy vyžaduje i odlišné 

organizační uspořádání režimu dne. Při stanovení vhodného modelu školy je doporučeno 

využít nejen příslušných ustanovení vyhlášky MŠMT ČR č.127/1997 Sb., o speciálních 

školách a speciálních mateřských školách, ale i Metodického pokynu MŠMT ČR  

k postupu při úpravě vzdělávacího procesu škol a školských zařízení č.j. 18 276/98-20, 

zveřejněného ve Věstníku MŠMT č.6/1998. 

 

Charakteristické pro rehabilitační třídu pomocné školy je individualizované 

vyučování. Pro každého žáka je nezbytné stanovit  individuální výchovně vzdělávací 

program ve smyslu § 4 odst. 9 již výše citované vyhlášky č.127/1997 Sb. Na vypracování i 

realizaci tohoto programu participují odborní pracovníci speciálně pedagogického centra, tým 

pedagogických pracovníků z rehabilitační třídy pomocné školy a rodiče či zákonní zástupci 

žáka. Rodiče, s důrazem na zapojení otců dětí, cíleně spolupracují při kontinuální domácí 

přípravě žáka včetně koordinace nezbytných doplňkových činností z oblasti ucelené 

rehabilitace.   

 

K úspěšnému průběhu vyučování v rehabilitační třídě pomocné školy přispívá  její 

vhodné prostorové vybavení. Kromě učebny by měla rehabilitační třída mít k dispozici ještě 

jednu třídu nebo jinou místnost, jíž by  bylo možno využívat k individuální práci se žáky, ke 

cvičení, k relaxaci a odpočinku. Rehabilitační třída by měla být vybavena vhodným zařízením, 

nábytkem a kompenzačními pomůckami potřebnými k rozvíjení hybnosti žáků. Ve výukové 

části rehabilitační třídy slouží nezbytné ortopedické vertikalizační lavice, v odpočinkové 

části  relaxační stavebnice.  

 

Personální zabezpečení 

 

Náročnost speciálně pedagogického působení i zajištění bezpečnosti žáků vzhledem 

k tíži jejich zdravotního postižení kladou vysoké nároky na množství personálu pomocné 

školy včetně jeho kvalifikačních předpokladů. 

 

 Základní pedagogická sestava pracovníků v rehabilitační třídě pomocné školy využívá 

ustanovení  § 4 odst. 5 vyhlášky MŠMT ČR č.127/1997 Sb., o speciálních školách a 

speciálních mateřských školách, umožňující souběh dvou pedagogů  (učitele a vychovatele) 

ve třídě. Učitel se speciálně pedagogickou kvalifikací řídí výchovně vzdělávací proces, s jehož 

realizací pomáhá pod jeho supervizí vychovatel. Činnost těchto pedagogů může být účelně 



doplněna pracovníkem civilní služby. Podmínky využití civilní služby určuje Metodický 

pokyn k zabezpečení výkonu civilní služby ve školách a školských zařízeních č.j. 23 

318/99-24, zveřejněný ve Věstníku MŠMT ČR č.9/1999. 

 

 Náročnost speciálně pedagogické práce s žáky v rehabilitační třídě pomocné školy 

vyžaduje nebývale vysoké požadavky na odbornost i osobnost všech týmově zaangažovaných 

pracovníků. V rámci nezbytného zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků je 

doporučeno spolupracovat s katedrou speciální pedagogiky PFMU v Brně, kde je v 

současnosti bakalářské studium speciální pedagogiky - obor somatopedie rozšiřováno o novou 

pedagogickou disciplínu ”motopedagogika”, zabývající se výchovou pohybem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učební plán  

Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy 

 

 

 Předmět Počet hodin  týdně Počet hodin ročně 

  

 Rozumová výchova 

 

5 

 

165 

  

 Smyslová výchova 

 

4 

 

132 

  

 Pracovní a výtvarná výchova 

 

3 

 

99 

   



 Hudební a pohybová  výchova  3 99 

  

 Rehabilitační   tělesná  

výchova 

 

5 

 

165 

 

 

Poznámky:  

Hodinové dotace jednotlivých předmětů je možno upravit podle potřeb žáků. 

Každou hodinu je možno rozdělit na 2 i více jednotek, mezi nimiž bude přestávka. 

Jednotlivé vyučovací předměty je možno spojovat, je možno vyučovat v blocích. 

 

Hodnocení žáků v Rehabilitačním vzdělávacím programu pomocné školy 

 

Proces hodnocení a klasifikace, daný v ČR tradiční škálou 1-5 s číselným nebo 

slovním vyjádřením, je v Rehabilitačním vzdělávacím programu nahrazen komplexním 

popisem zlepšení žáka za dané pololetí školního roku. Hodnocení je s akcentem na jeho 

kladnou složku stylizováno formou slovní zprávy, prezentované na tiskopisech SEVT - 

Vysvědčení pro 1.- 4. stupeň pomocné školy či alternativních formulářích pro širší slovní 

hodnocení. 

 

Slovní hodnocení prospěchu žáka převážně pochvalou a povzbuzením může být 

doplněno využitím všech dostupných prostředků, které budou žákům srozumitelné: obrázků, 

razítek, případně i drobného ”hmotného” ocenění – bonbón, ovoce apod. tak, aby byli 

pozitivně motivováni k další činnosti. 

 

Při hodnocení a klasifikaci se doporučuje využívat Metodického pokynu 

k hodnocení žáků pomocné školy č.j. 24 035/97-22. 

 

Spolupráce školy s rodinou 

 

Vzájemná spolupráce školy s rodiči žáků je jedním z nezbytných předpokladů 

vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením. Docházka těchto žáků do školy je spojena 

s řadou technických a organizačních problémů, vyplývajících zejména s nedořešeností otázky 

dopravy žáků  s těžkým postižením a poruchami hybnosti do školy. V mnoha případech není 

v silách rodičů  bez pomoci školy či dalších institucí dopravu svého dítěte do školy zajistit.  

        

Chce-li mít učitel úspěchy v práci se svými žáky, musí  se naučit komunikovat i 

s jejich rodiči. Konzultovat s nimi možnosti, jak lze na děti působit, seznamovat je se 

zákonitostmi a metodickými postupy  jejich učení a posilovat jejich sebedůvěru a přesvědčení, 

že práce s dětmi přinese pozitivní výsledky. Některé školy provádějí i instruktáže a zácvik 

rodičů fyzioterapeutem a speciálním pedagogem v oblasti polohování a stimulace dítěte přímo 

v průběhu činnosti ve škole. 

 

Rodiče těžce postižených žáků bývají obvykle  citliví,  snadno zranitelní a těžko 

snášejí, když se k nim učitel chová autoritativně a dává jim najevo svoji nadřazenost 

odborníka. Je pro ně nepříjemné, slyší-li často  stížnosti nebo dokonce výčitky, týkající se 



chování jejich dítěte. Aby se vzájemné vztahy mezi rodiči a pedagogy vyvíjely  k prospěchu 

žáků, měli by učitelé respektovat skutečnost, že rodiče tráví se svými dětmi největší množství 

času,  znají je nejlépe a nejdůvěrněji, i když vzhledem ke vzájemným citovým vztahům k nim 

často bývají nekritičtí. 

          

Naproti tomu rodiče by měli být přesvědčeni, že učitel je jejich partner, který má 

zájem o rozvoj jejich dítěte, a že se mohou na něj s důvěrou obracet při všech výchovných a 

vzdělávacích problémech. Zároveň by však rodiče měli respektovat, že jejich dítě plní 

v rehabilitačních třídách povinnou školní docházku a z vyučování je uvolňovat jen ze 

skutečně závažných důvodů. 

 

Učební osnovy rehabilitačních tříd pomocné školy 

 

SMYSLOVÁ VÝCHOVA 

 

Smyslová výchova je zaměřena na rozvíjení psychických funkcí prostřednictvím 

smyslového vnímání, především na cílevědomé vytváření vztahů smyslového vnímání, 

myšlení a řeči. Smyslovou výchovou rozvíjíme jednotlivé smyslové analyzátory a jejich 

funkce, které jsou podmínkou správného vnímání (analyticko - syntetické činnosti), 

koncentrace pozornosti, prostorové, směrové a časové orientace a základem pro vytváření 

představ a pojmů. 

 

Ve smyslové výchově by si žáci měli systematicky a opakovaně procvičovat zrakové, 

sluchové, čichové a chuťové vnímání, hmat, vizuomotoriku a prostorovou orientaci, a to vždy 

na konkrétním názorném materiálu a v konkrétních situacích.  

 

Smyslovou výchovou zdokonalujeme i úroveň motoriky, rozvíjíme schopnost 

komunikace a verbálního vyjadřování. 

 

Smyslová výchova prolíná všemi předměty, pro jejichž úspěšné zvládání zároveň 

vytváří předpoklady.  

 

Obsah učiva: 

 

ROZVÍJENÍ ZRAKOVÉHO VNÍMÁNÍ 

Zjištění organických předpokladů, podle potřeby iniciovat odborné vyšetření zraku 

Rozeznávání  světla  a tmy. 

Vnímání prostoru binokulárně (oběma očima), monokulárně (jedním okem). 

Rozvoj zrakové percepce - stimulace očního kontaktu, cvičení očních pohybů - sledování 

pohybujícího se předmětu a osob v blízkém okolí. 

Cvičení zrakového soustředění na lesklé a barevné předměty. 

Nasvětlování předmětů – fixace zraku. 

Sebepozorování v zrcadle, identifikace s fotografií. 

Uchopování viděných předmětů a manipulace s nimi. 

Skládání předmětů vedle sebe, na sebe, do krabice. 



Vnímání velikosti,  tvaru a polohy předmětů. 

Řazení předmětů podle velikosti, rozlišování pojmů malý - velký, dlouhý - krátký. 

Poznávání ostatních dětí ve třídě. 

Rozlišování: stojí, sedí, leží. 

Rozlišování tvarů zrakem: kulatý, hranatý. 

Poznávání a třídění předmětů, diferenciační cvičení. 

Poznávání a třídění dvou zřetelně odlišných předmětů (panenka, autíčko). 

Třídění materiálu  -  dvě výrazně odlišné komponenty. 

Třídění předmětů  -  tři komponenty nejprve velké a výrazně odlišné, postupně menší a méně 

odlišné (kaštany, žaludy, šípky, hrách, fazole…). 

Rozlišování plošných tvarů (kolečko, čtverec, trojúhelník). 

Třídění obrázků podle obsahu: květiny, ovoce, zvířata… 

Upevňování vizuomotorické koordinace. Napodobování různých pohybů předváděných 

učitelem. 

Cvičení směrové orientace: nahoru - dolů, dopředu - dozadu, vlevo - vpravo, na začátku - na 

konci.  

Skládání celků z části (stavebnice). 

Poznávání změn a rozdílů na skutečných předmětech i na obrázcích. 

Třídění barev (vyhledávání  předmětů  stejných barev). 

 Řazení barevných kostek, střídání barev. 

Rozlišování dvou základních výrazně odlišných barev. 

Postupné poznávání všech základních barev a jejich pojmenování. 

Třídění předmětů podle  barev. 

 
 

ROZVÍJENÍ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ 

Zjištění organických předpokladů , v případě potřeby  iniciovat odborné vyšetření sluchu. 

Rozvoj sluchové percepce - otáčení se za zvukem s využitím zraku, později s jeho 

vyloučením. 

Nácvik sluchového soustředění  na zvuky - ozvučenou hračku, chrastítko, cinkání lžíce o talíř, 

bubínek, zpěv, hudbu. 

Nácvik sluchového soustředění na zvuky související s denním životem . 

Reagování na vlastní jméno, na oslovení, na zavolání. 

Poznávání a rozlišování zvuků s využitím zrakové podpory  (zvonek, bubínek, mačkání  

 papíru, klíče). Určování původu  a směru zvuku. 

Sluchová cvičení bez využití zraku (zvonek, telefon, cinkání lžičky v hrnečku, tleskání,  

klepání, pískání). 

Napodobování různých zvuků. 

Poznávání hudebních nástrojů podle zvuku. 

Experimentování s jednoduchými hudebními nástroji. 

Poznáváni spolužáků a učitelů podle hlasu. 

Rozlišování a určování původu, směru, délky a intenzity zvuku (tichý - hlasitý, zblízka  

- zdaleka, krátký - dlouhý). 

Rozlišování zvuků na ulici (auto, tramvaj, sanitka). 

Rozlišování zvuků v přírodě (zpěv ptáků, šumění větru, zvuk tekoucí vody). 

Sluchově motorická cvičení, cvičení a hry, v nichž se uplatňuje spojení zvuků  

s pohybem. 

Rozvíjení smyslu pro rytmus, rytmická cvičení. 

Poslouchání hudby. 



Snaha o koncentraci pozornosti při poslechu. 

Poznávání hlasů zvířat a dalších zvuků z magnetofonového pásku. 

 

ROZVÍJENÍ HMATOVÉHO VNÍMÁNÍ 

Rozvíjení hmatové percepce - dotyková terapie, stimulace konečků prstů, masáže prstů a 

dlaně.  

Rozvíjení hmatového vnímání manipulací s předměty. 

Nácvik úchopu předmětů různé velikosti. 

Výcvik hmatového vnímání, rozlišování předmětů dle velikosti, tvaru a povrchové  

úpravy. 

Rozlišování vlastností předmětů: teplé -studené, měkké - tvrdé, suché - mokré, 

hladké -  drsné, ostré -tupé, kulaté - hranaté, těžké - lehké. 

Hry s vodou (teplá, studená). Hry ve vodě (nabírání, přelévání). 

Hry s bublinkami ( chytání, vytváření pěny). 

Poznávání předmětů hmatem s  využitím a bez využití zraku. 

Třídění předmětů podle tvaru a velikosti. 

Třídění přírodnin (sypké, oblé). 

Hlazení jemných látek (samet, plyš, kožešina), navozování příjemných pocitů. 

 
PROSTOROVÁ A SMĚROVÁ ORIENTACE 

Orientace ve třídě: okna, dveře, stolek, lavice.. 

Orientace ve škole:  šatna, chodba, třída, umývárna, WC….. 

Orientace v prostoru: nahoře, dole, vpředu, vzadu… 

Směrová orientace, řazení předmětů zleva doprava. 

Nad - pod : na začátku, na konci…. 

Na - ve - do:  na stole, do stolu, ve stole, na skříni, ve skříni, do skříně…. 

Vpravo - vlevo, pravá a levá ruka. 

Plnění jednoduchých příkazů: dej míč na stůl, pod stůl, polož panenku na židli, do vaničky, do 

kočárku apod. 

Orientace v nejbližším okolí školy. 

 
ROZVÍJENÍ ČICHOVÉHO A CHUŤOVÉHO VNÍMÁNÍ 

Rozvoj čichové percepce - nádech nosem, výdech ústy, foukání.  

Poznávání předmětů podle vůně.  

Rozvoj chuťové percepce - správné kousání a polykání potravy. 

Rozlišování chutí ovoce, potravin, nápojů. 

Rozlišování a určování jednotlivých chuťových vlastností: sladký, hořký, slaný, kyselý, 

chutný, nechutný (dobrý - nedobrý). 

Cvičení sání, sání brčkem z umělé hmoty. 

Lízání medu, čokolády, lízátka. 

Výcvik ochranné čichové funkce - poznávat nebezpečné látky, zkažené potraviny apod. 

Rozlišování příjemných a nepříjemných vůní a pachů. 

 

Rozumová výchova 
 

Rozumová výchova se v rehabilitačních třídách pomocné školy  skládá z několika 

vzájemně neoddělitelných  složek  z rozvíjení poznávacích schopností a komunikačních 

dovedností, logického myšlení, pozornosti  a paměti, vytváření početních představ a rozvíjení 

grafických dovedností. Tyto součásti rozumové výchovy mohou  u některých žáků vyústit v 



osvojení základů  čtení (případně sociálního čtení), základů psaní (zpravidla tzv. genetického 

psaní) a v osvojení základů orientace v kvantitativních vztazích. 

 

Cílem rozumové výchovy v rehabilitačních třídách je rozvinutí rozumových 

schopností žáků na optimální možnou úroveň, jíž by tito žáci nemohli dosáhnout, kdyby jim 

nebyla poskytnuta odborná speciálně pedagogická péče. 

 

V rehabilitačních třídách již nelze předpokládat osvojení trivia, ale je možno dovést 

žáky k takové úrovni sociálních, komunikačních a dalších dovedností, které jim umožní  

určitou míru  orientace  v okolním prostředí , komunikace s ostatním lidmi a soběstačnosti a 

nezávislosti  na péči dalších osob v nejzákladnějších každodenních činnostech. 

  

Obsah učiva: 

 

ROZVÍJENÍ POZNÁVACÍCH SCHOPNOSTÍ 

Uvědomování si vlastní osoby. 

Ukazování částí obličeje, těla, jejich pojmenování (u zrcadla s vedením ruky). 

Reakce na vlastní jméno, znalost jména. 

Reakce na oslovení. 

Seznámení s prostředím třídy, orientace ve třídě. 

Seznámení s budovou  školy, orientace ve škole. 

Znalost jmen spolužáků a učitelů. 

Seznámení  se školními pomůckami. 

Poznávání předmětů denní potřeby. 

Členové rodiny, maminka, tatínek, sourozenci. 

Členové širší rodiny. 

Vztahy mezi lidmi: koho mám rád, kdo mne má rád… 

Vztahy mezi spolužáky, budeme si pomáhat. 

Rozlišení : chlapci - děvčata, pán - paní… 

Poznávání zvířat a jejich mláďat. 

Poznávání  různých předmětů na obrázcích, modelech i ve skutečnosti. 

Poznávání a rozlišování piktogramů. 

Poznávání jednoduchých ( tiskacích ) písmen. 

Sociální čtení:  poznávání zboží podle obalu 

                       poznávání běžně užívaných symbolů (WC,umývárna) 

                       poznávání dopravních symbolů. 

 

ROZVÍJENÍ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ 

Vytváření pocitu bezpečí a jistoty. 

Překonávání strachu z okolí, rychlejších pohybů, hlasitých projevů ostatních dětí.    

Odstraňování  projevů sebepoškozování, snaha o zapojení do dění ve třídě, vytváření  

kladných emočních situací. 

Reakce na hlas dospělé osoby a jeho intonaci, na přítomnost dalších osob. 

Vyjádření souhlasu či nesouhlasu - gesty, verbálně. 

Reakce na vlastní jméno, znalost jména, jmen ostatních dětí.  

Reakce na jednoduché pokyny a pobídky - dej , ukaž , sedni si. 

Pochopení a používání pojmů já - ty, můj - tvůj, mně - tobě.  



Sdělení přání, potřeby. 

Nácvik pozdravu - verbálně, gesty. 

Poděkování - verbálně, gesty. 

Chování u stolu. 

U žáků se závažnými komunikačními problémy využití metod alternativní komunikace.  

Pokud žáci nejsou schopni ani komunikace pomocí piktogramů hledat další cesty 

dorozumění např. pomocí komunikačních tabulek vytvořených žákům ”na míru”.  
 

ŘEČOVÁ VÝCHOVA 

Zjištění organických předpokladů (rozštěpy apod.), podle potřeby iniciovat odborné vyšetření. 

Zjištění úrovně řeči a porozumění řeči (aktivní a pasivní slovní zásoby). 

Cviky rtů a jazyka. 

Cvičení mluvidel před zrcadlem. 

Nácvik správného dýchání: nádech nosem,  výdech ústy. 

Masáž a stimulace mluvidel,  cvičení mluvidel - vysunování a zasunování jazyka, zavírání a 

otvírání úst, polykání.  

Foukání, sfukování pírka, papírku, foukání bublin – bublifuk. 

Napodobování hlasů zvířat (mé, bú, bé, haf, mňau..). 

Napodobování zvuků (auto, traktor, bác, bum...). 

Nácvik hlásek podle potřeby. 

Ovládání síly hlasu. 

Individuální práce s logopedickým sešitem. 

Obohacování slovní zásoby a nácvik nových slov.  

Snaha o soustředěné naslouchání a porozumění slovům a jednoduchým větám,  

komentování dějové posloupnosti, seznamování se vztahy jevů a věcí. 

Motivace k slovnímu projevu, snaha o pochopení významu 2-3 slovných vět. 

Podpora mluvního projevu, vedení spontánních a jednoduchých tématických rozhovorů. 

Nácvik jednoduchých říkanek a básniček. 

V případě potřeby využívání alternativních forem komunikace. 

 
ROZVÍJENÍ LOGICKÉHO MYŠLENÍ A PAMĚTI 

Odpoutávání od stereotypních činností, ulpívavého myšlení. 

Snaha o koncentraci pozornosti.  

Manipulační činnost doprovázená pojmenováním, komentářem.  

Vytváření asociací  (slovo = osoba, věc,  činnost). 

Osvojování základních časových vztahů (teď, předtím, potom, dnes, včera, zítra). 

Orientace v čase (ráno, v poledne, večer, v noci ;  snídaně, oběd, večeře). 

Zobecňování (jablko, hruška = ovoce).  

Konkretizace (ovoce = jablko, hruška). 

Abstrakce: barva, počet, odvozování první hlásky ve slově. 

Negace: je - není, bylo - nebylo, chci - nechci, mám - nechci. 

Příčinné souvislosti: proč ? 

Rozlišování velikostí, tvarů, dvojic obrázků, skládání dějových obrázků. 

Orientace na řádce, na stránce, nácvik pohybu po řádce zleva doprava. 

Nácvik čtení globální metodou.  

Čtení samohlásek, souhlásek, spojování do slabik, případně do krátkých slov. 

Osvojování piktogramů. 

Psaní tiskacích písmen (vlastní jméno). 

Rozvíjení paměti, zapamatování a  opakování slov, říkanek, básniček. 



Reprodukce krátkého textu,  vyprávění (co jsme viděli, co jsme dělali, co jsme měli k obědu). 

Zapamatování 2-3 slov, hra na obchod. 

Cvičení pozornosti. 

Koncentrace pozornosti na určitou činnost (zpočátku v rozsahu několika vteřin či minut). 

Motivace k soustředěné činnosti skupinové či individuální. 

Pozorné sledování krátkého vyprávění, poslech hudby, pozorné sledování televize, videa. 

Rozvíjení volních vlastností, zejména vytrvalosti.  

Vytváření a chápání kvantitativních  vztahů (všechno, nic, mnoho, málo). 

Vytvářet představy počtu -  hmatem, zrakem, verbálně. 

Posloupnost čísel, jejich porovnávání,  přiřazování číslic. 

Pokus o psaní číslic. 

 
ROZVÍJENÍ GRAFICKÝCH SCHOPNOSTÍ 

Cvičení jemné motoriky: cvičení paže, lokte, zápěstí. 

Cvičení dlaní a prstů obou rukou, tvoření špetky. 

Uchopení předmětů do celé ruky, do špetky, do dvou prstů. 

Čmárání: prstem do písku, do krupce, do rýže. 

Spontánní malba – prstem, houbou, úchop tužky a štětce, 

voskovkami, pastelkami, fixem, tužkou. 

Horní a dolní oblouk oběma směry. 

Svislé čáry shora dolů. 

Svislé čáry zdola nahoru. 

Odstředivé čáry: sluníčko, dostředivé čáry. 

Vlnovka. 

Šikmé čáry shora dolů. 

Šikmé čáry zdola nahoru. 

Smyčka nahoru, smyčka dolů. 

Pojem písmeno, první písmeno jména. 

Pokus o psaní hůlkovým písmem (I,O,V,A). 

Rovnání písmen do řádků (písmena z plastické hmoty, z látky, z perníku). 

Tvarové prvky písmen tiskací abecedy. 

 

PRACOVNÍ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

 

Úkolem pracovní výchovy je rozvíjet jemnou motoriku žáků, zvyšovat jejich 

samostatnost, soběstačnost a nezávislost. Pracovní výchova v rehabilitační  třídě se skládá ze 

tří vzájemně propojených složek: z nácviku sebeobsluhy a péče o vlastní osobu, výchovy 

k péči o okolní prostředí a vytváření  pracovních dovedností a návyků. 

 

Ve výtvarné výchově  se rozvíjejí tvořivé schopnosti a dovednosti  žáků  při využívání 

různých technik výtvarných činností a při práci s různými materiály. 

 

Obsah učiva: 

 
SEBEOBSLUHA 

Nácvik  svlékání a  oblékání  oděvu. 

Odkládání  oděvů na věšák a obuvi na určené místo. 



Nácvik obouvání a přezouvání. 

Šněrování bot a  pokus o vázání tkaniček na velkém modelu. 

Šněrování bot, pokus o vázání tkaniček. 

Oblékání a svlékání tepláků. 

Oblékání a svlékání svetru. 

Oblékání a svlékání čepice, šály, rukavic. 

Rozepínání a zapínání knoflíků na velkém modelu. 

Rozepínání a zapínání knoflíků. 

Rozepínání  zipů. 

Oblékání a svlékání ponožek. 

Udržování pořádku v osobních věcech. 

 

HYGIENICKÉ NÁVYKY 

Osobní hygiena - mytí rukou, používání mýdla, ručníku. 

Používání  kapesníku. 

Nácvik používání nočníku, WC. 

Čistění zubů. 

Česání vlasů. 

Spolupráce při hygieně.  

Přepírání na panenku, mytí hraček. 

 

STOLOVÁNÍ 

Nacvičování správného žvýkání a kousání potravy. 

Pití slámkou,pití z hrnečku.  

Vnímání přijímání potravy a vylučování. 

Nácvik správného sezení u jídla. 

Používání lžíce. 

Používání příboru, ubrousku. 

Osvojování správného stolování a samostatnosti při jídle. 

Spolupráce při přípravě svačiny. 

Prostírání stolu. 

Úklid  stolu po jídle. 

 

PÉČE O OKOLNÍ PROSTŘEDÍ 

Úklid ve třídě. 

Utírání prachu. 

Utírání tabule. 

Nácvik zametání. 

Péče o pokojové květiny, zalévání květin. 

Výzdoba třídy na Vánoce, Velikonoce a další svátky. 

Práce na školním pozemku: setí ředkvičky, setí hrachu. 

Hrabání posekané trávy. 

Sklízení ovoce a zeleniny. 

Další činnosti podle úrovně pohybových a rozumových schopností. 

 
PRÁCE S RŮZNÝMI DRUHY MATERIÁLU 

 

Práce s pískem, kostkami, stavebnicemi 
 



Práce s pískem na pískovišti: 

Stavění bábovek, kopců, cest, tunelů, přemísťování písku. 

Vybírání kamínků z písku. 

Upravování pískové plochy rukama, lopatkou, hráběmi, prkýnkem.  

Dům ze dvou kostek, most ze tří kostek, komín. 

Řazení molitanových kostek ve vodorovném a svislém směru. 

Ukládání kostek do krabic. 

Práce  se  stavebnicí. 

Postav co chceš a umíš. 

Práce s dřevěnou stavebnicí. 

Práce s hříbkovou a kroužkovou stavebnicí. 

Využití mozaikové a magnetické stavebnice. 

 

Modelování 

Zpracování modelovací hmoty oběma rukama. 

Trhání modelovací hmoty na malé kousky a rovnání na plochu. 

Tvarování kuliček různých velikostí v dlaních. 

Vykrajování ”cukroví” z placky rozválené válečkem. 

Tvoření válečků z modelovací hmoty (hadi, prstýnky, kroužky apod.). 

Práce s různými plastickými materiály. 

 

Práce s barvami 

Hra s prstovými barvami – roztírání dlaní, otisk ruky, prstu. 

Hra s temperovou barvou  - roztírání houbou, štětcem. 

Zapouštění barvy do klovatiny. 

Otisk dřevěného nebo bramborového tiskátka. 

Muzikomalba – hra s barvou na velkém formátu papíru při hudbě. 

Kresba voskovými pastely, pastelkami, uhlem, rudkou , křídou. 

Tématická malba, kresba. 

 

Práce s papírem 

Mačkání jemného materiálu na kuličky. 

Hry s papírovými kuličkami (házení a ukládání do různých nádob). 

Trhání papíru na malé kousky, sbírání, rovnání do misek, kelímků, krabiček. 

Lepení papíru na vymezenou plochu.  

Navlékání natrhaného papíru na špejli. 

Trhání papíru na tenké proužky, stříhání. 

Řetěz na stromeček, přehýbání papíru, lepení natrhaných proužků. 

Rolování papíru. 

 

Práce s textilními materiály 

Navíjení vlny na cívku, do klubka. 

Navíjení provázku na cívku. 

Navlékání korálů na šňůrku. 

Překládání a stříhání látky. 

Nalepování látky. 



Koláž. 

Šití jehlou s tupým hrotem. 

Stehy na cvičné desce. 

 

Práce s přírodními materiály 

Sbírání kaštanů, žaludů, jejich třídění, ukládání. 

Sbírání přírodnin a jejich ukládání. 

Figurky z přírodnin (s pomocí učitele). 

Trhání listů podle žilek, namáčení, obtiskování. 

Lisování listů, lepení do podzimních motivů. 

Navlékání listů. 

Navlékání jeřabin. 

Třídění semen fazole, čočky, kukuřice a ukládání do sáčků. 

Další činnosti podle zručnosti žáků a dostupnosti zdrojů. 

 

HUDEBNÍ A  POHYBOVÁ VÝCHOVA 

 

Hudební a pohybová výchova v Rehabilitačním vzdělávacím programu pomocné školy 

plní několik funkcí. Rozvíjí muzikálnost žáků, jejich rytmické a intonační schopnosti, 

pohybovou kulturu a napomáhá rozvoji jejich řeči. Plní i funkce psychoterapeutické, pomáhá 

žákům k odreagování  napětí, k překonávání únavy a zlepšování nálady a podílí se na 

koncentraci jejich pozornosti. 

 

Jako většině lidí i žákům v Rehabilitačním vzdělávacím programu přináší hudba radost  

a jejich záliby v hudbě je možno výchovně využívat. 
 

 

Obsah učiva: 

 

SLUCHOVÁ, DECHOVÁ A HLASOVÁ CVIČENÍ 

Rozlišování zvuků hudebních nástrojů. 

Pravidelné dýchání, správné držení těla při dýchání. 

Nácvik správné výslovnosti textů písní a říkadel. 

Rytmizace říkadel. 

Zpěv jednoduchých písní pokud možno s doprovodem hudebního nástroje. 

Ranní chvilky při kytaře (nebo jiném nástroji). 

 

RYTMICKÁ CVIČENÍ 

Hra na jednoduché nástroje (bubínek, triangl, hůlky) 

a na další dostupné předměty (vařečky, misky, pokličky apod.). 

Hra na tělo (tleskání, dupání). 

 

HUDEBNĚ POHYBOVÁ CVIČENÍ 

Pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky. 



Pohyb podle rytmických doprovodů. 

Hudebně pohybové činnosti - tanečky, jednoduchá rytmická cvičení. 

 

POSLECH HUDBY 

Soustředěný poslech spojený s vnímáním rytmu a melodie. 

Poslech krátkých skladeb různého charakteru. 

Poslech relaxační hudby. 

 

 REHABILITAČNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 

 

Úkolem  rehabilitační   tělesné výchovy v Rehabilitačním vzdělávacím programu 

pomocné školy je prostřednictvím pohybových aktivit přispívat ke zmírnění důsledků 

mentální retardace  žáků. Pojetí rehabilitační tělesné výchovy je zaměřeno na rozvíjení aktivní 

hybnosti dětí s těžkým mentálním postižením, správné držení těla, zvládnutí základních 

pohybových dovedností, na rozvíjení a posilování pohybové výkonnosti a zvyšování tělesné 

zdatnosti. 

 

Rozvíjení hybnosti těžce mentálně postižených žáků, která je vzhledem k závažnosti 

mentální retardace výrazně omezená, jde ruku v ruce s rozvíjením jejich rozumových 

schopností . 

 

Rehabilitační  pohybovou výchovu v rehabilitačních třídách pomocné školy vede 

pedagogický pracovník (speciální pedagog se somatopedickou kvalifikací) s rehabilitačním 

zaměřením. 

 

Ke zvýšení účinnosti tělesné výchovy na fyzický a mentální rozvoj žáků  je vhodné 

podle podmínek školy využívat i přírodní prostředí. Tělovýchovné chvilky je třeba zařazovat i 

do vyučovacích hodin a do přestávek v průběhu celé doby pobytu žáka ve škole. 

 

Zaměření rehabilitační  tělesné výchovy musí odpovídat fyzickým i psychickým 

možnostem jednotlivých žáků, jejich zdravotnímu stavu a specifice jejich postižení. 

 

Obsah učiva: 

 
ROZVÍJENÍ HYBNOSTI  

Ležení a otáčení se na vhodné podložce (např. na žíněnce, vodním lůžku). 

Polohování s oporou. Zvedání hlavy s výdrží. Otáčení hlavy. 

Uvolňování končetin, cviky na podložce, přetáčení trupu. 

Lezení a plazení daným směrem, volně v prostoru, mezi překážkami. 

Stimulace pohybu v prostoru a změny polohy. 

Nácvik vertikalizace, případně s využitím kompenzačních pomůcek. 

Procvičování sezení na židli, samostatného stoje, správného držení těla. 

Chůze za ruku, kolem nábytku s jeho oporou,nácvik několika samostatných kroků.  

Nácvik chůze po nakloněné rovině. 

Chůze po schodech a ze schodů s vedením za obě ruce. 



Procvičování koordinace pohybů, běh na krátké vzdálenosti, střídání s chůzí, poskoky, skoky 

snožmo, stoj na jedné noze, chůze po čáře, po lavičce, seskoky. 

Pohybové hry. 

Úkony zaměřené na stimulaci jednotlivých svalových skupin. Úchop a manipulace  

 s předměty, pohyb s kinetickými a ozvučenými hračkami. 

 Pohybové činnosti v rytmu hudby.  

 Hry s míči – kutálení, kopání do míče, hod na cíl, hod horním obloukem, chytání míče. 

 Činnosti zaměřené na uvolnění a zklidnění organismu, masáže, relaxace, jógové cviky. 

 

ROZVÍJENÍ JEMNÉ MOTORIKY 

 Uvolňování horních končetin metodou masáží a hlazení. 

 Procvičování ramenního a loketního kloubu, zápěstí, záprstí pomocí uvolňovacích cviků. 

 Rozvoj cíleného pohybu rukou, prstů, úchop, nácvik různých druhů úchopu.  

 Odstraňování mimovolních pohybů koncentrací pozornosti. 

 Tvoření špetky, přebírání, trhání, úchop drobných předmětů. 

 Manipulace s předměty, vkládání, navlékání, stavebnice, puzzle, kostky, mozaiky, míčky. 

Práce s modelovacími hmotami. 

 
REHABILITAČNÍ CVIČENÍ 

(dle doporučení  a pod supervizí odborného lékaře) 

 

Cvičení dle Bobatha, cvičení orofaciální oblasti. 

Zcitlivění dlaňové části ruky pro pozdější úchop. 

Nácvik klíšťového a špetkového úchopu.  

Masáže zad a končetin pro lepší prokrvení těla, prevence tvorby proleženin. 

Reflexní masáže plosek nohou.  

Stabilizace sedu, posilování zádových svalů. 

Uvolňování kontraktur na dolních končetinách. 

Využívání  speciální židle, stolu  s náklopnou deskou, speciálního psacího náčiní.  

Cvičení v kuličkovém bazénu. 

Cvičení s  rehabilitačními míči a  polohovacími  kostkami. 

 

Škola může organizovat rehabilitační pobyty v přírodě s odborným zdravotnickým dohledem. 

 

 

Závěr: 

  

Rehabilitační vzdělávací  program pomocné školy 

nabývá účinnosti dnem 1. září 2003 

 

 

 

JUDr.Petra Buzková, v.r. 

ministryně 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schvaluje 

 

Projekt 
Poradenské služby pro klienty s autismem  a poruchami autistického spektra 

 
č.j. 15 987/03-24 

 

1. Zdůvodnění potřeby realizace  

 

Dle světových statistik se uvádí 4 - 5 osob s autismem na 10 tisíc narozených. V současné 

době není u nás přesnější údaj o počtu osob s autismem k dispozici, není prováděna důsledná 

diagnostika a evidence. Dle kvalifikovaného odhadu na základě statistiky by v ČR mělo být 

asi 20 tisíc osob s autismem (v širším měřítku i s hraničními případy). Lze předpokládat, že 

převážná většina těchto osob s autismem může být potencionálními klienty a mít prospěch 

z poradenských a dalších služeb zde navrhovaných do systému a pokusně ověřovaných. 

 

Nutnost zajištění fungujícího systému, zaručujícího kvalitu poradenských služeb klientům 

s autismem je aktuální.V republice vcelku uspokojivě funguje systém SPC, která poskytují 

poradenské služby pro klienty s různými druhy zdravotního postižení. Klientům s autismem, 

vzhledem ke specifickým problémům, které toto postižení přináší, není zatím v potřebném 

rozsahu zajišťována systematická poradenská péče, na rozdíl od jiných druhů zdravotního 

postižení. Poradenská péče o tyto klienty je zatím nabízena spíše nahodile v některých SPC 

pro mentálně postižené a dalších zařízeních státních i nestátních. Kvalita těchto služeb není 

většinou sledována ani systematicky metodicky podporována. 

 

Poradenské služby pro klienty s autismem je nutno řešit v součinnosti s potřebami rodin 

klientů s autismem, což vyžaduje splnit základní požadavek - místní dostupnost 

poradenských služeb a jejich propojení na vzdělávání a další související a následnou 

podporu v oblasti zdravotní a sociální.  

 

2. Obsah, cíl a úkoly projektu 

 Obsahem projektu je postupné zavádění efektivního systému poradenských služeb 

v oblasti vzdělávání pro děti, žáky, mladistvé a dospělé s autismem, pro jejich zákonné 

zástupce, pro pedagogické pracovníky a další odborníky, průběžné vyhodnocování fungování 



tohoto systému a navrhování potřebných kroků a postupů ke zkvalitnění poradenských služeb 

a jejich realizace.  

 

 Cílem projektu je zajištění kvalitních, specializovaných, odborných, státem 

garantovaných a místně dostupných poradenských služeb pro osoby s autismem, jejich 

rodiny a pedagogy ve všech 14 krajích na území České republiky. 

 

Na základě cíle jsou stanoveny tyto úkoly: 

 

1. V poskytování poradenských služeb vytvořit systém, který respektuje dostupnost a 

soběstačnost služeb v kraji jako základní požadavek rodičů dětí s autismem a pedagogů. 

Zajistit účelné místní rozložení odborně erudovaných speciálních pedagogů a psychologů 

v problematice poskytování poradenských služeb klientům s autismem se základem 

stálých, bezplatných služeb v síti SPC (zejména v síti SPC pro mentálně postižené). Snažit 

se o možné propojení se zařízeními (státními i nestátními), která poskytují vzdělávání a 

poradenské služby klientům s autismem. 

2. Odbornost a kvalitu služeb podpořit jednak účelným systém metodické podpory 

(supervize) a jednak zajištěním kvalitního základního i stálého průběžného vzdělávání 

odborných pracovníků s možností seznamování s aktuálními zahraničními trendy v 

podpoře klientů s autismem. 

3. Zajistit základní nabídku diagnostických, metodických a didaktických materiálů a 

pomůcek, její rozšiřování a průběžnou aktualizaci. 

4. Zabezpečit možnost kvalitní diagnostiky a stanovení individuálních přístupů, strategií 

a programů  využíváním vícedenních pobytů dětí i s jejich rodiči v místě odborného 

pracoviště, eventuelně ve výjimečných případech i možnost zajištění pobytů klientů 

s autismem v situaci, že rodina nemůže zajistit na přechodnou dobu péči - krizové situace, 

respitní péče. 

5. Rozšířit poradenský systém o služby, které zohlední potřeby klientů s autismem bez 

mentálního postižení. 

6. Podporovat komplexnost služeb účinnou spoluprácí institucí a odborných pracovníků 

resortu školství, zdravotnictví a sociální péče. 

 

 

3. Doba trvání projektu 

 
Pět školních roků:  2001/2002  -  2005/2006 

 

4. Organizační zajištění projektu 

 

Základní informace jsou uvedeny v záhlaví tohoto materiálu. Z hlediska územního 

pokrytí potřeb poradenských služeb nezastupitelné místo v systému poradenských služeb a 

vzdělávání klientů s autismem mohou zaujímat speciálně pedagogická centra, ale systém 

může zahrnovat i další zařízení. Ověřovaný systém počítá s SPC, zejména SPC pro mentálně 



postižené jako se základním článkem systému poradenské péče o klienty s autismem, 

protože jako zařízení státní a krajské správy (zřízená státem) garantují péči stabilní s možností 

ovlivnění kvality služeb pro klienty. Zároveň je však tento systém pojímán jako otevřený, do 

kterého bude možno výhledově zahrnout i další zařízení stávající i nově zřizovaná. 

Doporučujeme však před zařazením do navrhovaného systému péče o klienty s autismem 

kontakt odborných pracovníků pověřených metodickou podporou a koordinací služeb s těmito 

pracovišti pro zjištění jejich zájmu o spolupráci při zajišťování odpovídající kvality 

poskytovaných služeb.  

 

Ředitel školy a příslušného  SPC vytvoří na svém pracovišti podmínky pro práci 

krajského metodika – koordinátora (např. zohlednění jeho nových povinnosti v rámci  

pracovního úvazku v SPC, zvážení možnosti jeho finančního ohodnocení, pokud nebude 

možnost tohoto ohodnocení z požadovaného grantu, event. o další možnou podporu dle potřeb 

tohoto pracovníka ze strany ředitele).  



5. Harmonogram etap projektu 

 

 Přípravná etapa - analýza současného stavu  (1.9.2001 - 30.6.2003) - viz základní 

rozpracování v tomto materiálu. 

 První etapa - příprava konkrétních doporučení a stanovení úkolů a jejich postupná 

realizace v rámci krajů (1.9.2003 – 31.12.2003). Vyhodnocení první etapy (1.1.2004 - 

28.2.2004) - viz základní rozpracování v tomto materiálu.  

 Druhá etapa - (1.3.2004 - 30.6.2006) bude rozpracována postupně na základě průběhu, 

výsledků a výstupů z první etapy. 

 Závěrečná etapa - (30.6.2006 - 31.8.2006) vyhodnocení včetně sumáře závěrů k realizaci.  

 

 

Přípravná etapa 

(sestavení týmu odborníků, příprava a realizace analýzy stávajícího stavu) 

(1.9.2001 - 30.6.2003) 
 

S ohledem na probíhající reformu státní správy a na požadavek místní dostupnosti 

poradenských služeb a péče pro klienty doporučujeme jako základ k vytvoření systému a 

fungující sítě pověřit 14 odborných pracovníků z SPC (vždy jednoho z každého kraje - 

nejlépe z krajského města) funkcí metodika - koordinátora poradenských služeb pro 

klienty s autismem v kraji. Seznam uvedených pracovníků včetně kontaktů - viz. Příloha č.1. 

 

Postup: 

1. stanovit metodiku výběru SPC a odborného pracovníka z kraje k pověření funkcí 

koordinátora  (MŠMT odb.24, IPPP) 

 

2. vymezit požadavky na koordinátora a stanovit jeho hlavní úkoly (MŠMT odb.24, IPPP, 

odborník v problematice autismu,…) 

 

3. iniciovat 1. pracovní setkání 14 koordinátorů z krajů  (MŠMT odb.24, IPPP), jehož 

obsahem bude: konzultace k aktuálnímu stavu péče o klienty s autismem, dopracování 

návrhu systému poradenských služeb pro klienty s autismem, upřesnění základních úkolů 

koordinátora v rámci kraje, zadání úkolu zpracování analýzy - výchozího stavu 

poradenských služeb pro klienty s autismem v rámci kraje 

 

a) příprava metodiky ke zpracování analýzy (IPPP, MŠMT odb.24, ČŠI, krajští    

koordinátoři - září, říjen 2002) 

b) termín pro zmapování situace v krajích (červen 2003) 

 

4. sběr údajů a mapování situace v kraji dle připravené metodiky ve spolupráci se školami a 

školskými zařízeními, orgány státní správy a samosprávy, obč. sdruženími, úřady práce 

apod., zpracování údajů, přehledný souhrnný popis situace v jednotlivých krajích (počet 

klientů s autismem, přehled zařízení, která poskytují služby pro klienty s autismem, počet 

odborných pracovníků a jejich kvalifikace a rozmístění v kraji, doplněné další vzdělání, 

obsah služeb, rozsah služeb, kvalita služeb) dle posouzení koordinátorů, v případě potřeby 

pomoc ČŠI  (zajistí koordinátoři z krajů s možností průběžných vzájemných konzultací a  

pracovních setkání) 

 



5. souhrnné zpracování údajů z jednotlivých krajů - výchozí situace. Materiál bude 

v písemné i elektronické podobě k dispozici zájemcům (zajistí IPPP, ČŠI – do 1.9.2003)  

 

6. svolání 2. pracovního setkání s koordinátory - seznámení s výsledky souhrnného 

zpracování jimi připravených podkladů z krajů, příprava strategie dalšího postupu k plnění 

základního cíle a jednotlivých úkolů v rámci pokusného ověřování. Rozdělení a 

specifikace úkolů plněných v rámci jednotlivých krajů a v rámci celorepublikové 

koordinace (zajistí MŠMT odb.24, IPPP, ČŠI - září 2003)  

 

7. zpracování žádosti o grantový úkol v rámci resortního výzkumu MŠMT ČR (s možností 

realizace v průběhu 2 let) pro krytí finančních odměn realizátorům a potřebných služeb 

(zajistí IPPP) . 
 

 

První etapa  

(příprava konkrétních doporučení, stanovení úkolů a jejich postupná realizace) 

(1.9.2003 - 31.12.2003) 
 

Na úrovni jednotlivých krajů – krajští koordinátoři s podporou mateřských SPC, 

IPPP ČR, MŠMT odb.24, ČŠI, orgánů státní správy aj. -  budou mít hlavní úkol jasně 

formulovat základní potřeby ke zlepšování efektivnosti, místní dostupnosti a kvality 

poradenských služeb dle zjištěného stavu a specifik v kraji,  určení priorit a postupu 

realizace (do 31.10.2003).  

 

Koordinátoři předloží návrh postupu s podrobně rozpracovanou 1. etapou na základě 

konzultací provedených v kraji s příslušnými orgány státní správy a dalšími institucemi a 

odborníky, dle konkrétní situace a reálných možností v kraji.  

 

V tomto návrhu si stanoví své úkoly, dále úkoly a konkrétní potřebu podpory (po 

projednání s ředitelem školy) mateřského SPC, potřebu materiálního a finančního zajištění 

těchto úkolů, možnosti krytí těchto finančních nákladů, projednané úkoly pro další SPC, i 

jednotlivé odborné pracovníky ze zařízení v resortu školství, postup - navržený 

harmonogram plnění úkolů. 

 

Bude třeba jasně specifikovat úkoly: 

 

1. zlepšování místní dostupnosti služeb - konkrétní způsoby a postupy v jednotlivých krajích 

- v obcích, zařízeních, u odborných pracovníků, dle zjištěné situace, možnosti rozšíření 

kvalifikované péče v institucích, důraz na možnost služeb v domácím prostředí – zejména 

v raném a předškolním věku klientů s autismem 

2. zavedení adresáře a přehledné mapy postupného pokrývání místní dosažitelnosti 

rozšiřování  komplexnosti služeb v kraji s ohledem na počet klientů a místo jejich bydliště  

3. metodická podpora pedagogů žáků s autismem, sjednocení osnovy pro vypracování 

individuálního vzdělávacího programu 



4. další vzdělávání odborných pracovníků v problematice péče o klienty s autismem v rámci 

kraje, formulovat požadavky pro metodickou podporu a další vzdělávání ze strany IPPP, 

vysokých škol  

5. další konkrétní úkoly. 



Vlastní realizace a plnění úkolů první etapy projektu 
 

Na úrovni krajů   

Plnění úkolů dle obsahu a harmonogramu stanoveného v jednotlivých krajích, s možnostmi 

pracovních setkání a konzultací.  

Zajistí koordinátoři z krajů (do 31.12.2003) 

 

Na úrovni celorepublikové - IPPP, ČŠI, MŠMT - odbor 24 podpoří zejména kvalitu 

poradenských služeb: 

 

1. Posílení personálního obsazení speciálně pedagogických center krajských 

koordinátorů o 1 úvazek odborného pracovníka s ekonomickým zabezpečením.  

 

2. V systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků - zajišťování speciální 

odbornosti poradenských a pedagogických pracovníků pro práci s klienty s autismem 

(základní kurzy, rozšiřující, prohlubující, stáže, pracovní setkání a konzultace, průběžné 

předávání aktuálních a nových poznatků v oblasti poradenských služeb, metod, technik ve 

vzdělávání a diagnostice klientů s autismem apod.). 

 

3. Přípravou metodické podpory (supervizní setkání, pracovní setkání koordinátorů 

z krajů, operativní konzultace při řešení těžších problémů, krizových situací v jednotlivých 

krajích, pokud nebudou toto zatím schopny vyřešit stávající odborníci v kraji). Výhledově 

IPPP povede seznam - adresář odborných pracovníků schopných poskytovat metodickou 

podporu a odborné konzultace v této oblasti. 

 

4. Přípravou a vydáváním metodických, studijních a diagnostických materiálů 

k doplnění kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 
 

Termín: průběžně do 31.12.2003 
 

Vyhodnocení úkolů první etapy leden - únor 2004 
 

Zprávu o plnění úkolů a aktuálním stavu v jednotlivých krajích zpracují krajští 

koordinátoři. Sumarizaci, na základě dodaných informací z jednotlivých krajů, provede a 

souhrnnou zprávu z první etapy zpracuje IPPP ČR. Součástí souhrnného materiálu bude i 

vyhodnocení stavu v oblasti dalšího vzdělání odborných pracovníků v problematice autismu a 

přípravy metodických a diagnostických materiálů, které zpracuje IPPP ČR. Materiál bude 

v písemné podobě předložen k informaci gremiální poradě skupiny 2 MŠMT a v případě 

doporučení zveřejněn na webových stránkách MŠMT. 

 
 

 

 

 

 

V Praze dne 24. června 2003 
 

 

PaedDr.Jaroslav Müllner, v.r. 

náměstek ministryně 

 



Projekt AUTISMUS – adresář 

Kraj Škola Město PSČ Ulice Jméno Telefon + E-mail 

Praha SPC při Speciálních školách Praha 10 - Malešice 108 00 Chotouňská 476 PhDr. Olga Opekarová +420 274 772 945 
spcchotounska@volny.cz 

Středočeský SPC Vertikála při Pomocné 

škole 

Praha 6 -Bubeneč 160 00 Rooseveltova 8/169 PaedDr.Věra Čadilová +420 723 193 025 

psroos@volny.cz 

Jihočeský SPC při Spec. školách České Budějovice 370 01 Štítného 3 Mgr. Věra Koppová +420 387 311 945 
specskoly.cb@cmail.cz 

Plzeňský SPC při Spec. školách pro TP Zbůch u Plzně 349 330 22  Mgr. Miroslava Hanzlíková +420 377 931 648 
hanzlikovamiroslava@volny.cz 

Karlovarský SPC při Spec. škole Karlovy Vary 360 17 Vančurova 83 Mgr. Dagmar Zdanovcová +420 353 561 766 
spec-skoly@volny.cz 

Ústecký SPC při Spec. školách pro TP Teplice 415 01 U Nových Lázní 2 Mgr. Vanda Korandová +420 417 539 367 
spcnltp@volny.cz 

Liberecký SPC při ZvŠ Turnov 511 01 Sobotecká 242 Mgr. Zdeňka Svobodová +420 481 312 140 
zvsturnov@cmail.cz 

Královéhradecký SPC pro MP při Spec. školách Hradec Králové III. 500 03 Hradecká1231 Mgr. Lenka Semeráková +420 495 514 681 
specialnicentrum@seznam.cz 

Pardubický Spec. škola SVÍTÁNÍ,o.p.s. Pardubice 530 02 Nár. hrdinů 8 Mgr.Markéta Jirásková +420 466 401 863 
svitani.spc@seznam.cz 

Vysočina Speciální škola Havlíčkův Brod 580 03 U Trojice 2104 Mgr. Klára Sojková +420 569 422 220 
specialni.skola@worldonline.cz 

Jihomoravský SPC při Zvl. škole Brno 614 00 Husovická 14 Mgr. Zuzana Žampachová +420 545 241 414 
zuzanazampachova@seznam.cz 

 Olomoucký SPC při Spec. školách Olomouc-Řepčín 771 00 Svatoplukova 11 Mgr. Kateřina Lamačová +420 585 414 709 
jakubl@volny.cz 

 Moravskoslezský SPC při Spec. školách Ostrava 700 03 kpt. Vajdy 1a Mgr. Pavla Olšáková +420 596 746 805 
specsk@promail.cz 

Zlínský SPC při Spec. školách Kroměříž 767 01 F.Vančury 3695 Bc. Jarmila Vidlářová +420 573 345 236 
spec.skoly@worldonline.cz 

        



 

 

MINISTERSTVO  ŠKOLSTVÍ  MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 
 

Učební osnova předmětu 

Fyzika 
pro ekonomické lyceum 

4 hodiny týdně celkem 

 

Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 24. června 2003, 

čj. 13892/2003-23 s platností od 1. září 2003 počínaje prvním ročníkem 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

  

Předmět fyzika přispívá k chápání přírodních jevů a jejich souvislostí v přírodě i každodenním 

životě. 

 

Výchovně vzdělávací cíle 

Fyzikální vzdělávání směřuje k tomu, aby žák: 

 rozlišoval fyzikální realitu a fyzikální model; 

 získal základní představy o látkové a polní formě hmoty, o struktuře látek a jejich 

fyzikálních vlastnostech; 

 správně používal fyzikální jednotky, násobné i dílčí jednotky; 

 uměl pracovat s fyzikálními rovnicemi, příslušnými jednotkami, grafy a diagramy; 

 uměl  řešit jednoduchý fyzikální problém a opatřit si k tomu vhodné informace; 

 uplatnil obecné poznatky k vysvětlení konkrétního fyzikálního jevu; 

 chápal přínos fyzikálního poznávání při objasňování jevů v přírodě, každodenním životě, 

pro ochranu životního prostředí i svého zdraví . 

 

Z hlediska klíčových dovedností se důraz klade zejména na: 

 komunikativní dovednosti; 

 dovednost analyzovat a řešit problémy; 

 numerické aplikace. 

 

Učivo je strukturováno do tradičních tematických celků: 

 mechanika 

 molekulová fyzika a termika 

 mechanické vlnění a kmitání 

 elektřina a magnetismus 

 optika 

 fyzika elektronového obalu a atomového jádra 

 závěr fyziky 

 

Učební osnova je určena pro vyučování v rozsahu čtyři týdenní vyučovací hodiny za studium. 

Důležitou součástí výuky jsou aplikace poznatků v běžném životě a jednoduchá fyzikální 



měření. Doporučuje se provedení nejméně čtyř laboratorních cvičení v rozsahu jedné 

vyučovací hodiny. Příprava na měření a zpracování protokolu mohou být součástí samostatné 

práce žáků mimo vyučovací hodiny. 

  

 

 

 

Rámcový rozpis učiva 

 

1. Úvod 

Obsah a význam fyziky pro rozvoj dalších věd i pro praktický život. Fyzikální veličiny a 

jednotky, převody jednotek. 

Aplikace: 

 z historie měření hmotnosti, délky a času, kalendář. 

 

1. Mechanika 

 Kinematika 

Relativnost pohybu, vztažná soustava. Dráha, průměrná a okamžitá rychlost, zrychlení. 

Rozdělení pohybů podle trajektorie a podle změn rychlosti. Pohyb rovnoměrný přímočarý, 

rovnoměrně zrychlený a rovnoměrně zpomalený přímočarý pohyb, rovnoměrný pohyb po 

kružnici. Skládání pohybů. 

Dynamika 

Vzájemné působení těles, Newtonovy pohybové zákony. Hybnost tělesa a impuls síly, zákon 

zachování hybnosti. Síly působící při rovnoměrném pohybu po kružnici 

Práce, výkon energie 

Mechanická práce, mechanická energie. Zákon zachování energie. Výkon a účinnost.  

Gravitační pole 

Gravitační zákon, gravitační a tíhové pole, pohyby v gravitačním a tíhovém poli. Keplerovy 

zákony. Sluneční soustava.                                                                                                                            

Mechanika tuhého tělesa                                                                                                                

Moment síly vzhledem k ose otáčení, momentová věta, moment dvojice sil. Těžiště, druhy 

rovnovážné polohy, stabilita tělesa.  

Mechanika tekutin                                                                                                                           

Tlak v tekutině způsobený vnější silou. Pascalův zákon. Hydrostatický a aerostatický tlak. 

Archimédův zákon a jeho aplikace. Ustálené proudění ideální tekutiny. Proudění reálné 

tekutiny, odpor prostředí.                                                

Aplikace: 

 fyzika v dopravě (např. pohyb vozidla, s–t diagram, v-t diagram, pohyb letadla, 

parašutisty, jízda dopravního prostředku v zatáčce, odporové síly, dopravní nehoda), 

 setrvačnost na příkladech z každodenního života i technické praxe, příklady konkrétních 

sil akce a reakce, 

 využití odstředivé síly, 

 zjišťování příkonu běžně používaných spotřebičů, 

 lety umělých kosmických těles, 

 kosmický výzkum a jeho význam (např. ve zdravotnictví – vliv beztížného stavu a přetížení 

na organismus, 

 využití energie proudící tekutiny (vodní turbíny, větrné elektrárny). 

 

3. Molekulová fyzika a termika                                                                                                                    



Základní poznatky molekulové fyziky                                                                                         

Kinetická teorie látek, Brownův pohyb. Termodynamická soustava a její rovnovážný stav, 

rovnovážný děj.                                                                                                                           

Vnitřní energie soustavy                                                                                                    

Vnitřní energie soustavy. Tepelná výměna, změna vnitřní energie soustavy a způsoby její 

změny, první termodynamický zákon. Teplota a teplotní stupnice.                                               

Přenos vnitřní energie                                                                                                 

Tepelná kapacita tělesa (soustavy), kalorimetrická rovnice. Šíření tepla.                                               

Struktura a vlastnosti plynů                                                                                                             

Ideální plyn, teplota a tlak ideálního plynu. Stavová rovnice ideálního plynu, jednoduché děje 

s ideálním plynem.                                                                                                                   

Struktura a vlastnosti pevných látek                                                                                             

Krystalová mřížka a její poruchy. Deformace pevného tělesa, Hookův zákon. Teplotní 

roztažnost pevných těles.                                                                                                     

Struktura a vlastnosti kapalin                                                                                               

Povrchová vrstva kapaliny, povrchová energie, povrchové napětí. Kapilarita. teplotní 

objemová roztažnost kapalin.                                                                                                

Změny skupenství látek                                                                                                     

Skupenské změny: tání, tuhnutí, vypařování, var, kondenzace, sublimace. Fázový diagram. 

Práce plynu                                                                                                                   

Práce plynu při stálém a proměnném tlaku. Kruhový děj a jeho účinnost. Druhý 

termodynamický zákon. Tepelné motory. 

Aplikace: 

 vlhkost vzduchu a její vliv na organismus, 

 tepelné motory a jejich účinnost, 

 vliv spalovacích motorů na životní prostředí, 

 z historie fyziky a významných technických objevů. 

 

4. Elektřina a magnetismus 

Elektrické pole 

Vlastnosti elektrického náboje, Coulombův zákon, permitivita prostředí. Intenzita 

elektrického pole, elektrický potenciál a elektrické napětí. Vodiče a izolanty v elektrickém 

poli, kapacita vodiče, kondenzátor. 

Elektrický proud v látkách 

Vznik stejnosměrného elektrického proudu. Zdroj elektrického napětí. Ohmův zákon pro část 

elektrického obvodu, elektrický odpor, spojování rezistorů. Ohmův zákon pro uzavřený 

obvod. Práce a výkon elektrického proudu. Vodivost elektronová, děrová a iontová. 

Magnetické pole 

Magnetické pole vodičů s proudem. Magnetické indukční čáry, magnetická indukce. 

Vzájemné silové působení dvou přímých rovnoběžných vodičů s proudy. Magnetické pole 

cívky. Látky v magnetickém poli. Magnetický indukční tok, elektromagnetická indukce, 

Faradayův zákon elektromagnetické indukce. Lenzův zákon, vlastní indukce. 

Střídavý proud 

Vznik střídavého proudu, obvod střídavého proudu s rezistorem, obvod střídavého proudu 

s cívkou a kondenzátorem. Střídavý proud v energetice.  

Aplikace: 

 měření elektrického proudu procházejícího rezistorem, 

 elektřina kolem nás, 



 přeměna tepelné energie na elektrickou – tepelná elektrárna, přenosová soustava 

energetiky, energetika a životní prostředí. 

 

5. Mechanické kmitání a vlnění 

Kmitání mechanického oscilátoru 

Kmitavý pohyb, harmonický pohyb. Dynamika harmonického pohybu. Kyvadlo. Vlastní 

kmitání, nucené kmitání, rezonance. 

Mechanické vlnění 

Vlnění postupné příčné a podélné. Šíření vlnění v prostoru, Huygensův princip. Interference 

vlnění, stojaté vlnění, chvění. Zvuk a jeho vlastnosti. Ochrana před nadměrným hlukem. 

Aplikace: 

 zvuk – významná složka životního prostředí, 

 účinky ultrazvuku a infrazvuku, ultrazvuk a jeho využití v technice i medicíně, 

 základy hudební a fyziologické akustiky. 

 

6. Optika 

Vlnové vlastnosti světla 

Světlo jako elektromagnetické vlnění. Záření infračervené, ultrafialové, rentgenové. Optické 

jevy na rovinném rozhraní. Interferenční jevy, ohybové jevy. Polarizace světla. 

Zobrazení zrcadlem a čočkou 

Zobrazení rovinným a kulovým zrcadlem, čočky jako zobrazovací soustavy. Zobrazovací 

rovnice. Zobrazení okem, lupou, dalekohledem, mikroskopem. 

Kvantová optika 

Vnější fotoelektrický jev, Einsteinova rovnice. Dvojí povaha světla. 

Fotometrie 

Fotometrické veličiny. Technika a hygiena osvětlování. 

Aplikace: 

 lidské oko, optické přístroje. 

 

7. Fyzika elektronového obalu a jádra atomu 

Fyzika elektronového obalu 

Elektronový obal atomu, kvantování energie. Kvantově mechanický model atomu vodíku. 

Využití emise záření. 

Fyzika atomového jádra 

Stavba jádra atomu. Jaderné přeměny. Experimentální metody jaderné fyziky. Jaderné reakce. 

jaderná syntéza, štěpení jader uranu. Řetězová reakce, jaderný reaktor, jaderná elektrárna. 

Radionuklidy a jejich využití. Biologické účinky jaderného záření a ochrana před ním. 

Fyzikální částice. 

Aplikace: 

 činnost jaderného reaktoru, jaderná elektrárna, přednosti a nevýhody jaderných                 

a tepelných elektráren, 

 bezpečnost při práci s jaderným zářením a radionuklidy, ochrana životního prostředí. 

 

8. Závěr fyziky 

Základní poznatky speciální teorie relativity. Základní poznatky astrofyziky.  

 

 



Doporučené náměty laboratorních měření 
Měření hustoty látky, určení průměru molekuly kyseliny olejové, určení povrchového napětí kapaliny, 

určení měrné tepelné kapacity, studium jednoduchého kmitavého pohybu, měření tíhového 

zrychlení, měření elektrického napětí a proudu, měření napětí spotřebiče, určení indexu lomu 

optického prostředí, měření optické mohutnosti čočky, porovnání svítivosti zdrojů světla. 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

dne 25. června 2003, č.j. 22 426/2003-24 s platností od 1. září 2003 počínaje 1. ročníkem 

 

PROFIL ABSOLVENTA 

 

Kód a název vzdělávacího programu: 

Kmenový obor: 3153E Tkadlec, tkalcovské práce, výroba koberců 
Učební obor:  31-53-E/003 (31-63-2/00) 

  Tkalcovské práce 
 

Zaměření: Učební obor nemá zaměření, je však možné směrovat přípravu žáků na zhotovování tkanin na ručních 

tkalcovských stavech a zhotovování drobných tkaných výrobků nebo na jednoduché pracovní činnosti 

v tkalcovnách v průmyslové výrobě tkanin. 

 

Dosažený stupeň vzdělání: odborná příprava pro výkon okruhu činností příslušného povolání 

 

Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list 

 

Výsledky vzdělávání: 

 Absolvent učebního oboru byl v návaznosti na všeobecně vzdělávací složku připravován tak, aby se u 

něj posílily předpoklady pro rozvoj osobnosti. V rámci jeho přípravy na práci v podmínkách rychle se měnící 

společnosti a z této skutečnosti vyplývající potřeby životní adaptability byla posílena orientace na komunikativní 

dovednosti, dovednosti zdokonalovat vlastní učení i výkonnost a řešit problémové situace. Důraz byl kladen i na 

výchovu k životu v harmonii s životním prostředím, okolním světem i sám se sebou, jakož i na posílení 

schopností a dovedností spolupracovat s druhými lidmi. 

 Absolvent učebního oboru vykonává jednoduché práce při výrobě tkaných výrobků a doplňků nebo 

v průmyslové výrobě tkanin. Při výrobě tkaných výrobků a doplňků absolvent připravuje osnovu, tká ručně nebo 

s použitím ručních tkalcovských stavů a výrobky dokončuje včetně šití na stroji nebo ručně. V průmyslové 

výrobě tkanin absolvent zejména připravuje materiál pro tkaní, souká na automatických soukacích strojích, třídí a 

čistí cívky, vykonává pomocné práce v úpravně a je seznámen s obsluhou stroje pro tkaní. 

 

Předpokládané vědomosti a dovednosti obecného charakteru 

 Absolvent učebního oboru  

 získal vědomosti a dovednosti v oblasti sociálně komunikativní, tj. v jazykovém projevu, společenském 

chování a jednání s lidmi, v oblasti občanské výchovy a přípravy na život ve společnosti, v oblasti výchovy 

k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu a v oblasti matematických dovedností, 

 získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro to, aby uměl vhodným způsobem jednat s jinými lidmi i 

uplatnit svou osobnost, snažil se chovat v souladu s morálními zásadami a požadavky na kulturní 

společenské chování, aby se orientoval na trhu práce a aktivně rozhodoval o svém pracovním uplatnění, 

 je seznámen s podstatou fungování demokratické a občanské společnosti, se základními právy a povinnostmi 

každého občana. Je si vědom důsledků nedodržování zákonnosti a porušování lidských práv a svobody 

každého člověka, 

 má nejzákladnější vědomosti z ekonomiky, které byly vybrány tak, aby je mohl využívat pro občanský život, 

 je schopen se vyjadřovat s ohledem na své zdravotní postižení, vysvětlit a zdůvodnit svůj názor, jednání, 

potřeby, vhodným způsobem komunikovat s druhým člověkem, ve svém projevu se snaží vyjadřovat 

v souladu s jazykovou normou (spisovnou nebo obecnou češtinou) všude tam, kde to situace vyžaduje, 

 má vědomosti důležité pro péči o zdraví a životní prostředí i poskytnutí nezbytné první pomoci, zná 

důsledky drogových a jiných závislostí a nezodpovědného sexuálního chování, 

 zná zásady ochrany lidí a majetku za mimořádných situací, 



 dokáže uplatňovat základní matematické znalosti a dovednosti při řešení problémů a úkolů v běžných 

životních i pracovních situacích, 

 dokáže uplatňovat základní obecné a odborné vědomosti, dovednosti a návyky při řešení problémů a úkolů 

v běžných životních a pracovních situacích, 

 je motivován rozšiřovat a prohlubovat svoje vědomosti, dovednosti a návyky a získávat nové. 

 

Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru 

 Po ukončení přípravy v učebním oboru tkalcovské práce a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky 

absolvent 

 zná textilní materiály, technologii ručního tkaní nebo technologie spojené s průmyslovou výrobou tkanin, 

 má přehled o používaných strojích a zařízeních, 

 umí hospodárně využívat materiál a energii, 

 zná základy tkalcovských a předtkalcovských technik včetně příprav a dokončovacích prací (v přípravě pro 

zhotovování tkanin na ručních tkalcovských stavech a zhotovování drobných tkaných výrobků) 

 umí organizovat svoje přidělené pracoviště a spolupracovat v kolektivu, 

 orientuje se v základních vztazích svého odvětví výroby k životnímu prostředí a zásadách jeho ochrany před 

možnými negativními vlivy, dovede své pracovní činnosti v rámci plnění pracovních úkolů vykonávat tak, 

aby životní prostředí nenarušoval, ale naopak přispíval k jeho zlepšení, 

 dodržuje při práci zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, dodržuje předpisy požární 

ochrany a umí zacházet s protipožárním zařízením. 

 Absolvent přípravy pro zhotovování tkanin na ručních tkalcovských stavech a zhotovování drobných 

tkaných výrobků vykonává na základě obecných pokynů a znalostí technologií, v souladu s předpisy ochrany 

zdraví, bezpečnosti a hygieny práce a požární prevence, v souladu se zásadami ochrany životního prostředí a při 

dodržování zásad hospodaření s materiálem, energií a zařízením tyto činnosti: 

 jednoduché práce dle návodů a pod vedením v tkalcovské dílně, 

 volí a používá vhodné pracovní prostředky, 

 ovládá obsluhu ručního tkalcovského stavu, 

 snová a navazuje osnovu na tkalcovském stavu, rámu apod., 

 tká různými tkalcovskými technikami, používá základní vazby tkanin, 

 provádí dokončovací práce - šije na šicím stroji nebo ručně, provádí montáž a kompletování výrobků, žehlí a 

balí výrobky. 

 Absolvent přípravy pro jednoduché pracovní činnosti v tkalcovnách v průmyslové výrobě tkanin 

vykonává na základě obecných pokynů a znalostí technologií, v souladu s předpisy ochrany zdraví, bezpečnosti a 

hygieny práce a požární prevence, v souladu se zásadami ochrany životního prostředí a při dodržování zásad 

hospodaření s materiálem, energií a zařízením tyto činnosti: 

 soukání osnovních cívek, soukání útku, 

 nasazování křížových cívek na stojany cívečnice, 

 ořezávání zbytků příze z cívek, odvíjení zbytků příze z kanet, 

 navlékání lamel, 

 manipulace s materiálem, 

 pomocné práce v úpravně, 

 čištění strojů. 

 

Možnosti uplatnění absolventa: 

 Učební obor odborných učilišť tkalcovské práce připravuje žáky na výkon stanoveného okruhu 

pracovních činností povolání tkadlec - absolventi se uplatní ve výrobě ručně tkaných a jiných textilních výrobků 

v tkalcovských dílnách, nebo na výkon stanoveného okruhu pracovních činností povolání dělník textilní výroby 

se zaměřením pro tkalcovny. 

 



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
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CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

Kód a název vzdělávacího programu: 

Kmenový obor: 3153E Tkadlec, tkalcovské práce, výroba koberců 
Učební obor:  31-53-E/003 (31-63-2/00) 

  Tkalcovské práce 
 

Vstupní předpoklady žáků: 

 Učební obor je určen žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku, přijímáni jsou přednostně žáci, kteří 

úspěšně ukončili devátý ročník zvláštní školy. 

 Učební obor je určen zdravotně způsobilým žákům. 

 

Délka vzdělávacího programu a forma studia: 

 2 roky denního studia 

 Studium je pouze denní. 

 

Pojetí a cíle vzdělávacího programu: 

 Jedná se o vzdělávací program učebního oboru odborných učilišť, jehož cílem je, aby obsah přípravy 

žáků tvořil organický celek vědomostí, znalostí a praktických dovedností s ohledem na jejich soukromý a 

občanský život a na speciální požadavky odborné přípravy pro budoucí povolání. 

 Žáci se připravují na jednoduché práce při výrobě tkaných výrobků ručně a s použitím ručních 

tkalcovských stavů a na zhotovování drobných tkaných výrobků nebo na jednoduché pracovní činnosti 

v tkalcovnách v průmyslové výrobě tkanin. 

 Žáci jsou vychováváni tak, aby byli schopni se uplatnit na trhu práce a začlenit se do společnosti na 

základě zvládnutí stanovených okruhů pracovních činností příslušného povolání, a aby si vypěstovali kladný 

vztah k práci. 

 

Charakteristika obsahových složek: 

 Všeobecné vzdělávání 

 Obsahové složky všeobecného vzdělávání se skládají ze vzdělávání jazykového a literárního, 

osobnostního a občanského rozvoje, vzdělávání matematického a rozvoje tělesné kultury. 

 Vzdělávání jazykové a literární se realizuje v předmětu český jazyk a literatura, přičemž obě dvě části se 

vzájemně podporují a doplňují. Cílem obou je vytvářet kompetence, které jsou mnohem více komunikační a 

sociální než vědomostní. Spočívají v dovednostech porozumět textu a využít informace v něm obsažené, 

schopnosti dorozumět se s lidmi a umět jim naslouchat. Obsah literární složky vzdělávání zprostředkovává 

žákům zážitky čtenářské, ale i divácké a posluchačské. Učí je dovednostem vyjádřit vlastní kulturní zážitek a 

chápat přínos estetického osvojování si skutečnosti pro život člověka. 

 Osobnostní a občanský rozvoj se realizuje v občanské výchově a jeho cílem je přispět k přípravě žáků na 

jejich soukromý a občanský život v demokratickém státě tak, aby se žáci lépe orientovali ve společnosti a 

aktivně se mohli zapojit do ovlivňování veřejných záležitostí a dokázali řešit také své soukromé problémy. 

 Vzdělávání matematické se realizuje v předmětu matematika - má žákům poskytnout matematické 

vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k osvojení učiva odborných předmětů a k řešení praktických úkolů 

denní potřeby. 

 V rozvoji tělesné kultury jde zejména o upevňování zdraví, efektivní využívání volného času a uspokojení 

zájmu žáků o pohybovou aktivitu. 

 

 Odborné vzdělávání 

 Odborné vzdělávání poskytuje žákům soubor vědomostí, praktických dovedností a návyků nezbytných 

pro jejich budoucí uplatnění, zejména v povoláních tkadlec nebo dělník v textilní výrobě se zaměřením pro 

tkalcovny 

 Odborné vzdělávání se skládá ze dvou složek: učivo praktického charakteru je obsaženo v předmětu 

odborný výcvik a učivo teoretického charakteru je obsaženo ve vyučovacích předmětech textilní materiály, vazby 



a rozbory tkanin a technologie; vyučovací předmět ruční a strojové čití je určen pro přípravu žáků na 

zhotovování tkanin na ručních tkalcovských stavech a zhotovování drobných tkaných výrobků a vyučovací 

předmět plošné textilie je určen zejména pro přípravu na jednoduché pracovní činnosti v tkalcovnách 

v průmyslové výrobě tkanin. 

 Odborná příprava má těžiště v přípravě na výkon jednoduchých prací v povoláních tkadlec a dělník v 

textilní výrobě se zaměřením pro tkalcovny. 

 

 Klíčové dovednosti 

 Rozvíjení klíčových dovedností musí vycházet ze vzdělávacích a výchovných předpokladů (možností) a 

osobních dispozic žáků připravujících se v tomto učebním oboru. Za žádoucí se považuje zejména posilování 

komunikativních, personálních a interpersonálních dovedností, a to jak ve všeobecně vzdělávací, tak i v odborné 

složce vzdělávání. 

 Doporučuje se rozvíjet především personální dovednosti, a to ve smyslu odhadování vlastních možností 

a stanovení přiměřených cílů vzhledem k osobním dispozicím žáků. Důležité je zde podněcovat seberozvoj se 

zaměřením na zjišťování možností dalšího uplatnění na trhu práce a uplatnění v životě vzhledem k příslušnému 

handicapu. Je žádoucí budovat vhodné sociální interakce a maximálně podporovat manuální dovednosti. 

 Klíčové dovednosti získávané prostřednictvím vzdělávání mají umožnit žákům přizpůsobivěji reagovat 

na společenský vývoj a rozvoj odvětví a vytvářejí předpoklady pro uplatnění žáků v občanském a pracovním 

životě. 

 

Organizace výuky: 

 Příprava žáků je organizována jako dvouleté denní studium, je zakončena závěrečnou zkouškou podle 

příslušných právních norem a poskytuje odbornou přípravu pro výkon okruhu pracovních činností (stanovených 

profilem absolventa) v povoláních tkadlec nebo dělník v textilní výrobě. 

 Protože se jedná převážně o přípravu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, je vhodnější 

organizovat výuku tak, aby v týdnu byly zastoupeny praktická i teoretická výuka. 

 

Metodické přístupy: 

 Metody a formy vzdělávací práce volí vyučující zejména se zřetelem k charakteru předmětu a situaci v 

pedagogickém procesu. Za významné pro přípravu v tomto učebním oboru lze považovat důsledné uplatňování 

pedagogických zásad vyučujícími, zejména zásady názornosti a přiměřenosti učiva, a metody individuálního 

přístupu k žákovi. 

 Je nutné, aby si pedagogičtí pracovníci (vedení školy i vyučující) uvědomili, že se v oboru připravují 

žáci, kteří většinou v této přípravě ukončí své systematické vzdělávání, takže je důležité, aby získali 

vědomosti a dovednosti nezbytné pro další osobní, občanský a pracovní život. Proto je nutné k těmto žákům 

přistupovat se záměrem maximálně je motivovat, zejména kladným hodnocením, využívat maximálně prostor 

ve všeobecně vzdělávacích předmětech k prakticky zaměřeným činnostem a k účasti řešit na modelových 

situacích problémy běžného života. Informace by měly být podloženy vlastní činností žáků při řešení úkolů. Je 

žádoucí, aby vyučující volili specifické metody, např. exkurze na pracovní úřad a demonstrace hledání 

pracovního uplatnění, inscenační metody založené na hře, vhodné pro poznání sebe i druhých, pro vytvoření 

kontaktu a komunikace ve dvojicích a ve skupině, nebo napomáhající lépe pochopit a osvojit si i některé 

teoretické učivo (např. v občanské výchově) a ukazující např. způsob komunikace s úředníky ve věcech 

jednotlivce či rodiny na úřadech, vhodná je i účast na přelíčení u soudu v trestním řízení s nezletilým, vyplňování 

různých otazníků a tiskopisů, se kterými se setkají v běžném životě, sestavení životopisu, vyplňování poukázek, 

složenek, účast, chování a oblékání na různých společenských akcích apod. 

 Pozornost by měla být věnována také nácviku metod a technik učení a práci s textem jako základním 

zdrojem informací. Vhodné je i využití počítače při vyučování včetně speciálních výukových programů. 

 

 Doporučená literatura pro pedagogy: 

 Bakalář E.: Nové psychohry. 1. vyd. Praha, Portál 1998. 223s. ISBN 80-7178-235-1. 

 Canfield J., Siccone F.: Hry pro výchovu k odpovědnosti a sebedůvěře. 1. vyd. Praha, Portál 1998. 384 s. 

ISBN 80-7178-194-0. 

 Canfield J., Wells H.C.: Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků. 2. vyd. Praha, Portál 1997. 197 s. ISBN 

80-7178-136-3. 

 Černochová M. a kol.: Využití počítače při vyučování. 1. vyd. Praha, Portál 1998. 165 s. ISBN 80-7178-272-

6. 

 Hermochová S.: Hry pro život. 1. vyd. Praha, Portál 1994. 1. díl. 174 s. ISBN 80-85282-79-8. 2. díl. 146 s. 

ISBN 80-85282-80-1. 



 Lokšová I. - Lokša J.:Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. 1. vyd. Praha, Portál 1999. 199 

s. ISBN 80-7178-205-X. 

 Machková E.: Metody dramatické výchovy. 8., upr. a rozš. vyd. Praha, Informační a poradenské středisko pro 

místní kulturu, útvar ARTAMA, 1999. 153 s. ISBN 80-7068-105-5. 

 Mareš J.: Styly učení žáků a studentů. 1. vyd. Praha, Portál 1998, 240 s. ISBN 80-7178-246-7. 

 Patersonová E.: Připravit, pozor, učíme se! 1. vyd. Praha, Portál 1996. 103 s. ISBN 80-7178-102-9. 

 Slavík J.: Hodnocení v současné škole. 1. vyd. Praha, Portál 1999. 190 s. ISBN 80-7178-262-9. 

 Valenta J.: Metody a techniky dramatické výchovy. 2. rozš. vyd. Praha, Strom 1998. 279 s. ISBN 80-86106-

02-0. 

 

 Vyučující v koordinaci s ostatními vyučujícími vyvíjí soustavnou péči o vytváření a rozvíjení profesních 

vědomostí, dovedností a návyků žáků, vede žáky k trpělivé a soustavné práci a usiluje o to, aby si žáci vytvořili 

dobrý vztah k praktickým činnostem. Výchovu v tomto smyslu lze uplatnit zejména v předmětu odborný výcvik. 

 Škola přiměřeně aplikuje metodický pokyn k zařazení učiva ”Úvod do světa práce” do vzdělávacích 

programů středních škol, který vydalo MŠMT v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 3. dubna 

2000 č. 325 k ”Opatření ke zvýšení zaměstnanosti absolventů škol”. 

 Škola dále začleňuje do vyučování tematiku ochrany člověka za mimořádných situací včetně 

poskytování první pomoci při zraněních v souladu s pokynem MŠMT č.j.  

12 050/03-22 ze 4. března 2003. 

 

Další specifické požadavky: 

 Zdravotní požadavky 

Při výběru učebního oboru tkalcovské práce, a to v rozsahu podle učebních dokumentů včetně profilu 

absolventa, nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména: 

 prognosticky závažnými onemocněními podpůrného a pohybového aparátu znemožňujícími práci ve 

vynucené poloze a středně velkou zátěž, 

 prognosticky závažnými nemocemi horních končetin znemožňujícími jemnou motoriku a koordinaci pohybů, 

 prognosticky závažnými chronickými nemocemi kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, 

 prognosticky závažnými chronickými nemocemi dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, 

 prognosticky závažnými nemocemi srdce a oběhové soustavy vylučujícími středně velkou zátěž, 

 prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndromů a kolapsovými 

stavy (týká se výuky strojového šití a tkaní v průmyslové výrobě a dále předpokladu, že uvedené práce nelze 

při výkonu povolání vyloučit), 

 závažnými poruchami sluchu, a to k výuce a předpokladu práce v riziku hluku, 

 prognosticky závažnými poruchami vidění, poruchami barvocitu. 

 Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru nebo předpokládaného 

uplatnění. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je příslušný registrující praktický lékař. 

 

 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce 

 Neoddělitelnou součástí teoretického a praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, hygieny práce a požární prevence. Výchova k bezpečné a zdraví neohrožující práci vychází ve 

výchovně vzdělávacím procesu z požadavků v době výuky platných právních a ostatních předpisů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákonů, nařízení vlády, vyhlášek, technických předpisů a českých 

technických norem). Požadavky vybrané z těchto předpisů se musí vztahovat k výkonu konkrétních činností, 

které jsou obsahem odborného výcviku. Tyto požadavky musí být doplněny o vyčerpávající informaci o rizikách 

možných ohrožení, jimiž jsou žáci při teoretickém i praktickém vyučování vystaveni, včetně informace o 

opatřeních na ochranu před působením těchto zdrojů rizik. 

 Prostory pro výuku musí odpovídat svými podmínkami požadavkům stanoveným zdravotnickými 

předpisy, zejména: vyhláškou č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz 

škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení, a nařízením vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů. Je nutno se řídit též nařízením 

vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí. 

 Poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i ověření znalostí, musí být prokazatelné. 

 Nácvik a procvičování činností musí být v souladu s požadavky právních předpisů upravujících zákazy 

prací pro mladistvé (Zákoník práce, vyhláška č. 261/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a v souladu 

s podmínkami, za nichž mladiství mohou konat zakázané práce z důvodu přípravy na povolání. 

 



 Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany se rozumí: 

1. Důkladné seznámení žáků s platnými právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci, s technologickými a pracovními postupy. 

2. Používání strojů a zařízení, pracovních nástrojů a pomůcek, které odpovídají bezpečnostním předpisům. 

3. Používání osobních ochranných prostředků podle vyhodnocených rizik pracovních činností. 

4. Seznámení žáků s vybranými kapitolami zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů, a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru (vyhláška o požární prevenci). 

5. Dodržování maximálního počtu žáků ve skupině dozorované mistrem odborné výchovy nebo učitelem 

odborného výcviku v souladu s oddílem VII. Soustavy učebních oborů na odborných učilištích (Věstník 

MŠMT ČR, ročník L, sešit 12, leden 1995). 

6. Vykonávání stanoveného dozoru na pracovištích žáků, přičemž stupně dozoru jsou vymezeny následovně: 

 Práce pod dozorem - vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování 

BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla 

bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo při ohrožení 

zdraví. 

 Práce pod dohledem - osoba pověřená dohledem zkontroluje před zahájením práce pracoviště žáků a 

pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje. 

 Stanovení příslušného stupně dozoru na konkrétní probírané téma odborného výcviku je povinností 

vedoucích zaměstnanců příslušného učňovského zařízení v závislosti na charakteru tématu a podmínkách 

jednotlivých pracovišť, kde žáci příslušný tematický celek plní. 

 

 

 



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

dne 25. června 2003, č.j. 22 426/2003-24 s platností od 1. září 2003 počínaje 1. 

ročníkem 
 

UČEBNÍ PLÁN 

(obecný) 

 

Kód a název vzdělávacího programu 

Kmenový obor: 3153E Tkadlec, tkalcovské práce, výroba koberců 
Učební obor:  31-53-E/003 (31-63-2/00) 

  Tkalcovské práce 
 

Denní studium 

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Celkový počet týdenních vyučovacích hodin 

za studium 

A. Povinné vyučovací předměty  

a) základní předměty  

Český jazyk a literatura 2-3 

Občanská výchova 2 

Matematika 2-3 

Tělesná výchova 4 

Textilní materiály 3-4 

Ruční a strojové šití * 2 

Plošné textilie * 2 

Vazby a rozbory tkanin 2-3 

Technologie 4-5 

Odborný výcvik 32-39 

b) výběrové předměty 4-5 

Celkem hodin týdně 62-66 

B. Nepovinné vyučovací předměty  

 

Poznámky: 

1. Učební plán (obecný) je zpracován bez rozvržení učiva do jednotlivých ročníků a je pro školy závazný. 

Škola si učební plán buď dopracuje podle svých podmínek, nebo si může převzít některý z 

doporučených učebních plánů, které jsou součástí těchto učebních dokumentů. Při dopracování učebního 

plánu je nutné dodržet zásady uvedené v poznámkách. 

2. Školou dopracovaný učební plán (obecný) nebo převzatý doporučený učební plán, dopracované učební 

osnovy základních předmětů a kompletně zpracované učební osnovy výběrových, případně i 

nepovinných vyučovacích předmětů, schválené ředitelem školy a opatřené razítkem školy, jsou součástí 

povinné dokumentace školy. Dopracováním učebního plánu (obecného) se rozumí rozvržení vyučovacích 

předmětů včetně výběrových, popř. nepovinných, do jednotlivých ročníků, jejich časové dotace, a to pro 1. a 

2. ročník současně. Tento učební plán je pro školu závazný. Dopracováním učebních osnov, jejichž rozpis 

je v učebních dokumentech uveden rámcově bez rozdělení do jednotlivých ročníků, se rozumí rozvržení učiva 

učebních osnov do jednotlivých ročníků podle školou dopracovaného učebního plánu (obecného) nebo podle 

některého z doporučených učebních plánů. Zpracováním učebních osnov se rozumí zpracování učebních 

osnov ve standardním provedení (identifikační údaje, pojetí vyučovacího předmětu, rozpis učiva, schválení 

ředitelem školy) pro výběrové a nepovinné vyučovací předměty. 

3. Při dopracování učebního plánu (obecného) a učebních osnov (zpracovaných bez rozdělení do ročníků), 

např. formou zpracování tematického plánu, i při zpracování učebních osnov výběrových předmětů, je třeba 

dbát na koordinaci učiva mezi jednotlivými předměty. Úzká mezipředmětová vazba existuje zejména mezi 

odbornými předměty a odborným výcvikem. 



4. Při dopracování učebního plánu (obecného) je škola povinna zařadit vyučovací předměty tělesná výchova a 

občanská výchova do obou ročníků. 

5. Při dopracování učebního plánu (rozvržení předmětů do dvou ročníků) nesmí být celkový počet týdenních 

povinných vyučovacích hodin v učebním plánu v žádném ročníku nižší než 30 a vyšší než 33 

vyučovacích hodin. Vymezení hranic týdenního počtu vyučovacích hodin se týká pouze dopracování 

učebního plánu do ročníků, nevztahuje se na organizaci vyučování, např. týden teoretického vyučování a 

týden praktického vyučování. 

6. 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 tělesní 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 tělesnými cvičeními a rekreačním sportem. 

7. Základní předměty (a) představují základ vzdělání učebního oboru - jsou v nich zahrnuty předměty 

všeobecně vzdělávací (český jazyk a literatura, občanská výchova, matematika a tělesná výchova) a předměty 

odborné. 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 1. ročníkem. V případě inovace učebních osnov budou 

výše uvedené učební osnovy automaticky nahrazeny inovovanými. V učebních osnovách může být dále 

provedena úprava vzdělávacího obsahu v rozsahu do 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. 

Učební osnovy odborných vyučovacích předmětů jsou zpracovány bez hodinové dotace tematických celků, 

což umožňuje škole rozpracovat si hodinové dotace do tematického plánu podle možností uplatnění 

absolventů na trhu práce, vybraného typu učebního plánu, tradic a předpokladů žáků k vykonávaným 

činnostem. 

8. Vyučovací předměty označené * jsou určeny pro směrování přípravy žáků na jednu ze dvou výrobních 

oblastí. Vyučovací předmět ruční a strojové šití je určen pro přípravu žáků na zhotovování tkanin na ručních 

tkalcovských stavech a zhotovování drobných tkaných výrobků a vyučovací předmět plošné textilie je určen 

pro přípravu na jednoduché pracovní činnosti v tkalcovnách v průmyslové výrobě tkanin. 

9. Zařazení výběrových předmětů (b) a stanovení jejich pojetí, obsahu a rozsahu je v kompetenci školy - 

učební osnovy zpracované vyučujícími schvaluje ředitel školy. Zařazení výběrových předmětů a obecně 

stanovený učební plán umožňuje zaměřit přípravu žáků k určité profesní oblasti, v níž se předpokládá budoucí 

uplatnění absolventů a poskytuje škole větší prostor pro organizaci výuky a používání různých metodických 

postupů. Jako výběrové předměty je možné zařadit např. předměty výtvarná výchova, estetická výchova, 

práce s počítačem, ekonomika, praktické cvičení, laboratorní cvičení apod. Hodiny stanovené pro výběrové 

předměty lze také využít k posílení hodinové dotace odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů 

z kategorie základní předměty (a); o posílení hodinové dotace rozhodne ředitel školy. 

10. Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu 

s předpisy stanovenými MŠMT. 

11. Stanovení struktury, obsahu i rozsahu nepovinných vyučovacích předmětů je v kompetenci školy, učební 

osnovy zpracované vyučujícími schvaluje ředitel školy. Jako nepovinné vyučovací předměty mohou být 

zařazeny např. předměty základy rodinné výchovy, sportovní hry, zdravotní tělesná výchova apod. 

12. V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu včetně odborného výcviku musí každý 

vyučující průběžně zařazovat problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny 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. 

13. Tematika ochrany člověka za mimořádných situací včetně poskytování první pomoci při zraněních se do 

vyučování zařazuje v souladu s pokynem MŠMT č.j. 12 050/03-22 ze 4. března 2003. 



14. Pokud škola převzala některý z doporučených učebních plánů v těchto učebních dokumentech, může v něm 

provádět úpravy až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin. Při této úpravě se musí 

dodržet celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem a není možné vypustit žádný základní 

vyučovací předmět. 

15. Učivo všech vyučovacích předmětů je v 1. a 2. ročníku rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající doba se využije 

podle dále uvedené tabulky. 

16. 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. 

Vyučování podle rozpisu učiva 33 33 

Lyžařský výcvikový zájezd 0-1 - 

Sportovně turistický kurz - 0-1 

Časová rezerva, opakování učiva, exkurze, 

výchovně vzdělávací akce 

6-7 5-6 

Závěrečná zkouška - 1 

Celkem 40 40 

 

Poznámka: 

Sportovní kurzy (lyžařský výcvikový zájezd a sportovně turistický kurz) se organizují v souladu s metodickými 

pokyny MŠMT*) k organizování lyžařského výcviku žáků a sportovně turistických kurzů, viz učební osnovy 

tělesné výchovy pro OU. Mohou být organizovány i v jiném ročníku, než je uvedeno v přehledu. 

 

*) 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. 

 



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

dne 25. června 2003, č.j. 22 426/2003-24 s platností od 1. září 2003 počínaje 1. 

ročníkem 
 

DOPORUČENÝ UČEBNÍ PLÁN 

”TYP A” 

 

Kód a název vzdělávacího programu 

Kmenový obor: 3153E Tkadlec, tkalcovské práce, výroba koberců 
Učební obor:  31-53-E/003 (31-63-2/00) 

  Tkalcovské práce 
 

Denní studium 

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin 

 v ročníku celkem 

 1. 2.  

A. Povinné vyučovací předměty    

a) základní předměty    

Český jazyk a literatura 1 1 2 

Občanská výchova 1 1 2 

Matematika 1 1 2 

Tělesná výchova 2 2 4 

Textilní materiály 2 1 3 

Ruční a strojové šití * 1 1 2 

Plošné textilie * 1 1 2 

Vazby a rozbory tkanin 1 1 2 

Technologie 2 2 4 

Odborný výcvik 18 21 39 

b) výběrové předměty 3 2 5 

Celkem hodin týdně 32 33 65 

B. Nepovinné vyučovací předměty    

 

Poznámky: 

1.  Tento učební plán byl zpracován v souladu s poznámkami k obecně zpracovanému učebnímu plánu. Pro další 

práci s tímto doporučeným učebním plánem platí všechny poznámky uvedené k obecně zpracovanému 

učebnímu plánu. 

2.  V rámci výběrových předmětů se doporučuje zařadit vyučovací předmět práce s počítačem (1 hodinu v 1. 

ročníku a 1 hodinu v 2. ročníku) viz poznámka 9 na str. 12. 

3.  Tento učební plán je určen zejména pro školy, kde příprava žáků se v teoretickém vyučování i odborném 

výcviku realizuje v učebnách a na pracovištích přímo ve škole. 

 

 

 



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

dne 25. června 2003, č.j. 22 426/2003-24 s platností od 1. září 2003 počínaje 1. 

ročníkem 
 

DOPORUČENÝ UČEBNÍ PLÁN 

”TYP B” 

 

Kód a název vzdělávacího programu 

Kmenový obor: 3153E Tkadlec, tkalcovské práce, výroba koberců 
Učební obor:  31-53-E/003 (31-63-2/00) 

  Tkalcovské práce 
 

Denní studium 

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin   

 v ročníku Celkem  

 1. 2.  

A. Povinné vyučovací předměty    

a) základní předměty    

Český jazyk a literatura 1,5 1,5 3 

Občanská výchova 1 1 2 

Matematika 1,5 1,5 3 

Tělesná výchova 2 2 4 

Textilní materiály 2 2 4 

Ruční a strojové šití * 1 1 2 

Plošné textilie * 1 1 2 

Vazby a rozbory tkanin 2 1 3 

Technologie 2 3 5 

Odborný výcvik 15 17 32 

b) výběrové předměty 2 2 4 

Celkem hodin týdně 

 

30 32 62 

B. Nepovinné vyučovací předměty    

 

 

Poznámky: 

1.  Tento učební plán byl zpracován v souladu s poznámkami k obecně zpracovanému učebnímu plánu. Pro další 

práci s tímto doporučeným učebním plánem platí všechny poznámky uvedené k obecně zpracovanému 

učebnímu plánu. 

2.  V rámci výběrových předmětů se doporučuje zařadit vyučovací předmět práce s počítačem (1 hodinu v 1. 

ročníku a 1 hodinu v 2. ročníku) viz poznámka 9 na str. 12. 

3.  Tento učební plán je určen zejména pro školy, kde příprava žáků v teoretickém vyučování probíhá ve škole a 

v odborném výcviku na pracovištích mimo školu. 

 

 

 



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 
 

Učební osnova předmětu 

TEXTILNÍ MATERIÁLY 
učebního oboru 

31-53-E/003 (31-63-2/00) Tkalcovské práce 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

dne 25. června 2003, č.j. 22 426/2003-24 s platností od 1. září 2003 počínaje 

1. ročníkem 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 
 

 Vyučovací předmět textilní materiály poskytuje žákům vědomosti o materiálech pro výrobu tkanin, o 

základním rozdělení textilních vláken, jejich získávání, vlastnostech a použití. 

 Obecným cílem předmětu je seznámit žáky se surovinami a materiály, které tvoří materiálovou 

základnu textilní výroby, a s jejich vlastnostmi, seznámit žáky se základními poznatky o druzích a vlastnostech 

přízí a nití. 

 Cílové vědomosti a dovednosti: 

 přehled o textilních materiálech používaných pro výrobu tkanin, 

 rozeznávání druhů textilních vláken a textilií, 

 posuzování vlastností a vhodnosti užití materiálů, 

 používání správného názvosloví. 

 Z hlediska klíčových dovedností umožňuje předmět rozvíjet zejména komunikativní dovednosti a 

dovednosti řešit problémy a problémové situace. 

 Obsah vyučovacího předmětu sestává z učiva o textilních materiálech a učiva praktického charakteru 

zaměřeného na rozbor textilií. Vyučující poukazuje na charakteristické vlastnosti a vhodný způsob použití 

materiálu, používá názorné učební pomůcky a jednotlivé materiály, předvádí vzorky, které si žáci nalepují do 

pracovních sešitů nebo si z nich zhotovují malé vzorkovnice. Na základě jednoduchých zkoušek se žáci naučí 

rozeznávat druhy přírodních a chemických vláken. Vyučující poukazuje na význam hospodárného využití 

surovin. Vyučující je povinen při výkladu užívat správnou terminologii, platné názvy, zákonné měrové jednotky 

a předepsané značky. 

 Vyučující zařazuje praktická cvičení rozborů textilií tam, kde je to účelné a kde to umožní žákům lépe si 

osvojit učivo předmětu. Tematický celek 9. Praktická cvičení je tedy možné realizovat v průběhu a/nebo na závěr 

jednotlivých ročníků. Důležité je, aby vědomosti a dovednosti žáků z předmětu textilní materiály byly průběžně 

upevňovány a eventuálně prohlubovány a rozšiřovány v navazujících odborných předmětech, zejména 

v odborném výcviku, technologii a vazbách a rozborech tkanin. Výuku je nutné koncipovat tak, aby byla v celém 

průběhu prostoupena hledisky ekonomickými, bezpečnostními a ochrany životního prostředí. Vyučující vede 

žáky k hospodárnému využívání materiálů, jejich účelnému a hospodárnému zpracování. 

 V rozpisu učiva je učivo zpracováno rámcově bez rozvržení učiva do jednotlivých ročníků, pořadí 

jednotlivých tematických celků není pevně stanoveno, je však nutné, aby byly všechny tematické celky 

probrány s výjimkou tematického celku 10; tematický celek 10. Specifické učivo poskytuje vyučujícímu 

určitou volnost – vyučující může zařadit další okruh učiva související s oborem a navazující na podmínky a 

požadavky daného regionu. Je nezbytné, aby vyučující před zahájením 1. ročníku rozvrhli učivo do obou ročníků 

najednou. Při dopracování učební osnovy je třeba dbát na to, aby učivo po rozvržení do jednotlivých ročníků 

tvořilo logický systém a aby bylo úzce koordinováno s učivem navazujících předmětů, zejména s učivem 

odborného výcviku a s učivem předmětu vazby a rozbory tkanin a technologie. Je žádoucí, aby vyučující 

respektovali a rozvíjeli mezipředmětové vztahy. 

 Vyučovací předmět textilní materiály se doporučuje zařadit do 1. a 2. ročníku v celkovém rozsahu 

3 až 4 hodiny týdně za celé studium, celkem 99 až 132 hodiny za studium. S ohledem na budoucí uplatnění 

žáků v malých firmách a živnostech, kde lze očekávat častou obměnu a větší rozsah druhů materiálů, je možné 

posílit vyučovací předmět o další hodiny tak, aby žáci zvládli širší škálu informací o materiálech používaných pro 

tkaní; hodiny je možné čerpat z hodin určených pro výběrové předměty s cílem vytvořit prostor na širší a hlubší 

poznání textilních materiálů. 

 



Rámcový rozpis učiva 
 

 Úvod 

o Textilní suroviny 

o Historie výroby textilií 

 

 Rozdělení textilních vláken 

o Základní rozdělení textilních vláken 

o Vlastnosti textilních vláken 

 

 Přírodní rostlinná vlákna 

o Bavlna – pěstování, vlastnosti, stavba vlákna, použití, poznávání 

o Len - pěstování, vlastnosti, stavba vlákna, použití, poznávání 

o Ostatní lýková vlákna – konopí, juta, ramie 

o Vlákna z listů – sisal 

 

 Přírodní živočišná vlákna 

o Ovčí vlna – chov ovcí, druhy vlny, vlastnosti, stavba vlákna, použití, poznávání 

o Další druhy vláken ze srstí – velbloudí srst, mohér, kašmír, srst angorských králíků 

o Přírodní hedvábí – chov bourců, získávání, vlastnosti, stavba vlákna, použití, poznávání 

 

 Vlákna anorganická 

 

 Vlákna chemická 

o  Rozdělení chemických vláken 

o  Vlákna celulózová – viskózová vlákna: výroba, vlastnosti, použití 

o  Vlákna syntetická – PAD, PES: výroba, vlastnosti, použití 

o  Další druhy chemických vláken: vlastnosti, použití 

 

 Zjišťování původu textilních vláken 

o Makroskopické zkoušky 

o Mikroskopické zkoušky 

 

 Příze, nitě 

o  Druhy přízí (jednoduché, skané) 

o  Číslování přízí (číslo tex) 

o  Značení jednoduchých a skaných přízí 

o  Směsové příze 

o  Tvarování chemických vláken 

 

 Praktická cvičení 

Rozbory textilií – zjišťování vlastností materiálu 

 

 Specifické učivo 

 

 

 



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 
 

Učební osnova předmětu 

RUČNÍ A STROJOVÉ ŠITÍ 
učebního oboru 

31-53-E/003 (31-63-2/00) Tkalcovské práce 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

dne 25. června 2003, č.j. 22 426/2003-24 s platností od 1. září 2003 počínaje 

1. ročníkem 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 Vyučovací předmět ruční a strojové šití poskytuje žákům komplexní odborné vědomosti a dovednosti 

pro činnosti spojené se zhotovováním drobných tkaných výrobků, řídit se při práci předpisy bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. Žáci se naučí používat ochranné pracovní prostředky a pracovní pomůcky, zvládnou 

základy obsluhy strojů a zařízení a naučí se manipulovat s materiálem. Vyučovací předmět je určen pro přípravu 

žáků na zhotovování tkanin na ručních tkalcovských stavech a zhotovování drobných tkaných výrobků. 

 Obecným cílem předmětu je poskytnutí odborných vědomostí a dovedností pro dokončování a 

zhotovování drobných tkaných výrobků z různých materiálů s použitím strojů, přídavných zařízení a pomůcek 

podle stanovených technologických postupů a účelně si organizovat práci a pracoviště. 

 Cílové vědomosti a dovednosti: 

 znalost a používání odborného názvosloví, 

 znalost základních technologických postupů pro dokončování drobných tkaných výrobků šitím, 

 znalost použití šicích strojů a dalšího zřízení (na přiměřené úrovni), 

 ruční šití, strojové šití, ruční žehlení, ruční stříhání, 

 určování technologie dokončování drobných tkaných výrobků, 

 znalost zásad a předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (na přiměřené úrovni). 

 Z hlediska klíčových dovedností umožňuje předmět rozvíjet zejména komunikativní dovednosti a 

dovednosti řešit problémy a problémové situace, důraz se klade i na uplatňování numerických aplikací. 

 Obsah vyučovacího předmětu se zaměřuje na teoretické a praktické zvládnutí základů šití ručního i 

strojového, základů ručního žehlení, základů přípravy a stříhání materiálu a dokončování jednoduchých tkaných 

výrobků. Vyučující je povinen používat správnou terminologii a platné názvy. Musí respektovat pedagogické 

zásady a mezipředmětové vztahy. Vhodně používá učebních pomůcek, vede žáky k hospodárnému a efektivnímu 

využívání materiálu. Zvláštní pozornost věnuje dodržování zásad bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. 

 V rozpisu učiva je učivo zpracováno rámcově bez rozvržení učiva do jednotlivých ročníků, pořadí 

jednotlivých tematických celků není pevně stanoveno, je však nutné, aby byly všechny tematické celky 

probrány s výjimkou tematického celku 7; tematický celek 7. Specifické učivo poskytuje vyučujícímu určitou 

volnost – vyučující může zařadit další okruh učiva související s oborem a navazující na podmínky a požadavky 

daného regionu. Je nezbytné, aby vyučující před zahájením 1. ročníku rozvrhli učivo do obou ročníků najednou. 

Při dopracování učební osnovy je třeba dbát na to, aby učivo po rozvržení do jednotlivých ročníků tvořilo 

logický systém a aby bylo úzce koordinováno s učivem navazujících předmětů, zejména s učivem odborného 

výcviku. Je žádoucí, aby vyučující respektovali a rozvíjeli mezipředmětové vztahy. 

 Vyučovací předmět ruční a strojové šití se doporučuje zařadit do 1. a 2. ročníku v celkovém 

rozsahu 2 hodiny týdně za celé studium, celkem 66 hodin za studium. Další hodiny pro tento vyučovací 

předmět je možné čerpat z hodinové dotace určených pro výběrové předměty. 

 

Rámcový rozpis učiva 
 

 Úvod 

o Význam předmětu – základní pojmy 

o Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

 Základy ručního šití 

o Základní pomůcky pro ruční šití a jejich používání 

o Nácvik správného držení těla a jehly při ručním šití 



o Ruční šití – druhy stehů: pomocné stehy, spojovací stehy, obšívací stehy, ozdobné stehy, skryté stehy 

o Ruční šití dírek a přišívání knoflíků 

 

 Základy strojového šití 

o Seznámení se šicím strojem, navlékání nitě, obsluha stroje, běžná údržba, bezpečnost práce 

o Dodržování zásad ekonomiky pohybu 

o Cvičení strojového šití bez návleků 

o Zásady strojového šití s návlekem na textiliích, procvičování strojového šití 

o Šití různých druhů švů 

 

 Základy žehlení 

o Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci 

o Žehlení ruční 

o Žehlení strojové – seznámení 

 

 Základy přípravy a stříhání materiálu 

o Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

o Příprava materiálu 

o Stříhání materiálu – ruční stříhání: položení šablony, stříhání jednoduchého výrobku 

 

 Zhotovování šitých výrobků podle výběru vyučujícího 

o Příprava materiálu 

o Určení technologie zpracování podle normy a charakteru materiálu 

o Dokončovací práce 

o Hodnocení, výstupní technická kontrola 

 

 Specifické učivo 

 

 



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 
 

Učební osnova předmětu 

PLOŠNÉ TEXTILIE 
učebního oboru 

31-53-E/003 (31-63-2/00) Tkalcovské práce 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

dne 25. června 2003, č.j. 22 426/2003-24 s platností od 1. září 2003 počínaje 1. 

ročníkem 
 

Pojetí vyučovacího předmětu 
 Vyučovací předmět plošné textilie poskytuje žákům základní vědomosti o různých druzích textilií a 

jejich vlastnostech a použití. Vyučovací předmět je určen pro přípravu žáků na jednoduché pracovní činnosti 

v tkalcovnách v průmyslové výrobě tkanin. 

 Obecným cílem předmětu je seznámit žáky s různými druhy textilií a se základními poznatky z jejich 

výroby; jedná se zejména o pleteniny, netkané textilie a speciální textilie. 

 Cílové vědomosti a dovednosti: 

 přehled o textiliích, 

 rozeznávání různých druhů textilií, 

 seznámení s vlastnostmi a použitím textilií, 

 používání správného názvosloví. 

 Z hlediska klíčových dovedností umožňuje předmět rozvíjet zejména komunikativní dovednosti a 

dovednosti řešit problémy a problémové situace. 

 Obsah vyučovacího předmětu sestává z učiva o pleteninách, netkaných textiliích a speciálních textiliích, 

je zařazeno i učivo o využití různých druhů textilií. Není zařazeno učivo o přízích a nitích a učivo o tkaninách, 

protože je obsaženo ve vyučovacích předmětech textilní materiály a technologie. Vyučující poukazuje na 

charakteristické vlastnosti a vhodný způsob použití textilií, používá názorné učební pomůcky a jednotlivé textilie, 

předvádí vzorky, které si žáci nalepují do pracovních sešitů nebo si z nich zhotovují malé vzorkovnice. Žáci se 

naučí rozeznávat druhy textilie. Vyučující je povinen při výkladu užívat správnou terminologii, platné názvy, 

zákonné měrové jednotky a předepsané značky. 

 V rozpisu učiva je učivo zpracováno rámcově bez rozvržení učiva do jednotlivých ročníků, pořadí 

jednotlivých tematických celků není pevně stanoveno, je však nutné, aby byly všechny tematické celky 

probrány s výjimkou tematického celku 9; tematický celek 9. Specifické učivo poskytuje vyučujícímu určitou 

volnost – vyučující může zařadit další okruh učiva související s oborem a navazující na podmínky a požadavky 

daného regionu. Je nezbytné, aby vyučující před zahájením 1. ročníku rozvrhli učivo do obou ročníků najednou. 

Při dopracování učební osnovy je třeba dbát na to, aby učivo po rozvržení do jednotlivých ročníků tvořilo 

logický systém a aby bylo úzce koordinováno s učivem navazujících předmětů. Je žádoucí, aby vyučující 

respektovali a rozvíjeli mezipředmětové vztahy. 

 Vyučovací předmět plošné textilie se doporučuje zařadit do 1. a 2. ročníku v celkovém rozsahu 

2hodiny týdně za celé studium, celkem 66 hodin za studium. S ohledem na budoucí uplatnění žáků je možné 

posílit vyučovací předmět o další hodiny tak, aby žáci zvládli širší škálu informací o textiliích, se kterými se 

mohou setkat v praxi; hodiny je možné čerpat z hodin určených pro výběrové předměty s cílem vytvořit prostor 

na širší a hlubší poznání textilií. 

 

 

 

Rámcový rozpis učiva 
 

 Úvod 

o Délkové textilie – charakteristika 

o Plošné textilie – charakteristika 

o Rozdělení plošných textilií 

 

 Pleteniny 

o Vznik pleteniny, základní pojmy 

o Příprava niti pro pletení 



o Druhy pletenin – charakteristiky 

o Pletařské stroje, pletací jehly 

o Základní vazby zátažných a osnovních pletenin 

o Vlastnosti a použití pletenin 

 

 Netkané textilie 

o Vznik netkané textilie, základní pojmy 

o Druhy netkaných textilií 

o Příprava vlákenného rouna 

o Mechanicky vázané textilie 

o Chemicky pojené textilie 

o Vrstvené textilie 

 

 Speciální textilie 

o Záclony, krajky, tyl: výroba, vlastnosti, použití 

o Stuhařské výrobky: výroba, vlastnosti, použití 

o Bytové textilie: druhy, vlastnosti 

o Technické textilie: druhy, vlastnosti, použití 

 

 Úpravy textilií 

o Mechanické úpravy: druhy, účel 

o Chemické úpravy: druhy, účel 

 

 Rozdělení textilií podle druhu materiálu 

o Bavlněné textilie: vlastnosti, použití 

o Vlněné textilie: vlastnosti, použití 

o Lněné textilie: vlastnosti, použití 

o Textilie z chemických vláken 

 

 

 Použití textilií na výrobu oděvů a prádla 

o Rozdělení oděvních textilií 

o Druhy oděvních textilií 

o Vlastnosti oděvních textilií 

 

 Péče o textilie 

o Praní, sušení, žehlení 

o Bělení, chemické čistění 

 

 Specifické učivo 

 

 
 

 

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 
 

Učební osnova předmětu 

VAZBY A ROZBORY TKANIN 
učebního oboru 

31-53-E/003 (31-63-2/00) Tkalcovské práce 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

dne 25. června 2003, č.j. 22 426/2003-24 s platností od 1. září 2003 počínaje 1. 

ročníkem 
 



Pojetí vyučovacího předmětu 
 Vyučovací předmět vazby a rozbory tkanin poskytuje žákům základní vědomosti o vazbách tkanin a 

vlivu vazeb na vlastnosti a použití tkanin. 

 Obecným cílem předmětu je seznámit žáky se základními druhy vazeb tkanin, získat vědomosti o 

tkalcovských vazbách a dovednosti základní vazby rozeznat. 

 Cílové vědomosti a dovednosti: 

 přehled o základních tkalcovských vazbách, 

 rozeznávání základních tkalcovských vazeb a přehled o jejich vlastnostech 

 seznámení s jednoduchými odvozenými tkalcovskými vazbami, 

 používání správného názvosloví. 

 Z hlediska klíčových dovedností umožňuje předmět rozvíjet zejména komunikativní dovednosti a 

dovednosti řešit problémy a problémové situace. 

 Obsah vyučovacího předmětu sestává z učiva teoretického a praktického charakteru. Je zařazeno učivo 

o vzniku tkaniny, o základních tkalcovských vazbách a jednoduchých odvozených vazbách z vazeb základních a 

jednoduché rozbory vzorků tkanin. Vyučující poukazuje na charakteristické vlastnosti a vhodný způsob použití 

jednotlivých druhů vazeb, používá názorné učební pomůcky a textilie, předvádí vzorky, které si žáci nalepují do 

pracovních sešitů nebo si z nich zhotovují malé vzorkovnice. Žáci se naučí rozeznávat zkladní druhy 

tkalcovských vazeb. Vyučující je povinen při výkladu užívat správnou terminologii, platné názvy, zákonné 

měrové jednotky a předepsané značky. 

 V rozpisu učiva je učivo zpracováno rámcově bez rozvržení učiva do jednotlivých ročníků, pořadí 

jednotlivých tematických celků není pevně stanoveno, je však nutné, aby byly všechny tematické celky 

probrány s výjimkou tematického celku 7; tematický celek 7. Specifické učivo poskytuje vyučujícímu určitou 

volnost – vyučující může zařadit další okruh učiva související s oborem a navazující na podmínky a požadavky 

daného regionu. Je nezbytné, aby vyučující před zahájením 1. ročníku rozvrhli učivo do obou ročníků najednou. 

Při dopracování učební osnovy je třeba dbát na to, aby učivo po rozvržení do jednotlivých ročníků tvořilo 

logický systém a aby bylo úzce koordinováno s učivem navazujících předmětů. Je žádoucí, aby vyučující 

respektovali a rozvíjeli mezipředmětové vztahy. 

 Vyučovací předmět vazby a rozbory tkanin se doporučuje zařadit do 1. a 2. ročníku v celkovém 

rozsahu 2 až 3 hodiny týdně za celé studium, celkem 66 až 99 hodin za studium. S ohledem na budoucí 

uplatnění žáků je možné posílit vyučovací předmět o další hodiny tak, aby žáci zvládli širší škálu informací o 

vazbách tkanin, se kterými se mohou setkat v praxi, a o jejich rozborech; hodiny je možné čerpat z hodin 

určených pro výběrové předměty s cílem vytvořit prostor na širší a hlubší poznání tkalcovských vazeb. 

 



 

Rámcový rozpis učiva 
 

 Vznik tkaniny 

o Tvorba tkaniny na tkalcovském stavu nebo stroji pro tkaní 

o Rozdíl mezi tkaním a pletením 

o Základní tkalcovské pojmy – osnova, útek, vazný bod, střída vazby 

o Základní tkalcovské vazby 

o Technická vzornice 

 

 Vazba plátnová 

o Zakreslení vazby 

o Technická vzornice 

o Řez tkaninou 

 

 Vazba keprová 

o Zakreslení vazby 

o Technická vzornice 

o Řez tkaninou 

 

 Vazba atlasová 

o Zakreslení vazby 

o Technická vzornice 

o Řez tkaninou 

 

 Odvozené vazby 

o Vazby odvozené od vazby plátnové – ryps, panama 

o Vazby odvozené od vazby keprové – kepr zesílený, lomený, křížový 

o Vazby odvozené od vazby atlasové – zesílený atlas 

 

 Rozbor vzorku tkaniny a zakreslení vazby na vzornicový papír 

o Zjišťování vazby 

o Zjišťování dostavy 

o Zjišťování druhů nití 

 

 Specifické učivo 

 



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 
 

Učební osnova předmětu 

TECHNOLOGIE 
učebního oboru 

31-53-E/003 (31-63-2/00) Tkalcovské práce 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

dne 25. června 2003, č.j. 22 426/2003-24 s platností od 1. září 2003 počínaje 1. 

ročníkem 
 

Pojetí vyučovacího předmětu 
 Vyučovací předmět technologie poskytuje žákům na přiměřené úrovni komplexní vědomosti a 

dovednosti z výroby tkanin a z organizace výrobních procesů, zejména základní vědomosti o přípravě nití pro 

tkaní, o výrobě tkanin, o základních typech strojů pro přípravné práce i pro tkaní. 

 Obecným cílem předmětu je poskytnutí odborných vědomostí potřebných pro zvládnutí činností 

v odborném výcviku při přípravě výroby tkanin a při výrobě tkanin. Jde zejména o to seznámit žáky 

s technologickými postupy, s nutností dodržovat tyto postupy, s vhodnými metodami práce, s funkcí a obsluhou 

strojů a zařízení. 

 Cílové vědomosti a dovednosti: 

 znalost a používání odborného názvosloví, 

 znalost základních technologických postupů výroby tkanin (na přiměřené úrovni a odpovídající profilu 

absolventa), 

 znalost různých druhů materiálů a jejich vlastností, 

 znalost použití strojů a zařízení, hlavních pracovních částí tkalcovských stavů nebo tkacích strojů, 

 znalost zásad a předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (na přiměřené úrovni). 

 Z hlediska klíčových dovedností umožňuje předmět rozvíjet zejména komunikativní dovednosti a 

dovednosti řešit problémy a problémové situace. 

 Obsah vyučovacího předmětu technologie se zaměřuje na výrobu tkaniny na ručních tkalcovských 

stavech a na výrobu tkanin průmyslovým způsobem. Pro oba způsoby výroby tkanin sestává učivo z přípravy 

materiálu ke tkaní a z vlastního tkaní. 

 Vyučující seznamuje žáky s technologickými postupy a vede je k jejich dodržování. Žáci poznávají 

vhodné metody práce, jsou vedeni k šetření materiálem, k dodržování jakosti polotovarů a výrobků a seznámí se 

se zásadami organizace práce na svém pracovišti. Žáci jsou také vedeni k dodržování právních a ostatních 

předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásad požární prevence. Při výkladu používá 

vyučující vhodných vyučovacích metod, které vedou k aktivizaci žáků, používá správnou terminologii, nové 

poznatky metodicky uspořádává se stoupající úrovní náročnosti a obtížnosti. Teoretický výklad prokládá 

praktickými příklady a používá názorných pomůcek. Vědomosti získané v tomto předmětu usnadní žákům 

zvládnout vykonávání pracovních činností v odborném výcviku. 

 V rozpisu učiva je učivo zpracováno rámcově bez rozvržení učiva do jednotlivých ročníků, pořadí 

jednotlivých tematických celků není pevně stanoveno. Tematické celky 1 až 7 jsou určeny pro všechny žáky, 

kteří se připravují v oboru. Tematické celky 8 až 14 jsou určeny pro přípravu žáků na zhotovování tkanin na 

ručních tkalcovských stavech a zhotovování drobných tkaných výrobků, tematické celky 15 až 23 jsou určeny pro 

přípravu žáků na jednoduché pracovní činnosti v tkalcovnách v průmyslové výrobě tkanin. Tematický celek 24. 

Specifické učivo poskytuje vyučujícímu určitou volnost – vyučující může zařadit další okruh učiva související 

s oborem a navazující na podmínky a požadavky daného regionu. Je nezbytné, aby vyučující před zahájením 1. 

ročníku rozvrhli učivo do obou ročníků najednou. Při dopracování učební osnovy je třeba dbát na to, aby učivo 

po rozvržení do jednotlivých ročníků tvořilo logický systém a aby bylo úzce koordinováno s učivem 

navazujících předmětů, zejména s odborným výcvikem. Je žádoucí, aby vyučující respektovali a rozvíjeli 

mezipředmětové vztahy. 

 Vyučovací předmět technologie se doporučuje zařadit do 1. a 2. ročníku v celkovém rozsahu 4 až 

5 hodin týdně za celé studium, celkem 132 až 165 hodin za studium. Je možné posílit vyučovací předmět o 

další; hodiny je možné čerpat z hodin určených pro výběrové předměty s cílem vytvořit prostor pro důkladnější, 

širší a hlubší poznání učiva technologického charakteru. 

 

 



Rámcový rozpis učiva 
 

 Úvod, bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

o Textilní průmysl 

o Základní povinnosti a práva zaměstnance a zaměstnavatele 

o Zásady bezpečnosti práce a provozu tkalcovny 

o Pracovní prostředí 

o Požární prevence 

 

 Výroba přízí a nití 

o Princip výroby přízí 

o Délkové textilie, výroba nití 

o Výroba šicích nití 

 

 Výroba tkanin 

o Princip výroby tkaniny 

o Postup při výrobě tkaniny 

 

 Příprava nití pro tkaní 

o Postup při přípravě osnovy 

o Postup při přípravě útku 

 

 Soukání 

o Účel a princip soukání, způsoby soukání 

o Soukací stroje – rozdělení, hlavní části, cívečnice 

o Automatické soukací stroje 

 

 Skaní 

o Účel skaní 

o Zákrut skaných nití 

o Skací stroje 

 

 Šlichtování 

o Účel šlichtování, druhy šlichty 

o Šlichtovací stroje 

 

 Navádění, navazování, navíjení 

o Navádění osnovy do brda a do paprsku 

o Navazování osnovy 

o Navíjení osnovního válce 

 

 Výroba tkaniny 

o Schéma tkalcovského stavu 

o Hlavní pracovní části tkalcovského stavu a jejich funkce 

o Rozdělení tkalcovských stavů 

o Tvoření prošlupu 

o Příraz útku 

 

 

 Napínání a povolování osnovy 

o Osnovní vál 

o Brzdy osnovního válu 

 

 Odtahování a navíjení tkaniny 

o Způsoby odtahování a navíjení tkaniny 

 

 Tkaní na rámu, modle 

o Snování osnovy 



o Gobelinová technika 

o Zapiastková technika 

 

 Krosienková technika 

o Snování osnovy 

o Technika plátna 

o Technika prostiny 

 

 Karetková technika 

o Snování osnovy, návlek karetek 

o Způsoby vzorování 

 

 Navádění, navazování, lamelování 

o Navádění osnovy do brda a do paprsku 

o Navazování osnovy 

o Lamelování 

 

 Příprava útku 

o Soukání útku 

o Útkové soukací stroje 

 

 Výroba tkaniny 

o Schéma tkalcovského stavu nebo tkacího stroje 

o Hlavní pracovní části tkalcovského stavu nebo tkacího stroje a jejich funkce 

o Rozdělení strojů pro tkaní (tkalcovské stavy a tkací stroije) 

 

 Napínání a povolování osnovy 

o Osnovní vál 

o Brzdy osnovního válu 

o Osnovní regulátory 

 

 Odtahování a navíjení tkaniny 

o Způsoby odtahování a navíjení tkaniny 

o Zbožový regulátor 

 

 Tvoření prošlupu 

o Základní pojmy 

o Druhy prošlupu 

o Rozdělení prošlupních zařízení 

o Prošlupní ústrojí vačkové 

o Listové stroje 

o Žakárové stroje 

 

 Zanášení útku 

o Způsoby zanášení útku 

o Zanášení útku člunkem 

o Zanášení útku jehlou 

o Zanášení útku skřipcem 

o Zanášení útku vodou nebo vzduchem 

 

 Příraz útku a útkové záměny 

o Bidlo a jeho části 

o Člunkové záměny 

o Záměna útku na bezčlunkových strojích 

 

 Zarážky a pomocná zařízení strojů pro tkaní 

o Člunkové zarážky 

o Útkové zarážky 

o Osnovní zarážky 



o Pomocná zařízení 

 

 Specifické učivo 

 

 

 



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 
 

Učební osnova předmětu 

ODBORNÝ VÝCVIK 
učebního oboru 

31-53-E/003 (31-63-2/00) Tkalcovské práce 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

dne 25. června 2003, č.j. 22 426/2003-24 s platností od 1. září 2003 počínaje 1. 

ročníkem 
 

Pojetí vyučovacího předmětu 
 Vyučovací předmět odborný výcvik poskytuje žákům komplexní odborné vědomosti a dovednosti pro 

výkon pracovních činností spojených se výrobou tkanin na ručních tkalcovských stavech a zhotovováním 

drobných tkaných výrobků nebo s výkonem jednoduchých pracovních činností v tkalcovnách v průmyslové 

výrobě tkanin, řídit se při práci předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Žáci se naučí používat ochranné 

pracovní prostředky a pracovní pomůcky, obsluhovat stroje a zařízení, manipulovat s materiálem. 

 Obecným cílem předmětu je naučit žáky vyrábět tkaniny na ručních tkalcovských stavech a zhotovovat 

drobné tkané výrobky nebo vykonávat pracovní činnosti při přípravě materiálu pro tkaní v průmyslové výrobě 

tkanin podle stanovených technologických postupů a účelně si organizovat práci a pracoviště, formování dobrého 

vztahu žáka k práci, ke zvolenému povolání, rozvíjení smyslu pro estetiku, přesnost, důslednost a uvědomělou 

kázeň. Spolu s obecnými cíli ostatních vyučovacích předmětů umožňuje dosáhnout obecných cílů učebního 

oboru. 

 Cílové vědomosti a dovednosti: 

 používání správného odborného názvosloví, 

 zvládnutí obsluhy a běžné údržby strojů a zařízení při výrobě tkanin na ručních tkalcovských stavech a 

zhotovování drobných tkaných výrobků nebo při přípravě materiálu pro tkaní v průmyslové výrobě tkanin, 

 zhotovování tkanin ruční výrobou nebo příprava materiálu pro tkaní v průmyslové výrobě tkanin, 

 uplatňování základních technologických postupů, 

 dodržování požadavků právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

obecných zásad bezpečného chování, 

 dodržování zásad požární prevence a zacházení s věcnými prostředky požární ochrany. 

 Z hlediska klíčových dovedností by měl mistr odborné výchovy nebo učitel odborného výcviku zaměřit 

pozornost na rozvoj všech klíčových dovedností, zejména však na komunikativní dovednosti, personální 

dovednosti a dovednosti řešit problémy a problémové situace. 

 Obsah vyučovacího předmětu odborný výcvik pokrývá okruh pracovních činností spojených s výrobou 

tkaniny na ručních tkalcovských stavech a s dokončováním drobných tkaných výrobků a s přípravou materiálu 

pro výrobu tkanin průmyslovým způsobem. Přípravu žáků je možné směrovat na jeden z uvedených způsobů 

výroby. 

 V odborném výcviku postupují žáci i vyučující od jednoduchých pracovních operací ke složitějším, od 

jednoduchých výrobků ke složitějším. Žáci jsou vedeni k samostatné práci, ale předpokládá se, že žáci budou 

v době přípravy při zhotovování složitějších výrobků vedeni vyučujícím a že po ukončení přípravy v oboru 

budou při složitějších pracích vedeni a kontrolováni zodpovědným pracovníkem bezprostředně nadřízeným 

tomuto pracovníkovi. 

 Vyučující ve výuce uplatňuje pedagogické zásady, zásady společenského chování, pěstuje u žáků 

estetické cítění a vkus; vede o průběhu odborného výcviku potřebnou evidenci a průběžně klasifikuje dovednosti 

žáků. Zvláštní pozornost věnuje vyučující dodržování zásad bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci – 

na začátku 1. ročníku seznámí žáky se základními ustanoveními právních norem o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci v rozsahu odpovídajícím požadavkům výuky v odborném učilišti a tuto problematiku znovu probere 

v úvodu 2. ročníku. Značnou pozornost je nutné věnovat práci na strojích a zařízeních, kde musí být učiněna 

taková opatření, která spolehlivě zabrání úrazu nebo poškození zdraví. Součástí ochrany zdraví a bezpečnosti 

práce je soustavné prověřování vědomostí žáků z oblasti technologie, pracovních postupů, znalostí možných 

rizik, které vyplývají z pracovních činností, znalost poskytování první pomoci a postupů při vzniku mimořádných 

událostí. V tematickém celku 11 klade vyučující důraz na odstraňování případných nedostatků v pracovních 

úkonech žáků a kvalitě odváděné práce, důraz na samostatnost při vykonávání pracovních činností a návyků 

pravidelné pracovní činnosti. 



 V rozpisu učiva je učivo zpracováno rámcově bez rozvržení učiva do jednotlivých ročníků, pořadí 

jednotlivých tematických celků mimo prvního tematického celku není pevně stanoveno. Tematické celky 1, 

2, 11 a 12 jsou určeny pro všechny žáky, kteří se připravují v oboru. Tematické celky 3 až 7 jsou určeny pro 

přípravu žáků na zhotovování tkanin na ručních tkalcovských stavech a zhotovování drobných tkaných výrobků, 

tematické celky 8 až 10 jsou určeny pro přípravu žáků na jednoduché pracovní činnosti v tkalcovnách 

v průmyslové výrobě tkanin. Tematický celek 12. Specifické učivo poskytuje vyučujícímu určitou volnost – 

vyučující může zařadit další okruh učiva související s oborem a navazující na podmínky a požadavky daného 

regionu. Je nezbytné, aby vyučující před zahájením 1. ročníku rozvrhli učivo do obou ročníků najednou. Při 

dopracování učební osnovy je třeba dbát na to, aby učivo po rozvržení do jednotlivých ročníků tvořilo logický 

systém a aby bylo úzce koordinováno s učivem navazujících předmětů. Odborný výcvik má mezi odbornými 

předměty zásadní význam, protože se zaměřuje na vytváření dovedností stanovených profilem absolventa a 

využívá vědomostí získaných v ostatních teoretických předmětech, tyto vědomosti spojuje s výkonem 

konkrétních pracovních činností, vědomosti upevňuje, prohlubuje a rozšiřuje. Je žádoucí, aby vyučující 

respektovali a rozvíjeli mezipředmětové vztahy. 

 Vyučovací předmět odborný výcvik se doporučuje zařadit do 1. a 2. ročníku v celkovém rozsahu 

32 až 39 hodin týdně za celé studium, celkem 1056 až 1287 hodin za studium. 

 

Rámcový rozpis učiva 
 

 Úvod 

o Seznámení s organizací odborného učiliště 

o Základní ustanovení právních norem o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci 

o Nejčastější zdroje a příčiny pracovních úrazů 

o Druhy ohrožení při práci a způsoby ochrany pracovníků 

o Prevence rizik při pracovních činnostech v oboru 

o První pomoc při úrazech 

o Požární prevence (protipožární předpisy, požární plán a poplachové směrnice, hořlavé látky v textilním 

průmyslu, druhy hasicích přístrojů a jejich používání) 

o Seznámení s náplní předmětu 

o Exkurze v provozech výroby 

 

 Seznámení se strojním vybavením provozu tkalcovny 

o Seznámení se strojním vybavením provozu tkalcovny 

o Zpracovávaný materiál, polotovary 

o Technologické materiály – tok materiálu 

o Nebezpečné pracoviště – specifické podmínky bezpečnosti práce 

o Zařazení žáků dle technologického vybavení provozu a bezpečnostních předpisů 

o Bezpečnost na přiděleném pracovišti 

o Práce na přiděleném pracovišti dle pokynů MOV nebo učitele odborného výcviku 

 

 Práce při přípravných pracích pro ruční tkaní 

o Vázání tkalcovských uzlů 

o Přípravné práce pro navíjení osnovních válů 

o Příprava útku 

o Třídění a ukládání materiálu dle druhů a barev 

o Čištění a údržba tkalcovských stavů 

 

 Tkaní na tkalcovském stavu 

o Přípravné práce 

o Tkaní v plátnové, keprové a rypsové vazbě 

o Dokončovací práce 

 

 Tkaní na rámu, modle 

o Přípravné práce 

o Tkaní gobelinovou a zapistakovou technikou 

o Dokončovací práce 

 

 Tkaní krosienkovou technikou 

o Přípravné práce 



o Tkaní plátna, prostinky 

o Dokončovací práce 

 

 Tkaní karetkovou technikou 

o Přípravné práce 

o Tkaní vzorovaného popruhu 

o Dokončovací práce 

 

 Práce při přípravných pracích pro tkaní v průmyslové výrobě 

o Navlékání cívek na stojany (vozíky) pro cívečnici 

o Snímání odvinutých cívek ze stojanů cívečnice 

o Odstraňování zbytků nití z cívek a kanet 

o Třídění a ukládání cívek dle druhů a barev 

o Čistění paprsků a brd 

o Vnitrozávodní transport materiálu a polotovarů 

o Navlékání lamel 

o Čistění strojů v čisticích skupinách 

 

 Práce při obsluze soukacích strojů 

o Dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci 

o Používání osobních ochranných pracovních prostředků 

o Osazení stroje zpracovávaným materiálem 

o Uvedení stroje do chodu a zastavení stroje 

o Kontrola průběhu soukání, odstraňování přetrhů a nábalů 

o Výměna soukaného materiálu 

o Složení a odvoz nasoukaného materiálu 

o Čištění a mazání stroje 

 

 Práce při přípravě materiálu pro tkaní 

o Vázání tkalcovských uzlů (ručně i vazači) 

o Ruční navlékání lamel osnovních zarážek 

o Přípravné práce pro navíjení osnovních válů 

o Snímání odvinutých cívek z cívečnice 

o Strojové a ruční stahování zbytků z kanet 

o Čištění paprsků a brd 

o Čištění stavů 

 

 Upevňování a prohlubování dovedností a návyků 

o Zdokonalování pracovních úkonů a návyků při vykonávané činnosti 

o Dodržování BOZP 

o Udržování čistoty a pořádku na pracovišti, šatnách apod. 

 

 Specifické činnosti 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 

ČÁST OZNAMOVACÍ 

________________________________________________________________ 
 

 
Č.j.: 22 729/2003-11 
 

 
Sdělení MŠMT 



 

Evropská literární soutěž 
 
 
 Rakouský časopis pro mládež ”Perplex” vyhlašuje 5.ročník Evropské literární 
soutěže ”Literatura překonává hranice”. Téma 5.ročníku zní ”Obohacení” a mladí 
autoři by měli tvůrčím způsobem zpracovat zajímavou životní zkušenost, která je 
vnitřně obohatila. Literární texty lze doprovodit vhodnými fotografiemi.  

Literární soutěže se mohou zúčastnit zájemci ze všech evropských zemí ve 
věku od 6 do 19 let. Uzávěrka soutěže je do 3.listopadu 2003. Autoři nejlepších 
příspěvků  obdrží věcné ceny. Nejlepší práce budou otištěny v knižní podobě. 
Slavnostní prezentace spolu s vyhodnocením literárních prací se bude konat 
23.dubna 2004 (místo bude sděleno dodatečně).  

Bližší informace o rozsahu textu a podmínkách soutěže mohou zájemci získat 
na adrese: http://www.perplex.at. 
  
  
 
           Dr. Pavel Cink, v.r. 
       ředitel odboru zahraničních vztahů  
V Praze dne 1.7.2003 
 
 

 

 

 

 

Oznámení o změnách u organizací zřizovaných MŠMT 

 

 

č.j. 21 818/03-25 

 

Změny názvů 

 

1. 

označení zřizovatele: MŠMT ČR 

název organizace:  Dětský výchovný ústav, Načeradec 1    

sídlo organizace:    257 08 Načeradec 1 

IČO:   61 664 642 

název po změně k 1. 3. 2003:   

označení zřizovatele: MŠMT ČR 

název organizace:   Dětský domov se školou, Načeradec 1 

sídlo organizace:     257 08 Načeradec 1 

IČO:   61 664 642 

  

2.  

označení zřizovatele: MŠMT ČR 

název organizace:   Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče pro děti a mládež, 



                                Dobřichovice, Pražská 151 

sídlo organizace:    252 29 Dobřichovice, Pražská 151 

IČO:   61 384 810 

název po změně k 1. 6. 2003:   

označení zřizovatele: MŠMT ČR 

název organizace:   Dětský diagnostický ústav, Dětský domov se školou a Středisko výchovné 

                               péče, Dobřichovice, Pražská 151 

sídlo organizace:    252 29 Dobřichovice, Pražská 151 

IČO:   61 384 810 

  

3.  

označení zřizovatele: MŠMT ČR 

název organizace:    Dětský výchovný ústav, Hamr na Jezeře, Školní 89 

sídlo organizace:     471 28 Hamr na Jezeře, Školní 89 

IČO:   62 237 047 

název po změně k 1. 7.  2003:   

označení zřizovatele: MŠMT ČR 

název organizace:    Dětský domov se školou, Hamr na Jezeře, Školní 89 

sídlo organizace:     471 28 Hamr na Jezeře, Školní 89 

IČO:   62 237 047 

  

4. 

označení zřizovatele: MŠMT ČR 

název organizace:  Dětský výchovný ústav, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547  

sídlo organizace:    768 61 Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547 

IČO:   63 458 896 

název po změně k 1. 7. 2003:   

označení zřizovatele: MŠMT ČR 

název organizace:   Dětský domov se školou, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547 

sídlo organizace:     768 61 Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547    

IČO:   63 458 896 

 

5. 

označení zřizovatele: MŠMT ČR 

název organizace:  Diagnostický ústav pro mládež a Středisko výchovné péče pro děti  

                              a mládež, Praha 4, Na Dlouhé mezi 19  

sídlo organizace:   147 00 Praha 4, Na Dlouhé mezi 19  

IČO:   61 386 308 

název po změně k 1. 7. 2003:   

označení zřizovatele: MŠMT ČR 

název organizace:   Diagnostický ústav pro mládež a Středisko výchovné péče,  

                               Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 

sídlo organizace:    147 00 Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 

IČO:   61 386 308 

 

6. 

označení zřizovatele: MŠMT ČR 

název organizace:  Husův domov, Dvůr Králové nad Labem, Vrchlického 700  



sídlo organizace:    544 01 Dvůr Králové nad Labem, Vrchlického 700 

IČO:   62 048 660 

název po změně k 1. 7. 2003:   

označení zřizovatele: MŠMT ČR 

název organizace:   Výchovný ústav Husův domov, Dvůr Králové nad Labem, 

                               Vrchlického 700 

sídlo organizace:    544 01 Dvůr Králové nad Labem, Vrchlického 700 

IČO:   62 048 660 

  

7. 

označení zřizovatele: MŠMT ČR 

název organizace:   Středisko výchovné péče pro děti a mládež a Výchovný ústav pro mládež 

                               s názvem: Středisko pro mládež Klíčov”, Praha 9, Čakovická 51 

sídlo organizace:    190 00 Praha 9, Čakovická 51 

IČO:   63 110 261 

název po změně k 1. 7. 2003:   

označení zřizovatele: MŠMT ČR 

název organizace: Výchovný ústav a Středisko výchovné péče Klíčov, Praha 9,  

                                  Čakovická 51 

sídlo organizace:       190 00 Praha 9, Čakovická 51 

IČO:   63 110 261 
   

8. 

označení zřizovatele: MŠMT ČR 

název organizace:   Výchovný ústav pro mládež, Vidnava, Klášterní 251 

sídlo organizace:     790 55 Vidnava, Klášterní 251 

IČO:   00 843 024 

název po změně k 1. 9. 2003:   

označení zřizovatele: MŠMT ČR 

název organizace:   Výchovný ústav, Vidnava, Klášterní 251 

sídlo organizace:     790 55 Vidnava, Klášterní 251 

IČO:   00 843 024 

 

9. 

označení zřizovatele: MŠMT ČR 

název organizace:   Dětský výchovný ústav, Jihlava, Dělnická 1 

sídlo organizace:     586 01 Jihlava, Dělnická 1 

IČO:   60 545 933 

název po změně k  1. 9. 2003:   

označení zřizovatele: MŠMT ČR 

název organizace:   Dětský domov se školou, Jihlava, Dělnická 1 

sídlo organizace:    586 01 Jihlava, Dělnická 1 

IČO:   60 545 933 
  

10. 

označení zřizovatele: MŠMT ČR 

název organizace:  Výchovný ústav pro děti a mládež a Středisko výchovné péče pro děti  

                               a mládež, Děčín XXXII-Boletice nad Labem, tř. Vítězství 70  

sídlo organizace:    407 11 Děčín XXXII-Boletice nad Labem, tř. Vítězství 70 



IČO:   47 274 379 

název po změně k 1. 9. 2003:   

označení zřizovatele: MŠMT ČR 

název organizace:   Výchovný ústav, Dětský domov se školou a Středisko výchovné péče, 

                                Děčín XXXII-Boletice nad Labem, tř. Vítězství 70 

sídlo organizace:     407 11 Děčín XXXII-Boletice nad Labem, tř. Vítězství 70 

IČO:   47 274 379 

 

11. 

označení zřizovatele: MŠMT ČR 

název organizace:   Výchovný ústav pro děti a mládež a Středisko výchovné péče pro děti 

                                a mládež, České Budějovice, Šindlovy Dvory 25 

sídlo organizace:     370 01 České Budějovice, Šindlovy Dvory 25 

IČO:   60 075 821 

název po změně k  1. 9. 2003:   

označení zřizovatele: MŠMT ČR 

název organizace:    Dětský domov se školou a Středisko výchovné péče,  

                                 Šindlovy Dvory 

sídlo organizace:      Šindlovy Dvory 25, 370 01 České Budějovice 

IČO:   60 075 821 

 

12. 

označení zřizovatele: MŠMT ČR 

název organizace:   Dětský výchovný ústav, Kostelec nad Orlicí, Tyršova 7 

sídlo organizace:     517 41 Kostelec nad Orlicí, Tyršova 7 

IČO:   60 884 754 

název po změně k 1. 9. 2003:   

označení zřizovatele: MŠMT ČR 

název organizace:    Dětský domov se školou, Kostelec nad Orlicí, Tyršova 7 

sídlo organizace:     517 41 Kostelec nad Orlicí, Tyršova 7 

IČO:   60 884 754 

 

13. 

označení zřizovatele: MŠMT ČR 

název organizace:  Výchovný ústav pro mládež, Terešov 1  

sídlo organizace:    338 08 Terešov 1  

IČO:   48 380 253 

název po změně k 1. 9. 2003:   

označení zřizovatele: MŠMT ČR 

název organizace:   Výchovný ústav, Terešov 1  

sídlo organizace:     338 08 Terešov 1 

IČO:   48 380 253 

  
  

 

Nově zřízená organizace k 1. 7. 2003: 

 

označení zřizovatele: MŠMT  



název organizace:   Dětský domov se školou, Jetřichovice 1  

sídlo organizace:     Jetřichovice 1, 257 91 Sedlec - Prčice 

IČO:    61 660 116 

 

Vymezení základního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:   

Účelem dětského domova se školou je, podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona 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, zajišťovat péči o děti 

s nařízenou ústavní výchovou. 

 

Označení statutárních orgánů:  

Ředitel Mgr. Stanislav Urban, nar. 12. 10. 1950, jmenovaný Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy. 

 

Vymezení majetku, k němuž má organizace právo hospodaření:  

Organizace nevlastní žádný nemovitý majetek. 

Účetní hodnota movitého majetku činí                              3,277 363,93 Kč 

 

Vymezení doby, na kterou je organizace zřizována:         na dobu neurčitou 

 

  

 

 

  

                              

                                                                                            Ing. Petr   Špirhanzl   v.r. 

                                                                ředitel odboru organizačně správních činností 

  a dalšího vzdělávání dospělých 

 

V Praze dne 30. 6. 2003 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznámení 
č.j. 22 639/03-23 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznamuje, že schválilo nové učební 

dokumenty pro:  

 studijní obor               23-45-L/009  Letecký mechanik  

 



U studijního oboru 23-45-L/009 Letecký mechanik k učebním dokumentům 

denního studia čj. 23 661/02-23 vstupuje v platnost od 1. září 2003 počínaje 1. 

ročníkem nově schválený dodatek čj. 21 518/03-23. 

 Dodatek k učebním dokumentům rozšiřuje stávající denní studium oboru o dálkovou formu 

studia. 

 studijní obor               23-45-M/003 Strojník požární techniky 

 

 učební obor                21-52-H/005  Hutník 

 učební obor (2 letý)    23-51-H/510  Strojírenská výroba 

 učební obor                23-53-H/001 Rytec kovů 

 učební obor (2 letý)    23-56-H/507  Obrábění kovů 

 učební obor                23-57-H/001  Strojní kovář 

 učební obor (2 letý)    23-68-H/506 Technické služby v autoservisu 

 

V souvislosti s tímto se ruší platnost dosavadních učebních dokumentů jak je uvedeno níže. 

 

Studijní obor 

 

Nové učební dokumenty 

 

Učební dokumenty pozbývající platnost 

 

23-45-M/003 

Strojník 

požární 

techniky 

Schválilo MŠMT         dne 

27. února 2003   pod  čj. 14 

229/03-23              s platností 

od 1. září 2003  počínaje 

prvním ročníkem 

dne 31.08.2003 počínaje 1. ročníkem 

 

23-45-M/003 (24-97-6/01), Strojník požární techniky, 

schválené MŠMT ČR dne 21.1.1998,                                   čj. 

11 439/98-23 

 

 

Učební obor 

 

Nové učební dokumenty 

 

Učební dokumenty pozbývající platnost 

 

21-52-H/005 

Hutník 

 

Schválilo MŠMT         dne 

10. dubna 2003   pod  čj. 15 

208/03-23              s 

účinností od 1. září 2003  

počínaje prvním ročníkem 

dne 31.08.2003 počínaje 1. ročníkem 

 

21-52-H/001 (22-75-2/02),  Hutník – výroba železných kovů  

a  21-52-H/002 (22-75-2/04) Hutník – tváření kovů,   

    vydané  MŠ  ČSR dne 8.9.1987,                                čj. 18 

384/87-220 

 

23-51-H/510  

Strojírenská 

výroba 

 

Schválilo MŠMT         dne 

30. června 2003   pod  čj. 21 

514/03-23              s 

účinností od 1. září 2003  

počínaje prvním ročníkem 

dne 31.08.2003 počínaje 1. ročníkem 

 

23-51-H/010 (24-78-2) Strojírenská výroba,     

            vydané MŠ ČSR dne 28.9.1987,                                 

čj. 23 776/87 -220  

 

23-53-H/001   

Rytec kovů 

Schválilo MŠMT         dne 

30. června 2003   pod  čj. 22 

638/03-23              s 

účinností od 1. září 2003  

počínaje prvním ročníkem 

dne 31.08.2003 počínaje 1. ročníkem 

 

24-85-2/01 Rytec kovů - nástroje a znaky,  

    

24-85-2/02 Rytec kovů - tiskací a razicí válce,  

             

vydané MŠ ČSR dne 6.10.1986,                                 čj. 14 

139/86 -220  

 

23-56-H/507  

Obrábění kovů 

Schválilo MŠMT         dne 

30. června 2003   pod čj. 21 

515/03-23               s 

účinností od 1. září 2003  

počínaje prvním ročníkem 

dne 31.08.2003 počínaje 1. ročníkem 

 

23-56-H/007 (24-77-2), Obrábění kovů,  

vydané MŠ ČSR dne 12.10.1987,                                 čj. 25 

361/87 -220 

 

23-57-H/001  

Strojní kovář 

Schválilo MŠMT         dne 

30. června 2003   pod čj. 21 

516/03-23               s 

účinností od 1. září 2003  

počínaje prvním ročníkem 

 

dne 31.08.2003 počínaje 1. ročníkem 

 

23-57-H/001(24-34-2) Strojní kovář,                                      

 vydané MŠ ČSR dne 5.9.1988,                                 čj. 

15 144/88 -212 

23-68-H/506 Schválilo MŠMT         dne dne 31.08.2003 počínaje 1. ročníkem 



Technické 

služby v 

autoservisu 

30. června 2003   pod čj. 21 

517/03-23               s 

účinností od 1. září 2003  

počínaje prvním ročníkem 

 

23-68-H/006(64-49-2) Technické služby v autoservisu,                                      

 vydané MŠ ČSR dne 18.8.1988,                                 čj. 13 

267/88 -220 

 

 

Učební dokumenty si lze objednat v Národním ústavu odborného vzdělávání, Weilova 1271/6, 

102 00 Praha 10. 

 

 

 

 

                                                                          Ing. Vojtěch Šrámek v.r. 

                                                                           ředitel odboru středního  

                                                                    a vyššího odborného vzdělávání 

 

V Praze dne 1.07.2003 

 

 

 

 

Oznámení 

č.j. 21 398/2003-23 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznamuje, že schválilo nové  inovované učební 

dokumenty studijního oboru 32-41-N/002 Zpracování usní, plastů a pryže. 

Inovované učební dokumenty studijního oboru 32-41-N/002 Zpracování usní, plastů a 

pryže schválilo MŠMT dne 10. června 2003, č.j. 21 398/2003-23 s platností od 1. září 2003 

počínaje prvním ročníkem. 

Současně MŠMT ke dni 31. srpna 2004 počínaje prvním ročníkem ruší platnost 

dosavadních, níže uvedených učebních dokumentů studijních oborů: 

 32-42-M/001 Výroba obuvi a galanterního zboží – výroba galanterního zboží schválené 

MŠMT dne 22.6.1993, č.j. 18 966/93-23 

 32-44-M/001 Výroba obuvi a galanterního zboží – výroba obuvi schválené MŠMT dne 

22.6.1993, č.j. 18 966/93-23   

 32-44-M/004 Výroba obuvi a galanterního zboží – administrativa ve výrobě obuvi a 

galanterního zboží schválené MŠMT dne 17.2.1994, č.j. 27 096/93-23 

 32-41-M/002  Zpracování usní, plastů a pryže schválené MŠMT dne 14. července 1993, 

č.j. 20 070/93-23 

Schválené inovované učební dokumenty plně nahrazují učební dokumenty, u kterých 

MŠMT ruší platnost. 

Učební dokumenty si lze objednat v Národním ústavu odborného vzdělávání, Weilova 

1271/6, 102 00 Praha 10,  tel. 274 862 251-6. 

 

 
 

 

                                                                          Ing. Vojtěch Šrámek v.r. 

                                                                           ředitel odboru středního  



                                                                     a vyššího odborného vzdělávání 

 

V Praze dne 10.6.2003 

 
 

 

 
 

 

 

Oznámení 

Č.j. 21 511/03-23 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky oznamuje, že schválilo 

dne 11. června  2003 pod č.j. 21 508/03-23 s platností od 1. září 2003 učební osnovu 

matematiky pro studijní obor 78-42-M/003 Pedagogické lyceum. Tato učební osnova 

nahradí učební osnovu matematiky pro gymnázia pod  č.j. 17 668/91-20. 

Dále Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky schválilo dne 11. 

června 2003 pod č.j.  21 509/03-23 s platností od 1. září 2003 novou učební osnovu 

předmětu pedagogika – pedagogická praxe pro studijní obor 78-42-M/003 Pedagogické 

lyceum.  

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy žádá ředitele škol, kterých se tyto změny 

týkají, aby si  objednali výše uvedené učební osnovy v Národním ústavu odborného 

vzdělávání, Weilova 1271/6,  102 00 Praha 10 

 

 

                                                                         Ing. Vojtěch Šrámek v.r. 

                                                                            ředitel odboru středního  

                                                                     a vyššího odborného vzdělávání 
 

 

 

 

 

 

Oznámení 

  

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

dokumenty skupin oborů 28, 29, 31, 32, 65 a 66 pro učební obory středních odborných učilišť a 

učilišť. 

Učební obor Nové učební dokumenty Platnost pozbývají učební 

dokumenty  

28-55-E/501 

Gumárenská a plastikářská 

výroba 

Schválilo MŠMT dne 8.4.2003 

čj. 17 357/03-23 s platností 

od 1. 9. 2003 počínaje 1. ročníkem 

Čj. 172 516/94-74/783 

schválené  

dne 12.5.1994 

28-57-E/502 

Keramická výroba 

 

Schválilo MŠMT dne 8.4.2003 

čj. 17 358/03-23 s platností  

od 1. 9. 2003 počínaje 1. ročníkem 

Čj. 339 868/94-74 

schválené  

dne 19.7.1994 



29-58-H/001 

Konzervář 

Schválilo MŠMT dne 8.7.2003 

čj.23 016/03-23 s platností  

od 1. 9. 2003 počínaje 1. ročníkem 

Čj. 174 162/94-74 

schválené  

dne 24.8.1994 

31-57-H/001 

Pracovník v textilním  

a oděvním průmyslu  

Schválilo MŠMT dne 30.1.2003 

čj. 11 903/03-23 s platností 

od 1. 9. 2003 počínaje 1.ročníkem 

(viz informace) 

Čj. 19 990/92-211 

schválené dne 30.6.1992  

a čj. 25 249/91-21 

schválené dne 23.10.1991 

32-41-E/501 

Výroba usní 

Schválilo MŠMT dne 8.4.2003 

čj. 17 356/03-23 s platností 

od 1. 9. 2003 počínaje 1. ročníkem 

Čj. 17 008/98-23 

schválené  

dne 8.4.1998 

65-51-H/002 

Kuchař-číšník pro 

pohostinství 

Schválilo MŠMT dne 30.5.2003 

čj. 20 737/03-23 s platností 

od 1. 9. 2003 počínaje 1. ročníkem 

Čj. 807 623/95-74 

schválené  

dne 26.6.1995 a 

čj. 8161/96-74 

schválené 

dne 31.5.1996 

od 1.9.2004 

65-52-H/001 

Kuchař 

Schválilo MŠMT dne 30.5.2003 

čj. 20 736/03-23 s platností 

od 1. 9. 2003 počínaje 1. ročníkem 

Čj. 807 622/95-74 

schválené  

dne 26.6.1995 a 

čj. 8161/96-74 

schválené 

dne 31.5.1996 

od 1.9.2004 

65-53-H/001 
Číšník - servírka 

Schválilo MŠMT dne 30.5.2003 

čj. 20 735/03-23 s platností 

od 1. 9. 2003 počínaje 1. ročníkem 

Čj. 807 624/95-74 

schválené dne 26.6.1995  

a čj. 8161/96-74 

schválené dne 31.5.1996  

od 1.9.2004 

66-52-H/001 

Aranžér 

Schválilo MŠMT dne 27.5.2003 

čj. 20 448/03-23 s platností 

od 1. 9. 2003 počínaje 1. ročníkem 

Čj. 811 163/95-74 

schválené  

dne 19.10.1995 

 

 

 

Informace o platnosti a ukončení platnosti učebních dokumentů pro 3letý učební obor 

SOU 31-57-H/001 Pracovník v textilním a oděvním průmyslu 

 

Učební dokumenty výše uvedeného učebního oboru schválené dne 30. ledna 2003,  

čj. 11 903/03-23 nahrazují tyto učební dokumenty: 

 31-57-H/001 (31-76-2:01) Pracovník v textilním a oděvním průmyslu, čj. 25 249/91-21 

z 23. 10. 1991  

 31-57-H/001 (31-76-2:01) Pracovník v textilním a oděvním průmyslu, čj. 19 990/92-211 

z 30. 6. 1992  

 31-51-H/001 (31-43-2/01) Přadlák – zpracování textilních vláken, čj. 14 113/86-220  

z 16. 12. 1986 (platnost byla ukončena 31. 8. 2002) 

 31-53-H/001 (31-46-2/01) Tkadlec – plošné textilie, čj. 13 978/87-220 z 17. 11. 1987 

(platnost byla ukončena 31. 8. 2002). 

 



Učební dokumenty výše uvedeného učebního oboru nahrazují částečně tyto učební 

dokumenty: 

 31-54-H/001 (31-51-2/00) Pletař, čj. 12 605/87-220 z 1. 12. 1987 – platnost UD končí  

31. 8. 2003 počínaje 1. ročníkem (po prodloužení, původně končila 31. 8. 2002 počínaje  

1. ročníkem) 

 31-56-H/001 (28-73-2/01) Textilní chemik – úprava textilií, čj. 14 548/87-220 z 3. 12. 

1987 (platnost UD byla ukončena 31. 8. 2002). 

 

 

Učební dokumenty je možno objednat u Národního ústavu odborného vzdělávání Praha, 

Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10 - Hostivař, telefon 274 862 255, nebo faxem na čísle  

274 863 380. Na objednávce uvádějte kód a název oboru, počet kusů a IČO Vaší školy. 

 

 

 

    

                         Ing. Vojtěch Šrámek  v.r.  

                                                   ředitel odboru 

                  středního a vyššího odborného vzdělávání 

 

 

V Praze dne 8.7.2003 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace o využití Standardu středoškolského odborného vzdělávání 

 

č.j. 22705/2003-23 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sděluje, že střední školy mohou ve 

schválených učebních dokumentech (vzdělávacích programech)  všech učebních a studijních 

oborů: 

 provádět úpravy až do výše 10% celkového týdenního počtu vyučovacích hodin 

v příslušném ročníku, při nichž se nesmí zrušit žádný vyučovací předmět ani  překročit 

celkový týdenní počet hodin stanovený  učebním plánem či jiným rozpisem, 

 provést v učebních osnovách (modulech) úpravu vzdělávacího obsahu v rozsahu do 30 % 

celkové hodinové dotace, směřující zejména k inovacím vzdělávacího obsahu 

a k promítnutí  regionálních aspektů. 

 

Tyto úpravy jsou umožněny  Standardem středoškolského odborného vzdělávání, který 

schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 18. listopadu 

1997, č.j. 34221/97-23 s platností od l. ledna 1998, a proto nejsou vždy obsaženy v učebních 

dokumentech (vzdělávacích programech)  schválených pro jednotlivé učební a studijní obory. 



 

 

 

 
  

V Praze dne 4.července 2003     Ing. Vojtěch Šrámek v.r. 
                 ředitel odboru 

        středního a vyššího odborného vzdělávání

      
 

 

 

 
 

 

Informace o přírodovědném vzdělávání ve studijním oboru  78-42-M/002 Ekonomické 

lyceum 

 

 

č.j. 22506/2003-23 

 

 

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR schválilo pro studijní obor 78-42-

M/002 Ekonomické lyceum inovovaný učební plán  dne 2. května 2000, č.j. 18334/2000-23 

s platností od l. září 2000 počínaje l. ročníkem, v němž  byla snížena týdenní hodinová dotace 

za studium v předmětu fyzika ze šesti vyučovacích hodin na minimálně čtyři vyučovací 

hodiny  a  v předmětu chemie z pěti vyučovacích hodin rovněž na minimálně  čtyři vyučovací 

hodiny. 

 V původní učební osnově předmětu fyzika byla celková hodinová dotace rozdělena 

pro jednotlivé tematické celky, a proto Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zrušilo 

stávající učební osnovu fyziky pro ekonomické lyceum v rozsahu šesti týdenních vyučovacích 

hodin za studium a schválilo inovovanou  učební osnovu dne 24. června 2003, čj.  

13892/2003-23 s platností od l. září 2003 počínaje l. ročníkem. 

 Tato učební osnova je zveřejněna samostatně. 

 Učební osnova předmětu chemie se nemění, protože neobsahuje údaje o počtu 

vyučovacích hodin, stejně jako učební osnova předmětu biologie, která je zpracována ve dvou 

variantách, z nichž  platí pro studijní obor 78-42-M/002 Ekonomické lyceum varianta B. 

  

 
  

 

V Praze dne 4. července 2003                  Ing. Vojtěch Šrámek v.r. 

             ředitel odboru 

 středního a vyššího odborného vzdělávání 
 

 

 

 

  



Využívání razítek speciálních škol se sloučenými součástmi 

 

č.j. 20 587/2003-24 

 

Podle § 2 odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a 

vyšších odborných škol (školský zákon), může zřizovatel slučovat nebo zřizovat školy jako 

jednu právnickou osobu. V tomto případě logicky mohou vyvstat problémy s jejich 

označováním, například na vysvědčeních. Na razítku na vysvědčení musí být uveden název 

školy tak, jak je zapsán v síti předškolních zařízení, škol a školských zařízení, tj. název celé 

právnické osoby. Vzhledem k tomu, že v některých případech tyto jednotlivé školy poskytují 

různý stupeň vzdělání a jsou rozdílného druhu i typu, je třeba je nějakým způsobem od sebe 

odlišit. Toto rozlišení se provádí tak, že v záhlaví vysvědčení se pod názvem školy, který 

odpovídá názvu v síti, uvede i název její jednotlivé součásti. 

 

 

V Praze dne 20. června 2003 

 

                                             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: 

 

Hofmann, E., Vrbas, J.: Zeměpis pro 8. a 9. ročník – 

Lidé žijí a hospodaří na Zemi (pracovní sešit) 

2009 SPN, a.s. součást 

ucelené řady 

Č.j.: 21373/2003-22; cena: 59,00 Kč    

Vyskočilová, E., Machalová, M., Šebková, A.: Prvouka 

2 (učebnice a pracovní sešit) 

2009 SPL-Práce součást 

ucelené řady 

Č.j.: 20315/2003-22; cena: 85+49,00 Kč    

Augusta, P., Honzák, F.,Pečenka, M.: Dějiny novověku 

1. a 2. díl 

2005 SPL-Práce součást 

ucelené řady 

Č.j.: 19756/2003-22; cena: 89,00 Kč    

                                                           
*
  Zařazení do seznamu učebnic a učebních textů nabývá účinnosti až po vydání uvedených titulů. Na učebnice a 

učební texty uvedené v tomto Věstníku MŠMT ČR se vztahuje nařízení vlády ČR č. 15/1994 Sb., o bezplatném 

poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. 



Mirvald, S., Štulc, M., Kopp, J.: Společenské a 

hospodářské složky krajiny - Zeměpis pro 8. a 9. ročník 

ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií (učebnice a 

pracovní sešit) 

2009 Fortuna součást 

ucelené řady 

Č.j.: 21768/2003-22; cena: 89+48,00 Kč    

Cvešpr, P.: Německá konverzace pro základní školy 2009 Fortuna součást 

ucelené řady 

Č.j.: 21682/2003-22; cena:  79,00 Kč    

Mandelová, H. a kol.: Pravěk a starověk, Středověk, 

Novověk I, Novověk II – dějepisné atlasy pro základní 

školy a víceletá gymnázia 

2009 Kartografie součást 

ucelené řady 

Č.j.: 19757/2003-22; cena:  á 89,00 Kč    

Čapka, F.: Dějepis 8 – od r. 1648 do r. 1918 2009 Scientia součást 

ucelené řady 

Č.j.: 21773/2003-22; cena:  165,00 Kč    

Danielovská, V.: Ochrana člověka za mimořádných 

událostí pro 1. stupeň ZŠ 

2009 Fortuna součást 

ucelené řady 

Č.j.: 21923/2003-22; cena:  49,00 Kč    

Pluskal, M., Bradáč, P., Kraus,P., Krausová, M.: 

Společenské složky krajiny a politická mapa světa 

2009 Alter součást 

ucelené řady 

Č.j.: 14040/2003-22; cena:  165,00 Kč    

Jaglová, J.: Hudební výchovy pro 1.-5. ročník ZŠ 2009 Nová škola. součást 

ucelené řady 

Č.j.: 22291/2003-23; cena: 4 á 49 +  54,00 Kč    

Zahálková, M.: Angličtina pro 4. - 9. ročník  ZŠ 

(učebnice a pracovní sešit) 

2009 SPN a.s. součást 

ucelené řady 

Č.j.: 22613/2003-22;        

Molnár, J., Mikulenková, H.: Matematika pro 1. ročník 

ZŠ, 1. – 3. díl (učebnice a kartonová příloha Číslice, 

peníze, obrázky…) 

2009 Prodos součást 

ucelené řady 

Č.j.: 22711/2003-22; cena:   á 33,60 Kč    

Molnár, J., Mikulenková, H.: Matematika pro 2. ročník 

ZŠ, 1. – 3. díl  

2009 Prodos součást 

ucelené řady 

Č.j.: 22711/2003-22; cena:  á 33,60 Kč    

Molnár, J., Mikulenková, H.: Matematika pro 5. ročník 

ZŠ, 1. – 3. díl  

2009 Prodos součást 

ucelené řady 

Č.j.: 22711/2003-22; cena:  á 33,60 Kč    

Molnár, J., Mikulenková, H.: Zajímavá matematika pro 

páťáky 

2009 Prodos součást 

ucelené řady 

Č.j.: 22711/2003-22; cena:  35,70 Kč    

Hronek, M.: Vlastivěda 5 (učebnice a pracovní sešit) 2009 Prodos součást 

ucelené řady 

Č.j.: 22712/2003-22; cena:   73,50 + 23,10 Kč    



Gray, E., Virginia, E.: Welcome 1, 2, 3 2009 INFOA součást 

ucelené řady 

Č.j.: 19080/2003-22; cena:   73,50 + 23,10 Kč    

Gray, E., Virginia, E.: Welcome Plus 1 - 6 2009 INFOA součást 

ucelené řady 

Č.j.: 22676/2003-22; cena:   73,50 + 23,10 Kč    

Gray, E., Sullivan, N.: Click On 1 - 3 2009 INFOA součást 

ucelené řady 

Č.j.: 22677/2003-22; cena:   73,50 + 23,10 Kč    

Kolářová, R., Bohuněk, J.: Fyzika pro 7. ročník ZŠ 2009 Prometheus součást 

ucelené řady 

Č.j.: 22047/2003-22; cena:   94,00 Kč    

Rosecká, Z. a kol.: Aritmetika 6, Geometrie 6, pracovní 

sešity – Počtářské chvilky 6, desetinná čísla a 

dělitelnost, Geometrie 6 

2009 Nová škola součást 

ucelené řady 

Č.j.: 22854/2003-22; cena:   á 54 + á 22,00 Kč    

Rosecká, Z. a kol.: Aritmetika 7, Geometrie 7, pracovní 

sešity – Počtářské chvilky 7, Aritmetika 7, Počítání s 

procenty, Geometrie 7 – Čtyřúhelníky a hranoly 

2009 Nová škola součást 

ucelené řady 

Č.j.: 22854/2003-22; cena:   á 54 + á 22,00 Kč    

Rosecká, Z. a kol.: Algebra 8, Geometrie 8, pracovní 

sešity – Počtářské chvilky 8, Rovnice, Slovní úlohy I, 

Geometrie 8 

2009 Nová škola součást 

ucelené řady 

Č.j.: 22854/2003-22; cena:   á 54 + á 22,00 Kč    

Rosecká, Z. a kol.: Algebra 9, Geometrie 9, pracovní 

sešity – Rovnice, Slovní úlohy II, Chvilky s algebrou 9, 

Geometrie 9 

2009 Nová škola součást 

ucelené řady 

Č.j.: 22854/2003-22; cena:   á 54 + á 22,00 Kč    

Beneš, P., Pumpr, V., Banýr, J. : Základy praktické 

chemie pro 8. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit) 

2009 Fortuna  součást 

ucelené řady 

Č.j.: 22694/2003-22; cena:   96 + 57,00 Kč    

Beneš, P., Pumpr, V., Banýr, J. : Základy praktické 

chemie pro 9. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit) 

2009 Fortuna  součást 

ucelené řady 

Č.j.: 22694/2003-22; cena:   99 + 59,00 Kč    

Čtrnáctová, H., Novotný,  P. : Chemie pro 8. ročník ZŠ  2009 SPN a.s. součást 

ucelené řady 

Č.j.: 22883/2003-22; cena:   89,00 Kč    

Čtrnáctová, H., Novotný,  P. : Chemie pro 9. ročník ZŠ  2009 SPN a.s. součást 

ucelené řady 

Č.j.: 22883/2003-22; cena:   89,00 Kč    

Mikulenková, H. : Český jazyk 3 a pracovní sešity  2009 Prodos součást 

ucelené řady 

Č.j.: 18874/2003-22; cena:   147,00 Kč    



Potůčková, J. : Český jazyk pro 1. třídu ZŠ (Živá 

abeceda, Slabikář, Čítanka, Písanka 1. díl, Písanka 2.-5. 

díl) 

2005 Studio 1+1 součást 

ucelené řady 

Č.j.: 20351/2003-22; cena:   147,00 Kč    

Mikulenková, H. : Český jazyk 2 a pracovní sešity 1,2 2005 Prodos součást 

ucelené řady 

Č.j.: 18874/2003-22; cena:  á 35,70 Kč    

Havránek, B., Jedlička, A. : Stručná mluvnice česká  2009 Fortuna součást 

ucelené řady 

Č.j.: 20368/2003-22; cena:   107,00 Kč    

 

pro střední školy: 
 

Gregorová, E., Hamák, L.,Tibitanzl,O.: Stavební 

materiály II pro 2. a 3. ročník SOU 

2009 Sobotáles  

Č.j.: 18920/2003-23; cena: 126,00 Kč    

Demek, J. a kol.: Geografie pro střední školy 1 – 

Fyzickogeografická část  

2009 SPN a.s. součást 

ucelené řady 

Č.j.: 21727/2003-23; cena: 97,00 Kč    

Mirvald, S. a kol.: Geografie pro střední školy 2 – 

Socioekonomická část  

2009 SPN a.s. součást 

ucelené řady 

Č.j.: 21727/2003-23; cena: 109,00 Kč    

Pluskal, M. a kol.: Geografie pro střední školy 3 – 

Regionální geografie světa  

2009 SPN a.s. součást 

ucelené řady 

Č.j.: 21727/2003-23; cena: 135,00 Kč    

Kastner, J. a kol.: Geografie pro střední školy 4 – 

Geografie České republiky  

2009 SPN a.s. součást 

ucelené řady 

Č.j.: 21727/2003-23; cena: 129,00 Kč    

Dudák, V. a kol.: Občanská nauka pro SOŠ a studijní 

obory SOU  

2009 SPN a.s. součást 

ucelené řady 

Č.j.: 22758/2003-23; cena: 119,00 Kč    
 

 

 

pro zvláštní školy: 

 

Müller,O., Valenta, M.: Občanská výchova pro 9. 

ročník zvláštní školy  

2009 Parta součást 

ucelené řady 

Č.j.: 21387/2003-24; cena: 95,00 Kč    
 

pro odborná učiliště: 

 

Kovaříková, H.: Občanská výchova I  2009 Septima  

Č.j.: 20631/2003-24; cena: 70,00 Kč    

 



 

 

 

Oznámení ČŠI o ztrátě služebního průkazu 

 

Česká školní inspekce oznamuje ztrátu služebního průkazu školního inspektora  

 

Mgr. Pavel Antoš, č. služebního průkazu 167 

 

 

Čj. 18 986/2003-II-2/1 

 

 

 

 

 

 

Upozornění na tiskovou chybu 

 

 Upozorňujeme na tiskovou chybu, ke které došlo v textu ”Soubor pedagogicko-

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

zařízení na školní rok 2003/2004”, který vyšel ve Věstníku MŠMT, sešit č. 6/2003. 

 V kapitole 1. Organizace školního roku 2003/2004 v části 1.4. Termíny maturitních 

zkoušek je chybně uveden termín písemné práce v dubnu 2003. Správný text zní: 

 Písemná práce se koná v dubnu 2004 v termínu určeném ředitelem školy. 

 

 

 

 

 

 

 

SDĚLENÍ 

o opravě tiskových chyb 

  

v "Rozhodnutí o stanovení normativů neinvestičních výdajů s platností od 1. září 

2003 pro účely poskytování dotací soukromým školám", uveřejněném v sešitu 7/2003 

Věstníku MŠMT ČR   
 

 

 

1) Na str. 3 sešitu 7/2003 Věstníku MŠMT ČR mají být v záhlaví textu "Rozhodnutí o 

stanovení normativů neinvestičních výdajů s platností od 1. září 2003 pro účely poskytování 

dotací soukromým školám"  místo slov "V Praze dne 18. června 2003" správně uvedena slova 

"V Praze dne 24. června 2003". 

 

 



2) Na str. 5 sešitu 7/2003 Věstníku MŠMT ČR má být v tabulce "Přehled  výsledných 

normativů NIV RgŠ s platností od 1. září 2003" správně uvedeno : 

 

 - na řádku začínajícím slovy "Základní umělecké škole v oboru s individuální výukou    

   (do 4 žáků ve skup.)"  :  

 

                      - místo čísla "12 162" číslo "13 437", 

                       - místo čísla "2 355" číslo "3 630", 

 

      - na řádku začínajícím slovy "Základní umělecké škole v oboru se skupinovou a  

         kolektivní výukou" :  

 

                   - místo čísla "3 718" číslo "4 109", 

                   - místo čísla "720" číslo "1110". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


