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Ministerstvo ökolstvÌ, ml·deûe a tÏlov˝chovy
».j.: 4 632/2006-30

Pravidla pro poskytování příspěvků a 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

»l. 1
ObecnÈ podmÌnky poskytov·nÌ p¯ÌspÏvk˘ a dotacÌ

Ministerstvo ökolstvÌ, ml·deûe a tÏlov˝chovy (d·le
jen Ñministerstvoì) vyd·v· na z·kladÏ ustanovenÌ 
ß 7 odst. 1 a ß 14 z·kona Ë. 218/2000 Sb., o rozpoËto-
v˝ch pravidlech a o zmÏnÏ nÏkter˝ch souvisejÌcÌch
z·kon˘ (rozpoËtov· pravidla), ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯ed-
pis˘, rozhodnutÌ o p¯ÌspÏvcÌch ze st·tnÌho rozpoËtu na
vzdÏl·vacÌ a vÏdeckou, v˝zkumnou, v˝vojovou, umÏ-
leckou nebo dalöÌ tv˘rËÌ Ëinnost (d·le jen Ñp¯ÌspÏvekì)
a dotacÌch ze st·tnÌho rozpoËtu (d·le jen Ñdotaceì) podle
z·kona Ë. 111/1998 Sb., o vysok˝ch ökol·ch a o zmÏnÏ
a doplnÏnÌ dalöÌch z·kon˘ (z·kon o vysok˝ch ökol·ch),
ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘. NedÌlnou souË·stÌ rozhod-
nutÌ je vymezenÌ ˙Ëelu, na kter˝ jsou p¯ÌspÏvek a dotace
poskytov·ny, a podmÌnek jejich pouûitÌ, vych·zejÌcÌ
z tÏchto  ÑPravidel pro poskytov·nÌ p¯ÌspÏvk˘ a dotacÌ
ve¯ejn˝m vysok˝m ökol·m Ministerstvem ökolstvÌ, ml·-
deûe a tÏlov˝chovy podle z·kona Ë. 111/1998 Sb.,
o vysok˝ch ökol·ch a o zmÏnÏ a doplnÏnÌ dalöÌch z·ko-
n˘ (z·kon o vysok˝ch ökol·ch), ve znÏnÌ pozdÏjöÌch
p¯edpis˘ì (d·le jen  ÑPravidlaì), kter· bude ministerstvo
uplatÚovat p¯i aplikaci ß 87 pÌsm. d) z·kona o vysok˝ch
ökol·ch. Tato Pravidla neupravujÌ ˙Ëast st·tnÌho rozpo-
Ëtu na financov·nÌ programu (ß 12 a 13 rozpoËtov˝ch
pravidel a vyhl·öka Ë. 40/2001 Sb., o ˙Ëasti st·tnÌho roz-
poËtu na financov·nÌ program˘ reprodukce majetku, ve
znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘) a poskytov·nÌ dotacÌ Ëi
finanËnÌch v˝pomocÌ ze st·tnÌho rozpoËtu podle jin˝ch
pr·vnÌch p¯edpis˘ nebo rozhodnutÌ, zejmÈna poskytov·-
nÌ dotacÌ na v˝zkum a v˝voj podle z·kona Ë. 130/2002
Sb., o podpo¯e v˝zkumu a v˝voje z ve¯ejn˝ch prost¯ed-
k˘ a o zmÏnÏ nÏkter˝ch souvisejÌcÌch z·kon˘ (z·kon
o podpo¯e v˝zkumu a v˝voje), ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯ed-
pis˘, a dotacÌ na podporu koneËn˝ch uûivatel˘ v projek-
tech spolufinancovan˝ch z EvropskÈho soci·lnÌho
fondu.

P¯ÌspÏvek podle tÏchto Pravidel poskytuje ve¯ejnÈ
vysokÈ ökole (d·le jen Ñvysok· ökolaì) ministerstvo na
uskuteËÚov·nÌ akreditovan˝ch studijnÌch program˘
a program˘ celoûivotnÌho vzdÏl·v·nÌ a s nimi spojenou

vÏdeckou, v˝zkumnou, v˝vojovou, umÏleckou nebo
dalöÌ tv˘rËÌ Ëinnost.

Dotace podle tÏchto Pravidel poskytuje vysokÈ ökole
ministerstvo na rozvoj vysokÈ ökoly a na ubytov·nÌ
a stravov·nÌ student˘. 

Pro stanovenÌ v˝öe p¯ÌspÏvk˘ je rozhodn˝ typ
a finanËnÌ n·roËnost akreditovan˝ch studijnÌch progra-
m˘ a program˘ celoûivotnÌho vzdÏl·v·nÌ, poËet studen-
t˘ a dosaûenÈ v˝sledky ve vzdÏl·vacÌ a vÏdeckÈ,
v˝zkumnÈ, v˝vojovÈ, umÏleckÈ nebo dalöÌ tv˘rËÌ Ëin-
nosti a jejÌ n·roËnost, dlouhodob˝ z·mÏr vzdÏl·vacÌ
a vÏdeckÈ, v˝zkumnÈ, v˝vojovÈ, umÏleckÈ a dalöÌ tv˘r-
ËÌ Ëinnosti pro oblast vysok˝ch ökol, vypracovan˝
ministerstvem a jeho kaûdoroËnÌ aktualizace (d·le jen
Ñdlouhodob˝ z·mÏr ministerstvaì) a dlouhodobÈ z·mÏ-
ry vzdÏl·vacÌ a vÏdeckÈ, v˝zkumnÈ, v˝vojovÈ a umÏ-
leckÈ nebo dalöÌ tv˘rËÌ Ëinnosti vysok˝ch ökol a jejich
kaûdoroËnÌ aktualizace (d·le jen ÑdlouhodobÈ z·mÏry
vysok˝ch ökolì), projednanÈ podle ß 87 pÌsm. c) z·kona
o vysok˝ch ökol·ch. Pro v˝öi dotacÌ, stanovenou podle
tÏchto Pravidel, je rozhodn˝ dlouhodob˝ z·mÏr minis-
terstva a dlouhodobÈ z·mÏry vysok˝ch ökol. Na p¯ÌspÏ-
vek a na dotaci na rozvoj vysokÈ ökoly m· podle z·ko-
na o vysok˝ch ökol·ch vysok· ökola n·rok.

P¯ÌspÏvky a dotace ministerstvo poskytuje na z·kla-
dÏ û·dostÌ vysok˝ch ökol. é·dost musÌ b˝t pÌsemn·
a ministerstvo m˘ûe stanovit n·leûitosti û·dosti a termÌ-
ny, ve kter˝ch û·dosti soust¯eÔuje a projedn·v·.
V û·dosti o p¯ÌspÏvek nenÌ t¯eba uv·dÏt v˝öi p¯ÌspÏvku,
pokud p¯i jeho stanovenÌ ministerstvo p¯ihlÌûÌ k rozpo-
Ëtov˝m dat˘m podle Ël. 4 tÏchto Pravidel. Mezi rozpo-
Ëtov· data pat¯Ì zejmÈna ˙daje o poËtech student˘
v akreditovan˝ch studijnÌch programech a o poËtech
absolvent˘, zÌskanÈ ze systÈmu  ÑSdruûenÈ informace
matrik student˘ì (d·le jen ÑSIMSì) a dalöÌ ˙daje,
poskytnutÈ vysok˝mi ökolami. V û·dosti o dotaci musÌ
b˝t jejÌ v˝öe uvedena a od˘vodnÏna. é·dostÌ o dotaci
jsou takÈ projekty vysok˝ch ökol, podporujÌcÌ rozvoj
vzdÏl·vacÌ Ëinnosti vysok˝ch ökol, ˙spÏönÈ ve v˝bÏro-
vÈm ¯ÌzenÌ, kterÈ organizuje V˝bor Fondu rozvoje vyso-
k˝ch ökol (spoleËn˝ org·n ministerstva a Rady vyso-
k˝ch ökol), a projekty vysok˝ch ökol, p¯edloûenÈ do roz-
vojov˝ch program˘ vyhl·öen˝ch ministerstvem.
V û·dosti o poskytnutÌ dotace podle ukazatele F, M a na
ubytov·nÌ a stravov·nÌ student˘ musÌ b˝t uvedeno, zda
jde o dotaci na bÏûnÈ n·klady Ëi kapit·lovÈ v˝daje.

V˝öi p¯ÌspÏvku a dotacÌ stanovÌ ministerstvo rozhod-
nutÌm podle p¯Ìsluön˝ch kvantitativnÌch a vÏcn˝ch uka-
zatel˘ uveden˝ch v z·konÏ o st·tnÌm rozpoËtu. 

Nem˘ûe-li vysok· ökola poskytnut˝ p¯ÌspÏvek nebo
dotaci pouûÌt na stanoven˝ ˙Ëel, protoûe ˙daje, na
jejichû z·kladÏ byly p¯ÌspÏvek nebo dotace poskytnuty,
byly ne˙plnÈ nebo nepravdivÈ, informuje neprodlenÏ
ministerstvo. RovnÏû tak neprodlenÏ informuje minis-
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terstvo o kaûdÈ zmÏnÏ ˙daj˘, rozhodn˝ch pro poskyto-
v·nÌ p¯ÌspÏvku a dotace. Ministerstvo po zv·ûenÌ vyho-
vÌ p¯ÌpadnÈmu n·vrhu vysokÈ ökoly na zmÏnu ˙Ëelu for-
mou zmÏny rozhodnutÌ nebo vyd·nÌm novÈho rozhod-
nutÌ, anebo zah·jÌ ¯ÌzenÌ o odnÏtÌ dotace nebo p¯ÌspÏvku
podle rozpoËtov˝ch pravidel. 

»l. 2
PodmÌnky pouûitÌ p¯ÌspÏvk˘ a dotacÌ a jejich

finanËnÌ vypo¯·d·nÌ
PodmÌnky pouûitÌ p¯ÌspÏvk˘ a dotacÌ a jejich finanË-

nÌ vypo¯·d·nÌ upravujÌ zvl·ötnÌ pr·vnÌ p¯edpisy, Roz-
hodnutÌ o poskytnutÌ p¯ÌspÏvku a RozhodnutÌ o poskyt-
nutÌ dotace, ve kterÈm ministerstvo m˘ûe urËit, kter·
nesplnÏnÌ stanoven˝ch podmÌnek jsou mÈnÏ z·vaûn·.
Vysok· ökola, kter· p¯ÌspÏvek nebo dotaci tÌm, ûe ji
zaËne uûÌvat, p¯ijme (d·le jen Ñp¯Ìjemceì), je povinna
splnit povinnosti stanovenÈ rozpoËtov˝mi pravidly,
z·konem o vysok˝ch ökol·ch, dalöÌmi pr·vnÌmi p¯edpi-
sy a rozhodnutÌm. ZejmÈna je povinna dodrûet ˙Ëel
a ËasovÈ urËenÌ poskytnutÈho p¯ÌspÏvku a dotace na
n·klady Ëi v˝daje, kterÈ se t˝kajÌ roku, na kter˝ byl p¯Ìs-
pÏvek nebo dotace poskytnuta, p¯ÌpadnÏ ozn·mit minis-
terstvu p¯evod prost¯edk˘ dotace nebo p¯ÌspÏvku do
fondu ˙ËelovÏ urËen˝ch prost¯edk˘ (uskuteËnÏn˝ v sou-
ladu s ß 18 odst. 10 z·kona o vysok˝ch ökol·ch), a p¯Ìs-
pÏvek a dotaci finanËnÏ vypo¯·dat v souladu s vyhl·ö-
kou Ë. 551/2004 Sb., kterou se stanovÌ z·sady a termÌny
finanËnÌho vypo¯·d·nÌ vztah˘ se st·tnÌm rozpoËtem,
st·tnÌmi finanËnÌmi aktivy nebo N·rodnÌm fondem.

Ministerstvo rozhodnutÌm stanovÌ, zda poskytovan˝
p¯ÌspÏvek nebo dotace je ˙ËastÌ st·tnÌho rozpoËtu na
financov·nÌ programu.

Ministerstvo poskytne vysokÈ ökole p¯ÌspÏvek vypo-
Ëten˝ podle Pravidel »l. 4 oddÌl UkazatelÈ A a B ve v˝öi
75 % jeho roËnÌho objemu, pokud vysok· ökola nepoû·-
d· o jinou Ë·stku. Zb˝vajÌcÌ Ë·st p¯ÌspÏvku m˘ûe minis-
terstvo na z·kladÏ û·dosti vysokÈ ökoly poskytnout na
kapit·lovÈ v˝daje v termÌnech do 31. b¯ezna, 30. Ëervna
a 31. ¯Ìjna kalend·¯nÌho roku. Po datu 31. ¯Ìjna minister-
stvo

a) příspěvek na kapitálové výdaje již neposky-
tuje,

b) poskytne zbývající část příspěvku.

»l. 3
Zve¯ejnÏnÌ informacÌ o p¯ÌspÏvcÌch a dotacÌch

a kontrola hospoda¯enÌ
Ministerstvo uve¯ejnÌ tato Pravidla ve VÏstnÌku

Ministerstva ökolstvÌ, ml·deûe a tÏlov˝chovy; na sv˝ch
internetov˝ch str·nk·ch uve¯ejnÌ tato Pravidla a infor-
maci o v˝öi p¯ÌspÏvk˘ a dotacÌ poskytnut˝ch vysok˝m
ökol·m podle tÏchto Pravidel. 

Hospoda¯enÌ s p¯ÌspÏvky a dotacemi kontroluje
ministerstvo podle ß 39 odst. 2 rozpoËtov˝ch pravidel
a podle z·kona Ë. 320/2001 Sb., o finanËnÌ kontrole ve
ve¯ejnÈ spr·vÏ a o zmÏnÏ nÏkter˝ch z·kon˘ (z·kon

o finanËnÌ kontrole), ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘, a to
zejmÈna p¯i kontrol·ch hospoda¯enÌ vysok˝ch ökol (ß 87
pÌsm. e) z·kona o vysok˝ch ökol·ch), p¯i z˙Ëtov·nÌ
a vypo¯·d·nÌ dotacÌ a p¯ÌspÏvk˘ se st·tnÌm rozpoËtem za
p¯Ìsluön˝ rok, p¯i anal˝ze v˝roËnÌch zpr·v o hospoda¯e-
nÌ vysokÈ ökoly (ß 21 odst. 1 pÌsm. a) z·kona o vyso-
k˝ch ökol·ch).

VyuûitÌ p¯ÌspÏvk˘ a dotacÌ vyhodnotÌ ministerstvo ve
v˝roËnÌ zpr·vÏ o stavu vysokÈho ökolstvÌ (ß 87 pÌsm. b)
z·kona o vysok˝ch ökol·ch) na z·kladÏ anal˝zy v˝roË-
nÌch zpr·v o Ëinnosti vysokÈ ökoly a o hospoda¯enÌ
vysokÈ ökoly (ß 21 odst. 1 pÌsm. a) z·kona o vysok˝ch
ökol·ch) a na z·kladÏ v˝sledk˘ z kontrol a jin˝ch
poznatk˘ o Ëinnosti vysok˝ch ökol.

»l. 4
Pravidla stanovenÌ v˝öe p¯ÌspÏvk˘

»·stka vyËlenÏn· pro p¯ÌspÏvky bude rozdÏlena podle
tÏchto ukazatel˘: 

UkazatelÈ A a B (studijnÌ programy a s nimi spojen·
tv˘rËÌ Ëinnost) 

Tato Ë·st p¯ÌspÏvku se odvozuje od rozsahu a obsahu
vzdÏl·vacÌ Ëinnosti vysokÈ ökoly, mÏ¯enÈ poËtem finan-
covan˝ch studiÌ a absolvent˘, a souËasnÏ reflektuje
postupnÈ metodickÈ zmÏny ve financov·nÌ vysok˝ch
ökol, smÏ¯ujÌcÌ ke zohlednÏnÌ pot¯ebnÈ struktury v˝kon˘
a v˝stupnÌch parametr˘ vzdÏl·vacÌ Ëinnosti v souladu se
z·mÏrem koncepce reformy vysokÈho ökolstvÌ, schv·le-
n˝m vl·dou »R (usnesenÌ Ë. 1201/2004), a s Aktualiza-
cÌ koncepce reformy vysokÈho ökolstvÌ (schv·lenou vl·-
dou »R usnesenÌm Ë. 1175/2005). 

P¯i v˝poËtu se pouûÌvajÌ tato rozpoËtov· data: 

� Počet rozpočtových studentů vysoké školy v akre-
ditovaných studijních programech (včetně akre-
ditovaných studijních programů uskutečňova-
ných na vyšších odborných školách) k 31. 10.
předchozího akademického roku a k 31. 10. pro-
bíhajícího akademického roku. Rozpočtovým
studentem je student, který je zapsán do studia,
s výjimkou studenta-občana České republiky,
jehož studium je hrazeno z prostředků jiné roz-
počtové kapitoly a studenta, jehož studium je
hrazeno podle mezinárodních smluv a usnesení
vlády (viz ukazatel D). Do výpočtu se zahrnuje
každé probíhající studium každého studenta,
které vyhovuje uvedeným kritériím.

� P¯epoËten˝ poËet student˘, kter˝ se zjistÌ podle
tohoto vzorce: 
ÑNovÏ p¯ijatÌì kr·t 1,0 plus ÑOstatnÌì kr·t 1,0 plus
ÑP˘lroËnÌì kr·t 0,5. PoËet zvl·ötnÌch student˘ se p¯i
v˝poËtu neuvaûuje. Pravidla, podle nichû se rozpo-
Ëtov˝ student zapoËÌt· mezi novÏ p¯ijatÈ, zvl·ötnÌ
nebo studenty ostatnÌ a p˘lroËnÌ, jsou uve¯ejnÏna na
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internetov˝ch str·nk·ch ministerstva. Do v˝poËtu se
zahrnuje kaûdÈ probÌhajÌcÌ studium kaûdÈho studen-
ta, kterÈ vyhovuje uveden˝m kritÈriÌm.

� NormativnÌ poËet student˘, kter˝ se vypoËÌt·
z p¯epoËtenÈho poËtu student˘ k p¯ÌsluönÈmu datu
jako souËet souËin˘ p¯epoËtenÈho poËtu student˘
vysokÈ ökoly a koeficient˘ ekonomickÈ n·roËnosti
jednotliv˝ch studijnÌch program˘, ve kter˝ch studu-
jÌ. TÏchto koeficient˘ ekonomickÈ n·roËnosti studij-
nÌch program˘ je sedm; nejniûöÌ je roven 1,0 a nej-
vyööÌ je roven 5,9.

� PoËet absolvent˘ vysokÈ ökoly, kter˝ se zjistÌ souË-
tem absolvent˘ vöech studijnÌch program˘ vysokÈ
ökoly za obdobÌ od 1. 11. p¯edchozÌho akademickÈ-
ho roku do 31. 10. probÌhajÌcÌho akademickÈho
roku. Absolventem (ß 55 z·kona o vysok˝ch öko-
l·ch) se pro tento ˙Ëel rozumÌ absolvent studijnÌho
programu, jehoû uskuteËÚov·nÌ bylo alespoÚ Ë·steË-
nÏ hrazeno z finanËnÌch prost¯edk˘ kapitoly st·tnÌho
rozpoËtu 333 MäMT.

� Z·kladnÌ normativ studijnÌho programu, kter˝ sta-
novÌ pro kaûd˝ finanËnÌ rok n·mÏstek pro vysokÈ
ökolstvÌ ministrynÏ ökolstvÌ, ml·deûe a tÏlov˝chovy
po projedn·nÌ s reprezentacÌ ve¯ejn˝ch vysok˝ch
ökol.

� Kontrahovan˝ poËet student˘, kter˝ se rovn· p¯e-
poËtenÈmu poËtu student˘ vysokÈ ökoly, stanovenÈ-
mu ministerstvem po projedn·nÌ s touto vysokou
ökolou jako limitnÌ pro v˝poËet dotace v ukazateli
B1. Kategorie kontrahovan˝ch student˘ a kritÈria
pro jejich zapoËtenÌ stanovÌ n·mÏstek pro vysokÈ
ökolstvÌ ministrynÏ ökolstvÌ, ml·deûe a tÏlov˝chovy.

Tato Ë·st p¯ÌspÏvku vysokÈ ökole je souËtem
� souËinu z·kladnÌho normativu a normativnÌho poËtu

student˘ k 31. 10. p¯edchozÌho akademickÈho roku
(A), a

� souËinu z·kladnÌho normativu a normativnÌho poËtu
student˘, zjiötÏnÈho z rozdÌlu mezi poËty p¯epoËte-
n˝ch student˘ k 31. 10. probÌhajÌcÌho akademickÈho
roku a k 31. 10. p¯edchozÌho akademickÈho roku,
snÌûenÈho o odpoËet, pokud p¯epoËten˝ poËet stu-
dent˘ vysokÈ ökoly nerespektuje kontrahovan˝
poËet student˘ (B1), a

� souËinu poËtu absolvent˘ a Ë·stky p¯ipadajÌcÌ na
kaûdÈho z nich, kter· se vypoËte takto: Ë·stka urËe-
n· ministerstvem se vyn·sobÌ koeficientem ekono-
mickÈ n·roËnosti absolvovanÈho studijnÌho progra-
mu, zaokrouhlÌ na celÈ KË, a pokud jde o absolven-
ta doktorskÈho studijnÌho programu, vyn·sobÌ jeötÏ
koeficientem 1,5 (B2). 

OdpoËet se provede tak, ûe se p¯epoËten˝ poËet stu-
dent˘ p¯esahujÌcÌ kontrahovan˝ poËet student˘ n·sobÌ
z·kladnÌm normativem a odeËte od ukazatele B1. 

Ministerstvo poskytne ve¯ejnÈ vysokÈ ökole z·lohu
na p¯ÌspÏvek stanovenou na z·kladÏ rozhodn˝ch ˙daj˘
podle stavu k 31. ¯Ìjnu p¯edchozÌho kalend·¯nÌho roku
do v˝öe 1/4 p¯ÌspÏvku poskytnutÈho na tento ˙Ëel
v p¯edchozÌm kalend·¯nÌm roce. O takto poskytnutou
z·lohu se snÌûÌ v˝öe tÈto Ë·sti p¯ÌspÏvku na bÏûn˝ rok.

Ukazatel C (stipendia pro studenty doktorsk˝ch 
studijnÌch program˘)

Tato Ë·st p¯ÌspÏvku vyjad¯uje podporu student˘ stu-
dujÌcÌch v doktorsk˝ch studijnÌch programech. StanovÌ
se jako souËin Ë·stky, urËenÈ n·mÏstkem ministrynÏ pro
vysokÈ ökolstvÌ po projedn·nÌ s reprezentacÌ ve¯ejn˝ch
vysok˝ch ökol, a poËtu student˘ v prezenËnÌ formÏ dok-
torsk˝ch studijnÌch program˘, kte¯Ì v doktorsk˝ch stu-
dijnÌch programech (podle ˙daj˘ SIMS) nestudujÌ dÈle,
neû je standardnÌ doba studia, p¯iËemû pro v˝poËet p¯Ìs-
pÏvku jsou rozhodnÈ ˙daje SIMS k 31. 10. p¯edchozÌho
kalend·¯nÌho roku, a k 31. 3., 30. 6. a 31. 10. danÈho
kalend·¯nÌho roku.

Ukazatel D (studujÌcÌ nefinancovanÌ z ukazatele 
A nebo B; mezin·rodnÌ spolupr·ce) 

Ukazatel D je zdrojem pro zv˝öenÌ p¯ÌspÏvk˘, pod-
porujÌcÌ plnÏnÌ z·vazk˘ z mezin·rodnÌch smluv (mimo
program˘ AKTION, CEEPUS a SOCRATES), kterÈ
nejsou financov·ny z ukazatele A nebo B. »·stky zvy-
öujÌcÌ p¯ÌspÏvek budou vypoËÌt·ny podle rozsahu vzdÏ-
l·vacÌ Ëinnosti vysokÈ ökoly, v˝öe stipendia, poËt˘ stu-
dujÌcÌch cizinc˘, na nÏû nenÌ poskytov·n p¯ÌspÏvek
z ukazatele A nebo B, a podle rozsahu ˙kol˘, jimiû je
vysok· ökola povÏ¯ena v mezin·rodnÌ spolupr·ci.
V r·mci tohoto ukazatele bude stanoven p¯ÌspÏvek na
uskuteËnÏnÌ akcÌ LetnÌch ökol slovansk˝ch studiÌ.

Ukazatel F (vzdÏl·vacÌ projekty, programy a z·mÏry)

Ukazatel F je zdrojem pro p¯ÌspÏvky nov˝m vyso-
k˝m ökol·m a pro zv˝öenÌ p¯ÌspÏvk˘, podporujÌcÌ vzdÏ-
l·vacÌ projekty a aktivity, kterÈ nejsou financov·ny
z ukazatele A a B. é·dost vysokÈ ökoly o p¯ÌspÏvek
z tohoto ukazatele posuzuje n·mÏstek pro vysokÈ ökol-
stvÌ ministrynÏ ökolstvÌ, ml·deûe a tÏlov˝chovy.

Ukazatel M (mimo¯·dnÈ aktivity)

P¯ÌspÏvek z tohoto ukazatele p¯izn· ministerstvo na
podporu mimo¯·dn˝ch, rozpoËtem nezajiötÏn˝ch akti-
vit, kterÈ vysok· ökola uskuteËÚuje nap¯. jako d˘sledek 
� nov˝ch pr·vnÌch p¯edpis˘, kterÈ majÌ znaËnÈ dopa-

dy na plnÏnÌ ˙kol˘, pro kterÈ byla z¯Ìzena,
� nov˝ch aktu·lnÌch ˙kol˘.

é·dost rektora vysokÈ ökoly o p¯ÌspÏvek z tohoto
ukazatele posuzuje ministrynÏ ökolstvÌ, ml·deûe a tÏlo-
v˝chovy. 
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Ukazatel S (stipendia podle ß 91 odst. 3 z·kona 
o vysok˝ch ökol·ch)

Tato Ë·st p¯ÌspÏvku se vypoËÌt· jako souËin minim·l-
nÌ v˝öe stipendia stanovenÈ na¯ÌzenÌm vl·dy, kter˝m se
prov·dÌ ß 91 odst. 3 z·kona o vysok˝ch ökol·ch, a poËtu
student˘, kte¯Ì majÌ n·rok na p¯Ìdavek na dÌtÏ ve zv˝öe-
nÈ v˝mÏ¯e podle z·kona Ë. 117/1995 Sb., o st·tnÌ soci-
·lnÌ podpo¯e, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘.

Ukazatel U (ubytovacÌ stipendia)

Tato Ë·st p¯ÌspÏvku vysokÈ ökole bude stanovena
z Ë·stky, urËenÈ ministerstvem pro vöechny vysokÈ
ökoly, danÈ obdobÌ a tento ˙Ëel stejn˝m procentem, jako
je procento student˘ tÈto vysokÈ ökoly, kte¯Ì podle ˙daj˘
SIMS k 31.10. probÌhajÌcÌho akademickÈho roku splÚu-
jÌ d·le uvedenÈ podmÌnky pro zapoËtenÌ, z poËtu stu-
dent˘ vöech vysok˝ch ökol, kte¯Ì splÚujÌ podmÌnky pro
zapoËtenÌ.

PodmÌnkou pro zapoËtenÌ je, ûe student
1. je studentem bakalářského, magisterského nebo

doktorského studijního programu v prezenční
formě studia,

2. studuje v prvním studijním programu, nebo ve
studijním programu na něj navazujícím, nebo pře-
stoupil z jednoho takového studijního programu
do jiného a předchozí studium mu bylo uznáno;
v případě souběžně studovaných studijních pro-
gramů je student započten nejvýše jednou, a to
v tom studijním programu, ve kterém byl do stu-
dia zapsán dříve,

3. nepřekročil standardní dobu studia v probíhají-
cím studijním programu ani v žádném ze souběž-
ně studovaných studijních programů, 

4. nemá místo trvalého pobytu v okrese, v němž je
místo jeho studia,

5. nemá místo trvalého pobytu na území hlavního
města Prahy, je-li místo jeho studia na území hlav-
ního města Prahy. 
Při výpočtu se nepřihlíží ke studiu ve studijním

programu, do něhož se uchazeč zapsal a které i ukon-
čil v období od 1. května do 30. října téhož kalendář-
ního roku započtení. 

»l·nek 5
Pravidla stanovenÌ v˝öe dotacÌ na rozvoj vysokÈ

ökoly
Dotace na rozvoj vysokÈ ökoly budou poskytov·ny
podle tÏchto ukazatel˘: 

Ukazatel D (studujÌcÌ nefinancovanÌ z ukazatele 
A nebo B; mezin·rodnÌ spolupr·ce; 
projekty podle usnesenÌ vl·dy »R)

Dotaci na rozvoj vysokÈ ökoly lze z tohoto ukazatele

poskytnout na plnÏnÌ program˘ AKTION, CEEPUS
a SOCRATES a na podporu realizace projekt˘ podle
usnesenÌ vl·dy »R Ë. 2/1994, 343/1996, 1306/2000,
773/2001, 813/2003, 652/2004 a 1622/2005. V˝öe dota-
cÌ vych·zÌ z podklad˘ Ministerstva financÌ, Ministerstva
zahraniËnÌch vÏcÌ, p¯Ìsluön˝ch N·rodnÌch kancel·¯Ì
a agentur.

Ukazatel F (vzdÏl·vacÌ projekty, programy a z·mÏry)

Dotaci na rozvoj vysokÈ ökoly lze podle tohoto uka-
zatele poskytnout na podporu projekt˘ a aktivit, kterÈ
podporujÌ rozvojovÈ z·mÏry vysokÈ ökoly nebo minis-
terstva podle dlouhodobÈho z·mÏru vysokÈ ökoly nebo
dlouhodobÈho z·mÏru ministerstva. é·dost vysokÈ
ökoly o tuto dotaci posuzuje n·mÏstek pro vysokÈ ökol-
stvÌ ministrynÏ ökolstvÌ, ml·deûe a tÏlov˝chovy.

Ukazatel G (vzdÏl·vacÌ rozvojovÈ projekty 
Fondu rozvoje vysok˝ch ökol)

Dotaci podle tohoto ukazatele p¯izn· ministerstvo
vysok˝m ökol·m, na kter˝ch se budou ¯eöit vzdÏl·vacÌ
projekty, ˙spÏönÈ ve v˝bÏrovÈm ¯ÌzenÌ, organizovanÈm
V˝borem Fondu rozvoje vysok˝ch ökol. »·st tÈto dota-
ce, urËen· zejmÈna na zajiötÏnÌ v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ
a z·vÏreËn˝ch oponentnÌch ¯ÌzenÌ, se poskytne Univer-
zitÏ KarlovÏ v Praze pro jejÌ souË·st Agenturu Rady
vysok˝ch ökol, kter· tyto Ëinnosti zajiöùuje. 

Ukazatel M (mimo¯·dnÈ aktivity)

Dotaci podle tohoto ukazatele p¯izn· ministerstvo na
podporu mimo¯·dn˝ch, rozpoËtem nezajiötÏn˝ch rozvo-
jov˝ch aktivit, kterÈ vysok· ökola uskuteËÚuje nap¯. jako
d˘sledek 
� nov˝ch pr·vnÌch p¯edpis˘, kterÈ majÌ znaËnÈ dopa-

dy na plnÏnÌ ˙kol˘, pro kterÈ byla z¯Ìzena,
� nov˝ch aktu·lnÌch ˙kol˘.

é·dost rektora vysokÈ ökoly o tuto dotaci posuzuje
ministrynÏ ökolstvÌ, ml·deûe a tÏlov˝chovy. 

Ukazatel I (rozvojovÈ programy)

Dotaci podle tohoto ukazatele p¯izn· ministerstvo
vysok˝m ökol·m, na kter˝ch se budou ¯eöit projekty
v r·mci RozvojovÈho programu vyhl·öenÈho minister-
stvem jako souË·st aktualizace dlouhodobÈho z·mÏru
ministerstva na dan˝ kalend·¯nÌ rok, ˙spÏönÈ ve v˝bÏro-
vÈm ¯ÌzenÌ. Vyhl·öenÌ RozvojovÈho programu i v˝sled-
ky v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ jsou uve¯ejnÏny na internetov˝ch
str·nk·ch ministerstva.

»·st tÈto dotace, urËen· zejmÈna na zajiötÏnÌ v˝bÏro-
vÈho ¯ÌzenÌ, se poskytne UniverzitÏ KarlovÏ v Praze pro
Agenturu Rady vysok˝ch ökol, kter· tyto Ëinnosti zajiö-
ùuje.
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»l·nek 6
Pravidla stanovenÌ v˝öe dotacÌ na ubytov·nÌ 

a stravov·nÌ student˘
V˝öe dotace na ubytov·nÌ a stravov·nÌ student˘, jeû

bude poskytnuta p¯ÌsluönÈ vysokÈ ökole, se vypoËte jako
souËin souËtu vysok˝mi ökolami vyk·zanÈho poËtu p¯e-
poËten˝ch hlavnÌch jÌdel (tepl˝ch a studen˝ch), vyda-
n˝ch student˘m v menz·ch nebo se souhlasem minister-
stva pÈËÌ vysokÈ ökoly ve stravovacÌch za¯ÌzenÌch jin˝ch
pr·vnick˝ch osob (teplÈ jÌdlo se zapoËÌt·v· koeficien-
tem 1,0; studenÈ jÌdlo se zapoËÌt·v· koeficientem 0,4) za
obdobÌ listopad p¯edchozÌho akademickÈho roku aû
¯Ìjen probÌhajÌcÌho akademickÈho roku (d·le jen ÑpoËet
jÌdel v rozhodnÈm obdobÌì) a rozpoËtovÈho ukazatele,
kter˝ ministerstvo urËilo na jedno p¯epoËtenÈ hlavnÌ
jÌdlo (d·le jen ÑstravnÈì). Dotaci na ubytov·nÌ a stravo-
v·nÌ student˘ lze na û·dost rektora vysokÈ ökoly zv˝öit,
doölo-li ke skokovÈmu n·r˘stu poËtu stravovan˝ch stu-
dent˘ anebo v rozhodnÈm obdobÌ ke snÌûenÌ v˝konu
menzy v d˘sledku jejÌ opravy nebo rekonstrukce.

Ministerstvo m˘ûe p¯ed stanovenÌm v˝öe tÈto Ë·sti
dotace na n·sledujÌcÌ rok rozhodnout o poskytnutÌ dota-
ce vysokÈ ökole na ubytov·nÌ a stravov·nÌ student˘ do
v˝öe 1/4 dotace poskytnutÈ na tento ˙Ëel v bÏûnÈm roce.
O takto poskytnutou dotaci se snÌûÌ v˝öe tÈto Ë·sti dota-
ce na n·sledujÌcÌ rok.

»l·nek 7
P¯echodn· ustanovenÌ

é·dost o dotace, kterou vysok· ökola podala pro rok
2006, se povaûuje pro tento rok i za û·dost o p¯ÌspÏvek
a dotace podle tÏchto Pravidel.

Dotace, kterou ministerstvo poskytlo vysokÈ ökole na
rok 2006 podle ukazatele A a B p¯ed dnem nabytÌ ˙Ëin-

nosti tÏchto Pravidel, se povaûuje za z·lohu na p¯ÌspÏ-
vek podle ß 18 odst. 3 z·kona o vysok˝ch ökol·ch.

Pro stanovenÌ v˝öe dotace na ubytov·nÌ a stravov·nÌ
student˘ na rok 2006 ËinÌ stravnÈ 23 KË.

Na z˙Ëtov·nÌ a vypo¯·d·nÌ dotacÌ poskytnut˝ch pro
rok 2005 a povinnosti p¯Ìjemc˘ tÏchto dotacÌ se pouûijÌ
dosavadnÌ pravidla, uveden· v Ël. 8 odst. 1.

»l·nek 8
Z·vÏreËn· ustanovenÌ

1. Pravidla pro poskytování dotací veřejným vyso-
kým školám Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy podle zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dal-
ších 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, změny
č.j. 30 650/2002-30 ze dne 10. 1. 2003, změny
č.j. 11 159/2004-30 ze dne 24. 1. 2004, změny
č.j. 10 903/2005-30 ze dne 18. 1. 2005 a změny
č.j. 35 084/2005-30 ze dne 23. 12. 2005 se zru-
šují. 

2. Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem podpisu
a poprvé se použijí na příspěvky a dotace pro
rok 2006.

V Praze dne 24. ˙nora 2006 

JUDr. Petra Buzkov·, v.r.
ministrynÏ ökolstvÌ, ml·deûe a tÏlov˝chovy

Ministerstvo ökolstvÌ, ml·deûe a tÏlov˝chovy
».j.: 4 633/2006-30

Pravidla pro poskytování dotací soukromým
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

»l. 1
ObecnÈ podmÌnky

1.1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
(dále jen „ministerstvo“) vydává podle § 14 záko-

na č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (roz-
počtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodnutí o dotacích podle § 40 odst. 2 zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů.

1.2 Dotaci ze státního rozpočtu (dále jen „dotace“)
může ministerstvo poskytnout právnické osobě,
které byl udělen státní souhlas působit jako sou-
kromá vysoká škola (dále jen „žadatel“). Minis-
terstvo může žadateli poskytnout dotaci na usku-
tečňování akreditovaných studijních programů
a programů celoživotního vzdělávání a s nimi
spojenou vědeckou, výzkumnou, vývojovou,
uměleckou nebo další tvůrčí činnost (dále jen

strana 6 SEŠIT 3



SEŠIT 3 Strana 7

„dotace na činnost“), dotaci na stipendia podle 
§ 91 odst. 2 písm. d) zákona o vysokých školách
(dále jen „dotace na ubytovací stipendia“)
a dotaci na stipendia podle § 91 odst. 3 zákona
o vysokých školách (dále jen „dotace na sociální
stipendia“). Dotaci na činnost může ministerstvo
poskytnout jen soukromé vysoké škole působící
jako obecně prospěšná společnost.

1.3 Dotaci na činnost ministerstvo může poskytnout
a) žadateli, který uskutečňuje akreditovaný stu-

dijní program, ve kterém studují studenti s těž-
kým zdravotním postižením nebo též

b) žadateli, který před udělením státního souhla-
su působit jako soukromá vysoká škola působil
jako vyšší odborná škola zařazená do sítě před-
školních zařízení, škol a školských zařízení
nebo do rejstříku škol a školských zařízení
a z důvodu změny jím poskytovaného vzdělá-
vání spojené s udělením státního souhlasu
působit jako soukromá vysoká škola mu již
nenáleží dotace k financování neinvestičních
výdajů souvisejících s výchovou a vzděláváním
ve vyšší odborné škole, uskutečňuje akredito-
vaný studijní program ve veřejném zájmu
daném uplatnitelností jeho absolventů na trhu
práce (dále jen „studijní program ve veřejném
zájmu“), přičemž existenci veřejného zájmu
ministerstvo ověřuje projednáním s Minister-
stvem práce a sociálních věcí, popřípadě
s jiným ústředním správním úřadem, a s kra-
jem; ověření pro rok 2006 není nutné, pokud
žadatel pokračuje v uskutečňování akreditova-
ného studijního programu ve veřejném zájmu,
na které mu byla ministerstvem poskytnuta
dotace v roce 2005.

1.4 Na poskytnutí dotací není právní nárok. Pokud
ministerstvo žádosti o dotaci zcela nebo zčásti
vyhoví, poskytne žadateli dotaci po vydání
„Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního
rozpočtu“. Pro toto rozhodnutí, kontrolu dodr-
žování podmínek pro čerpání dotace, vyúčto-
vání dotace a zveřejnění informací o dotaci se
přiměřeně použijí ustanovení „Pravidel pro
poskytování příspěvku a dotací veřejným vyso-
kým 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. 4 632/2006-30 ze dne
24. února 2006 a vyhláška č. 551/2004 Sb., kte-
rou se stanoví zásady a termíny finančního vypo-
řádání vztahů se státním rozpočtem, státními
finančními aktivy nebo Národním fondem.
Nevyhoví-li ministerstvo žádosti o dotaci, roz-
hodnutí nevydává.

»l. 2
PodmÌnky poskytnutÌ dotace na Ëinnost 

a stanovenÌ jejÌ v˝öe
2.1 Písemná žádost žadatele o dotaci na činnost musí

být podepsána statutárním orgánem žadatele
a orgánem, který vykonává působnost rektora
veřejné vysoké školy, a musí být doručena minis-
terstvu do 31. 5. kalendářního roku, na který má
být dotace poskytnuta.

2.2 Žádost obsahuje 
a) název, adresu sídla, identifikační číslo a číslo ban-

kovního účtu žadatele,
b) výši dotace, kterou žadatel žádá na uskutečňová-

ní studijního programu ve veřejném zájmu,
c) výši školného v probíhajícím akademickém roce

a předpokládanou výši školného v následujícím
akademickém roce,

d) číslo jednací rozhodnutí, kterým byla udělena
akreditace příslušného studijního programu,
a dobu platnosti akreditace, popřípadě i číslo
jednací rozhodnutí, jímž byla platnost akreditace
prodlužena nebo jímž bylo akreditováno rozšíře-
ní akreditovaného studijního programu,

e) jmenný seznam studentů s těžkým zdravotním
postižením zapsaných do studia v jednotlivých
studijních programech k 31. 10. předchozího
kalendářního roku, žádá-li žadatel o dotaci na
činnost podle čl. 1 bodu 1.3 písm. a), 

f) předpokládaný počet studentů zapsaných do stu-
dia v jednotlivých studijních programech, studij-
ních oborech, ročnících a formách studia k 31. 10.
kalendářního roku, na který má být dotace
poskytnuta (dále jen „běžný kalendářní rok“),
z toho zvláš� předpokládaný počet studentů
zapsaných do studia studijního programu ve
veřejném zájmu, žádá-li žadatel o dotaci na čin-
nost podle čl. 1 bodu 1.3 písm. b).

2.3 K žádosti žadatel přiloží aktuální znění Dlouho-
dobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné,
vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti
soukromé vysoké školy (dále jen „Dlouhodobý
záměr soukromé vysoké školy“).

2.4 Výši dotace na činnost stanoví ministerstvo. Při
stanovení výše dotace na činnost přihlíží

a) k aktuálnímu znění Dlouhodobého záměru vzdě-
lávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké
a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol,
vypracovaného ministerstvem,

b) k aktuálnímu znění Dlouhodobého záměru sou-
kromé vysoké školy,

c) k ukazateli, který se vypočítá jako součin počtu
studentů uvedených v seznamu podle bodu 2.2
písm. e), koeficientu ekonomické náročnosti,
který ministerstvo studijnímu programu přiřadí,



a základního normativu, stanoveného pro veřej-
né vysoké školy,

d) k ukazateli, který se vypočítá jako součin počtu
studentů studijního programu ve veřejném zájmu
k 31. 10. předchozího kalendářního roku podle
údajů ze Sdružených informací matrik studentů,
koeficientu ekonomické náročnosti, který minis-
terstvo studijnímu programu přiřadí, a základní-
ho normativu, stanoveného pro veřejné vysoké
školy, sníženého o školné,

e) k počtu absolventů studijního programu ve veřej-
ném zájmu k 31. 10. předchozího kalendářního
roku, 

f) 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 od udělení akreditace ti, kteří tento
veřejný zájem deklarují;

g) k existenci jiného veřejného zájmu, kterým se pro
účely těchto Pravidel rozumí zájem státu na
uskutečňování daného akreditovaného studijní-
ho programu, vyplývající například z jeho jedi-
nečnosti (spočívající v tom, že v České republice
není žádnou veřejnou vysokou školou uskutečňo-
ván obsahově obdobný studijní program) nebo
z obtížné dostupnosti studia obsahově obdob-
ných studijních programů, uskutečňovaných
veřejnými vysokými školami, pro uchazeče o při-
jetí ke studiu.

»l. 3
PodmÌnky poskytnutÌ dotace na ubytovacÌ stipendia

a dotace na soci·lnÌ stipendia
a stanovenÌ jejÌ v˝öe

3.1 Písemná žádost žadatele o dotaci na ubytovací
stipendia i žádost o dotaci na sociální stipendia
(dále jen „žádost“) musí být podepsána statutár-
ním orgánem žadatele a orgánem, který vykoná-
vá působnost rektora veřejné vysoké školy,
a musí být doručena ministerstvu do 31. 5. běž-
ného kalendářního roku.

3.2 Žádost obsahuje 
a) název, adresu sídla, právní formu, identifikační

číslo a číslo bankovního účtu žadatele,
b) výši dotace, kterou žadatel požaduje na ubytova-

cí stipendium,
c) výši dotace, kterou žadatel požaduje na sociální

stipendium,
d) počet studentů, kterým vysoká škola v běžném

roce do dne podání žádosti o dotaci přiznala uby-
tovací stipendium pro daný rok a současně splňu-
jí podmínky uvedené v bodu 3.4 písm. e), 

e) počet studentů, kterým vysoká škola v běžném
roce do dne podání žádosti přiznala sociální sti-
pendium.

3.3 K žádosti žadatel přiloží platné znění svého sti-
pendijního řádu registrovaného ministerstvem,
stejnopisy rozhodnutí o přiznání stipendií,
o dotování jejichž poskytování žádá, a aktuální
znění Dlouhodobého záměru soukromé vysoké
školy.

3.4 Výši dotace na ubytovací stipendia a výši dotace
na sociální stipendia stanoví ministerstvo. Při sta-
novení výše těchto dotací přihlíží

a) k nařízení vlády vydanému na základě § 91 odst.
3 zákona o vysokých školách, kterým se stanoví
minimální výše stipendia v případě tíživé sociální
situace studenta,

b) ke stipendijnímu řádu soukromé vysoké školy,
c) k aktuálnímu znění Dlouhodobého záměru vzdě-

lávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké
a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol,
vypracovaného ministerstvem,

d) k aktuálnímu znění Dlouhodobého záměru sou-
kromé vysoké školy.

e) k tomu, zda ten který student, jemuž vysoká škola
přiznala ubytovací stipendium,
1. je studentem studijního programu v pre-

zenční formě studia,
2. studuje v prvním studijním programu, popří-

padě ve studijním programu na něj navazují-
cím, nebo přestoupil z takového studijního
programu do jiného a předchozí studium mu
bylo uznáno; nepřihlíží se však ke studiu ve
studijním programu, do něhož se uchazeč
zapsal a které i ukončil v období od 1. květ-
na do 30. října téhož kalendářního roku,

3. nepřekročil standardní dobu studia v probí-
hajícím studijním programu ani v žádném ze
souběžně studovaných studijních programů, 

4. nemá místo trvalého pobytu v okrese,
v němž je místo jeho studia,

5. nemá místo trvalého pobytu na území hlavní-
ho města Prahy, je-li místo jeho studia na
území hlavního města Prahy.

»l. 4
⁄Ëinnost

Tato ÑPravidla pro poskytov·nÌ dotacÌ soukrom˝m
vysok˝m ökol·m Ministerstvem ökolstvÌ, ml·deûe
a tÏlov˝chovy podle z·kona Ë. 111/1998 Sb., o vyso-
k˝ch ökol·ch a o zmÏnÏ a doplnÏnÌ dalöÌch z·kon˘
(z·kon o vysok˝ch ökol·ch), ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯ed-
pis˘ì nab˝vajÌ ˙Ëinnosti dnem podpisu a nevztahujÌ se
na dotace poskytovanÈ koneËn˝m uûivatel˘m na projek-
ty spolufinancovanÈ z EvropskÈho soci·lnÌho fondu.

V Praze dne 24. ˙nora 2006 

JUDr. Petra Buzkov·, v.r.
ministrynÏ ökolstvÌ, ml·deûe a tÏlov˝chovy
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Ministerstvo školství, Ministerstvo práce
mládeže a tělovýchovy a sociálních věcí

V Praze dne 22. 11. 2005 V Praze dne 25. 1. 2006
Č.j.: 26 870/2005-20 Č.j.: 2005/65531-42

POKYN

k ukončení platnosti společného Pokynu MŠMT
a MPSV k realizaci a ukončování studia 

při rekvalifikaci ve státních školách

Čl. 1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

a Ministerstvo práce a sociálních věcí ruší společný

Pokyn MŠMT a MPSV k realizaci a ukončování stu-
dia při rekvalifikaci ve státních školách, vydaný
v působnosti MŠMT pod č.j. 17050/98-20 ze dne 8. 4.
1998 a v působnosti MPSV pod Č.j.: 10/18169/98, ze
dne 6. 5. 1998.

Čl. 2
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ing. Zdeněk Škromach, v.r. JUDr. Petra Buzková, v.r.
místopředseda vlády ministryně

a ministr práce školství, mládeže
a sociálních věcí a tělovýchovy

Ministerstvo školství mládeže 
a tělovýchovy

Č.j.: 373/2006-44 V Praze dne 17. února 2006

P o k y n
I. náměstka ministryně školství, mládeže 

a tělovýchovy ke zpracování účetních závěrek
a k předávání účetních a finančních výkazů 
organizačních složek státu a příspěvkových 
organizací, jejichž zřizovatelem je MŠMT, 

v roce 2006.

Část I.
Úvodní ustanovení

Článek I.
Právní předpisy ke zpracování účetních závěrek
a další důležité předpisy, kterými jsou povinny se
řídit organizační složky státu a příspěvkové organi-
zace, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy

Následující výčet hlavních právních předpisů, kte-
rými jsou povinny se řídit organizační složky státu
a příspěvkové organizace, není definitivní. Předpisy
mohou být během roku měněny a doplňovány. Orga-
nizační složky státu a příspěvkové organizace jsou
povinny sledovat změny právních předpisů ve Sbírce
zákonů České republiky, ve Finančním zpravodaji, ve
Věstníku MŠMT a řídit se jimi. 
1. Právní předpisy, jimiž se řídí účetní jednotky

při zpracování účetní závěrky:
1.1 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění záko-

nů č. 117/1994 Sb., č. 227/1997 Sb., č. 492/2000

Sb., č. 353/2001 Sb., č. 575/2002 Sb., č. 437/2003,
č. 257/2004 Sb. č. 669/2004 Sb. a zákona
č. 179/2005 Sb.

1.2 vyhláška Ministerstva financí 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 územní-
mi samosprávnými celky, příspěvkovými organi-
zacemi, státními fondy a organizačními složkami
státu, ve znění vyhlášky MF č. 477/2003 Sb.,
vyhlášky MF č. 549/2004 Sb. a vyhlášky MF
č. 401/2005 Sb. Vyhláškou je stanoveno uspořádá-
ní, označování a obsahové vymezení položek
účetní závěrky, směrná účtová osnova, účetní
metody a jejich použití. 

1.3 vyhláška MF č. 16/2001 Sb., o způsobu, termí-
nech a rozsahu údajů předkládaných pro hodno-
cení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních
fondů a rozpočtů územních samosprávných celků,
ve znění vyhlášky MF č. 535/2002 Sb. a vyhlášky
MF č. 544/2004 Sb.

1.4 sdělení MF k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, č.j: 11/19 050/2005-111, uve-
řejněné ve Finančním zpravodaji č. 1/2005; sděle-
ní č.j: 11/85 294/2005-111, uveřejněné ve Finanč-
ním zpravodaji č. 9/2005 (části týkající se číselní-
ku územních jednotek) a sdělení č.j.: 11/15
799/2006-111, uveřejněné ve Finančním zpravo-
daji č. 1/2/2006.

1.5 České účetní standardy pro účetní jednotky,
které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, uveřejněné v části 3
Finančního zpravodaje č. 12/2004 (pouze standar-
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dy číslo 501, 512, 516, 519, 520 a 521, které byly
změněny) a v části 2 Finančního zpravodaje č. 11-
12/2003 (k dispozici i na webové stránce Minis-
terstva financí (www.mfcr.cz) v sekci Legislativa –
Finanční zpravodaj – rok 2003, 2004).

1.6 pokyny k účetním závěrkám vydávané Minister-
stvem školství, mládeže a tělovýchovy před zpra-
cováním účetních závěrek k 31.3., 30.6., 30.9.
a 31.12. 2006 a rozesílané odboru 15 MŠMT,
České školní inspekci, Vysokoškolskému spor-
tovnímu centru, Centru pro zjiš�ování výsledků
ve vzdělávání, přímo řízeným příspěvkovým
organizacím a ostatním přímo řízeným příspěv-
kovým organizacím, které jsou v daném období
povinny sestavovat a předkládat účetní a finanč-
ní výkazy.

2. Další důležité předpisy, kterými jsou povinny se
řídit organizační složky státu a přímo řízené
příspěvkové organizace

2.1 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
ve znění zákona č. 383/2005 Sb.

2.2 zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole) ve znění zákona
č. 320/2002 Sb., č. 123/2003 Sb., č. 426/2003 Sb.,
č. 421/2004 Sb., č. 482/2004 Sb., č. 626/2004 Sb.
a zákona č. 377/2005 Sb.

2.3 zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpo-
čtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb.,
č. 141/2001 Sb., č. 187/2001 Sb., č. 320/2001 Sb.,
č. 450/2001 Sb., č. 202/2002 Sb., č. 320/2002 Sb.,
479/2003 Sb., č. 186/2004 Sb., č. 257/2004 Sb.,
č. 436/2004 Sb., č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005
Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005
Sb. a zákona č. 377/2005 Sb. 

2.4 zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
zákona č. 492/2000 Sb., č. 229/2001 Sb.,
č. 501/2001 Sb., č. 320/2001 Sb., č. 202/2002 Sb.,
č. 280/2002 Sb., č. 476/2002 Sb., č. 88/2003 Sb.,
č. 354/2003 Sb., č. 480/2003 Sb., č. 41/2004 Sb.,
č. 218/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb. a zákona
č. 359/2005 Sb.

2.5 zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací sou-
kromým školám, předškolním a školským zaříze-
ním, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., č. 255/2001
Sb., č. 16/2002 Sb., č. 284/2002 Sb., č. 562/2004 Sb.
a zákona č. 383/2005 Sb.

2.6 vyhláška MF č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví
zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se
státním rozpočtem, státními finančními aktivy
nebo Národním fondem. 

2.7 vyhláška MF č. 416/2004 Sb., kterou se provádí
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve
znění zákona č. 320/2002 Sb., č. 123/2003 Sb.,
č. 426/2003 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona
č. 482/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb. a zákona
č. 377/2005 Sb.

2.8 vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové
skladbě, ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb.
a vyhlášky č. 484/2003 Sb.

2.9 vyhláška MF č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních
a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky
č. 510/2002 Sb. 

2.10 vyhláška MF č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struk-
tuře a termínech údajů předkládaných pro
vypracování návrhu státního závěrečného účtu
a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závě-
rečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění
vyhlášky č. 581/2004 Sb.

2.11 vyhláška MF č. 62/2001 Sb., o hospodaření
organizačních složek státu a státních organizací
s majetkem státu.

2.12 vyhláška MF č. 40/2001 Sb., o účasti státního
rozpočtu na financování programů reprodukce
majetku. (Od 1.1.2007 bude nahrazena vyhláš-
kou č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu
na financování programů pořízení a reprodukce
majetku, ve znění pozdějších předpisů.)

3. Metodické pokyny MŠMT:
3.1 Závazná osnova a obsah roční zprávy příspěv-

kových organizací zřizovaných Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, 
Č.j: 30 895/2005-44

3.2 Metodický pokyn Ministerstva školství, mláde-
že a tělovýchovy ke zpracování Resortního výka-
zu výnosů a nákladů příspěvkových organizací
Č.j.: 15 070/2005-44, který byl uveřejněn ve
Věstníku MŠMT, Sešit 5/2005

3.3 Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy
č. 6/1999, kterým se stanovuje způsob účtování
o příspěvcích a dotacích poskytnutých minister-
stvem prostřednictvím „Oznámení limitů výda-
jů“ a jejich vykazování Č.j.: 17 115/99-44 ve
znění příkazu ministra školství, mládeže a tělo-
výchovy č. 4/2001.

3.4 Vzorová směrnice o účtování majetku 
Č.j.: 32 197/2005-44, která byla uveřejněna ve
Věstníku MŠMT, Sešit 1/2006. Touto směrnicí
byl nahrazen Vzorový návrh směrnice o účtová-
ní majetku Č.j.: 24 339/2001 - 44 uveřejněný ve
Věstníku MŠMT, Sešit 12/2001.

3.5 Vzorová směrnice k provedení inventarizace
Č.j.: 360/2006-44, která bude uveřejněna ve
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Věstníku MŠMT v průběhu 1. pololetí roku
2006 a nahradí Vzorový návrh k provedení
inventarizace v roce 2001 Č.j.: 16 229/2001-44
publikovaný ve Věstníku MŠMT, Sešit 7/2001.

4. Každoročně obnovované metodické pokyny:
4.1 Pokyn I. náměstka ministryně školství, mládeže

a tělovýchovy k vypracování závěrečného účtu
kapitoly 333 – Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy.

4.2 Metodický pokyn MŠMT k finančnímu vypořá-
dání vztahů se státním rozpočtem.

Článek II. 
Vedení účetnictví

Při vedení účetnictví jsou organizační složky státu
a příspěvkové organizace povinny se řídit třemi hlav-
ními právními předpisy v následujícím pořadí:
1. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnic-
tví“),

2. 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 samospráv-
nými celky, příspěvkovými organizacemi, státními
fondy a organizačními složkami státu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška
č. 505/2002 Sb.“),

3. Českými účetními standardy pro účetní jednotky,
které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „České účet-
ní standardy“). 

V legislativní úpravě účetnictví příspěvkových
organizací a organizačních složek státu v působnosti
MŠMT nedochází od 1.1.2006 k zásadním změnám. 

Pod číslem 401/2005 Sb., byla vydána vyhláška, kte-
rou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb. Touto vyhláškou
jsou zařazeny mezi dlouhodobý nehmotný majetek
nově povolenky na emise skleníkových plynů a prefe-
renční limity (zemědělské produkční kvóty). Změny
byly provedeny rovněž v oblasti cenných papírů
a derivátů a nově byl do vyhlášky vložen § týkající se
oceňovacích rozdílů při uplatnění reálné hodnoty
u pohledávek, které účetní jednotka nabyla a určila
k obchodování. 

Článek III.
Zaúčtování vratek nevyčerpaných finančních pro-
středků u příspěvkových organizací.

Při zaúčtování vratek nevyčerpaných dotací je
třeba postupovat následovně:
1) Jedná-li se o vrácení nevyčerpaných finančních

prostředků před koncem účetního období, kdy se

finanční prostředky vrací po dohodě s poskytova-
telem na výdajový účet, ze kterého byly poskytnu-
ty, zaúčtuje se tato operace následovně:

MD D
Předpis odvodu části nevyčerpané 
účelové dotace 691 347
Úhrada nevyčerpané dotace 347 241
2) V případě, že se nevyužité prostředky z účelové

dotace vrací až v dalším účetním období, tedy až
po 1.1.2007, jsou tyto prostředky zaslány na depo-
zitní účet MŠMT a zaúčtování tohoto případu je
následující:

MD D
Předpis odvodu části nevyčerpané 
účelové dotace 931 347
Úhrada nevyčerpané dotace 347 241

Článek IV.
Účetní uzávěrka

Účetní uzávěrkou se rozumí zpracování účetní
závěrky a uzavírání účetních knih. 

Účetní závěrku vymezují § 18 - 23a zákona o účet-
nictví. Uspořádání položek účetní závěrky a obsaho-
vé vymezení těchto položek pro organizační složky
státu a příspěvkové organizace je stanoveno vyhláš-
kou č. 505/2002 Sb. 

Účetní jednotky sestavují účetní závěrku jako řád-
nou, mimořádnou a mezitímní.

Řádnou účetní závěrku sestavují účetní jednotky
k poslednímu dni účetního období. Při této účetní
závěrce se uzavírají účetní knihy a provádí se inventa-
rizace.

Mimořádnou účetní závěrku sestavují v ostatních
případech uzavírání účetních knih. V případech sesta-
vování mimořádné účetní závěrky se provádí mimo-
řádná inventarizace.

Mezitímní účetní závěrku sestavují účetní jednot-
ky, pokud to stanoví zvláštní právní předpis. Tímto
předpisem je pro organizační složky státu a příspěv-
kové organizace vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu,
termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hod-
nocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních
fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve
znění pozdějších předpisů. V případech sestavování
mezitímní účetní závěrky účetní jednotky neuzavírají
účetní knihy a provádějí inventarizaci jen pro účely
vyjádření ocenění podle § 25 odst. 2 zákona o účet-
nictví.

Postup při uzavírání účetních knih je stanoven
Českými účetními standardy, konkrétně Standardem
č. 502 – Otevírání a uzavírání účetních knih.

Na konci účetního období se provádí ke dni řádné
účetní závěrky inventarizace majetku a závazků.
Inventarizace majetku a závazků je upravena v § 29



a § 30 zákona o účetnictví. Jedná se o soubor činnos-
tí, pomocí kterých účetní jednotky zjiš�ují skutečný
stav veškerého majetku a závazků a ověřují, zda zjiš-
těný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků
zachycenému v účetnictví. 

V rámci inventarizace se provádí fyzická a dokla-
dová inventura. Na základě výsledků zjištěných inven-
turou se v účetnictví zohledňují případné zjištěné roz-
díly v souladu s českým účetní standardem č. 506 -
Rozdíly zjištěné při inventarizaci. 

Každá účetní jednotka vypracuje vnitřní předpis
o inventarizacích majetku a závazků, ve kterém
stanoví mimo jiné i závazný obsah písemných
dokumentů, dokladujících provedení inventariza-
ce, místo, kde budou tyto dokumenty archivovány,
a pravomoci inventarizační komise. V 1. pololetí
roku 2006 bude ve Věstníku MŠMT publikována
Vzorová směrnice k provedení inventarizace 
Č.j.: 360/2006-44.

Kromě účetních výkazů jsou organizační složky
státu povinny vypracovávat a předkládat se čtvrtlet-
ní periodicitou finanční výkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu
a státních fondů a přehled rozpočtových opatření

Způsob, termíny a rozsah údajů předkládaných pro
hodnocení plnění státního rozpočtu, rozsah a způsob
sestavení finačních a účetních výkazů a doplňujících
údajů upravuje vyhláška MF č. 16/2001 Sb., ve znění
vyhlášky č. 535/2002 Sb. a vyhlášky č. 544/2004 Sb.

Článek V.
Opravná zpracování účetních závěrek

V souladu se smlouvou o dílo č.j: 31 391/2004-44
uzavřené mezi MŠMT a MÚZO Praha, s.r.o., je při
zpracování účetních závěrek hrazeno Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“)
u jednotlivých organizačních složek státu a příspěvko-
vých organizací pouze nahrání  první verze jednotli-
vých předávaných výkazů. 

Organizační složky státu a příspěvkové organizace
kapitoly 333 – MŠMT v případě potřeby opravného
zpracování budou tato zpracování a případné další
služby hradit z prostředků jednotlivých organizačních
složek státu a příspěvkových organizací v cenách dle
Ceníku výkaznictví a rozpočetnictví MÚZO Praha,
s.r.o.

Část II.
Obsah účetních závěrek a předávání účetních
a finančních výkazů kapitoly 333 v roce 2006

a)  Správce kapitoly (MŠMT):
předkládá Ministerstvu financí účetní výkazy –

Rozvahu organizačních složek státu, územních samo-
správných celků a příspěvkových organizací, Výkaz

zisku a ztráty a Přílohu organizačních složek státu,
územních samosprávných celků a příspěvkových
organizací v členění na organizační složky státu
a příspěvkové organizace a finanční výkaz – Výkaz
pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, orga-
nizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U)
včetně komentáře a sumární údaje výkazů za kapito-
lu celkem, samostatně za organizační složky státu
a samostatně za jím zřízené příspěvkové organizace
aktivní a zrušené v členění podle odvětvové klasifika-
ce ekonomických činností (podle prvních 4 míst
položky OKEČ):

1. čtvrtletně
– Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

správců kapitol, organizačních složek státu a stát-
ních fondů (Fin 2 - 04 U),

– Přehled rozpočtových opatření včetně komentá-
ře,

– Přílohu ke komentáři k finačnímu výkazu pro
hodnocení plnění rozpočtů správců kapitol, orga-
nizačních složek státu a státních fondů „Limity
a zůstatky na účtech v České národní bance“.

– Rozvahu organizačních složek státu, územních
samosprávných celků a příspěvkových organizací
s údaji za organizační složky státu a příspěvkové
organizace,

– Výkaz zisku a ztráty 
– Přílohu organizačních složek státu, územních

samosprávných celků a příspěvkových organizací
za organizační složky státu a za příspěvkové orga-
nizace.

2. ročně (zpracování a předání níže uvedených výka-
zů zajiš�uje svými pokyny odbor 40, tyto výkazy
nejsou nadále předmětem tohoto metodického
pokynu)

– Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
správců kapitol, organizačních složek státu a stát-
ních fondů, pouze s údaji schváleného rozpočtu

– Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních
příspěvkových organizací a další doplňující údaje
a v sumáři za kapitolu celkem v členění podle
způsobu odměňování.

Požadované údaje předkládá správce kapitoly
Ministerstvu financí v souladu s bodem 8. Přílohy č. 1
k vyhlášce MF č. 535/2002 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 16/2001 Sb., v podobě tištěných sestav i v elek-
tronické podobě (ve formě datových souborů). Přes-
né organizační a technologické podmínky pro předá-
vání elektronických údajů Ministerstvu financí jsou
stanoveny Přílohou č. 3 k citované vyhlášce. Předání
dat v elektronické podobě zajiš�uje dodavatel služeb
v oblasti účetnictví a rozpočetnictví – firma MÚZO
Praha, s.r.o.
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b) Organizační složky státu (MŠMT, Česká školní
inspekce, dále jen „ČŠI“,  Vysokoškolské sportov-
ní centrum, dále jen „VSC“ a Centrum pro zjiš-
�ování výsledků vzdělávání, dále jen „CZVV“)
předkládají zřizovateli:

1. čtvrtletně
– Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

správců kapitol, organizačních složek státu
a státních fondů (Fin 2-04 U) (viz Příloha č. 5
k vyhlášce MF č. 16/2001 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů),

– Přehled rozpočtových opatření.
– Rozvahu organizačních složek státu, územních

samosprávných celků a příspěvkových organizací
(viz Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.),

– Výkaz zisku a ztráty (viz Příloha č. 2 k vyhlášce
č. 505/2002 Sb.),

– Přílohu organizačních složek státu, územních
samosprávných celků a příspěvkových organizací
(viz Příloha č. 3 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.).

2. ročně
– Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

správců kapitol, organizačních složek státu a stát-
ních fondů, pouze s údaji schváleného rozpočtu -
rozpis schváleného rozpočtu (v souladu s pokyny
věcně příslušných útvarů).

c) Příspěvkové organizace  (přímo řízené organiza-
ce, dále jen „PŘO“, ostatní přímo řízené organi-
zace, dále jen „OPŘO“) předkládají zřizovateli:

1.   čtvrtletně
– Rozvahu organizačních složek státu, územních

samosprávných celků a příspěvkových organizací
(viz Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.),

– Výkaz zisku a ztráty (viz Příloha č. 2 k vyhlášce
č. 505/2002 Sb.),

– Přílohu organizačních složek státu, územních
samosprávných celků a příspěvkových organizací
(viz Příloha č. 3 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.),

2. pololetně (spolu s účetními výkazy k 30.6.2006
a k 31.12.2006)

– Rezortní výkaz výnosů a nákladů v souladu
s příslušným metodickým pokynem (Metodický
pokyn MŠMT ke zpracování Resortního výkazu
výnosů a nákladů příspěvkových organizací
č.j. 15 070/2005-44 ze dne 8.4.2005). 

3.   ročně
– Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních

příspěvkových organizací a další doplňující údaje
(v souladu s pokyny věcně příslušných útvarů).

Veškeré výkazy, které předávají příspěvkové orga-
nizace a organizační složky státu kapitoly 333 –

MŠMT v souladu s tímto ustanovením, musí být
výstupem z centrálního zpracování MÚZO Praha,
s.r.o. (UNIX server).

Část III.
Úkoly vykazujících organizačních složek státu, 
příspěvkových organizací a věcně příslušných 

útvarů Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy

Článek I.
Období před závěrkou

1. Rozpočet:
Provedení rozpisu rozpočtu a rozpočtových úprav
příjmů, kapitálových a běžných výdajů věcně pří-
slušnými útvary příkazců rozpočtových operací
MŠMT v programu ISROS JASU

Termín: průběžně
Odpovídá: jednotliví rozpočtáři, vedoucí

věcně příslušných útvarů
MŠMT 

Předání databáze schváleného rozpočtu a rozpo-
čtových úprav příjmů, kapitálových a běžných
výdajů do MÚZO Praha, s.r.o

Termín: v termínech závěrky účetnictví
OSS (do 7. 4., 7. 7., 6. 10. 2006
a 17. 1. 2007)

Odpovídá: ŘO 40
Průběžná kontrola dodržování závazných ukaza-
telů rozpočtu a jeho čerpání

Termín: průběžně
Odpovídá: ŘO 17

2. Registry:
Kontrola konzistence registrů ČNB, RARIS
a MÚZO Praha, s.r.o.

Termín: 1 x měsíčně
Odpovídá: ŘO 44 – prostřednictvím

MÚZO Praha, s.r.o.

3. Česká národní banka:
Převzetí datového souboru limitů a zůstatků na
účtech vedených u ČNB a předání datového sou-
boru limitů a zůstatků  odboru 44, zpřístupnění
souboru všem příslušným odborům MŠMT

Termín: do 3. pracovního dne v měsíci
Odpovídá: ŘO 44 – prostřednictvím

MÚZO Praha, s.r.o.

4. Vysoké školy:
Předání přehledu o poskytnutých prostředcích na
výzkum a vývoj z kapitoly 333 v členění na běžné,
kapitálové, institucionální, účelové prostředky
(dle článků rozpočtové skladby a potřeb účtárny)
odboru 15 MŠMT

Termín: průběžně
Odpovídá: ŘO 30



5. Příspěvky a dotace poskytované MŠMT prostřed-
nictvím oznámení limitu výdajů:
Předání příslušných dokladů dle příkazu ministra
č. 6/1999 ve znění příkazu č. 4/2001 odboru 15
MŠMT

Termín: průběžně
Odpovídá: vedoucí věcně příslušných

útvarů skupin II, III, V, VI
ŘO M4
ŘO 18, 40, 46

Kontrola a zaúčtování dokladů do příslušného
období

Termín: průběžně
Odpovídá: ŘO 15

6. Dotace poskytované MŠMT účelově transferem:
Předání příslušných dokladů souvisejících
s poskytováním finančních prostředků v souladu
se zákonem č. 561/2004 Sb., č. 306/1999 Sb.,
č. 218/2000 Sb. a č. 250/2000 Sb., ve zněních
pozdějších předpisů, odboru 15 MŠMT

Termín: průběžně
Odpovídá: vedoucí věcně příslušných

útvarů skupin II, III, V, VI
ŘO M4
ŘO 18, 45,46

Kontrola a zaúčtování dokladů do příslušného
období

Termín: průběžně
Odpovídá: ŘO 15

7. Průběžná kontrola správnosti poskytování tran-
sferů a půjček veřejným rozpočtům územní
úrovně, které jsou vykazovány v části IX. finanč-
ního výkazu Fin 2-04 U „Transfery a půjčky
poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrov-
ně“ a jejich správného zaúčtování. Pro průběž-
nou kontrolu využívat informace o poskytnutých
dotacích krajským úřadům, které jsou zveřejňo-
vány na webových stránkách ministerstva v sekci:
ekonomika školství – rozpočet – dotace KÚ na
přímé výdaje na vzdělávání a soukromé školy –
dotace krajům. Při zjištění chybného zaúčtování
poskytnuté dotace nebo vratky dotace, je nutné
okamžitě ve spolupráci s odborem 15 zajistit
nápravu

Termín: průběžně
Odpovídá: vedoucí věcně příslušných

útvarů skupin I, II, III, V, VI
ŘO M4
ŘO 15

8. Předkládání části IX. finančního výkazu Fin 2-04
U „Transfery a půjčky poskytnuté veřejným roz-
počtům územní úrovně“:
- za období  1 - 11/2006 Termín: 14.12.2006
- za období  1 - 12/2006 Termín: 20.1.2007

Odpovídá: ŘO 15
vedoucí věcně příslušných
útvarů 
skupiny I., II., III., V., VI
ŘO M4

Článek II.
Období závěrky

1. Převzetí schváleného rozpočtu, rozpočtových
opatření za příslušné období roku 2006 z databá-
ze programu ISROS JASU a počátečních stavů
rozvah archivovaných v MÚZO Praha, s.r.o. do
výkazů

Termín: poslední den vykazovaného
čtvrtletí

Odpovídá: ŘO 44 – prostřednictvím
MÚZO Praha, s.r.o.

2. Předání rozpočtových přesunů v kompetenci ČŠI,
VSC a CZVV k zamezení přečerpání rozpočtu na
paragrafech a položkách rozpočtové skladby
v souladu s § 25 odst. (5) zákona č. 218/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, odboru 40 a do
MÚZO Praha, s.r.o.

Termín: v termínech čtvrtlet. závěrek
účetnictví OSS
(do 7. 4., 7. 7., 6. 10. 2006 
a 17. 1. 2007)

Odpovídá: ČŠI, VSC, CZVV

3. Zajištění přítomnosti odpovědných pracovníků,
kteří 
a) v případě zjištění nesrovnalosti v průběhu

zpracování účetní závěrky provedou potřeb-
nou opravu údajů ve spolupráci s příslušnými
útvary (odbor 15 pro rozdíly ve skutečnosti,
odbor 40 pro rozdíly v rozpočtu)

b) v případě zjištění neodstranitelných rozdílů
(např. chybné financování) vypracují  k těmto
rozdílům komentář.

Termín: v průběhu zpracování účetních
závěrek

Odpovídá: vedoucí věcně příslušných
útvarů MŠMT 
skupin I, II, III, V, VI
ŘO M4 

4. Předání dat o skutečnosti do MÚZO Praha,
s.r.o. za přímo řízené organizace, ostatní přímo
řízené organizace, ČŠI, VSC, CZVV a MŠMT
prostřednictvím softwarového vybavení
AUTOMAT

Termín: do 7. 4., 7. 7., 6. 10. 2006 
a 17. 1. 2007

Odpovídá: ředitelé PŘO, OPŘO 
ČŠI, VSC, CZVV, ŘO 15
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5. Kontroly bankovních, výkazových a mezivýkazo-
vých vazeb dat o skutečnosti, předání kontrolních
sestav vykazujícím jednotkám a věcně příslušným
odborům MŠMT

Termín: obratem po předání dat o sku-
tečnosti

Odpovídá: ŘO 44 – prostřednictvím
MÚZO Praha, s.r.o

6. Předání opravených dat o skutečnosti do MÚZO
Praha , s.r.o. za PŘO, OPŘO, ČŠI, VSC, CZVV
a MŠMT prostřednictvím softwarového vybavení
AUTOMAT

Termín: do 12. 4., 12. 7., 12. 10. 2006
a 23. 1. 2007

Odpovídá: ředitelé PŘO, OPŘO ČŠI,
VSC, CZVV, ŘO 15

7. První sumarizace kapitoly
Termín: 12. 4., 12. 7., 12. 10. 2006 

a 23. 1. 2007
Odpovídá: ŘO 44 – prostřednictvím

MÚZO Praha, s.r.o.

8. Předání komentářů o průběhu poskytování dotací
v uplynulém účetním období s důrazem na změny
rozpočtu a odchylky proti rozpočtu po změnách
a investiční výdaje mimo ISPROFIN v daném
období věcně příslušnými útvary MŠMT odboru 44
MŠMT, které budou využity ke zpracování komen-
tářů k účetním závěrkám a ke zpracování materiá-
lů Informace o plnění příjmů a čerpání výdajů stát-
ního rozpočtu za kapitolu 333 MŠMT

Termín: 12. 4., 12. 7., 12. 10. 2006 
a 23. 1. 2007

Odpovídá: Příkazci operací skupiny I., II.,
III., V., VI, 
ŘO M4

9. Opravy pracovníky MŠMT, předání komentáře
k rozdílům, které nelze odstranit (chybné finan-
cování), odboru 44 písemně i elektronicky na
adresu: hazdrovam@msmt.cz; předběžné předá-
ní dat Ministerstvu financí

Termín: do 14. 4., 14. 7., 16. 10. 2006,
26. 1. 2007

Odpovídá: Příkazci operací skupiny I., II.,
III., V. a VI.
opravy zaúčtování ve spolu-
práci s O 15, rozpočtu s O 40
ŘO 44 prostřednictvím
MÚZO Praha, s.r.o.

10. Předání výkazů za PŘO, OPŘO, ČŠI, VSC
a CZVV podepsané jejich statutárními zástupci
do MÚZO Praha, s.r.o. k archivaci. Veškeré pře-
dávané výkazy musí být výstupem z centrálního
zpracování MÚZO Praha, s.r.o. (UNIX server)

Termín: 19. 4., 19. 7., 19. 10. 2006 
a 31. 1. 2007

Odpovídá: ředitelé PŘO, OPŘO ČŠI,
VSC, CZVV

11. Předání výkazů a jejich sumářů za kapitolu Minis-
terstvu financí v elektronické podobě

Termín: 18. 4., 17. 7., 17. 10. 2006 
a 29. 1. 2007

Odpovídá: ŘO 44 prostřednictvím
MÚZO Praha, s.r.o.

12. Předložení výkazů a jejich sumářů za kapitolu
v písemné podobě Ministerstvu financí

Termín: 19. 4., 19. 7., 19. 10. 2006 
a 31. 1. 2007

Odpovídá: ŘO 44 

13. Předání výstupů (rozvaha a výkaz zisku a ztráty)
za jednotlivé vysoké školy a sumáře za oblast
vysokého školství odboru 30 MŠMT

Termín: dle požadavků odboru 30
Odpovídá: ŘO 44 – prostřednictvím

MÚZO Praha, s.r.o.

Článek III. 
Období po ukončení závěrky

1. Kontrola návaznosti rozvah předaných do územ-
ní databáze na sumář předaný MF a kontrola
vazeb dat předaných do územní databáze na čísel-
ník RARIS.

Termín: po schválení sumáře MF
Odpovídá: ŘO 44 – prostřednictvím

MÚZO Praha, s.r.o.

2. Zajištění oprav zjištěných rozdílů, případně jejich
komentování

Termín: bezprostředně po zjištění roz-
dílu

Odpovídá: ŘO 44 – ve spolupráci
s MÚZO Praha, s.r.o.

3. Předání sestavy ARIS 409M – Kontrola poskyt-
nutých a přijatých dotací a půjček ze SR a SF
(k 31. 3., 30. 6., 30. 9. a 30. 11. 2006) financujícím
útvarům MŠMT

Termín: bezprostředně po obdržení
sestavy

Odpovídá: ŘO 44 

4. V návaznosti na sestavu ARIS 409M – Kontrola
poskytnutých a přijatých dotací a půjček ze SR
a SF, provést opravu vykázaných rozdílů ve spolu-
práci s odborem 15 tak, aby v následující účetní
závěrce byly vykázané údaje správné (v případě
chybného zaúčtování či chybného poskytnutí
finančních prostředků), a zajistit opravu v přípa-
dě chyb zjištěných při zaúčtování přijatých dotací



u jednotlivých krajů a MHMP. Pokud již není
možné provést opravy v případě chybného finan-
cování (po 31. 12. 2006 budou účty v ČNB uza-
vřeny) nebo opravu chybného zaúčtování, je
nutné pro tuto skutečnost sestavit komentář. 

Termín: předání komentáře k neod-
stranitelným rozdílům a zajiš-
tění opravy do 10 pracovních
dnů po obdržení sestavy

Odpovídá: příkazci operací skupiny I., II.,
III., V. a VI.
ŘO 15

5. Umístění elektronické verze sumárních výkazů za
kapitolu 333 MŠMT, předaných Ministerstvu
financí, na serveru HERU (R:) – R:\MSMT-
1\odbor44\aktuální finanční a účetní výkazy.

Termín: do 3 pracovních dnů po podpi-
su výkazů statutárním zástup-
cem MŠMT

Odpovídá: ŘO 44

Část IV.
Závěrečná ustanovení

1. Na tento pokyn budou navazovat pokyny určené
organizačním složkám státu a příspěvkovým orga-
nizacím k provedení účetních závěrek k 31. 3., 
30. 6., 30. 9. a 31. 12. 2006.

2. Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 2006.
Mgr. Václav Pícl, v.r. 

I. náměstek ministryně školství, 
mládeže a tělovýchovy
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Č.j. 4060/06-25

Oznámení o změnách u organizací 
zřizovaných MŠMT

1.
označení zřizovatele: MŠMT 
název organizace: Centrum pro zjiš�ování výsled-

ků vzdělávání 
sídlo organizace: 110 00 Praha 1, Jeruzalém-

ská 12
IČO: 75 064 421
schvalování právních úkonů: 
Ministerstvo si vyhrazuje podle § 45 odst. 2 zákona
č. 219/2000Sb., schvalování těchto právních úkonů
Centra: 

a) smlouvy o úplatném nabývání nemovité věci, tj.
budov a pozemků do vlastnictví státu, 

b) smlouvy o převodu movitých věcí z vlastnictví
státu (úplatné převody realizované kupní či
směnnou smlouvou a bezúplatné převody rea-
lizované darovací smlouvou) od hodnoty před-
mětu převodu 160 tisíc Kč a výše z vlastnictví
státu do vlastnictví nestátní právnické nebo
fyzické osoby,

c) prominutí dluhu (§ 34) a upuštění od vymáhá-
ní pohledávky (§ 35 odst. 1), kde jmenovitá
hodnota pohledávky (dluhu) včetně příslušen-
ství přesahuje částku 250 tisíc Kč a nepřesahu-
je částku 500 tisíc Kč. 

vymezení základního účelu a tomu odpovídajícího
předmětu činnosti: 
(1) Centrum v souladu s § 80 odst. 2 školského záko-

na:
a) zajiš�uje společnou část maturitní zkoušky

a zkoušky zadávané ministerstvem v rámci pro-
filové části maturitní zkoušky,

b) připravuje katalogy,
c) zajiš�uje odbornou přípravu pedagogických

pracovníků k výkonu funkcí školních maturit-
ních komisařů a hodnotitelů,

d) zajiš�uje výrobu a rozeslání zadání zkoušek
krajským úřadům,

e) vede evidenci přihlášek žáků a výsledků matu-
ritních zkoušek,

f) je zpracovatelem registru žáků přihlášených
k maturitní zkoušce a jejich rodných čísel za
účelem jejich identifikace,

g) je správcem registru pedagogických pracovní-
ků oprávněných k výkonu funkce školních
maturitních komisařů a hodnotitelů.

(2) Centrum: 
a) zpracovává a předkládá ministerstvu ke schvá-

lení návrhy standardů hodnocení výsledků
vzdělávání na základě kurikulárních dokumen-
tů, 

b) vytváří nástroje objektivního hodnocení výsled-
ků vzdělávání a postupy (metodiku) pro jejich
uplatnění, 

c) zpracovává a předkládá ministerstvu ke schvá-
lení návrh koncepce ministerstvem zadávaných
zkoušek, 

d) vyvíjí didaktické testy a další formy zkoušek
pro ministerstvem zadávané zkoušky, 

e) vyvíjí a spravuje banku testových úloh a jiných
nástrojů hodnocení výsledků vzdělávání, zajiš-
�uje vývoj úloh, 

f) zajiš�uje komplexní organizační, technickou
a logistickou podporu průběhu a administrace
ministerstvem zadávaných zkoušek, 

g) zajiš�uje pořízení, zpracování a vyhodnocení
výsledků ministerstvem zadávaných zkoušek, 

h) zpracovává a předkládá ministerstvu ke schvá-
lení zprávy o průběhu a výsledcích minister-
stvem zadávaných zkoušek,

i) na základě rozhodnutí ministerstvu připravuje
a distribuuje doklady o vykonání a výsledcích
ministerstvem zadávaných zkoušek,

j) pořizuje a spravuje databáze související s uve-
denými činnostmi, 

k) činí technická, organizační a personální opat-
ření k ochraně chráněných informací týkajících
se obsahu ministerstvem zadávaných zkoušek
a jejich hodnocení a osobních údajů před jejich
únikem, zcizením, zničením a zneužitím.

(3) Centrum: 
a) provádí výzkum a vývoj v oblasti forem, nástro-

jů, prostředků, nástrojů a metod hodnocení
výsledků vzdělávání, 

b) provádí výzkum, zpracovává a analyzuje infor-
mace z výzkumů v oblasti hodnocení výsledků
vzdělávání; pro tento účel připravuje a realizu-
je národní a mezinárodní výzkumy a šetření,
popř. se podílí na národních a mezinárodních
výzkumech a šetřeních organizovaných jinými
subjekty, 

c) plní další úkoly vyplývající z mezinárodních
závazků České republiky v oblasti hodnocení
výsledků vzdělávání.

(4) Centrum v oblasti hodnocení výsledků vzdělávání: 
a) připravuje, řídí, organizuje a koordinuje pro-

gramy, projekty a činnosti dle zadání a potřeb
ministerstva,

ČÁST OZNAMOVACÍ
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b) podílí se na přípravě, organizaci a realizaci
programů, projektů a činností, které jsou říze-
ny ministerstvem či právnickými osobami,
popř. organizačními složkami státu pověřený-
mi ministerstvem,

c) zabezpečuje nebo podílí se na zabezpečení
srovnatelnosti a transparentnosti výstupů
a výsledků programů, projektů a činností
v předmětné oblasti ve vztahu k dalším zemím
EU, 

d) podílí se na zabezpečování podmínek pro
uznávání a certifikaci hodnocení výsledků
vzdělávání ve vztahu k dalším zemím EU,

e) podílí se na koncepční a strategické činnosti
ministerstva.

(5) Centrum v oblasti hodnocení výsledků vzdělává-
ní:
a) podílí se na zpracování koncepce dalšího vzdě-

lávání pedagogických pracovníků, 
b) podílí se na přípravě výukových a informačních

materiálů,
c) zajiš�uje školení lektorů,
d) podílí se na organizačním zajištění činností. 

(6) Centrum: 
a) vydává periodické i neperiodické publikace

tematicky zaměřené na oblast hodnocení
výsledků vzdělávání, 

b) vydává odborné a metodické materiály zamě-
řené na oblast hodnocení výsledků vzdělávání.

(7) Centrum v oblasti hodnocení výsledků vzdělává-
ní:
a) provádí osvětovou a propagační činnost vůči

pedagogické i širší veřejnosti,
b) poskytuje expertní a poradenskou činnost dle

zadání a potřeb ministerstva.
označení statutárních orgánů: PhDr. Martin Chvál,
Ph.D.
vymezení majetku, k němuž má organizace právo
hospodaření: 
celkem majetek nemovitý a movitý: 53 935 307,77 Kč
vymezení doby, na kterou je organizace zřizována: na
dobu neurčitou

2.
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Škola Jaroslava Ježka, Speciální

školy pro zrakově postižené,
Praha 1, Loretánská 17 a 19

sídlo organizace: 118 00 Praha 1, Loretánská 17
a 19

IČO: 48 134 546
název po změně k 1. 1. 2006: 
označení zřizovatele: MŠMT ČR

název organizace: Škola Jaroslava Ježka, Mateř-
ská škola, základní škola a prak-
tická škola pro zrakově postiže-
né, Praha 1, Loretánská 17 a 19

sídlo organizace: 118 00 Praha 1, Loretánská 17
a 19

IČO: 48 134 546

3.
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Speciální školy pro sluchově

postižené, Praha 5, Holečkova 4
sídlo organizace: 150 00 Praha 5, Holečkova 4 
IČO: 48 134 368
název po změně k 1. 1. 2006: 
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Střední škola, základní škola

a mateřská škola pro sluchově
postižené, Praha 4, Holečkova 4

sídlo organizace: 150 00 Praha 5, Holečkova 4
IČO: 48 134 368

4. 
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Dětský domov se školou,

Býchory 152
sídlo organizace: 280 02 Kolín, Býchory 152
IČO: 48 665 771
název po změně k 1. 1. 2006: 
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Dětský domov se školou,

základní škola a školní jídelna,
Býchory 152

sídlo organizace: 280 02 Kolín, Býchory 152
IČO: 48 665 771

5. 
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Výchovný ústav, Kutná Hora,

Hloušecká 279
sídlo organizace: 284 01 Kutná Hora, Hloušecká

279
IČO: 49 543 261
název po změně k 1. 1. 2006: 
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Výchovný ústav, střední škola

a školní jídelna, Kutná Hora,
Hloušecká 279

sídlo organizace: 284 01 Kutná Hora, Hloušecká
279

IČO: 49 543 261

6. 
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Dětský domov se školou, Jetři-

chovice 1
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sídlo organizace: 257 91 Sedlec – Prčice, Jetřicho-
vice 1

IČO: 61 660 116
název po změně k 1. 1. 2006: 
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Dětský domov se školou,

základní škola a školní jídelna,
Jetřichovice 1

sídlo organizace: 257 91 Sedlec – Prčice, Jetřicho-
vice 1

IČO: 61 660 116

7. 
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Speciální školy pro sluchově

postižené, České Budějovice,
Riegrova 1

sídlo organizace: 370 01 České Budějovice, Rie-
grova 1 

IČO: 60 075 961
název po změně k 1. 1. 2006: 
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Mateřská škola, základní škola

a střední škola pro sluchově
postižené, České Budějovice,
Riegrova 1

sídlo organizace: 370 01 České Budějovice, Rie-
grova 1 

IČO: 60 075 961

8. 
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Výchovný ústav a Dětský

domov se školou, Hostouň,
Chodské náměstí 131

sídlo organizace: 345 25 Hostouň, Chodské
náměstí 131

IČO: 48 342 998
název po změně k 1. 1. 2006: 
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Výchovný ústav, dětský domov

se školou, základní škola, střed-
ní škola a školní jídelna, Hos-
touň, Chodské náměstí 131

sídlo organizace: 345 25 Hostouň, Chodské
náměstí 131

IČO: 48 342 998

9.
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Dětský domov se školou,

Měcholupy 2
sídlo organizace: 339 01 Klatovy, Měcholupy 2
IČO: 61 781 517
název po změně k 1. 1. 2006: 
označení zřizovatele: MŠMT ČR

název organizace: Dětský domov se školou,
základní škola a školní jídelna,
Měcholupy 2

sídlo organizace: 339 01 Klatovy, Měcholupy 2
IČO: 61 781 517

10.
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Výchovný ústav, Terešov 1
sídlo organizace: 338 08 Zbiroh, Terešov 1
IČO: 48 380 253
název po změně k 1. 1. 2006: 
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Výchovný ústav, střední škola

a školní jídelna, Terešov 1
sídlo organizace: 338 08 Zbiroh, Terešov 1
IČO: 48 380 253

11.
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Výchovný ústav, Nová Role,

Školní 9
sídlo organizace: 362 25 Nová Role, Školní 
IČO: 70 844 739
název po změně k 1. 1. 2006: 
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Výchovný ústav a školní jídelna,

Nová Role, Školní 9
sídlo organizace: 362 25 Nová Role, Školní 
IČO: 70 844 739

12.
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Dětský domov se školou, Jiří-

kov, Čapkova 5
sídlo organizace: 407 53 Jiříkov, Čapkova 5
IČO: 00 412 040
název po změně k 1. 1. 2006: 
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Dětský domov se školou,

základní škola a školní jídelna,
Jiříkov, 

Čapkova 5
sídlo organizace: 407 53 Jiříkov, Čapkova 5
IČO: 00 412 040

13.
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Výchovný ústav, Pšov 1
sídlo organizace: 441 01 Podbořany, Pšov 1 
IČO: 49 123 734
název po změně k 1. 1. 2006: 
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Výchovný ústav a školní jídelna,

Pšov 1
sídlo organizace: 441 01 Podbořany, Pšov 1
IČO: 49 123 734



14.
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Výchovný ústav a Dětský

domov se školou, Místo 66
sídlo organizace: 431 58 Místo 66
IČO: 61 345 741
název po změně k 1. 1. 2006: 
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Výchovný ústav, dětský domov

se školou, základní škola, střed-
ní škola a školní jídelna, Místo
66

sídlo organizace: 431 58 Místo 66
IČO: 61 345 741

15.
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Dětský diagnostický ústav

a Středisko výchovné péče,
Liberec, U Opatrovny 3

sídlo organizace: 460 01 Liberec, U Opatrovny 3
IČO: 46 748 083
název po změně k 1. 1. 2006: 
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Dětský diagnostický ústav, stře-

disko výchovné péče, základní
škola, mateřská škola a školní
jídelna, Liberec, U Opatrovny 3

sídlo organizace: 460 01 Liberec, U Opatrovny 3
IČO: 46 748 083

16.
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
název po změně k 1. 1. 2006: 
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Dětský domov se školou,

základní škola a školní jídelna,
Hamr na Jezeře, Školní 89

sídlo organizace: 471 28 Hamr na Jezeře, Školní
89 

IČO: 62 237 047

17.
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Výchovný ústav a Dětský

domov se školou, Chrastava,
Školní 438

sídlo organizace: 463 31 Chrastava, Školní 438
IČO: 70 866 937
název po změně k 1. 1. 2006: 
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Výchovný ústav, dětský domov

se školou, střední škola, základ-
ní škola a školní jídelna, Chra-
stava, Školní 438

sídlo organizace: 463 31 Chrastava, Školní 438
IČO: 70 866 937

18.
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Dětský diagnostický ústav

a Středisko výchovné péče,
Hradec Králové, Říčařova 277

sídlo organizace: 503 01 Hradec Králové, Říčařo-
va 277

IČO: 62 690 001
název po změně k 1. 1. 2006: 
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Dětský diagnostický ústav, stře-

disko výchovné péče, základní
škola a školní jídelna, Hradec
Králové, Říčařova 277

sídlo organizace: 503 01 Hradec Králové, Říčařo-
va 277

IČO: 62 690 001

19.
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Výchovný ústav, Hostinné, B.

Smetany 474
sídlo organizace: 543 71 Hostinné, B. Smetany

474
IČO: 60 153 385
název po změně k 1. 1. 2006: 
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Výchovný ústav, střední škola

a školní jídelna, Hostinné, B.
Smetany 474

sídlo organizace: 543 71 Hostinné, B. Smetany
474

IČO: 60 153 385

20.
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Dětský domov se školou, Kos-

telec nad Orlicí, Tyršova 7
sídlo organizace: 517 41 Kostelec nad Orlicí, Tyr-

šova 7
IČO: 60 884 754
název po změně k 1. 1. 2006: 
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Dětský domov se školou

a základní škola, Kostelec nad
Orlicí, Tyršova 7

sídlo organizace: 517 41 Kostelec nad Orlicí, Tyr-
šova 7

IČO: 60 884 754

21.
označení zřizovatele: MŠMT ČR
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název organizace: Dětský domov se školou, Horní
Maršov, Temný Důl 16

sídlo organizace: 542 26 Horní Maršov, Temný
Důl 16

IČO: 60 153 628
název po změně k 1. 1. 2006: 
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Dětský domov se školou,

základní škola a školní jídelna,
Horní Maršov, Temný Důl 16

sídlo organizace: 542 26 Horní Maršov, Temný
Důl 16

IČO: 60 153 628

22.
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Dětský domov se školou a Stře-

disko výchovné péče, Hrochův
Týnec, Riegrova 1

sídlo organizace: 538 62 Hrochův Týnec, Riegro-
va 1

IČO: 60 103 264
název po změně k 1. 1. 2006: 
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Dětský domov se školou, stře-

disko výchovné péče, základní
škola a školní jídelna, Hrochův
Týnec, Riegrova 1

sídlo organizace: 538 62 Hrochův Týnec, Riegro-
va 1

IČO: 60 103 264

23.
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Výchovný ústav a Dětský

domov se školou, Králíky,
5.května 383

sídlo organizace: 561 69 Králíky, 5.května 383
IČO: 49 314 904
název po změně k 1. 1. 2006: 
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Výchovný ústav, dětský domov

se školou, základní škola a škol-
ní jídelna, Králíky, 5. května 383

sídlo organizace: 561 69 Králíky, 5. května 383
IČO: 49 314 904

24.
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Výchovný ústav a Dětský

domov se školou, Počátky,
Horní 617

sídlo organizace: 394 64 Počátky, Horní 617
IČO: 70 845 280
název po změně k 1. 1. 2006: 
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Výchovný ústav, dětský domov

se školou, střední škola, základ-
ní škola a školní jídelna, Počát-
ky, Horní 617

sídlo organizace: 394 64 Počátky, Horní 617
IČO: 70 845 280

25.
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Speciální školy pro žáky s více

vadami, Březejc, Sviny 13
sídlo organizace: 594 01 Velké Meziříčí, Sviny 13
IČO: 48 897 574
název po změně k 1. 1. 2006: 
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Základní škola speciální a prak-

tická škola Březejc, Sviny 13
sídlo organizace: 594 01 Velké Meziříčí, Sviny 13
IČO: 48 897 574

26.
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Speciální střední školy

a Odborné učiliště pro zrakově
postiženou mládež, Brno,
Kamenomlýnská 2

sídlo organizace: 603 00 Brno, Kamenomlýnská 2
IČO: 65 353 650
název po změně k 1. 1. 2006: 
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Střední škola pro zrakově posti-

žené, Brno, Kamenomlýnská 2
sídlo organizace: 603 00 Brno, Kamenomlýnská 2
IČO: 65 353 650

27.
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Speciální mateřská škola a Spe-

ciální základní škola pro žáky
s vadami řeči, Brno, Veslařská
234

sídlo organizace: 637 00 Brno, Veslařská 234
IČO: 62 157 787
název po změně k 1. 1. 2006: 
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Základní škola a mateřská

škola logopedická, Brno, Ves-
lařská 234

sídlo organizace: 637 00 Brno, Veslařská 234
IČO: 62 157 787

28.
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Diagnostický ústav pro mládež

a Středisko výchovné péče,
Brno, Veslařská 246

sídlo organizace: 637 00 Brno, Veslařská 246
IČO: 62 158 384



název po změně k 1. 1. 2006: 
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Diagnostický ústav pro mládež,

středisko výchovné péče a škol-
ní jídelna, Brno, Veslařská 246

sídlo organizace: 637 00 Brno, Veslařská 246
IČO: 62 158 384

29.
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Dětský domov se školou, Kouty

nad Desnou 3
sídlo organizace: 788 12 Loučná nad Desnou,

Kouty nad Desnou 3
IČO: 00 843 016
název po změně k 1. 1. 2006: 
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Dětský domov se školou,

základní škola a školní jídelna,
Kouty nad Desnou 3

sídlo organizace: 788 12 Loučná nad Desnou,
Kouty nad Desnou 3

IČO: 00 843 016

30.
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Dětský diagnostický ústav

a Středisko výchovné péče, Olo-
mouc-Svatý Kopeček, Ústavní 9

sídlo organizace: 772 00 Olomouc-Svatý Kope-
ček, Ústavní 9

IČO: 00 601 811
název po změně k 1. 1. 2006: 
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Dětský diagnostický ústav, stře-

disko výchovné péče, základní
škola a školní jídelna, Olo-
mouc-Svatý Kopeček, Ústavní 9

sídlo organizace: 772 00 Olomouc-Svatý Kope-
ček, Ústavní 9

IČO: 00 601 811

31.
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Dětský domov se školou, Vese-

líčko 1
sídlo organizace: 751 25 Veselíčko
IČO: 70 259 895
název po změně k 1. 1. 2006: 
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Dětský domov se školou,

základní škola a školní jídelna,
Veselíčko 1

sídlo organizace: 751 25 Veselíčko
IČO: 70 259 895

32.
označení zřizovatele: MŠMT ČR

název organizace: Speciální školy pro tělesně
postižené, Opava, Dostojevské-
ho 12

sídlo organizace: 746 01 Opava, Dostojevského
12

IČO: 47 813 229
název po změně k 1. 1. 2006: 
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Základní škola pro tělesně

postižené, Opava, Dostojevské-
ho 12

sídlo organizace: 746 01 Opava, Dostojevského
12

IČO: 47 813 229

33.
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Dětský diagnostický ústav,

Bohumín - Šunychl 463 
sídlo organizace: 735 81 Bohumín - Šunychl 463
IČO: 62 331 264
název po změně k 1. 1. 2006: 
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Dětský diagnostický ústav,

základní škola a školní jídelna,
Bohumín - Šunychl 463

sídlo organizace: 735 81 Bohumín - Šunychl 463
IČO: 62 331 264

34.
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Speciální školy pro sluchově

postižené, Valašské Meziříčí,
Vsetínská 454 

sídlo organizace: 757 14 Valašské Meziříčí, Vse-
tínská 454

IČO: 00 843 598
název po změně k 1. 1. 2006: 
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Mateřská škola, základní škola

a střední škola pro sluchově
postižené, Valašské Meziříčí,
Vsetínská 454

sídlo organizace: 757 14 Valašské Meziříčí, Vse-
tínská 454

IČO: 00 843 598
35.
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Výchovný ústav a Středisko

výchovné péče, Černovice, Jirá-
kova 285

sídlo organizace: 394 94 Černovice, Jirákova 285
IČO: 70 844 348
název po změně k 1. 1. 2006: 
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Výchovný ústav, středisko

výchovné péče, střední škola
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Vyhlášení rozvojového programu 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

ze dne 17. ledna 2006, čj. 31042/2005-22
Rozšíření učebních plánů vzdělávacích 

programů pro základní vzdělávání 
o 5 vyučovacích hodin od školního roku

2006/07

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále
jen „ministerstvo“) na základě § 171 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
a k zabezpečení úkolů vyplývajících z Národního pro-
gramu rozvoje vzdělávání (Bílá kniha), schváleného
usnesením vlády č. 113/2001 ze dne 7. 2. 2001
a Národního plánu výuky cizích jazyků s akčním plá-
nem pro období 2005-2008, schváleného usnesením
vlády č. 1660/2005 ze dne 21. 12. 2005, vyhlašuje tento
rozvojový program ve vzdělávání:

Čl. 1.
Rozšíření učebních plánů

(1) S platností od 1. září 2006 se v učebních plánech
vzdělávacích programů pro základní vzdělávání
v základních školách zvyšuje celkový týdenní
počet vyučovacích hodin v 1. až 5. ročníku o 3 vyu-
čovací hodiny.

(2) S platností od 1. září 2006 se v učebních plánech
vzdělávacích programů pro základní vzdělávání
v základních školách zvyšuje celkový týdenní
počet vyučovacích hodin v 6. ročníku o 1 vyučova-
cí hodinu.

(3) S platností od 1. září 2006 se v učebních plánech
vzdělávacích programů pro základní vzdělávání
v základních školách zvyšuje celkový týdenní
počet vyučovacích hodin v 7. až 9. ročníku o 1 vyu-
čovací hodinu.

(4) Tato úprava se týká základních škol včetně
základních škol samostatně zřízených pro žáky se

zdravotním postižením a základních škol speciál-
ních1), a to všech zřizovatelů (dále jen „škola“).

(5) Upravené učební plány pro vzdělávací programy
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OBECNÁ ŠKOLA
a NÁRODNÍ ŠKOLA jsou v základní podobě uve-
deny v Příloze č. 1 tohoto rozvojového programu.
Upravené učební plány pro rozšířenou výuku
některých předmětů v rámci vzdělávacího progra-
mu ZÁKLADNÍ ŠKOLA jsou uvedeny v Příloze
č. 2. Upravené učební plány pro školy samostatně
zřízené pro žáky se zdravotním postižením jsou
uvedeny v Příloze č. 3. Upravené učební plány pro
vzdělávací program ZVLÁŠTNÍ ŠKOLY jsou uve-
deny v Příloze č. 4. Upravené učební plány pro
vzdělávací program POMOCNÉ ŠKOLY jsou uve-
deny v Příloze č. 5. Upravené učební plány pro
REHABILITAČNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
POMOCNÉ ŠKOLY jsou uvedeny v Příloze č. 6. 

(6) Školy, které v souladu se školským zákonem
zahájily výuku podle školního vzdělávacího pro-
gramu připraveného na základě Rámcového
vzdělávacího programu pro základní vzdělává-
ní2)(RVP ZV), stanoví celkový týdenní počet vyu-
čovacích hodin v ročnících, ve kterých vyučují
podle školního vzdělávacího programu, v souladu
s rámcovým učebním plánem RVP ZV.

Čl. 2.
Způsob využití navýšených vyučovacích hodin 

v 1. až 5. ročníku
(1) Navýšené 3 vyučovací hodiny celkového týdenní-

ho počtu vyučovacích hodin v 1. až 5. ročníku se
zařazují jako povinná výuka prvního cizího jazy-
ka.

a školní jídelna, Černovice,
Jirákova 285

sídlo organizace: 394 94 Černovice, Jirákova 285
IČO: 70 844 348

36.
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Dětský domov se školou, Horní

Těrlicko, Sportovní 561
sídlo organizace: 735 42 Těrlicko, Horní Těrlicko

561
IČO: 62 331 507
název po změně k 1. 1. 2006: 
označení zřizovatele: MŠMT ČR

název organizace: Dětský domov se školou,
základní škola a školní jídelna,
Těrlicko, Horní Těrlicko 561

sídlo organizace: 735 42 Těrlicko, Horní Těrlicko
561

IČO: 62 331 507

Ing. Petr Š p i r h a n z l  v. r.
ředitel odboru organizačně správních činností

a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Praha, 16. 2. 2006

ññññññññññ
1) podle ß 16 odst. 8 z·kona Ë. 561/2004 Sb., o p¯edökolnÌm,

z·kladnÌm, st¯ednÌm, vyööÌm odbornÈm a jinÈm vzdÏl·v·nÌ
(ökolsk˝ z·kon)
ß 3 odst. 1 pÌsm.c) vyhl·öky Ë. 73/2005 Sb., o vzdÏl·v·nÌ dÏtÌ,
û·k˘ a student˘ se speci·lnÌmi vzdÏl·vacÌmi pot¯ebami a dÏtÌ,
û·k˘ a student˘ mimo¯·dnÏ nadan˝ch.

2) Zve¯ejnÏn ve VÏstnÌku MäMT seöit 10/2005.



(2) V základních školách speciálních a základních
školách samostatně zřízených pro žáky se zdra-
votním postižením, v jejichž učebních plánech
není zařazen povinný předmět cizí jazyk, budou
uvedené vyučovací hodiny využity k výuce cizího
jazyka pouze v případě, že učební plán obsahuje
volitelný předmět cizí jazyk. Vyučovací hodina
volitelného předmětu cizí jazyk se na těchto ško-
lách nedělí. Pokud volitelný předmět cizí jazyk
není do učebního plánu zařazen, budou navýšené
3 vyučovací hodiny využity k posílení výuky před-
mětů ze vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komu-
nikace nebo předmětů speciálně pedagogické
péče.

(3) Zařazením navýšených vyučovacích hodin do
učebního plánu musí dojít k reálnému zvýšení
týdenního počtu vyučovacích hodin u každého
žáka příslušného ročníku.

Čl. 3.
Způsob využití navýšených vyučovacích hodin 

v 6. ročníku
(1) Navýšená 1 vyučovací hodina v 6. ročníku se do

učebních plánů zařazuje jako disponibilní časová
dotace.

(2) Ředitel školy, která vyučuje podle dosavadních
vzdělávacích programů pro základní vzdělávání,
použije navýšení podle jedné z uvedených mož-
ností:
a) zvýšení hodinové dotace některého povinné-

ho předmětu (např. zvýšení celkového
týdenního počtu vyučovacích hodin dějepi-
su),

b) zvýšení hodinové dotace některého předmě-
tu v souvislosti s jeho integrací s jiným před-
mětem (např. integrace chemie a fyziky),

c) zvýšení hodinové dotace některého volitel-
ného předmětu (pro žáka se zvýší počet
hodin např. volitelného předmětu Informa-
tika),

d)zařazení volitelného nebo dalšího volitelné-
ho předmětu pro žáka (zvýší se počet volitel-
ných předmětů, kterým je žák vyučován,
např. o předmět Konverzace ve francouzšti-
ně, Znakový jazyk).

(3) Způsob zařazení vyučovací hodiny projedná ředi-
tel školy v pedagogické radě. 

(4) Zařazením navýšené vyučovací hodiny do učební-
ho plánu musí dojít k reálnému zvýšení týdenního
počtu vyučovacích hodin u každého žáka přísluš-
ného ročníku.

(5) Disponibilní hodina bude využita tak, aby nedošlo
k nárůstu zátěže žáků z hlediska vzdělávacího
obsahu. Ministerstvo doporučuje školám rozvíjet
klíčové kompetence žáků, a to především schop-
nost komunikace, schopnost využívat informační
a komunikační technologie, schopnost soustavně

se vzdělávat (učit se učit), schopnost učit se soci-
álním dovednostem (být tolerantní k různosti
náboženské, etnické, kulturní), získat schopnost
empatie, práce v týmu, kritického myšlení. Získa-
né kompetence přispějí k usnadnění a zlepšení
přístupu žáků na trh práce.

Čl. 4.
Způsob využití navýšených vyučovacích hodin 

v 7. až 9. ročníku
(1) Navýšená 1 vyučovací hodina v 7. až 9. ročníku se

do učebních plánů zařazuje jako disponibilní
časová dotace účelově určená pro výuku cizího
jazyka.

(2) Ředitel školy, která vyučuje podle dosavadních
vzdělávacích programů pro základní vzdělávání,
použije navýšení podle jedné z uvedených mož-
ností:
a) zvýšení hodinové dotace povinné výuky první-

ho nebo dalšího cizího jazyka,
b) zařazení povinné výuky dalšího cizího jazyka

nebo volitelného předmětu další cizí jazyk,
c) zařazení nebo zvýšení hodinové dotace volitel-

ného předmětu navazujícího na výuku prvního
nebo dalšího cizího jazyka.

(3) V základních školách speciálních bude uvedená
vyučovací hodina využita k výuce cizího jazyka
pouze v případě, že učební plán obsahuje volitel-
ný předmět cizí jazyk. Vyučovací hodina volitel-
ného předmětu cizí jazyk se na těchto školách
nedělí. Pokud volitelný předmět cizí jazyk není do
učebního plánu zařazen, bude navýšená 1 vyučo-
vací hodina využita k posílení výuky předmětu ze
vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace
nebo předmětu speciálně pedagogické péče.

(4) Způsob zařazení vyučovací hodiny projedná ředi-
tel školy v pedagogické radě. 

(5) Zařazením navýšené vyučovací hodiny do učební-
ho plánu musí dojít k reálnému zvýšení týdenního
počtu vyučovacích hodin u každého žáka přísluš-
ného ročníku.

Čl. 5.
Financování

(1) Mzdové prostředky a z nich vyplývající ostatní
výdaje (zákonné odvody) budou právnickým oso-
bám vykonávajícím činnost škol v roce 20063)

poskytnuty ministerstvem prostřednictvím kraj-
ských úřadů (Magistrátu hl. m. Prahy) nebo
přímo z ministerstva (v závislosti na zřizovateli)
jako účelové dotace (dle § 163 odst. 1 písm. a)
a b) školského zákona). Na rozšíření učebních
plánů v 1. až 5. ročníku přísluší za jednu vyučova-
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cí hodinu na jednu třídu 3., 4. a 5. ročníku částka
2850 Kč/měsíc účelových rozpočtových prostřed-
ků (mzdové prostředky a zákonné odvody). Na
rozšíření učebních plánů v 6. ročníku přísluší za
jednu vyučovací hodinu na jednu třídu ročníku
částka 1500 Kč/měsíc účelových rozpočtových
prostředků (mzdové prostředky a zákonné odvo-
dy). Na rozšíření učebních plánů v 7. až 9. roční-
ku přísluší za jednu vyučovací hodinu na jednu
třídu ročníku částka 2310 Kč/měsíc účelových
rozpočtových prostředků (mzdové prostředky
a zákonné odvody).

(2) Finanční prostředky podle odstavce 1 se poskytu-
jí všem právnickým osobám vykonávajícím čin-
nost školy. Neposkytují se však na třídy, v nichž se
v souladu s § 185 odst. 1 školského zákona posky-
tuje vzdělávání podle rámcových vzdělávacích
programů, pokud ve výši finančních prostředků
poskytovaných na žáky těchto tříd podle § 161
a 162 školského zákona byly zahrnuty finanční
prostředky na navýšení hodinové dotace podle čl.
1 odst. 1 až 3.

Čl. 6.
Změna využití a financování disponibilní vyučovací
hodiny v 7. ročníku základního vzdělávání (projekt

HODINA) od školního roku 2006/07
(1) Ministerstvo vydalo v roce 2004 pokyn čj.

21264/2004-22 k rozšíření učebních plánů vzdělá-
vacích programů pro základní vzdělávání o 1 vyu-
čovací hodinu od školního roku 2004/05 (Věstník
MŠMT sešit 8/2004).

(2) Rozšíření učebních plánů bylo financováno z pro-
středků Evropského sociálního fondu v rámci
projektu HODINA. Projekt HODINA byl schvá-
len jako dvouletý projekt a bude ukončen ke
konci školního roku 2005/06. 

(3) Od školního roku 2006/07 zůstává rozšíření učeb-
ních plánů v 7. ročníku škol o 1 vyučovací hodinu
i nadále v platnosti s tím, že již nebude financová-
na z prostředků ESF a rozšiřují se možnosti vyu-
žití navýšené disponibilní hodiny. 

(3) Ředitel školy, která vyučuje podle dosavadních
vzdělávacích programů pro základní vzdělávání,
použije navýšení podle jedné z uvedených mož-
ností:
a) zvýšení hodinové dotace některého povinného

předmětu,

b) zvýšení hodinové dotace některého předmětu
v souvislosti s jeho integrací s jiným předmě-
tem,

c) zvýšení hodinové dotace některého volitelného
předmětu (pro žáka se zvýší počet hodin voli-
telného předmětu),

d) zařazení volitelného nebo dalšího volitelného
předmětu pro žáka (zvýší se počet volitelných
předmětů, kterým je žák vyučován).

(5) Mzdové prostředky a z nich vyplývající ostatní
výdaje (zákonné odvody) budou právnickým oso-
bám vykonávajícím činnost škol v období září –
prosinec 20064) poskytnuty ministerstvem pro-
střednictvím krajských úřadů (Magistrátu hl. m.
Prahy) nebo přímo z ministerstva (v závislosti na
zřizovateli a v souladu s platnými předpisy) jako
účelové dotace (dle § 163 odst. 1 písm. a) a b)
školského zákona). Na rozšíření učebních plánů
v 7. ročníku přísluší za jednu vyučovací hodinu na
jednu třídu 7. ročníku částka 1500 Kč/měsíc úče-
lových rozpočtových prostředků (mzdové pro-
středky a zákonné odvody).

(6) Od září 2006 již nebudou mzdové prostředky uve-
dené v odstavci 5 sledovány a účtovány podle pra-
videl projektu HODINA, ale jako účelová dotace
poskytnutá ze státního rozpočtu prostřednictvím
krajských úřadů (Magistrátu hl. m. Prahy) nebo
přímo z ministerstva (v závislosti na zřizovateli).
Bude tedy vedena a účtována stejným způsobem,
jako účelová dotace na rozšíření učebních plánů
základních škol na 1. stupni o 3 vyučovací hodiny
a v 6. ročníku o 1 vyučovací hodinu.

Čl. 7.
Účinnost

Tento rozvojový program nabývá účinnosti dnem 
1. září 2006.

PaedDr. Jaroslav Müllner, v.r.
náměstek ministryně

skupiny regionálního školství

ññññññññññ
4) Od ledna 2007 budou prost¯edky na nav˝öenou hodinu zahrnu-

ty do normativnÌho financov·nÌ ökol (dle ß 160 aû 162 ökolskÈ-
ho z·kona).



Příloha č. 1
Upravené učební plány pro vzdělávací programy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OBECNÁ ŠKOLA 

a NÁRODNÍ ŠKOLA, s platností od 1. září 2006

1.1. Učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA, čj. 16847/96-2, s platností od 1. 9. 2006

Předmět Ročník Minimum
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník

Platí pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2006/07 v 1. až 3. ročníku a v 6. až 9. ročníku
Český jazyk 9 10 8 8 8 x) x) x) x) 16
Cizí jazyk 3 3 3 12
Platí pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2006/07 ve 4. a 5. ročníku
Český jazyk 7 7 x) x) x) x) 16
Cizí jazyk 4 4 12
Platí pro žáky všech ročníků
Matematika 4 5 5 5 5 x) x) x) x) 16
Prvouka 2 2 3
Přírodověda 3 4
Vlastivěda
Chemie 4
Fyzika 6
Přírodopis 6
Zeměpis 6 
Dějepis 6
Občanská výchova x) x) x) x) 4
Rodinná výchova 4
Hudební výchova 1 1 1 4
Výtvarná výchova 1 1 1 4 4 6
Praktické činnosti 1 1 1 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 8
Volitelné předměty 6
Disponibilní dotace*) 2 1-2 1-2 1-2 6

Týdenní dotace 29- 31- 31- 
povinných předmětů 20 22 24 25 26 29 -30 -32 -32 121

Nepovinné předměty

x) V 6. - 9. ročníku o časové dotaci jednotlivých vyučovacích předmětů rozhodne ředitel školy tak, aby se vyu-
čovalo všem předmětům učebního plánu daného ročníku, byl naplněn daný minimální počet hodin pro
předmět a dodržena týdenní časová dotace. U volitelných předmětů v 7. - 9. ročníku ředitel školy rozho-
duje i o jejich zařazení do ročníku.

*) Disponibilní dotaci lze využít v 6. až 9. ročníku pouze na zvýšení hodinové dotace některého povinného
předmětu, na zvýšení hodinové dotace některého předmětu s jeho současnou integrací s jiným předmětem,
na zvýšení hodinové dotace některého volitelného předmětu nebo na zařazení volitelného nebo dalšího voli-
telného předmětu pro žáka. V 7. až 9. ročníku musí škola nejméně jednu disponibilní hodinu využít na výuku
cizího jazyka (na zvýšení hodinové dotace povinné výuky prvního nebo druhého cizího jazyka, na zařazení
nebo zvýšení hodinové dotace volitelného předmětu navazujícího na výuku prvního nebo druhého cizího
jazyka, na zařazení povinné výuky druhého cizího jazyka nebo volitelného předmětu druhý cizí jazyk.
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1.2. Učební plán vzdělávacího programu OBECNÁ ŠKOLA, čj. 12035/97-20, 1.- 5. ročník, s platností od 1. 9.
2006
a) Časová dotace pro jednotlivé předměty vyjádřena v procentech z celkového týdenního počtu vyučovacích
hodin.

Povinné předměty
Ročník

1. 2. 3. 4. 5.
Platí pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2006/07 v 1. až 3. ročníku a v 6. až 9. ročníku
Český jazyk 29 - 36 30 - 38 23 - 29 26 - 34 24 - 31
Cizí jazyk — — 10 - 14 10 - 14 10 - 14
Platí pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2006/07 ve 4. a 5. ročníku
Český jazyk 26 - 34 24 - 31
Cizí jazyk 10 - 14 14 - 17
Platí pro žáky všech ročníků
Matematika 20 - 25 17 - 22 18 - 23 18 - 24 17 - 22
Prvouka 9 - 13 9 - 13 15 - 19 — —
Přírodověda — — —

15 - 19 14 - 18
Vlastivěda — — —
Hudební výchova 9 - 13 8 - 12 7 - 11 7 - 11 6 - 9
Výtvarná výchova 9 - 13 9 - 13 8 - 12 7 - 11 7 - 10
Tělesná výchova *) 10 - 13 9 - 11 8 - 11 8 - 11 8 - 11
Dramatická výchova, volná dispozice 5 - 8 12 - 17 4 - 6 4 - 6 3 - 5

Celkem vyučovacích hodin 20 21 24 25 26
Nepovinné předměty

*) + 150 minut týdně rekreační pohybová výchova

b) Časová dotace pro jednotlivé předměty vyjádřena ve vyučovacích hodinách.

Povinné předměty
Ročník

1. 2. 3. 4. 5.
Platí pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2006/07 v 1. až 3. ročníku a v 6. až 9. ročníku
Český jazyk 5,8-7,2 6,4-8,0 5,4-7,0 6,50-8,50 6,25-8,25
Cizí jazyk — — 2,50-3,50 2,50-3,50 2,50-3,50
Platí pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2006/07 ve 4. a 5. ročníku
Český jazyk 6,50-8,50 6,25-8,25
Cizí jazyk 2,50-3,50 3,50-4,50
Platí pro žáky všech ročníků
Matematika 4,0-5,0 3,6-4,6 4,37-5,52 4,50-6,00 4,50-5,75
Prvouka 1,8-2,6 1,8-2,6 3,68-4,60 — —
Přírodověda — — —

3,75-4,75 3,50-4,50
Vlastivěda — — —
Hudební výchova 1,8-2,6 1,6-2,4 1,61-2,53 1,75-2,75 1,50-2,25
Výtvarná výchova 1,8-2,6 1,8-2,6 1,84-2,76 1,75-2,75 1,75-2,50
Tělesná výchova*) 2,0-2,6 1,8-2,2 1,84-2,53 2,00-2,75 2,00-2,75
Dramatická výchova, volná dispozice 1,0-1,6 2,4-3,4 0,92-1,38 1,00-1,50 0,75-1,25

Celkem vyučovacích hodin 20 21 24 25 26
Nepovinné předměty

*) + 150 minut týdně rekreační pohybová výchova



1.3. Učební plán vzdělávacího programu OBECNÁ ŠKOLA, čj. 12035/97-20, 6. - 9. ročník, s platností od
1. 9. 2006

ročník minimální týdenní
6. 7. 8. 9. počet hodin

Povinné předměty
minimální týdenní počet hodin celkem v 6. - 9. ročníku

v ročníku
Český jazyk 4 4 4 4 16
Cizí jazyk 3 3 3 3 12
Dějepis 1 1 2 1 5*)
Zeměpis 1 2 1 1 5*)
Přírodopis 2 1 1 1 5*)
Chemie – – 1 2 3*)
Fyzika 1 1 2 1 5*)
Matematika 4 4 4 4 16
Občanská výchova 2 2 2 2 8
Rodinná výchova 1 1 2 2 6
Tělesná výchova/Zdravotní tělesná
výchova 2 2 2 2 8

Hudební výchova 1 1 1 1 4
Výtvarná výchova 2 2 1 1 6

Celkový týdenní počet hodin 
minimální dotace povinných 24 24 26 25 99*)

předmětů

Projekt minimální roční počet hodin minimální roční počet hodin celkem
v ročníku v 6. - 9. ročníku

Úvod do světa práce 10 10 10 10 40

týdenní počet hodin v ročníku týdenní počet hodin celkem
v 6. 9. ročníku

Předměty prohloubeného výkladu 
a předměty volitelné, disponibilní 5 5-6 5-6 6-7 22
dotace **)
Celkový týdenní
počet hodin 29 29-30 31-32 31-32 121

Nepovinné předměty
Zájmové kroužky

*) Minimální týdenní počet hodin celkem v 6. - 9. ročníku v předmětech dějepis, zeměpis, přírodopis a fyzika
doplní ředitel školy zařazením předmětu prohloubeného výkladu nebo navazujících volitelných předmětů
(viz dále) tak, aby se dějepisnému, zeměpisnému, přírodopisnému a fyzikálnímu učivu vyučovalo v 6. - 9.
ročníku alespoň po 6 hodinách týdně. Minimální týdenní počet hodin celkem v 8. - 9. ročníku v předmětu
chemie doplní ředitel školy zařazením předmětu prohloubeného výkladu nebo navazujícího volitelného
předmětu (viz dále) tak, aby se chemickému učivu vyučovalo v 8. - 9. ročníku alespoň 4 hodiny týdně.

**) Disponibilní dotaci lze využít v 6. až 9. ročníku pouze na zvýšení hodinové dotace některého povinného
předmětu, na zvýšení hodinové dotace některého předmětu s jeho současnou integrací s jiným předmětem,
na zvýšení hodinové dotace některého volitelného předmětu nebo na zařazení volitelného nebo dalšího
volitelného předmětu pro žáka. V 7. až 9. ročníku musí škola nejméně jednu disponibilní hodinu využít na
výuku cizího jazyka (na zvýšení hodinové dotace povinné výuky prvního nebo druhého cizího jazyka, na
zařazení nebo zvýšení hodinové dotace volitelného předmětu navazujícího na výuku prvního nebo druhé-
ho cizího jazyka, na zařazení povinné výuky druhého cizího jazyka nebo volitelného předmětu druhý cizí
jazyk.
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1.4. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, 1. stupeň, s platností 
od 1. 9. 2006

Předmět
Ročník

1. 2. 3. 4. 5.
Platí pro žáky všech ročníků
Český jazyk 7 7 7 8 7
Matematika 4 4 4 4 4
Prvouka 2 2 3 - -
Vlastivěda - - - 1 2
Přírodověda - - - 2 2
Hudební výchova 1 1 1 1 1
Výtvarná výchova 1 1 1 1 1
Pracovní výchova 1 1 1 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 2
Platí pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2006/07 v 1. až 3. ročníku a v 6. až 9. ročníku
Cizí jazyk zařazen do nadst. části 3 3 3
Základní část 18 18 22 23 23
Minimum nadstavbové části 1 3 1 2 2
Týdenní minimum 19 21 23 25 25
Platí pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2006/07 ve 4. a 5. ročníku
Cizí jazyk zařazen do nadst. části 4 4
Základní část 24 24
Minimum nadstavbové části 1 1
Týdenní minimum 25 25

Platí pro žáky, kteří jsou ve školním roce Platí pro žáky, kteří jsou ve školním roce
2006/07 v 1. až 3. ročníku a v 6. až 9. ročníku 2006/07 ve 4. a 5. ročníku

Počet povinných hodin pro žáky musí být Počet povinných hodin pro žáky musí být
stanoven v rozpětí: stanoven v rozpětí:

1. ročník 19 - 21 1. ročník 19 - 21
2. ročník 21 - 23 2. ročník 21 - 23
3. ročník 23 - 25 3. ročník 22 - 24
4. ročník 25 - 26 4. ročník 25 - 26
5. ročník 25 - 27 5. ročník 25 - 27

Součet povinných vyučovacích hodin v týdnu Součet povinných vyučovacích hodin v týdnu
musí být v rozpětí 115 - 118 hodin. musí být v rozpětí 114 - 117 hodin.

Škola tedy při plánování zařadí dle konkrétních
podmínek a svého pedagogického záměru do
učebního plánu ještě další 2 - 5 hodin z nad-
stavbové části. (Součet týdenního minima výše
vedeného je 113 hodin.) Tyto hodiny jsou pro
žáky povinné.

Škola tedy při plánování zařadí dle konkrétních
podmínek a svého pedagogického záměru do
učebního plánu ještě další 2 - 5 hodin z nadstav-
bové části. (Součet týdenního minima výše
vedeného je 112 hodin.) Tyto hodiny jsou pro
žáky povinné.



1.5. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, 2. stupeň, s platností 
od 1. 9. 2006

Základní část 6. roč. 7. roč. nadstavbová část
(některé možnosti)

Český jazyk 4 4 cvičení z českého jazyka
dramatická výchova
komunikace
tvorba školního časopisu

Cizí jazyk 3 3 konverzace v cizím jazyce
Matematika 4 3 cvičení z matematiky

informatika
výpočetní technika

Dějepis 3 3 dějepis
Zeměpis zeměpis

ekonomický zeměpis
přírodopisný zeměpis

Občanská a rodinná výchova 2 2 rodinná výchova
ekonomika domácnosti

Člověk a životní prostředí zdravý životní styl
zdravotní výchova

*Poznávání přírody 3 4 laboratorní práce
Přírodopis přírodopis
Fyzika fyzika
Hudební výchova 1 1 sborový zpěv

taneční a pohybová výchova
hra na hudební nástroj

Výtvarná výchova 2 2 výtvarná výchova
aranžování
keramika

Pracovní a technická výchova 2 2 pěstitelství
zpracování textilií
příprava pokrmů
práce v domácnosti
práce v dílně

Tělesná výchova 2 2 zájmová tělesná výchova
zdravotní tělesná výchova

Základní část 26 26
Minimum nadstavbové části, 
disponibilní dotace ** 2 2
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Základní část 8. roč. nadstavbová část
9. roč. (některé možnosti)

Český jazyk 3 + nejméně jedna hodina cvičení z českého jazyka
z nadstavby dramatická výchova

komunikace
světová literatura
tvorba školního časopisu

Cizí jazyk 3 konverzace
cestujeme po světě
cizojazyčná literatura

Matematika 3 + nejméně jedna hodina cvičení z matematiky
z nadstavby aplikovaná matematika

informatika, statistika
matematika v ekonomice a účetnictví

Dějepis 2 dějepis
Zeměpis historie významných období

historie válečných konfliktů
dějiny umění
zeměpis
turisticky zajímavé oblasti
ekonomický zeměpis
člověk a cestování

Občanská a rodinná výchova 2 zdravý životní styl
člověk a životní prostředí
výchova k partnerství a rodičovství
příprava jídel
šití, háčkování, pletení
ekonomika domácnosti

*Poznávání přírody 4 biologie
Přírodopis chemie
Fyzika fyzika
Chemie semináře a laboratoře (Př, F, Ch)

ekologie
pěstitelství, chovatelství
přírodopisný zeměpis

* Estetická výchova 2 výtvarné techniky
Hudební výchova hudební výchova
Výtvarná výchova keramika

výtvarná výchova
bytová a oděvní kultura
aranžování
sborový zpěv
hra na hudební nástroj
tanec, pohybová výchova

Technika 2 technika v životě člověka
technické kreslení
práce v dílně
kurz řízení malého motocyklu
technika ve službách lidstva

Tělesná výchova 2 zájmová tělesná výchova
zdravotní tělesná výchova
kurs sebeobrany

Základní část 23
Minimum nadstavbové části, 
disponibilní dotace ** 7



* označuje integrované předměty
** Disponibilní dotaci lze využít v 6. až 9. ročníku pouze na zvýšení hodinové dotace některého povinného

předmětu, na zvýšení hodinové dotace některého předmětu s jeho současnou integrací s jiným předmětem,
na zvýšení hodinové dotace některého volitelného předmětu nebo na zařazení volitelného nebo dalšího
volitelného předmětu pro žáka. V 7. až 9. ročníku musí škola nejméně jednu disponibilní hodinu využít na
výuku cizího jazyka (na zvýšení hodinové dotace povinné výuky prvního nebo druhého cizího jazyka, na
zařazení nebo zvýšení hodinové dotace volitelného předmětu navazujícího na výuku prvního nebo druhé-
ho cizího jazyka, na zařazení povinné výuky druhého cizího jazyka nebo volitelného předmětu druhý cizí
jazyk.

Počet hodin povinných pro žáky musí být v rozpětí:
6. ročník 28 - 30
7. ročník 28 - 30
8. ročník 30 - 32
9. ročník 30 - 32

Součet povinných vyučovacích hodin v týdnu za 6. - 9. ročník musí být v rozpětí 119 -122. Celkem se na dru-
hém stupni musí v povinných hodinách vyučovat tématům fyziky, přírodopisu, zeměpisu a dějepisu minimálně
198 hodin v každém z těchto oborů, tématům chemie alespoň 132 hodin. 

V 7. - 9. ročníku musí škola v nadstavbě zařadit alespoň jednu hodinu z oboru matematiky.
V 8. - 9. ročníku musí škola v nadstavbě zařadit alespoň jednu hodinu z oboru českého jazyka.

strana 32 SEŠIT 3



SEŠIT 3 Strana 33

Příloha č. 2
Upravené modelové učební plány vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA pro třídy s rozšířeným 

vyučováním některých předmětů, s platností od 1. 9. 2006

2.1. Modelový učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA pro třídy s rozšířeným vyučováním
jazyků, čj. 16333/96-22-21, s platností od 1. 9. 2006

Předmět Ročník Minimum
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník

Český jazyk 9 10 8 7 7 16
První cizí jazyk 3 4 4 x) x) x) x) 12
Druhý cizí jazyk 12
Matematika 4 5 5 5 5 16
Prvouka 2 2 3
Přírodověda

3 4
Vlastivěda
Chemie 4
Fyzika 6
Přírodopis 6
Zeměpis 6
Dějepis 6
Občanská výchova x) x) x) x) 4
Rodinná výchova 4
Hudební výchova 4
Výtvarná výchova 3 3 3 4 4 4
Praktické činnosti 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 8
Disponibilní dotace*) 2 1-2 1-2 1-2 6

Týdenní dotace 29- 31- 31-
povinných předmětů 20 22 24 25 26 29 30 32 32 121

Nepovinné předměty

x) V 6. - 9. ročníku o časové dotaci jednotlivých vyučovacích předmětů rozhodne ředitel školy tak, aby se vyu-
čovalo všem předmětům učebního plánu daného ročníku, byl naplněn daný minimální počet hodin pro
předmět a dodržena týdenní časová dotace. Chemie může být zařazena až od 8. ročníku.

*) Disponibilní dotaci lze využít v 6. až 9. ročníku pouze na zvýšení hodinové dotace některého povinného
předmětu, na zvýšení hodinové dotace některého předmětu s jeho současnou integrací s jiným předmětem,
na zvýšení hodinové dotace některého volitelného předmětu nebo na zařazení volitelného nebo dalšího
volitelného předmětu pro žáka. V 7. až 9. ročníku musí škola nejméně jednu disponibilní hodinu využít na
výuku cizího jazyka (na zvýšení hodinové dotace povinné výuky prvního nebo druhého cizího jazyka, na
zařazení nebo zvýšení hodinové dotace volitelného předmětu navazujícího na výuku prvního nebo druhého
cizího jazyka, na zařazení povinné výuky druhého cizího jazyka nebo volitelného předmětu druhý cizí jazyk.



2.2. Modelový učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA pro třídy s rozšířeným vyučováním
matematiky a přírodovědných předmětů, čj. 21968/96-22, s platností od 1. 9. 2006

Předmět Ročník Minimum
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník

Platí pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2006/07 v 1. až 3. ročníku a v 6. až 9. ročníku
Český jazyk 9 10 8 8 8 x) x) x) x) 16
Cizí jazyk 3 3 3 12
Platí pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2006/07 ve 4. a 5. ročníku
Český jazyk 7 7 x) x) x) x) 16
Cizí jazyk 4 4 12
Platí pro žáky všech ročníků
Matematika 4 5 5 5 5 6 6 6 6 24
Prvouka 2 2 3
Přírodověda 3 4
Vlastivěda
Chemie 3 3 6
Fyzika 2 2 2 2 8
Přírodopis 6
Zeměpis 6 
Dějepis 6
Občanská výchova x) x) x) x) 4
Rodinná výchova 4
Hudební výchova 1 1 1 4
Výtvarná výchova 1 1 1 4 4 6
Praktické činnosti 1 1 1 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 8
Disponibilní dotace*) 2 1-2 1-2 1-2 6

Týdenní dotace 29- 31- 31- 
povinných předmětů 20 22 24 25 26 29 -30 -32 -32 121

Nepovinné předměty

x) V 6. - 9. ročníku o časové dotaci jednotlivých vyučovacích předmětů rozhodne ředitel školy tak, aby se vyu-
čovalo všem předmětům učebního plánu daného ročníku, byl naplněn daný minimální počet hodin pro
předmět a dodržena týdenní časová dotace.

*) Disponibilní dotaci lze využít v 6. až 9. ročníku pouze na zvýšení hodinové dotace některého povinného
předmětu, na zvýšení hodinové dotace některého předmětu s jeho současnou integrací s jiným předmětem,
na zvýšení hodinové dotace některého volitelného předmětu nebo na zařazení volitelného nebo dalšího
volitelného předmětu pro žáka. V 7. až 9. ročníku musí škola nejméně jednu disponibilní hodinu využít na
výuku cizího jazyka (na zvýšení hodinové dotace povinné výuky prvního nebo druhého cizího jazyka, na
zařazení nebo zvýšení hodinové dotace volitelného předmětu navazujícího na výuku prvního nebo druhého
cizího jazyka, na zařazení povinné výuky druhého cizího jazyka nebo volitelného předmětu druhý cizí jazyk.
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2.3. Modelový učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA pro třídy s rozšířeným vyučováním
výtvarné výchovy, čj. 21970/96-22, s platností od 1. 9. 2006

Předmět Ročník Minimum
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník

Platí pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2006/07 v 1. až 3. ročníku a v 6. až 9. ročníku
Český jazyk 7-8 8-9 6-7 7 8 x) x) x) x) 16
Cizí jazyk 3 3 3 12
Platí pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2006/07 ve 4. a 5. ročníku
Český jazyk 7 7 x) x) x) x) 16
Cizí jazyk 3 4 12
Platí pro žáky všech ročníků
Matematika 4 5 5 5 5 x) x) x) x) 16
Prvouka 2 2 3
Přírodověda 3 3
Vlastivěda
Chemie 4
Fyzika 6
Přírodopis 6
Zeměpis 6 
Dějepis x) x) x) x) 6
Občanská výchova 4
Rodinná výchova 4
Hudební výchova 1 1 1 1 1 4
Výtvarná výchova 2-3 2-3 2-3 3 3 3 3 3 3 12
Praktické činnosti 1 1 1 1 1 x) x) x) x) 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 8
Disponibilní dotace*) 2 1-2 1-2 1-2 6

Týdenní dotace 29- 31- 31- 
povinných předmětů 20 22 24 25 26 29 -30 -32 -32 121

Nepovinné předměty

x) V 6. - 9. ročníku o časové dotaci jednotlivých vyučovacích předmětů rozhodne ředitel školy tak, aby se vyu-
čovalo všem předmětům učebního plánu daného ročníku, byl naplněn daný minimální počet hodin pro
předmět a dodržena týdenní časová dotace. 

*) Disponibilní dotaci lze využít v 6. až 9. ročníku pouze na zvýšení hodinové dotace některého povinného
předmětu, na zvýšení hodinové dotace některého předmětu s jeho současnou integrací s jiným předmětem,
na zvýšení hodinové dotace některého volitelného předmětu nebo na zařazení volitelného nebo dalšího
volitelného předmětu pro žáka. V 7. až 9. ročníku musí škola nejméně jednu disponibilní hodinu využít na
výuku cizího jazyka (na zvýšení hodinové dotace povinné výuky prvního nebo druhého cizího jazyka, na
zařazení nebo zvýšení hodinové dotace volitelného předmětu navazujícího na výuku prvního nebo druhého
cizího jazyka, na zařazení povinné výuky druhého cizího jazyka nebo volitelného předmětu druhý cizí jazyk.



2.4. Modelový učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA pro třídy s rozšířeným vyučováním
hudební výchovy, čj. 21969/96-22, s platností od 1. 9. 2006

Předmět Ročník Minimum
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník

Platí pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2006/07 v 1. až 3. ročníku a v 6. až 9. ročníku
Český jazyk 7-8 8-9 6-7 7 8 x) x) x) x) 16
Cizí jazyk 3 3 3 12
Platí pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2006/07 ve 4. a 5. ročníku
Český jazyk 7 7 x) x) x) x) 16
Cizí jazyk 3 4 12
Platí pro žáky všech ročníků
Matematika 4 5 5 5 5 x) x) x) x) 16
Prvouka 2 2 3
Přírodověda 3 3
Vlastivěda
Chemie 4
Fyzika 6
Přírodopis 6
Zeměpis 6 
Dějepis x) x) x) x) 6
Občanská výchova 4
Rodinná výchova 4
Hudební výchova 2-3 2-3 2-3 3 3 3 3 3 3 12
Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 6
Praktické činnosti 1 1 1 1 1 x) x) x) x) 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 8
Disponibilní dotace*) 2 1-2 1-2 1-2 6

Týdenní dotace 29- 31- 31- 
povinných předmětů 20 22 24 25 26 29 -30 -32 -32 121

Nepovinné předměty

x) V 6. - 9. ročníku o časové dotaci jednotlivých vyučovacích předmětů rozhodne ředitel školy tak, aby se vyu-
čovalo všem předmětům učebního plánu daného ročníku, byl naplněn daný minimální počet hodin pro
předmět a dodržena týdenní časová dotace. 

*) Disponibilní dotaci lze využít v 6. až 9. ročníku pouze na zvýšení hodinové dotace některého povinného
předmětu, na zvýšení hodinové dotace některého předmětu s jeho současnou integrací s jiným předmětem,
na zvýšení hodinové dotace některého volitelného předmětu nebo na zařazení volitelného nebo dalšího
volitelného předmětu pro žáka. V 7. až 9. ročníku musí škola nejméně jednu disponibilní hodinu využít na
výuku cizího jazyka (na zvýšení hodinové dotace povinné výuky prvního nebo druhého cizího jazyka, na
zařazení nebo zvýšení hodinové dotace volitelného předmětu navazujícího na výuku prvního nebo druhého
cizího jazyka, na zařazení povinné výuky druhého cizího jazyka nebo volitelného předmětu druhý cizí jazyk.
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2.5. Modelový učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA pro třídy s rozšířeným vyučováním
tělesné výchovy, čj. 29738/96-22-50, s platností od 1. 9. 2006

Předmět Ročník Minimum
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník

Platí pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2006/07 v 1. až 3. ročníku a v 6. až 9. ročníku
Český jazyk 9 10 8 8 8 x) x) x) x) 16
Cizí jazyk 3 3 3 12
Platí pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2006/07 ve 4. a 5. ročníku
Český jazyk 7 7 x) x) x) x) 16
Cizí jazyk 4 4 12
Platí pro žáky všech ročníků
Matematika 4 5 5 5 5 x) x) x) x) 16
Prvouka 2 2 3
Přírodověda 3 4
Vlastivěda
Chemie 4
Fyzika 6
Přírodopis 6
Zeměpis 6 
Dějepis 6
Občanská výchova x) x) x) x) 4
Rodinná výchova 4
Hudební výchova 1 1 1 4
Výtvarná výchova 1 1 1 4 4 6
Praktické činnosti 1 1 1 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 5 5 5 5 20
Disponibilní dotace*) 2 1-2 1-2 1-2 6

Týdenní dotace 29- 31- 31- 
povinných předmětů 20 22 24 25 26 29 -30 -32 -32 121

Nepovinné předměty

x) V 6. - 9. ročníku o časové dotaci jednotlivých vyučovacích předmětů rozhodne ředitel školy tak, aby se vyu-
čovalo všem předmětům učebního plánu daného ročníku, byl naplněn daný minimální počet hodin pro
předmět a dodržena týdenní časová dotace. 

*) Disponibilní dotaci lze využít v 6. až 9. ročníku pouze na zvýšení hodinové dotace některého povinného
předmětu, na zvýšení hodinové dotace některého předmětu s jeho současnou integrací s jiným předmětem,
na zvýšení hodinové dotace některého volitelného předmětu nebo na zařazení volitelného nebo dalšího
volitelného předmětu pro žáka. V 7. až 9. ročníku musí škola nejméně jednu disponibilní hodinu využít na
výuku cizího jazyka (na zvýšení hodinové dotace povinné výuky prvního nebo druhého cizího jazyka, na
zařazení nebo zvýšení hodinové dotace volitelného předmětu navazujícího na výuku prvního nebo druhého
cizího jazyka, na zařazení povinné výuky druhého cizího jazyka nebo volitelného předmětu druhý cizí jazyk.
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2.6. Modelový učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA pro třídy s rozšířeným vyučováním
informatiky a výpočetní techniky, čj. 16845/2001-22, s platností od 1. 9. 2006

Předmět Ročník Minimum
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník

Platí pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2006/07 v 1. až 3. ročníku a v 6. až 9. ročníku
Český jazyk 9 10 8 8 8 x) x) x) x) 16
Cizí jazyk 3 3 3 12
Platí pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2006/07 ve 4. a 5. ročníku
Český jazyk 7 7 x) x) x) x) 16
Cizí jazyk 4 4 12
Platí pro žáky všech ročníků
Matematika 4 5 5 5 5 x) x) x) x) 16
Informatika

2 3 3 3 11a výpočetní technika
Prvouka 2 2 3
Přírodověda 3 4
Vlastivěda
Chemie 4
Fyzika 6
Přírodopis 6
Zeměpis 6 
Dějepis 6
Občanská výchova x) x) x) x) 4
Rodinná výchova 4
Hudební výchova 1 1 1 4
Výtvarná výchova 1 1 1 4 4 6
Praktické činnosti 1 1 1 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 8
Disponibilní dotace*) 2 1-2 1-2 1-2 6

Týdenní dotace 29- 31- 31- 
povinných předmětů 20 22 24 25 26 29 -30 -32 -32 121

Nepovinné předměty

x) V 6. - 9. ročníku o časové dotaci jednotlivých vyučovacích předmětů rozhodne ředitel školy tak, aby se vyu-
čovalo všem předmětům učebního plánu daného ročníku, byl naplněn daný minimální počet hodin pro
předmět a dodržena týdenní časová dotace. 

*) Disponibilní dotaci lze využít v 6. až 9. ročníku pouze na zvýšení hodinové dotace některého povinného
předmětu, na zvýšení hodinové dotace některého předmětu s jeho současnou integrací s jiným předmětem,
na zvýšení hodinové dotace některého volitelného předmětu nebo na zařazení volitelného nebo dalšího
volitelného předmětu pro žáka. V 7. až 9. ročníku musí škola nejméně jednu disponibilní hodinu využít na
výuku cizího jazyka (na zvýšení hodinové dotace povinné výuky prvního nebo druhého cizího jazyka, na
zařazení nebo zvýšení hodinové dotace volitelného předmětu navazujícího na výuku prvního nebo druhého
cizího jazyka, na zařazení povinné výuky druhého cizího jazyka nebo volitelného předmětu druhý cizí jazyk.
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Příloha č. 3
Upravené učební plány pro školy a třídy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením, 

s platností od 1.9.2006

3.1 Upravený učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA pro základní školy pro zrakově posti-
žené, s platností od 1. září 2006

Předmět Ročník Minimum
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník

Platí pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2006/07 v 1. až 3. ročníku a v 6. až 9. ročníku
Český jazyk 9 10 8 8 8 x) x) x) x) 16
Cizí jazyk 3 3 3 12
Platí pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2006/07 ve 4. a 5. ročníku
Český jazyk 7 7 x) x) x) x) 16
Cizí jazyk 4 4 12
Platí pro žáky všech ročníků
Matematika 4 5 5 5 5 x) x) x) x) 16
Prvouka 2 2 3
Přírodověda

3 4
Vlastivěda
Chemie 2
Fyzika 4
Přírodopis 6
Zeměpis 6 
Dějepis 6
Občanská výchova x) x) x) x) 4
Rodinná výchova 4
Hudební výchova 1 1 1 1 4
Výtvarná výchova 1 1 1 4 1 4
Praktické činnosti 1 1 1 1 4
Volitelné předměty 4
Psaní na počítači 1 1 1
Práce na počítači 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Disponibilní dotace*) 2 1-2 1-2 1-2 6

Týdenní dotace 27- 27- 29- 29- 
povinných předmětů 20 22 24 25 26 -29 -30 -32 -32
Předměty speciální 
péče
Nepovinné předměty

x) V 6. - 9. ročníku o časové dotaci jednotlivých vyučovacích předmětů rozhodne ředitel školy tak, aby se vyu-
čovalo všem předmětům učebního plánu daného ročníku, byl naplněn daný minimální počet hodin pro
předmět a dodržena týdenní časová dotace. U volitelných předmětů v 7. - 9. ročníku ředitel školy rozhodu-
je i o jejich zařazení do ročníku.
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*) Disponibilní dotaci lze využít v 6. až 9. ročníku pouze na zvýšení hodinové dotace některého povinného
předmětu, na zvýšení hodinové dotace některého předmětu s jeho současnou integrací s jiným předmětem,
na zvýšení hodinové dotace některého volitelného předmětu nebo na zařazení volitelného nebo dalšího
volitelného předmětu pro žáka. V 7. až 9. ročníku musí škola nejméně jednu disponibilní hodinu využít na
výuku cizího jazyka (na zvýšení hodinové dotace povinné výuky prvního nebo druhého cizího jazyka, na
zařazení nebo zvýšení hodinové dotace volitelného předmětu navazujícího na výuku prvního nebo druhého
cizího jazyka, na zařazení povinné výuky druhého cizího jazyka nebo volitelného předmětu druhý cizí jazyk.

Poznámky k učebnímu plánu:

� Minimální počet hodin pro jednotlivé předměty
v 6. – 9. ročníku: chemie – 2 hod., fyzika – 4 hod.,
přírodopis – 6 hod., zeměpis – 6 hod., dějepis – 6
hod., hudební výchova – 4 hod., výtvarná výchova –
4 hod., rodinná výchova – 4 hod., občanská výcho-
va – 4 hod., praktické činnosti – 4 hod., volitelné
předměty – 4 hod. 

� Ve školách, ve kterých vzdělávání trvá deset roční-
ků (§ 46, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání /školský zákon/ v platném
znění), se v šestém ročníku postupuje podle učeb-
ního plánu pátého ročníku a v sedmém až desátém
ročníku podle učebního plánu šestého až devátého
ročníku.

� Předměty speciální péče
Předměty speciální péče na základních školách pro
zrakově postižené zahrnují zejména: prostorovou
orientaci a samostatný pohyb zrakově postižených,
zrakovou stimulaci, speciální přípravu psaní a čtení
bodového písma, tyflopedickou péči (práce s optic-
kými a dalšími kompenzačními pomůckami), logo-
pedickou péči a zdravotní tělesnou výchovu. Výuka
předmětů speciální péče se zajiš�uje podle potřeb
jednotlivých žáků vždy na doporučení příslušného
odborníka v rozsahu, který umožňují podmínky
školy v rámci platných předpisů. Organizace výuky
předmětů speciální péče je v kompetenci ředitele
školy.

� Předměty psaní na počítači a práce na počítači
Na základních školách pro zrakově postižené se
vyučuje od 5. do 7. ročníku předmětu psaní na
počítači. Předmět se vyučuje podle učebních osnov
schválených MŠMT č.j.: 12 631/2000-24 ze dne 3. 2.
2000. Výuka v 5. – 7. ročníku je soustředěna pře-
devším na zvládnutí základní obsluhy počítače
a techniky psaní všemi deseti prsty. V 8. a 9. roční-
ku se vyučuje předmětu práce na počítači, jehož
cílem je rozšíření a prohloubení kompetencí žáků
se zrakovým postižením pro práci s informačními
a komunikačními technologiemi. Výuka předmětu
se řídí učebními osnovami schválenými MŠMT čj.:
18 050/03-24 ze dne 14. dubna 2003 s platností od
1. září 2003 počínaje 8. ročníkem.

� Volitelné předměty
O výběru a časové dotaci volitelných předmětů roz-
hoduje ředitel školy. Vzhledem k zaměření školy
na zrakové postižení se doporučují například tyto
předměty:
– informační a komunikační technologie
– druhý cizí jazyk
– konverzace v cizím jazyce
– cvičení v českém jazyce
– cvičení v matematice
Při výběru volitelných předmětů lze využít též
nabídky vzdělávacího programu Základní škola.

� Nepovinné předměty 
Nad rámec týdenní dotace povinných předmětů je
možné zařadit nepovinné předměty. Jejich výběr se
řídí zejména mírou zrakového postižení žáka, jeho
zájmy a možnostmi školy. Důležité postavení
vzhledem k možnostem uplatnění zrakově postiže-
ných žáků na trhu práce zaujímá na základních
školách samostatně zřízených pro žáky se zrako-
vým postižením oblast hudebního vzdělávání.
V prvním ročníku se doporučuje vyučovat mimo
jedné hodiny hudební výchovy ještě jednu hodinu
nepovinného předmětu příprava individuální hry
na hudební nástroj. Výuka v této hodině probíhá
v prvním ročníku skupinově. Cílem této přípravy je
diagnostikovat hudební nadání žáků a jejich schop-
nosti pro případné zahájení individuální hry na
hudební nástroj. 
Mezi nepovinné předměty v dalších ročnících lze
zařadit například: 
– hru na hudební nástroj
– hudební nauku
– sborový zpěv
– literárně dramatickou výchovu
– další cizí jazyk
– náboženství 
Nabídka nepovinných předmětů, jejich zařazení
a organizace výuky je plně v kompetenci ředitele
školy.

� Úprava učebního plánu
V 6. – 9. ročníku není celková týdenní dotace hodin
povinných předmětů pevně stanovena, aby bylo
umožněno zařazení optimálního počtu hodin před-
mětů speciální péče žákům s nejtěžším zrakovým
postižením. 
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*) Disponibilní dotaci lze využít pouze na zvýšení hodinové dotace některého povinného předmětu, na
zvýšení hodinové dotace některého předmětu s jeho současnou integrací s jiným předmětem, na zvý-
šení hodinové dotace některého volitelného předmětu nebo na zařazení dalšího volitelného předmě-
tu pro žáka.

x) V 6.-9. ročníku rozhodne ředitel školy o časové dotaci jednotlivých předmětů tak, aby se vyučovalo
všem předmětům učebního plánu daného ročníku, byl naplněn daný minimální počet hodin pro před-
mět a dodržena týdenní časová dotace. U volitelných předmětů ředitel školy rozhoduje o jejich zařa-
zení do ročníku.

3.2 Modelový učební plán  vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA pro základní školy pro slucho-
vě postižené, čj. 13 024/1994-24 a 14 633/2001-24, s platností od 1. září 2006

Předmět Ročník Minimum
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Český jazyk 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 10-11 10-11 9-10 8-9
Matematika 4 5 5 5 5 4-5 4-5 4-5 4-5
Prvouka 2 3
Přírodověda 2
Vlastivěda 2
Chemie 1 2 2
Fyzika 1 2 2
Přírodopis 2 5
Zeměpis 2 x) x) x) 5 
Dějepis 2 5
Občanská 
a rodinná výchova 1 1

Výtvarná výchova
2 2 2 2 2

2 2
x) x) 4

Praktické činnosti 2 2
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 x) 6
Volitelné předměty x) x) x) x) x) x) x) x) x) 10
Disponibilní dotace*) 2 1 1 2 6

Týdenní dotace 18- 19- 21- 23- 24- 28- 28- 30- 30-
povinných předmětů -22 -22 -25 -26 -26 -30 -30 -31 -32
Individuální 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 1-2 1-2 1-2 1-2logopedická péče
Nepovinné předměty
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V prvním až třetím ročníku lze vyučovat předmětům
v blocích, v menších časových celcích než je jedna
vyučovací hodina a jednotlivé řízené činnosti – bloky
– kombinovat při zachování celkové týdenní dotace
stanovené pro jednotlivé vyučovací předměty. 

Český jazyk
� V 1. – 5. ročníku má český jazyk složky specifické-

ho charakteru:
– tvoření a rozvíjení řeči
– čtení
– psaní

� V 6.- 9. ročníku má český jazyk složky specifického
charakteru:
– tvoření a rozvíjení řeči
– gramatika
– slohový výcvik
– čtení a literární výchova

� V 1. a 2. ročníku se vyučuje ve složce tvoření a roz-
víjení řeči i prvouce.

� Časová dotaci jednotlivých složek českého jazyka
je v kompetenci vyučujícího.

� Vzhledem ke značným nárokům kladeným na psy-
chiku žáků při odezírání, a tím zvýšení jejich únav-
nosti, má vyučující možnost část vyučovací hodiny
českého jazyka v 1. – 5. ročníku věnovat výuce jiné-
ho předmětu. Celkový týdenní počet vyučovacích
hodin českého jazyka i ostatních předmětů musí
být však zachován.

Český znakový jazyk
� český znakový jazyk může být součástí předmětu

český jazyk nebo zařazen jako samostatný předmět
volitelný, popř. nepovinný. 

� Obsah osnov předmětu je v kompetenci ředitele
školy.

Prvouka
� Od 3. ročníku je prvouka samostatným předmě-

tem. 

Přírodopis, zeměpis, dějepis
� O časové dotaci jednotlivých předmětů v 7. – 9.

ročníku rozhodne ředitel školy po dohodě s vyuču-
jícími. Minimální týdenní počet vyučovacích hodin
jednotlivých předmětů musí být však zachován.

Tělesná výchova
� Podle pokynu MŠMT ČR čj.14697/98-50 využívat

možností učebního plánu ke zvýšení počtu hodin
všude tam, kde jsou pro to vytvořeny odpovídající
podmínky.

Výtvarná výchova a praktické činnosti
� O časové dotaci předmětů výtvarná výchova

a praktické činnosti a organizaci jejich výuky roz-
hodne ředitel školy po dohodě s vyučujícími. 

Individuální logopedická péče
� Předmět má charakter předmětu speciálně peda-

gogické péče. O časové dotaci, organizaci a formě
poskytování individuální logopedické péče rozho-
duje ředitel školy s přihlédnutím ke specifickým
potřebám jednotlivých žáků. 

� Zařazení předmětu do učebního plánu základní
školy pro sluchově postižené je dáno pokynem
MŠMT ČR, odbor speciálního vzdělávání a institu-
cionální výchovy č.j. 17 268/2000-24.

� Předmět individuální logopedická péče je vyučová-
na nad rámec povinné týdenní časové dotace, není
klasifikován a neuvádí se na vysvědčení.

Volitelné předměty
� O výběru, časové dotaci zařazení volitelných před-

mětů do ročníků rozhoduje ředitel školy. školy.
Doporučují se například tyto předměty: 
� český znakový jazyk
� hudebně dramatická výchova
� informatika
� výtvarná výchova
� cizí jazyk
� sportovní výchova
� technická výchova
� pěstitelství
� rodinná výchova

Nepovinné předměty
Nepovinné předměty se zařazují nad rámec týdenní
časové dotace povinných předmětů. Výběr nepovin-
ných předmětů, jejich zařazení a časová dotace je
v kompetenci ředitele školy. Počet nepovinných před-
mětů není pro žáka omezen.

Mezi nepovinné předměty lze zařadit například před-
měty: 

� český znakový jazyk
� informatika
� dramatická výchova
� výtvarná výchova
� cizí jazyk
� cvičení z českého jazyka
� cvičení z matematiky
� zájmová tělesná výchova
� zdravotní tělesná výchova
� domácí nauky
� ekologické praktikum
� náboženství
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3.3 Modelový učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA pro základní školy logopedické, s plat-
ností od 1. 9. 2006

Předmět Ročník Minimum
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník

Platí pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2006/07 v 1. až 3. ročníku a v 6. až 9. ročníku
Český jazyk 9 10 8 8 8 x) x) x) x) 16
Cizí jazyk 3 3 3 12
Platí pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2006/07 ve 4. a 5. ročníku
Český jazyk 7-8 7-8 x) x) x) x) 16
Cizí jazyk 3-4 3-4 12
Platí pro žáky všech ročníků
Matematika 4 5 5 5 5 x) x) x) x) 16
Prvouka 2 2 3
Přírodověda 3 4
Vlastivěda
Chemie 4
Fyzika 6
Přírodopis 6
Zeměpis 6 
Dějepis 6
Občanská výchova x) x) x) x) 4
Rodinná výchova 4
Hudební výchova 1 1 1 4
Výtvarná výchova 1 1 1 4 4 6
Praktické činnosti 1 1 1 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 8
Volitelné předměty 6
Disponibilní dotace*) 2 1-2 1-2 1-2 6

Týdenní dotace 29- 31- 31- 
povinných předmětů 20 22 24 25 26 29 -30 -32 -32 121

Logopedická péče**) 2 2 2 2 2 1-2 1-2 1-2 1-2
Nepovinné předměty

x) V 6. – 9. ročníku o časové dotaci jednotlivých vyučovacích předmětů rozhodne ředitel školy tak, aby se vyu-
čovalo všem předmětům učebního plánu daného ročníku, byl naplněn daný minimální počet hodin pro
předmět a dodržena týdenní časová dotace. U volitelných předmětů v 7. – 9. ročníku ředitel školy rozho-
duje i o jejich zařazení do ročníku.

*) Disponibilní dotaci lze využít v 6. až 9. ročníku pouze na zvýšení hodinové dotace některého povinného
předmětu, na zvýšení hodinové dotace některého předmětu s jeho současnou integrací s jiným předmětem,
na zvýšení hodinové dotace některého volitelného předmětu nebo na zařazení volitelného nebo dalšího
volitelného předmětu pro žáka. V 7. až 9. ročníku musí škola nejméně jednu disponibilní hodinu využít na
výuku cizího jazyka (na zvýšení hodinové dotace povinné výuky prvního nebo druhého cizího jazyka, na
zařazení nebo zvýšení hodinové dotace volitelného předmětu navazujícího na výuku prvního nebo druhé-
ho cizího jazyka, na zařazení povinné výuky druhého cizího jazyka nebo volitelného předmětu druhý cizí
jazyk.



**) Předmět logopedická péče je vyučován nad rámec povinné týdenní časové dotace. O organizaci a formě
poskytování logopedické péče rozhodne ředitel školy s přihlédnutím ke speciálním vzdělávacím potřebám
žáků. Předmět logopedická péče má specifický charakter, není klasifikován a neuvádí se na vysvědčení.

(Věstník MŠMT, sešit č. 9, 1997 č.j. 28257/96-24).

Příloha č. 4
Upravený učební plán pro vzdělávací program ZVLÁŠTNÍ ŠKOLA, čj. 22980/1997-22, s platností od 1. 9. 2006

Předmět
Ročník

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Český jazyk *) 5 5 6 7 7 6 5 5 4
Prvouka 2 2 2
Vlastivěda 1 1 1
Přírodověda 1 1 1
Občanská výchova 1 1 1
Dějepis 1 1 1
Zeměpis 1 1 1
Matematika 4 4 4 5 5 5 5 4 4
Přírodopis 2 2 1
Fyzika 1 1 1
Chemie 1
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rýsování 1 1
Pracovní vyučování 3 3 3 4 5 5 6 6 8
Tělesná výchova 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Řečová výchova 2 2 2 1 1 1
Doplňovací hodiny 1 1 1 1 1 1
Disponibilní dotace **) 1 1 1 1
Týdenní časová dotace 21 21 22 25 26 26 29 29 30

*) Navýšené hodiny ve 3. až 5. ročníku mohou být využity k posílení předmětu Český jazyk nebo předmětů
speciálně pedagogické péče.

**) Disponibilní dotaci v 6. až 9. ročníku lze využít na zvýšení povinné hodinové dotace některého povinného
předmětu, na zvýšení hodinové dotace některého předmětu s jeho současnou integrací s jiným předmětem,
na zařazení volitelného nebo dalšího volitelného předmětu, na zvýšení dotace některého volitelného před-
mětu.
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Příloha č. 5
Upravený učební plán pro vzdělávací program POMOCNÁ ŠKOLA, čj. 24035/1997-22, s platností od 1. 9. 2006

Předmět
Ročník

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Čtení *) 2 2 2-3 2-3 2-3 2 3 3 2 2
Psaní *) 1 1 1-2 1-2 1-2 2 2 2 1 1
Počty 1 1 1 3 3 3 3 3 2 2
Věcné učení 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Smyslová výchova 2 2 2
Pracovní a výtvarná výchova 4 4 4 5 5 5 6 6 11 11
Tělesná výchova 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Hudební výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Řečová výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Disponibilní dotace **) 1 1 2
Volitelný předmět 2 2 2 2 2 2 2
Týdenní časová dotace 20 20 21 25 25 25 27 28 28 28

*) Navýšené hodiny ve 3. až 5. ročníku mohou být využity k posílení předmětu Čtení nebo Psaní, případně
předmětů speciálně pedagogické péče.

**) Disponibilní dotaci v 6. až 9. ročníku lze využít na zvýšení povinné hodinové dotace některého povinného
předmětu, na zvýšení hodinové dotace některého předmětu s jeho současnou integrací s jiným předmětem,
na zařazení volitelného nebo dalšího volitelného předmětu, na zvýšení dotace některého volitelného před-
mětu. 

Příloha č. 6
Upravený učební plán pro REHABILITAČNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM POMOCNÉ ŠKOLY, čj.
15988/2003-24, s platností od 1. 9. 2006

Předmět
Ročník

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Rozumová výchova 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Smyslová výchova 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Pracovní a výtvarná výchova 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Hudební a pohybová výchova 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Rehabilitační tělesná výchova 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Disponibilní dotace *) 1 1 1 1 1 1 1
Týdenní časová dotace 20 20 21 21 21 21 21 21 21 20

*) Disponibilní časovou dotaci lze využít na zvýšení časové dotace těch předmětů, které podporují rozvoj žáků
podle individuálních vzdělávacích potřeb



Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělání
Zpřístupnění dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků základních škol
s ročníky pouze I. stupně 

Č.j.: 1392/2006-25

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále
jen „ministerstvo“) na základě § 171 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
vyhlašuje rozvojový program ve vzdělání Zpřístupně-
ní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
základních škol s ročníky pouze I. stupně:

Čl. 1
Žádat mohou:
Krajské úřady, které na základě žádosti právnických
osob provedou výběr škol splňujících základní poža-
davky rozvojového programu.

Čl. 2
Základní vymezení a cíle programu

Podstatou programu je poskytnutí účelově váza-
ných prostředků (dotace) na podporu dalšího vzdě-
lávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP)
vedoucího k implementaci reformy školství do
praxe.

Cílem tohoto rozvojového programu je:
a) umožnit pedagogickým pracovníkům škol, v nichž

je obtížná zastupitelnost vyučujících, účast na akre-
ditovaných akcích DVPP k podpoře kurikulární
reformy, tj. vzdělávání v dovednostech, které dále
prohloubí či rozšíří profesní kompetence pedago-
gických pracovníků v souvislosti s tvorbou školního
vzdělávacího programu a povedou k pozitivní
změně klimatu na školách.; 

b) postupně vytvářet podmínky pro realizaci kuriku-
lární reformy v souladu s Národním programem
rozvoje vzdělávání.

Čl. 3
Obecné podmínky použití dotace

1. Dotace bude žadatelům poskytnuta na základě
výběrového řízení jako účelově vázaná. Dotace
bude žadatelům poskytnuta v rozpětí 100 tis. – 
1 mil. Kč se zřetelem na:

a) předpokládaný počet vzdělávaných pedagogů
v kraji,

b) kvalitu podaného projektu.
2. Finanční prostředky budou poskytovány formou

rozhodnutí o dotaci podle ustanovení § 163 odst. 1
písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) a podle § 14 zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

a o změně některých souvisejících zákonů (rozpo-
čtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 

3. Příjemce dotace (krajský úřad) bude po přiznání
dotace postupovat podle ustanovení § 163 odst. 1
písm. a) školského zákona. Přidělená dotace může
být použita jen na účely specifikované v rozhodnu-
tí.

4. Finanční prostředky jsou poskytovány na finanční
rok 2006 a lze je použít pouze na neinvestiční výda-
je. 

5. Účelově vázané finanční prostředky na DVPP
mohou být poskytnuty pouze školám zařazeným ve
školském rejstříku.

6. Účelově vázané prostředky musí být v roce 2006
přednostně užity k úhradě akreditovaných akcí
DVPP:

� vyškolení koordinátora tvorby ŠVP 
� evaluace pro praxi školy
� aktivizující metody a formy práce, které vedou

k budování pozitivního klimatu na škole
7. Účelově vázané finanční prostředky na DVPP

mohou být použity na úhradu ceny akreditovaných
vzdělávacích akcí (lze hradit i kurzy vedené e-ler-
ningovou formou), doprovodných plateb (cestovní
náhrady) za DVPP. Dotaci lze užít i na úhradu
přímé pedagogické činnosti při zastupování peda-
gogického pracovníka školy v době účasti na akcích
DVPP. Informace o použití prostředků na tento
rozvojový program je součástí zprávy o použití pro-
středků na DVPP, kterou zpracovává ředitel školy
v rámci výroční zprávy školy. 

8. Příjemce dotace je povinen ji s poskytovatelem
finančně vypořádat v termínech stanovených
vyhláškou MF ČR č. 551/2004 Sb., kterou se stano-
ví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů
se státním rozpočtem, státními finančními aktivy
nebo Národním fondem. Nevyčerpané finanční
prostředky z poskytnuté dotace je příjemce dotace
povinen vrátit do státního rozpočtu v rámci vypo-
řádání finančních vztahů se státním rozpočtem za
rok 2006.

9. Souhrnnou informaci o využití poskytnutých pro-
středků podá MŠMT příslušný krajský úřad do 
31. ledna 2007.

10.Právo kontrolovat použití přidělené dotace přísluší
MŠMT a ČŠI.

Čl. 4
Podmínky výběru škol

Projekt zpracovává krajský úřad na základě následu-
jících kritérií:
1. Výběr škol a pedagogických pracovníků musí být

proveden tak, aby akcemi DVPP hrazenými z toho-
to rozvojového programu prošlo za rok 2006 mini-
málně 25% pracovníků ze škol v kraji, a to v rozsa-
hu minimálně 15 hodin na pedagogického pracov-
níka.
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2. Krajským úřadem vybraná škola doloží finanční
a organizační plán akcí DVPP akreditovaných
ministerstvem pro pracovníky své školy, popř. spo-
lupracujících škol v celkovém objemu max. 20
tis. Kč na jednu školu. Krajský úřad může určit
max. čtvrtinu z celkového počtu škol s ročníky
pouze I. stupně ve své působnosti.

3. Přednost bude mít škola, která doloží dohodu
o společném zajištění služeb DVPP s minimálně
jednou další školou (ve skupině do 20 pedagogic-
kých pracovníků). 

Čl. 5
Podání žádosti, formální náležitosti

1. Finanční prostředky jsou poskytovány na základě
žádosti předložené MŠMT v závazné formě ve 3
písemných vyhotoveních (jeden originál + 2
kopie). Ke každé žádosti musí být přiloženy níže
uvedené náležitosti:

� 3x vyplněný formulář Žádosti o přidělení finanč-
ních prostředků na rozvojový program ve vzdělání
Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stup-

ně včetně projektu, který obsahuje finanční a orga-
nizační plán akcí DVPP akreditovaných minister-
stvem pro pracovníky školy, popř. spolupracujících
škol v celkovém objemu max. 20 tis. Kč na jednu
školu

� potvrzení zřizovatele, že škola má perspektivu
minimálně 2 let existence

� krajské úřady podávají souhrnnou žádost za všech-
ny vybrané školy

2. Žádost musí být kromě písemné podoby podána
i elektronicky, a to e-mailem na adresu:
krmicko@msmt.cz.

3. Do výběrového řízení budou zařazeny pouze
žádosti podané ve stanoveném termínu na adresu: 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
odbor organizačně správních činností a dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků
Karmelitská 7
118 12 Praha 

4. Žádosti přijímá MŠMT nejpozději do 31. 3. 2006,
při osobním podání do podatelny MŠMT do 15
hodin, při podání poštou s razítky pošty s datem 31.
3. 2006.

Příloha

Žádost o poskytnutí dotace na rozvojový program 
ve vzdělání Zpřístupnění DVPP základních škol

s ročníky pouze 1. stupně

Název poskytovatele dotace:
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE

A TĚLOVÝCHOVY
1. Identifikační údaje o žádajícím krajském úřadu
1.1. Název žadatele:
1.2. Adresa:
1.3. Číslo účtu (Zvláštní účet kraje zřízený podle 
§ 163 odst.1 písm. a) školského zákona):
1.4. Ředitel krajského úřadu

Ředitel krajského úřadu potvrzuje, že projekt schvá-
lil a doporučil k předložení na MŠMT.

2. Údaje o projektu, na který je žádána dotace 
2.1. Název projektu
2.2. Základní idea a stručný obsah projektu (předpo-
kládaný počet vzdělávaných pedagogických pracovní-
ků, finanční a organizační plán akcí DVPP, na který je
žádána dotace 

3. Základní údaje o rozpočtových výdajích na projekt
(je nutné uvést v celých tisících):
3.1. Celkové výdaje projektu:

Neinvestiční výdaje celkem:
v tom:

prostředky na platy (závazný ukazatel):
ostatní osobní náklady (závazný ukazatel):
prostředky na pojistné na veřejné zdravotní pojiš-
tění a pojistné na sociální zabezpečení a státní
politiku zaměstnanosti:
prostředky na FKSP:
ostatní neinvestiční výdaje:

3.2. Vlastní podíl krajské úřadu na financování pro-
jektu (pokud se organizace podílí vlastními příj-
my, např. z příjmů poskytovaných služeb):
Neinvestiční výdaje celkem:
v tom:
prostředky na platy (závazný ukazatel):
ostatní osobní náklady (závazný ukazatel):
prostředky na pojistné na veřejné zdravotní pojiš-
tění a pojistné na sociální zabezpečení a státní
politiku zaměstnanosti:
prostředky na FKSP:
ostatní neinvestiční výdaje:

3.3. Výše požadované dotace celkem:
Neinvestiční výdaje celkem:
v tom:
prostředky na platy (závazný ukazatel):

ostatní osobní náklady (závazný ukazatel):
prostředky na pojistné na veřejné zdravotní pojiš-
tění a pojistné na sociální zabezpečení a státní
politiku zaměstnanosti: 
prostředky na FKSP:
ostatní neinvestiční výdaje:



Vyhlášení rozvojového programu 
ve vzdělávání Podpora dalšího vzdělávání

pedagogických pracovníků zabezpečovaného
vzdělávacími zařízeními zřizovanými kraji

č.j. 1391/2005-25

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále
jen „MŠMT“) vyhlašuje pro rok 2006 dle § 171 odst.
2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním a vyšším odborném vzdělávání (školský
zákon), rozvojový program ve vzdělávání na podporu
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále
jen „DVPP“) zabezpečovaného vzdělávacími zaříze-
ními zřizovanými kraji:

Čl. 1
Žádat mohou:
Krajské úřady (prostřednictvím odborů školství)
krajů, které zřizují zařízení pro další vzdělávání peda-
gogických pracovníků (dále jen „zařízení DVPP“),
které je zapsáno v rejstříku škol a školských zařízení. 

Čl. 2
Základní vymezení a cíle programu

Obecným cílem Programu je modernizace vzdělá-
vání v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání
a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR a na
základě doporučení Národního programu rozvoje
vzdělávání v České republice (Bílá kniha). Cílem
tohoto rozvojového programu je podpora zařízení
DVPP zřizovaných kraji v souvislosti se zaváděním
kurikulární reformy školství, řízení škol a zabezpeče-
ní těch forem DVPP, které odbor školství krajského
úřadu pokládá za prioritní.

Čl. 3
Obecné podmínky použití dotace

1. Dotace bude žadatelům poskytnuta na základě
výběrového řízení jako účelově vázaná. Dotace
bude žadatelům poskytnuta v rozpětí 1 mil – 7
mil. Kč se zřetelem na:

a) předpokládaný počet vzdělávaných pedagogů
v kraji,

b) rozsah činnosti zařízení DVPP.
2. Finanční prostředky budou poskytovány for-

mou rozhodnutí o dotaci podle § 163 odst. 1
písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., a podle usta-
novení § 14 zákona č. 218/2000 Sb.

3. Příjemce dotace (krajský úřad) bude po při-
znání dotace postupovat podle § 163 odst. 1
písm. a) školského zákona. Přidělená dotace
může být použita jen na účely specifikované
v rozhodnutí.

4. Finanční prostředky lze použít na činnost zaříze-
ní pro další vzdělávání pedagogických pracovní-

ků, a to na platy, náhrady platů, na odměny za
práci vykonávanou na základě dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na
výdaje na úhradu pojistného na sociální zabezpe-
čení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní
pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociál-
ních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracov-
něprávních vztahů. V případě, že by některý kraj
takovéto pracoviště nezřídil, nemůže dotaci obdr-
žet.

5. Finanční prostředky jsou poskytovány na finanční
rok 2006 a lze je použít pouze na neinvestiční
výdaje. 

6. Za plné využití prostředků programu bude pova-
žována skutečnost, že celkový objem mezd, odvo-
dů a ONIV vyplacených ve vzdělávacím zařízení
kraje byl v daném roce vyšší nebo roven objemu
prostředků vyčleněných v programu pro daný
kraj. V případě vyššího čerpání finančních pro-
středků musí být uvedeno, z jakých zdrojů jsou
tyto finanční prostředky hrazeny (např. z vlast-
ních příjmů zařízení DVPP).

7. V případě, že by objem mezd, odvodů a ONIV
vyplacených k danému účelu ve vzdělávacím zaří-
zení kraje byl nižší než vyčleněný objem progra-
mu pro krajský úřad, vrátí krajský úřad alikvotní
část těchto prostředků programu do rozpočtu
MŠMT.

8. Příjemce dotace je povinen ji s poskytovatelem
finančně vypořádat v termínech stanovených
vyhláškou MF ČR č. 551/2004 Sb., kterou se sta-
noví zásady a termíny finančního vypořádání vzta-
hů se státním rozpočtem, státními finančními
aktivy nebo Národním fondem. Nevyčerpané
finanční prostředky z poskytnuté dotace je pří-
jemce dotace povinen vrátit do státního rozpočtu
v rámci vypořádání finančních vztahů se státním
rozpočtem za rok 2006. 

9. Souhrnnou informaci o využití poskytnutých pro-
středků podá MŠMT příslušný krajský úřad do
31. ledna 2007.

10. Právo kontrolovat použití přidělené dotace pří-
sluší MŠMT a ČŠI.

Čl. 4 
Podání žádosti, formální náležitosti

1. Finanční prostředky jsou poskytovány na základě
žádosti předložené MŠMT v závazné formě ve 3
písemných vyhotoveních (jeden originál + 2
kopie). Ke každé žádosti musí být přiloženy níže
uvedené náležitosti:
� 3x vyplněný formulář Žádosti o přidělení

finančních prostředků na rozvojový program
ve vzdělávání Podpora dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků zabezpečovaného
vzdělávacími zařízeními zřizovanými kraji
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� musí být kromě písemné podoby podána
i elektronicky, a to e-mailem na adresu:
krmicko@msmt.cz.

2. Do výběrového řízení budou zařazeny pouze
žádosti podané ve stanoveném termínu na adresu: 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
odbor organizačně správních činností a dalšího

vzdělávání pedagogických pracovníků
Karmelitská 7
118 12 Praha 

4. Žádosti přijímá MŠMT nejpozději do 10. 3. 2006,
při osobním podání do podatelny MŠMT do 15
hodin, při podání poštou s razítky pošty s datem
10. 3. 2006.

Příloha

Žádost o poskytnutí dotace na rozvojový program 
ve vzdělávání Podpora DVPP zabezpečovaného 

vzdělávacími zařízeními zřizovanými kraji

Název poskytovatele dotace:
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE

A TĚLOVÝCHOVY
1. Identifikační údaje o žádajícím krajském úřadu
1.1. Název žadatele:
1.2. Adresa:
1.3. Číslo účtu (zvláštní účet kraje zřízený podle § 163
odst. 1 písm. a) školského zákona):

1.4. Ředitel krajského úřadu (případně jiná pověřená
osoba):

Ředitel KÚ potvrzuje, že žádost schválil a dopo-
ručil k předložení na MŠMT.

2. Údaje o činnosti zařízení DVPP, na které je žádána
dotace 
2.1. Název zařízení DVPP
2.2. Předpokládaný počet vzdělávaných pedagogic-
kých pracovníků, finanční a organizační plán posky-
tovaného DVPP (oblasti): 

3. Základní údaje o rozpočtových výdajích na činnost
zařízení DVPP (je nutné uvést v celých tisících):
3.1. Celkové výdaje na činnost zařízení DVPP:

Neinvestiční výdaje celkem:
v tom:
prostředky na platy (závazný ukazatel):
ostatní osobní náklady (závazný ukazatel):
prostředky na pojistné na veřejné zdravotní pojiš-
tění a pojistné na sociální zabezpečení a státní
politiku zaměstnanosti:
prostředky na FKSP:

ostatní neinvestiční výdaje:

3.2. Vlastní podíl krajského úřadu na financování
činnosti zařízení DVPP:
Neinvestiční výdaje celkem:
v tom:
prostředky na platy (závazný ukazatel):
ostatní osobní náklady (závazný ukazatel): 
prostředky na pojistné na veřejné zdravotní pojiš-
tění a pojistné na sociální zabezpečení a státní
politiku zaměstnanosti:
prostředky na FKSP:
ostatní neinvestiční výdaje:

3.3. Výše požadované dotace celkem:
Neinvestiční výdaje celkem:
v tom:
prostředky na platy (závazný ukazatel):
ostatní osobní náklady (závazný ukazatel): 
prostředky na pojistné na veřejné zdravotní pojiš-
tění a pojistné na sociální zabezpečení a státní
politiku zaměstnanosti:
prostředky na FKSP: 
ostatní neinvestiční výdaje:

Vyhlášení rozvojového programu 
ve vzdělávání „Vzdělávání pedagogických

pracovníků“
č.j. 36 871/2005-25

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále
jen „ministerstvo“) vyhlašuje na základě § 171 odst. 2
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (škol-
ský zákon), rozvojový program ve vzdělávání „Vzdě-
lávání pedagogických pracovníků“, který bude zamě-
řen na:
a) Vzdělávání ředitelů škol a školských zařízení

podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb.,

o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů a § 5 vyhlášky č. 317/2005
Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracov-
níků, akreditační komisi a kariérním systému
pedagogických pracovníků

b) Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 zákona
č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Čl. 1
Žádat mohou:
Státní příspěvkové organizace akreditované minister-
stvem podle § 25 až 27 zákona č. 563/2004 Sb., které
mají ve své hlavní činnosti poskytování dalšího vzdě-
lávání pedagogických pracovníků (dále jen „DVPP“),



které jsou zapsané v rejstříku škol a školských zaříze-
ní a jejichž působnost je celorepubliková. 

Čl. 2
Základní vymezení a cíle programu

Cílem tohoto programu je podpora vybrané orga-
nizace, která bude zabezpečovat zákonem požadova-
né studium ke splnění některých kvalifikačních před-
pokladů pro pedagogické pracovníky.

Čl. 3
Obecné podmínky použití finančních prostředků

1. Finanční prostředky budou žadatelům poskytnu-
ty na základě výběrového řízení jako účelově
vázané a se zřetelem na:

a) předpokládaný počet vzdělávaných ředitelů a dal-
ších pedagogů,

b) kvalitu podaného projektu.
2. Finanční podpora bude poskytnuta formou dota-

ce nebo formou jiných finančních vztahů v soula-
du s ustanovením § 163 odst. 1 písm. b) zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střed-
ním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (škol-
ský zákon), a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozděj-
ších předpisů. 

3. Finanční prostředky jsou v tomto rozvojovém
programu poskytovány na náklady, které vznikly
nebo vzniknou příjemci v rozpočtovém roce 2006
v přímé souvislosti s poskytováním vzdělávání
podle § 5 odst. 2 a § 22 odst. 1 zákona č. 563/2004
Sb., a to na:

a) náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů,
b) přípravu a nákup studijních materiálů,
c) ostatní náklady vyplývající z realizace akreditova-

ných kurzů.
4. Příjemce finanční podpory je povinen ji s posky-

tovatelem finančně vypořádat v termínech stano-
vených vyhláškou MF ČR č. 551/2004 Sb., kterou

se stanoví zásady a termíny finančního vypořádá-
ní vztahů se státním rozpočtem, státními finanč-
ními aktivy nebo Národním fondem. Nevyčerpa-
né finanční prostředky je příjemce finanční pod-
pory povinen vrátit do státního rozpočtu v rámci
vypořádání finančních vztahů se státním rozpo-
čtem za rok 2006.

5. Souhrnnou informaci o využití poskytnutých
finančních prostředků podá vybraný subjekt
ministerstvu do 31. ledna 2007.

6. Ministerstvo má právo kontrolovat použití přidě-
lené finanční prostředky na úrovni konečného
uživatele.

Čl. 4 
Podání žádosti, formální náležitosti

1. Finanční podpora je poskytnuta na základě
žádosti (viz příloha) předložené ministerstvu
v závazné formě ve 3 písemných vyhotoveních
(jeden originál + 2 kopie).

2. Na rozvojový program Vzdělávání pedagogických
pracovníků se podávají žádosti odděleně na každý
typ studia, tj.:

a) Vzdělávání ředitelů škol a školských zařízení 
b) Studium pedagogiky
3. Žádost musí být kromě písemné podoby podána

i elektronicky, a to e-mailem na adresu:
vera.prochazkova@msmt.cz.

4. Do výběrového řízení budou zařazeny pouze
žádosti podané ve stanoveném termínu na adre-
su: 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
odbor organizačně správních činností a dalšího
vzdělávání ped. pracovníků
Karmelitská 7
118 12 Praha

5. Žádosti přijímá ministerstvo nejpozději do 10. 3.
2006, při osobním podání do podatelny MŠMT
do 15 hodin, při podání poštou s razítky pošty
s datem 10. 3. 2006.
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Příloha

Žádost o poskytnutí dotace na rozvojový program ve
vzdělávání „Vzdělávání pedagogických pracovníků“

Název poskytovatele dotace:
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE

A TĚLOVÝCHOVY
1. Identifikační údaje o žádající organizaci
1.1. Název žadatele:
1.2. Adresa:
1.3. Číslo účtu:
1.4. Statutární orgán (případně zástupce statutárního
orgánu):

Statutární orgán potvrzuje, že projekt schválil
a doporučil k předložení na MŠMT.

2. Údaje o projektu, na který je žádána dotace 
2.1. Název projektu
2.2. Základní idea a stručný obsah projektu (předpo-
kládaný počet vzdělávaných ředitelů, finanční a orga-
nizační plán akcí DVPP, na který je žádána dotace 

3. Základní údaje o rozpočtových výdajích na projekt
(je nutné uvést v celých tisících):
3.1. Celkové výdaje projektu:

Neinvestiční výdaje celkem:
v tom:
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prostředky na platy (závazný ukazatel):
ostatní osobní náklady (závazný ukazatel):
prostředky na pojistné na veřejné zdravotní pojiš-
tění a pojistné na sociální zabezpečení a státní
politiku v zaměstnanosti:
prostředky na FKSP:
ostatní neinvestiční výdaje:

3.2. Vlastní podíl organizace na financování projektu
(pokud se organizace podílí 
vlastními příjmy, např. z příjmů poskytovaných
služeb):
Neinvestiční výdaje celkem:
v tom:
prostředky na platy (závazný ukazatel):
ostatní osobní náklady (závazný ukazatel):

prostředky na pojistné na veřejné zdravotní pojiš-
tění a pojistné na sociální zabezpečení a státní
politiku zaměstnanost:
prostředky na FKSP:
ostatní neinvestiční výdaje:

3.3. Výše požadované dotace celkem:
Neinvestiční výdaje celkem:
v tom:
prostředky na platy (závazný ukazatel):
ostatní osobní náklady (závazný ukazatel):
prostředky na pojistné na veřejné zdravotní pojiš-
tění a pojistné na sociální zabezpečení a státní
politiku zaměstnanosti: 
prostředky na FKSP:
ostatní neinvestiční výdaje:

Informace o schválení úpravy učebních
dokumentů

Odbor středního a vyššího odborného vzdělávání –
23 MŠMT oznamuje, že byla schválena úprava učeb-
ní osnovy předmětu Biologie pro obory vzdělání
poskytující střední vzdělání s výučním listem, které
dosud využívaly učební dokumenty čj. 27 657/86-221.

Tato upravená učební osnova předmětu nahrazuje
původní osnovu uvedenou pod výše zmíněným číslem
jednacím. 

Nová osnova předmětu Biologie byla schválena
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 1.
února 2006, čj. 1822/2006-23, s platností od 1. 9. 2006
počínaje prvním ročníkem.

Školy mohou novou učební osnovu předmětu
objednat v Národním ústavu odborného vzdělávání
bu
 elektronicky na adrese krejcova@nuov.cz, nebo
písemně na adrese NÚOV, paní Krejčová, Weilova
1271/6, 102 00 Praha 10. Současně bude tato učební
osnova umístěna na webových stránkách Národního
ústavu odborného vzdělávání, tj. www.nuov.cz.

Mgr. Zdeněk Pracný
pověřený zastupováním ředitele odboru

středního a vyššího odborného vzdělávání

Praha, 15. února 2006



Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic
a učebních textů následující tituly:

pro základní školy:

Hearn, I.: English Adventure (English Adventure Starter A, B; 2012 Longman součást
English Adventure 1-4) ucelené řady

Č.j.: 21224/2005-22; cena: 217+145+356,00 Kč

pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

Doubková, M., Kovářová, E.: Matematika 2012 Septima součást
(učebnice a pracovní sešit pro 2. ročník základních škol praktických) ucelené řady

Č.j.: 36820/2005-24; cena: 95+50,00 Kč

Štěrbová, Z., Záleská, J.: Matematika 2012 Septima součást
(učebnice a pracovní sešit pro 3. ročník základních škol praktických) ucelené řady

Č.j.: 36821/2005-24; cena: 90+50,00 Kč

Kol.: Matematika (učebnice a pracovní sešit pro 4. ročník 2012 Septima součást
základních škol praktických) ucelené řady

Č.j.: 36822/2005-24; cena: 95+50,00 Kč

Kubová, L., Jahoda, J.: Matematika 2012 Septima součást
(učebnice a pracovní sešit pro 5. ročník základních škol praktických) ucelené řady

Č.j.: 36823/2005-24; cena: 95+50,00 Kč

Slapničková, H., Čmolíkova, S., Remutová, P.: Matematika 2012 Septima součást
(učebnice a pracovní sešit pro 6. ročník základních škol praktických) ucelené řady

Č.j.: 36824/2005-24; cena: 95+50,00 Kč

Šrajer, J., Hamerník, P.: Fyzika (učebnice a pracovní sešit pro 7. ročník 2012 Septima součást
základních škol praktických) ucelené řady

Č.j.: 36825/2005-24; cena: 40+50,00 Kč

Macháček, M.: Fyzika (učebnice a pracovní sešit pro 8. ročník 2012 Septima součást 
základních škol praktických) ucelené řady

Č.j.: 36826/2005-24; cena: 85+50,00 Kč

Macháček, M.: Fyzika 2012 Septima součást
(učebnice pro 9. ročník základních škol praktických) ucelené řady

Č.j.: 36827/2005-24; cena:50,00 Kč

Matušková, A. a kol.: Vlastivěda 2012 Septima součást
(učebnice a pracovní sešit pro 4. ročník základních škol praktických) ucelené řady

Č.j.: 36838/2005-24; cena:35+40,00 Kč

Matušková, A. a kol.: Vlastivěda 2012 Septima součást
(učebnice a pracovní sešit pro 5. ročník základních škol praktických) ucelené řady

Č.j.: 36839/2005-24; cena:70+40,00 Kč

Kroulíková, J., Kroulík, J., Sroková, E., Žižková, L.: Přírodopis 2012 Septima součást
(učebnice a pracovní sešit pro 7. ročník základních škol praktických) ucelené řady

Č.j.: 36828/2005-24; cena:55+50,00 Kč

Kroulíková, J., Kroulík, J.: Přírodopis 2012 Septima součást
(učebnice a pracovní sešit pro 8. ročník základních škol praktických) ucelené řady

Č.j.: 36829/2005-24; cena:80+50,00 Kč

Kroulíková, J., Kroulík, J.: Přírodopis 2012 Septima součást
(učebnice a pracovní sešit pro 9. ročník základních škol praktických) ucelené řady

Č.j.: 36830/2005-24; cena:65+50,00 Kč

Tupý, K., Kubová, L.: Prvouka 2012 Septima součást
(pracovní sešit pro 1. , 2., 3. ročník základních škol praktických) ucelené řady

Č.j.: 36837/2005-24; cena:60+40+40,00 Kč
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Linc, V., Havel, J.: Čítanka 2012 Septima součást
(učebnice pro 3. ročník základních škol praktických) ucelené řady

Č.j.: 36833/2005-24; cena: 125,00 Kč

Petrželová, V., Smičková, l.: Český jazyk 2012 Septima součást
(učebnice a pracovní sešit pro 4. ročník základních škol praktických) ucelené řady

Č.j.: 36834/2005-24; cena:95+45,00 Kč

Borejová, S., Petrželová, V., Smičková, l.: Český jazyk 2012 Septima součást
(učebnice a pracovní sešit pro 5. ročník základních škol praktických) ucelené řady

Č.j.: 36835/2005-24; cena:95+40,00 Kč

Rozmarynová, M., Šneiderová, S., Petrželová, V., Smičková, l.: 2012 Septima součást
Český jazyk (učebnice a pracovní sešit pro 6. ročník základních ucelené řady
škol praktických) 

Č.j.: 36836/2005-24; cena:95+50,00 Kč

Valenta, M.: Občanská výchova 2012 Septima součást
(učebnice pro 7. ročník základních škol praktických) ucelené řady

Č.j.: 36831/2005-24; cena: 50,00 Kč

Müller, O.: Občanská výchova 2012 Septima součást
(učebnice pro 8. ročník základních škol praktických) ucelené řady

Č.j.: 36832/2005-24; cena: 60,00 Kč

Česká školní inspekce oznamuje ztrátu služebního průkazu školní inspektorky

PaedDr. Jitka Kozáková, č. služebního průkazu školního inspektora 60

č.j. 38 440/2005-2/1
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Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon: 283 090 352, 283 090 254, fax: 
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a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Lhůta pro uplatnění
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dne 9. dubna 1993. Podávanie novinových zásilek v Slovenskej republike povole-
né RPP Bratislava, pošta 12, č.j. 445/94 zo dňa 27. 12. 1994.


