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ČÁST NORMATIVNÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Č. j. 10345/2009-23

V Praze dne 12. června 2009

Vyhlášení
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o pokusném ověřování 

nové formy a organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou

Čl. 1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje v souladu s § 171 odst. 1 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zá-

kon), ve znění pozdějších předpisů, pokusné ověřování nové formy a organizace ukončování středního vzdělávání 

maturitní zkouškou (dále jen „pokusné ověřování“).

Čl. 2

(1) Pokusné ověřování bude probíhat v rámci generální pilotáže společné části maturitní zkoušky ve dnech 19. 

a 20. 10. 2009 a jeho hlavním cílem je ověření celkové metodiky, logistiky a bezpečnosti společné části maturitní 

zkoušky a ověření procesu hodnocení zkoušek konaných formou písemné práce a didaktických testů.

(2) Pokusné ověřování bude sledovat připravenost jednotlivých rolí – pracovníků školených pro výkon funkce 

školního maturitního komisaře, zadavatele zkoušek a hodnotitele písemných prací, dále hodnotitelů otevřených 

úloh didaktických testů a ředitelů škol.

(3) V rámci pokusného ověřování proběhne na vybraných školách simulace bezpečnostních incidentů s cílem 

prověřit ve spolupráci s Českou školní inspekcí funkčnost nasazení záložních řešení a systémů ochrany informací 

veřejně nepřístupných (ve smyslu §80b školského zákona). 

(4) Náklady spojené s realizací pokusného ověřování budou hrazeny z prostředků ESF a v souladu s § 163 

odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. ze státního rozpočtu. 

Čl. 3

Pokusného ověřování se účastní všechny střední školy, ve kterých budou žáci konat maturitní zkoušku ve 

školním roce 2009/2010, a všichni žáci těchto škol, kteří budou ve školním roce 2009/2010 konat maturitní 

zkoušku. 

Čl. 4

(1) Realizací pokusného ověřování ministerstvo pověřuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále 

jen „Centrum“).

(2) Ředitel školy seznámí s vyhlášením pokusného ověřování zřizovatele školy, zletilé žáky a zákonné zástup-

ce nezletilých žáků zařazených do tohoto pokusného ověřování. 

(3) Pokusné ověřování bude po ukončení vyhodnoceno Centrem. 

(4) O průběhu a výsledku pokusného ověřování vypracuje Centrum písemnou zprávu a zašle ji odboru střed-

ního a vyššího odborného vzdělávání ministerstva. Strukturu a obsah zprávy určí ministerstvo. 
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Čl. 5

Škola je povinna při změně jakékoliv skutečnosti týkající se pokusného ověřování tuto změnu neprodleně 

nahlásit Centru.

Čl. 6

(1) Pokusné ověřování nové formy a organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou proběh-

ne v termínu od 1. 9. 2009 do 31. 3. 2010.

(2) Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 

 Ministryně:

 PhDr. Miroslava Kopicová, v. r.
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Č. j.: 10 373/2009-23

V Praze dne 5. června 2009

Metodický pokyn
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

k systému přípravy pedagogických pracovníků na novou maturitní zkoušku
v souladu s § 80 zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Obsah

1. Úvodní ustanovení

2. Cílové skupiny 

3. Základní oblasti systému přípravy na novou maturitní zkoušku 

4. Závěrečná ustanovení

1. Úvodní ustanovení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo) vydává metodický pokyn za účelem pod-

pory naplňování příslušných ustanovení školského zákona, které upravují povinnosti jednotlivých orgánů zajišťu-

jících přípravu a řízení společné části maturitní zkoušky.

Tento metodický pokyn je určen ředitelům a dalším pedagogickým pracovníkům středních škol a konzerva-

toří, dále jen „škol“, které poskytují vzdělávání v oborech vzdělání zakončených maturitní zkouškou a ředitelům 

a dalším pedagogickým pracovníkům školských poradenských zařízení.

Cílem metodického pokynu je zejména podpora procesu přípravy nové maturitní zkoušky v těchto čtyřech 

základních oblastech:

A. Odborná příprava pedagogických pracovníků pro výkon funkce zadavatele, školního maturitního komisaře 

a hodnotitele. 

B. Informační podpora vyučujících českého jazyka a literatury a cizích jazyků.

C. Zvyšování informovanosti žáků, pedagogických pracovníků a veřejnosti.

D. Vzdělávání pedagogických pracovníků školských poradenských zařízení zaměřené na činnosti související 

s přiznáním uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky u žáků se zdravotním postižením a zdravot-

ním znevýhodněním. 

Za hlavní nástroje k dosažení výše uvedeného cíle lze považovat efektivní využívání vzdělávací nabídky zajiš-

ťované Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen CZVV) ve spolupráci s dalšími institucemi a syste-

matickou osvětovou činnost zaměřenou na zvyšování informovanosti žáků, jejich rodičů a široké veřejnosti.

2. Cílové skupiny 

Ministerstvo doporučuje ředitelům škol a školských poradenských zařízení, aby do jednotlivých oblastí pří-

pravy pedagogických pracovníků na novou maturitní zkoušku zařadili pedagogické pracovníky takto:

� oblast A – pedagogické pracovníky, kteří byli navrženi ředitelem školy k přípravě pro výkon funkce zadavate-

le, školního maturitního komisaře a hodnotitele (podle § 80 školského zákona), a dále o ředitele škol a jejich 

zástupce i zástupce ČŠI;

ČÁST METODICKÁ
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� oblast B – vyučující českého jazyka a literatury a cizích jazyků, zejména ty, kteří tyto předměty vyučují v po-

sledních dvou ročnících střední školy (ve školním roce 2009/2010) a zástupce ČŠI;
� oblast C – pedagogické pracovníky, jmenovitě třídní učitele a vyučující, zejména v posledních dvou ročnících 

střední školy (ve školním roce 2009/2010), výchovné poradce, zástupce ČŠI, žáky a veřejnost;
� oblast D – pedagogické pracovníky školských poradenských zařízení, kteří budou odpovědní za vystavování 

posudků pro žáky se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním pro účely přiznání uzpůsobení 

podmínek konání maturitní zkoušky.

3. Základní oblasti systému přípravy na novou maturitní zkoušku

Ministerstvo doporučuje ředitelům škol a školských poradenských zařízení, aby zajistili účast přípravy peda-

gogických pracovníků v jednotlivých oblastech přípravy takto:

1) oblast A

� Vzdělávání managementu škol (ředitelů a zástupců ředitelů škol).

 Termín zahájení: 15. května 2009.

 Toto školení je realizováno formou jednodenních prezenčních seminářů. Cílem seminářů je vytvořit zá-

kladní představu o organizaci společné části maturitní zkoušky a jejím průběhu ve škole, informovat o zá-

kladních činnostech pedagogických pracovníků podílejících se v rámci funkcí stanovených § 80a školského 

zákona na zajištění této části maturitní zkoušky. Dalším cílem je seznámení s právními předpisy, podle 

kterých se budou konat maturitní zkoušky, jmenovitě § 77 až 82 školského zákona a připravované vyhláš-

ky o ukončování vzdělání. Pro management škol, kde budou konat maturitní zkoušky žáci se zdravotním 

postižením nebo zdravotním znevýhodněním skupiny II a III, je určen jednodenní prezenční seminář, který 

proběhne v měsíci červnu 2009 a je zaměřený výhradně na tuto problematiku. 

 Vzdělávání zajišťuje CZVV a Národní institut pro další vzdělávání (NIDV).

 Zodpovídá: NIDV

 Termín ukončení: 30. září 2009
� Vzdělávání pedagogických pracovníků v cílové skupině oblasti A (pedagogických pracovníků, kteří byli 

navrženi ředitelem školy k přípravě pro výkon funkce zadavatele, školního maturitního komisaře a hodno-

titele).

 Termín zahájení: 15. června 2009.

 Forma vzdělávání: e-learningové studium kombinované s prezenčním vzděláváním. Ministerstvo dopo-

ručuje ředitelům škol, aby pro nominované pracovníky vytvořili potřebné organizační a technické zázemí 

(s ohledem na e-learningové vzdělávání zejména zajištění přístupu k internetu). Zároveň doporučuje ředi-

telům škol, aby po absolvování příslušného kurzu seznámili pedagogické pracovníky všech cílových skupin 

se všemi informacemi, které jim byly sděleny v průběhu kurzu. 

 Vzdělávání zajišťuje NIDV a CZVV.

 Zodpovídá: NIDV

2) Oblast B

 Realizace formou konzultačních seminářů. 

 Termín zahájení: 15. května 2009.

 Vzdělávání zajišťuje CZVV ve spolupráci s krajskými vzdělávacími zařízeními (KVZ). Tyto semináře jsou 

součástí projektu informační podpory vyučujících českého jazyka a literatury a cizích jazyků. Dne 24. dubna 

2009 byly odeslány školám publikace pro všechny učitele cílové skupiny oblasti B. Publikace obsahují roz-

šířené informace ke všem třem dílčím zkouškám komplexních zkoušek z jazyků, včetně kapitol týkajících 

se hodnocení; přílohou jsou pak ukázky zadání a nahrávka dílčí ústní zkoušky. Součástí projektu je rovněž 

vybudování maturitní znalostní databáze (MQA) specializované na příslušná témata týkající se nové maturitní 

zkoušky. 

 Databáze MQA je k dispozici na maturitním portálu www.novamaturita.cz od 18. května 2009. 

 Na seminář se může přihlásit prostřednictvím příslušného KVZ každý učitel českého jazyka nebo cizích 

jazyků. Předpokladem účasti na semináři je prostudování zaslané publikace i jejích příloh (učitelé budou na 

semináři se zaslanými přílohami pracovat). Semináře mají konzultační charakter a umožní učitelům poznatky 
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získané samostatným studiem upřesnit a prohloubit. Semináře jsou pro učitele pořádány zdarma, veškeré ná-

klady na organizaci seminářů jsou hrazeny CZVV.

 Nová maturitní zkouška z českého jazyka a literatury a cizích jazyků je koncipována jako komplexní zkouška 

(skládá se ze tří dílčích zkoušek – didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky) a přináší řadu změn 

i vyšší nároky na přípravu pedagogů, a to jak v oblasti vlastní realizaci maturitní zkoušky, tak ve vztahu k pří-

pravě žáků k nové maturitní zkoušce. Je proto žádoucí, aby ředitelé škol vytvořili pro pedagogy, kteří mají 

zájem se zúčastnit konzultačních seminářů, optimální podmínky a podporovali je.

 Pro zlepšení informovanosti pedagogických pracovníků v cílové oblasti B proškolilo CZVV v rámci přípravy 

na konzultační semináře přibližně 150 učitelů středních škol, kteří vykonávají činnost lektorů. V další fázi 

vzdělávání pedagogických pracovníků v cílové oblasti C je možno očekávat, že tito pedagogové budou tvořit 

základ lektorského týmu pro přípravu hodnotitelů písemných prací a ústních zkoušek. 

 Příprava kvalitních lektorů je časově náročným procesem a od přihlášených pedagogů vyžaduje účast na ně-

kolika vícedenních soustředěních, která se konají o víkendech i během pracovního týdne. Dobře vyškolení 

lektoři, jejichž předností je souvislá pedagogická činnost, jsou jednou z nezbytných podmínek úspěšné reali-

zace nové maturitní zkoušky. Je potřebné, aby ředitelé k uvolňování těchto pracovníků přistupovali vstřícně. 

Přítomnost kvalifi kovaného lektora v pedagogickém sboru přinese navíc každé škole řadu využitelných zku-

šeností a nejnovějších informací v oblasti reformy maturitní zkoušky.

 Zodpovídá: CZVV

 Termín ukončení: 30. června 2009 s možností prodloužení do konce září 2009.

3) Oblast C 

 Vzdělávání zajišťuje CZVV

 Hlavním informačním zdrojem je internetový portál o nové maturitní zkoušce, který se nachází na adrese 

www.novamaturita.cz. Portál obsahuje aktualizované informace týkající se obsahu a organizace maturitních 

zkoušek, a je tak základním zdrojem informací pro žáky a jejich rodiče a významným pomocníkem pro 

učitele. Pokud návštěvník portálu nenalezne požadovanou informaci nebo potřebuje některé upřesnit, může 

se obrátit na infoservis CZVV na telefonu +420 224 507 507 nebo e-mailu info@novamaturita.cz. Je velmi 

důležité, aby třídní učitelé a učitelé příslušných maturitních předmětů žáky s tímto portálem seznámili, a to 

i formou praktického cvičení. 

 Ministerstvo doporučuje ředitelům škol, aby zajistili informovanost rodičovské veřejnosti zejména informo-

váním rodičů na pravidelných třídních schůzkách a zveřejněním informací a odkazů na informační zdroje 

k nové maturitní zkoušce na webových stránkách škol. K tomuto účelu je vhodné využívat zejména informace 

zasílané ministerstvem a CZVV ředitelům škol, tiskových zpráv zveřejňovaných na webových stránkách mi-

nisterstva (www.msmt.cz) a dále centrálně zasílané tiskoviny a zpravodaje ministerstva a CZVV.

4) Oblast D
 Vzdělávání zajišťuje IPPP ČR ve spolupráci s CZVV. 

 Semináře prezenčního vzdělávání (jeden seminář pro 20 účastníků) organizované tak, aby bylo možné v kaž-

dém školském poradenském zařízení vytvořit nejméně jeden tým složený z psychologa a speciálního pedago-

ga. Základní obsah seminářů: 
� seznámení s metodikou tvorby posudku k zařazení žáka se zdravotním postižením nebo zdravotním znevý-

hodněním do kategorií a skupin pro přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, sezná-

mení s druhy asistenčních služeb, 
� seznámení s aktuálními diagnostickými postupy a z toho vyplývajícími doporučeními, seznámení s dia-

gnostickými nástroji pro adolescentní klienty,
� seznámení s průběhem a skladbou maturitní zkoušky pro tyto žáky ve vztahu k časovým úpravám, 
� seznámení s připravovanou vyhláškou k průběhu maturitní zkoušky.

Semináře pro pedagogické pracovníky PPP jsou přitom orientovány především na uzpůsobení podmínek ko-

nání maturitní zkoušky pro žáky se specifi ckými poruchami učení a chování, pro pedagogické pracovníky SPC 

především na uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky pro žáky s tělesným postižením, smyslovým po-

stižení a poruchami autistického spektra.
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4.  Závěrečná ustanovení

Kontrolou realizace opatření pověřuji náměstka ministryně skupiny II.

Metodický pokyn nabývá účinnosti dnem podpisu.

 PhDr. Miroslava Kopicová, v. r.

 ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
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Informace
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy právnickým osobám

vykonávajícím činnost středních škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souladu s § 4 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o před-

školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších před-

pisů, v rámci III. etapy kurikulární reformy č. j.: 9 325/2009-23 ze dne 6. května 2009 dalších 82 rámcových 

vzdělávacích programů oborů vzdělání středního vzdělávání.

 V této souvislosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo novelu nařízení vlády č. 689/2004 
Sb., o soustavě oborů vzdělání  v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších před-

pisů, na základě které budou do přílohy č. 1 tohoto nařízení doplněny výše uvedené nové obory vzdělání, pro 
něž byly vydány rámcové vzdělávací programy, a zároveň stanoveno, které stávající obory vzdělání jsou 
jimi nahrazovány. Návrh tohoto nařízení vlády v současné době projednává vláda České republiky a předpoklá-

dá se nabytí jeho účinnosti dnem 31. srpna 2009.

Výše uvedenou změnu oborů vzdělání je nezbytné promítnout také v rejstříku škol a školských zařízení 

u všech středních škol, které v současné době mají v rejstříku škol a školských zařízení zapsány stávající obory 

vzdělání, které budou nahrazovány novými obory vzdělání, pro něž byly vydány rámcové vzdělávací programy, 

a to v údaji uvedeném v § 144 odst. 1 písm. d), popřípadě také písm. f) školského zákona.

Vzhledem k tomu, že se jedná v zásadě o technickou změnu vyplývající ze změny právního předpisu (naří-

zení vlády č. 689/2004 Sb.) bude Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy při zápisu změn v rejstříku 
škol a školských zařízení postupovat v souladu s § 149 odst. 5 školského zákona z úřední povinnosti, tedy 
bez nutnosti žádat o změnu zápisu v souladu s § 149 odst. 1 školského zákona. Účelem tohoto řešení je co 

nejmenší administrativní zátěž právnických osob vykonávajících činnost středních škol a jejich zřizovatelů v sou-

vislosti s tímto procesem.

Konkrétně tedy bude postupováno následovně: 

1. Pokud bude chtít právnická osoba vykonávající činnost střední školy začít v souladu s § 185 odst. 1 školského 

zákona s poskytováním vzdělávání podle školního vzdělávacího programu zpracovaného na základě jednoho 

z rámcových vzdělávacích programů pro nové obory vzdělání vydaných Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy již s účinností od:
� 1. září 2009, je povinna tuto skutečnost oznámit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději 

do 10. července 2009 tak, aby nový obor vzdělání mohl být do rejstříku škol a školských zařízení zapsán 

s účinností od 1. září 2009. Ministerstvo požaduje, aby součástí tohoto oznámení byla také informace 

o tom, který nový obor vzdělání má být v rejstříku škol a školských zařízení zapsán a které stávající obory 

vzdělání mají být označeny jako dobíhající, popř. vymazány ze školského rejstříku, pokud v nich již nejsou 

žádní žáci.
� 1. září 2010, je povinna tuto skutečnost oznámit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději 

do 26. února 2010 tak, aby nový obor vzdělání mohl být do rejstříku škol a školských zařízení zapsán 

s účinností od 1. září 2010. Ministerstvo požaduje, aby součástí tohoto oznámení byla také informace 

o tom, který nový obor vzdělání má být v rejstříku škol a školských zařízení zapsán a které stávající obory 

vzdělání mají být označeny jako dobíhající.

2. V ostatních případech budou nové obory vzdělání, pro něž byly vydány rámcové vzdělávací programy, za-

psány v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. září 2011 (tedy s účinností od nejzazšího termínu 

pro zahájení vzdělávání podle školních vzdělávacích programů zpracovaných na základě rámcových vzdělá-

vacích programů v souladu s § 185 odst. 1 školského zákona).
� Ministerstvo požaduje, aby právnické osoby vykonávající činnost středních škol i v tomto případě předlo-

žily oznámení obsahující informaci o tom, který nový obor vzdělání má být do rejstříku škol a školských 

zařízení zapsán, a které stávající obory vzdělání mají být označeny jako dobíhající.  
� Zároveň požaduje uvedení kódu a názvu oboru vzdělání v souladu s přílohou č. 1 nařízení vlády 

č. 689/2004 Sb., a to jak u nových oborů vzdělání, tak u stávajících oborů vzdělání.

ČÁST OZNAMOVACÍ
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2. V případě, že nový obor vzdělání nahrazuje více stávajících oborů vzdělání, požaduje ministerstvo v ozná-

mení podle bodů 1. a 2. také uvedení údajů o nejvyšším povoleném počtu žáků v tomto oboru vzdělání ve 
smyslu § 144 odst. 1 písm. f) školského zákona (tzv. cílová kapacita oboru vzdělání). Tento údaj nesmí být 

vyšší než součet tzv. cílových kapacit stávajících oborů vzdělání zapsaných v rejstříku škol a školských zaříze-

ní. Pokud součet nejvyšších počtů žáků jednotlivých oborů vzdělání převýší nejvyšší povolený počet žáků ve 

škole, bude nejvyšší povolený počet žáků nahrazujícího oboru vzdělání uveden ve výši nejvyššího povoleného 

počtu žáků ve škole. Náhradu lze provést vždy jen pro existující formy vzdělávání.

3. Výše uvedené změny budou provedeny pouze u stávajících aktivních oborů vzdělání. Stávající neaktivní 
obory vzdělání (tedy ty, které byly již dříve označeny jako „dobíhající“), nahrazovány novým oborem vzdělání 

nebudou.

4. O všech výše uvedených změnách vydá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodnutí o zápisu 

změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení, které bude doručeno účastníkům řízení podle § 145 

školského zákona. Toto rozhodnutí bude obsahovat informaci o zápisu nových oborů vzdělání podle ustanove-

ní § 144 odst. 1 písm. d) školského zákona, přičemž obory vzdělání, které budou nahrazované těmito novými 

obory dle RVP, budou označeny jako dobíhající. Současně s tímto rozhodnutím bude vydán úřední výpis údajů 

ze školského rejstříku dotčené školy dle ustanovení § 141 odst. 2 školského zákona, v němž budou uvedeny 

všechny zapsané údaje vedené o škole podle § 144 odst. 1 školského zákona, tedy i údaje o nejvyšším povo-

leném počtu žáků v novém oboru/nových oborech vzdělání.

5.  Výše uvedený postup se vztahuje pouze na zápis změny v údaji podle § 144 odst. 1 písm. d) školského 
zákona vyvolané přijetím novely nařízení vlády č. 689/2004 Sb. a vydáním příslušných rámcových vzdě-
lávacích programů. Jakékoliv jiné změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení podléhají standard-

nímu režimu upravenému v § 149 odst. 1 až 4 školského zákona.

 Ing. Svatopluk Spurný
 ředitel odboru správy školského rejstříku

 Ing. Miloš Rathouský
 ředitel odboru středního a vyššího odborného vzdělávání

 V Praze dne 29.května 2009

 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Pracný, vedoucí oddělení středního vzdělávání
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Organizace školního roku 2010/2011
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách

a konzervatořích

Č. j. 11 182/2009-20

Dne 17. června 2009

Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011 začne ve všech základních školách, středních školách, 

základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2010. Vyučování bude v prvním pololetí 

ukončeno v pondělí 31. ledna 2011. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 
30. června 2011.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2010.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2010 a skončí v neděli 2. ledna 2011. Vyučování 

začne v pondělí 3. ledna 2011.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2011.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

Termín Okresy, obvody hl. města Prahy

7. 2. – 13. 2. 2011
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, 

Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

14. 2. – 20. 2. 2011
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, 

Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

21. 2. – 27. 2. 2011
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, 

Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

28. 2. – 6. 3. 2011
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, 

Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

7. 3. – 13. 3. 2011
Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, 

Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město

14. 3. – 20. 3. 2011
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, 

Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná

Poznámky k tabulce :
Praha 1 až 5 jsou městské části : Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, 

Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Pra-

ha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.

Praha 6 až 10 jsou městské části : Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, 

Praha 18, Praha  19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Bře-

ziněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, 

Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebu-

šice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, 

Praha-Troja, Praha-Vinoř.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 21. dubna a pátek 22. dubna 2011.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2011 do středy 31. srpna 2011.
Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012 začne ve čtvrtek 1. září 2011.

 PhDr. Miroslava Kopicová, v. r.
 ministryně 
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Sdělení MŠMT: dne 7. 5. 2009 bylo podle § 38 odst. 1 písmeno c) zákona č. 561/2004 Sb., o před-

školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění poz-

dějších předpisů, vydáno rozhodnutí o povolení plnění povinné školní docházky v zahraniční škole 

na území České republiky pro: 

International Montessori School of Prague, s.r.o., Vinohradská 33/6, 120 00 Praha 2,

čj.: 2213/2009-22;

International School of Brno, o.p.s., Kobylín 463/20, 644 00 Soběšice, čj.: 2985/2009-22;

1st International School of Ostrava, s.r.o., Sokolská 1263/24, 702 00 Ostrava, čj.: 8916/2009-22.
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Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2009/2010 

č. j. 12 702/2009-51

Níže uvedený přehled obsahuje soutěže a přehlídky (dále jen „soutěže”), které MŠMT pro školní rok 

2009/2010:

– vyhlašuje jako jediný vyhlašovatel (dle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a fi nan-

cování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání); tyto soutěže jsou dále označovány jako soutěže typu A

– vyhlašuje spolu s dalším vyhlašovatelem (případně s dalšími vyhlašovateli), který (kteří) se na realizaci sou-

těže fi nančně podílí (dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 55/2005 Sb.); tyto soutěže jsou dále označovány jako soutěže 

typu B. 

MŠMT bude fi nancovat soutěže typu A a B do výše, kterou mu umožní rozpočet na rok 2010. Současně si 

vyhrazuje právo dalších možných úprav v návaznosti na vývoj státního rozpočtu.

Dále přehled obsahuje další soutěže celostátního resp. nadregionálního charakteru, na jejichž fi nančním za-

bezpečení se MŠMT nepodílí. Tato část má pouze informační charakter a má označení jako soutěže typu C.

V přehledu jsou soutěže rozděleny do pěti oblastí – předmětové soutěže, umělecké soutěže, sportovní soutěže, 

soutěže z oblasti speciálního školství a ostatní soutěže. U jednotlivých soutěží jsou uvedeny kategorie (obory), 

postupová kola, příp. termíny konání jednotlivých kol a místo konání ústředního kola. Stejně jako v předchozích 

letech jsou uvedeny u všech soutěží kontaktní adresy. U soutěží typu B je spoluvyhlašovatel (příp. spoluvyhlašo-

vatelé) uveden v závorce.

U sportovních soutěží typu A a B, na které MŠMT fi nančně přispívá, se stanovuje následující podmínka. Žáci 

sportovních tříd se nesmí zúčastnit soutěže ve sportu, na který mají speciální zaměření.

Dále se doporučuje, aby se omezila účast registrovaných žáků, kteří startují v soutěžích pořádaných sportov-

ními svazy.

1. Soutěže typu A a B
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle § 3 odst. 1 resp. 2 vyhlášky MŠMT č. 55/2005 

Sb., pro školní rok 2009/2010 následující soutěže:

1.1.  Soutěže typu A
1.1.1.  Předmětové soutěže

A 1) Matematická olympiáda (59. ročník, odborný garant Jednota českých matematiků a fyziků) – 8 kategorií 

dle ročníku školy + kategorie P

 ZŠ – Š (Z5 a Z9 – do 8. 1. 2010, Z6 až Z8 do 26. 3. 2010), O (Z5 a Z9 27. 1. 2010, Z6 až Z8 7. 4. 2010), 

K (Z9 24. 3. 2010)

 SŠ – Š (A 1. 12. 2009, B a C 21. 1. 2010, P do 27. 11. 2009)

 K (A 19. 1. 2010, B a C 30. 3. 2010, P 12. 1. 2010), Ú (A a P 21. 3. – 27. 3. 2010, Cheb)

 Kontaktní adresa: RNDr. Karel Horák, CSc., tajemník soutěže, Matematický ústav Akademie věd ČR, Žit-
ná 25, 115 67 Praha 1, tel. 220 090 775, fax 222 211 638,

 e-mail: horakk@math.cas.cz, www.math.muni.cz/mo

A 2) Fyzikální olympiáda (51. ročník, odborný garant Jednota českých matematiků a fyziků) – 7 kategorií dle 

ročníku školy

 SŠ – nejvyšší ročníky A – Š ( do 11. 1. 2010), K (15. 1. 2010), Ú ( 9. 2. – 12. 2. 2010 Pelhřimov),

 – 3.ročník B, – 2. ročník C, – 1. ročník D – Š (do 19. 4. 2010), K (B, C, D 30. 4. 2010)

 ZŠ – 9. ročník E – Š (do 15. 3. 2010), O (31. 3. 2010), K (29. 4. 2010)

– 8.ročník F – Š (do 15. 3. 2010), O (31. 3. 2010)

 G (Archimédiáda) – Š (1. 2. – 7. 5. 2010), O (cca 26. 5. 2010 dle instrukcí OKFO)

 Kontaktní adresa: Prof. RNDr. Ivo Volf, CSc., předseda a tajemník soutěže, Katedra fyziky a informatiky, Pe-
dagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, tel. 493 331 190 
(1189), e-mail: ivo.volf@uhk.cz, www.uhk.cz/fo, http://fo.cuni.cz
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A 3) Chemická olympiáda (46. ročník) – 5 kategorií dle zaměření a ročníku školy
 SŠ A – Š (4. 11. 2009), K (13. – 14. 12. 2009), Ú (25. – 28. 1. 2010, Praha)
 SŠ B – Š (11. 3. 2010), K (23. – 24. 4. 2010)
 SŠ C – Š (4. 3. 2010), K (9. – 10. 4. 2010)
 SŠ s odb. zaměř. E – Š (4. 11. 2009), K (13. – 14. 12. 2009), Ú (25. – 28. 1. 2010, Praha)
 ZŠ D – Š (7. 1. 2010), O (20. – 21. 1. 2010), K (26. – 27. 3. 2010)
 Kontaktní adresa: RNDr. Petr Holzhauser, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 

166 28 Praha 6 – Dejvice, tel. 220 443 787, fax 224 311 010,
 e-mail:petr.holzhauser@vscht.cz, www.chemicka-olympiada.cz, www.vscht.cz

A 4) Biologická olympiáda (44. ročník) – 4 kategorie dle ročníku školy
 SŠ A – Š (do 19. 2. 2010), K (19. 3. 2010), Ú (3. – 7. 5. 2010, Březnice)
 SŠ B – Š (do 26. 2. 2010), K (16. 4. 2010)
 ZŠ C – Š (do 29. 1. 2010), O (13. 4. 2010), K (13. 5. 2010)
 ZŠ D – Š (do 29. 1. 2010), O (28. 4. 2010), (K) (5/2010)
 Kontaktní adresa: Olga Králíková, Česká zemědělská univerzita, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol, 

tel. 224  382 018, fax 234  381 816, e-mail: kralikova@rektorat.czu.cz, www.biologickaolympiada.cz,
 www.czu.cz, www.biologickaolympiada.cz 

A 5) Soutěže v cizích jazycích – 6 jazyků (němčina – N, angličtina – A, francouzština – F, ruština – R, španěl-
ština – Š, latina – L); konverzační soutěže s důrazem na ústní projev (s výjimkou latiny – ve všech postupo-
vých kolech formou písemného testu); vždy ve 2–7 kategoriích dle ročníku, příp. typu školy

 N: ZŠ I. A, I. B (RVJ) – Š (do 15. 1. 2010), O (do 15. 2. 2010)
 ZŠ II. A, II. B (RVJ), II.C – Š (do 15. 1. 2010), O (do 15. 2. 2010), K (do 15. 3. 2010), Ú (3. – 4. 2010, 

Praha)
 SŠ III.A, III.B – Š (do 15. 1. 2010), O (do 15. 2. 2010), K (do 15. 3. 2010), Ú (duben 2010, Praha)

 A: ZŠ I. A, I. B (RVJ) – Š (do 31. 1. 2010), O (do 28. 2. 2010)
 ZŠ II. A, II. B (RVJ); SŠ III – Š (do 31. 1. 2010), O (do 28. 2. 2010), K (do 31. 3. 2010), Ú (5/2010, 

Praha)
 F: ZŠ A1, A2; SŠ B1, B2 – Š (1/2010), K (3/2010), Ú (duben 2010)
 Š: SŠ I, II – Š (1/2010), K (3/2010), Ú (květen 2010), Praha)
 R: SŠ I, II – Š (1/2010), K (2/2010), Ú (26. 3. 2010, Praha)
 L: SŠ A, B – Š (1/2010), Z (3/2010), Ú (22. 4. 2010, Praha)
 Kontaktní adresa: NIDM MŠMT, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1, Mgr. Markéta Rausová (N, A),
 tel. 221 850 809, e-mail: marketa.rausova@nidm.cz, Mgr. Barbora Štefl ová (F, Š, R, L), tel. 221 850 807, 

e-mail: barbora.stefl ova@nidm.cz; fax 271 746 923, www.humanitnisouteze.cz, www.nidm.cz

A 6) Olympiáda v českém jazyce (36. ročník) – 2 kategorie dle ročníku školy
 ZŠ, SŠ – Š (25. 11. – 9. 12. 2009), O (15. – 16. 3. 2010), K (5. – 6. 5. 2010), Ú (24. – 30. 6. 2010)
 Kontaktní adresa: PaedDr. Eva Schneiderová, NIDM MŠMT, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1,
 tel. 221 850 814, fax 271 746 615, e-mail: eva.schneiderova@nidm.cz, www.humanitnisouteze.cz,
 www.nidm.cz 

A 7) Dějepisná olympiáda (39. ročník) – 1 kategorie dle ročníku školy
 ZŠ – Š (3. – 14. 11. 2009), O (26. – 28. 1. 2010), K (7. – 8. 4. 2010), Ú (7. 6. – 11. 6. 2010)
 Kontaktní adresa: Mgr. Markéta Rausová, NIDM MŠMT, Na Poříčí 1035/4 , 110 00 Praha 1, tel 221 850 809, 

fax 271 746 615, e-mail: marketa.rausova@nidm.cz, www.nidm.cz

A 8) Zeměpisná olympiáda (12. ročník) – 4 kategorie dle ročníku školy
 ZŠ A (6. ročník), B (7. ročník), C (8. – 9. ročník);
 SŠ D – Š (do 27. 2. 2010), O (17. 3. 2010), K (13. 4. 2010), Ú (5. – 6. 5. 2010, Plzeň)
 Kontaktní adresa: PaedDr. Jiří Suda, Katedra geografi e Pedagogické fakulty ZČU, Plzeň, Veleslavínova 42, 

306 l9 Plzeň, tel. 377 636 572, e-mail: jirisuda@kge.zcu.cz, www.kge.zcu.cz

A 9) Středoškolská odborná činnost (32. ročník) – 18 oborů
 SŠ – Š (2 – 3/2010), (O) (4/2010), K (do 15. 5. 2010), Ú (9. – 13. 6. 2010 Chrudim)
 Kontaktní adresa: Ing. Miroslava Fatková, NIDM MŠMT, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1, tel. 221 850 813, 

fax 271 746 615, e-mail: mirka.fatkova@nidm.cz, www.soc.cz, www.nidm.cz
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A 10) Matematický klokan (16. ročník, odborný garant Pedagogická fakulta UP, Olomouc) – mezinárodní 

soutěž korespondenčního charakteru – 6 kategorií dle ročníku školy (Cvrček – 2.–3. ročník ZŠ, Kloká-

nek – 4.–5. ročník ZŠ, Benjamin – 6.–7. ročník ZŠ, Kadet – 8.–9. ročník ZŠ, Junior – 1.–2. ročník SŠ, 

Student – 3.–4. ročník SŠ)

 ZŠ, SŠ – Š (18. 3. 2010), O (18. 3. 2010), K (18. 3. 2010), ÚK (18. 3. 2010)

 Kontaktní adresa: Dita Navrátilová, Katedra matematiky Pedagogické fakulty UP, Žižkovo nám. 5,
 771 40 Olomouc, tel. 585 635 702, e-mail: dita.navratilova@upol.cz, www.matematickyklokan.net

A 11) Astronomická olympiáda (7. ročník) – Česká astronomická společnost – 3 kategorie dle ročníku školy 

(pro 6.–7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky G, pro 8.–9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky G, pro 1.–2.

ročník SŠ)

 ZŠ, SŠ – Š (9–12/2009), Korespondenční kolo (1–3/2010), Ú (5/2010)

 Kontaktní adresa: Pavel Suchan, Česká astronomická společnost, Mírová 20, 103 00 Praha 10-Kolovraty, 
tel. 267 103 040, 737 322 815, e-mail: olympiada@astro.cz, http://olympiada.astro.cz

A 12) Turnaj mladých fyziků (23. ročník, odborný garant Jednota českých matematiků a fyziků) – 1 kategorie 

(pětičlenné družstvo SŠ)

 SŠ – Š (10/2009–3/2010 – zpracování písemných řešení), Ú (15. – 16. 4. 2010, Valašské Meziříčí)

 Kontaktní adresa: Doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc., Ph.D., Katedra fyziky a informatiky, Pedagogická 
fakulta, Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, tel. 602 642 747,

 fax 495 513 890, e-mail: zdenek.kluiber@email.cz

A 13) Pythagoriáda (33. ročník) – 2 kategorie dle ročníku školy ZŠ a SŠ – pro žáky 6. a 7. ročníků ZŠ a jim 

odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 

 Š (1–2/2010), O (3–5/2010)

 Kontaktní adresa: Ing.Jana Ševcová, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1, tel.221 850 812,
 e-mail: jana.sevcova@nidm.cz 
 Soutěž organizačně zajišťují Krajské úřady jednotlivých krajů (odbory školství, mládeže a tělovýchovy)

1.1.2.  Umělecké soutěže

A 14) Soutěže žáků základních uměleckých škol (42. ročník) – 4 obory, a) komorní hra – (s převahou smyč-

cových nástrojů), – (s převahou dechových nástrojů); b) dechové orchestry, c) taneční, estrádní a jazzové 

orchestry; d) literárně dramatický obor.

 ZUŠ – Š, O, K, Ú a) 21. 5. – 23. 5. 2010, Jindřichův Hradec; 16. – 18. 4. 2010, Liberec; b) 7. – 8. 5. 2010, 

Letovice; c) 11. – 12. 6. 2010, Litvínov Chudeřín; d) 3. – 6. 6. 2010, Uherské Hradiště; 

 Kontaktní adresa: odbor 22 MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, Mgr. Zdeňka Vyleťalová,
 tel. 257 193 706, e-mail: zdenka.vyletalova@msmt.cz 

A 15) Soutěž konzervatoří ČR (33. ročník) – hra na dechové nástroje 

 konzervatoře a hudební gymnázia – Ú (20. – 22. 11. 2009, Ostrava)

 Kontaktní adresa: Mgr. Soňa Javůrková, Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, Českobratrská 
958/40, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, tel. 596 112 007, fax 596 111 443, e-mail: info@jko.cz; 
odbor 23 MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, PaedDr. Pavel Kloub, tel. 257 193 804,

 e-mail: pavel.kloub@msmt.cz 

A 16) Náš svět (37. ročník) – soutěž dětského literárního projevu – 3 kategorie dle věku + kategorie kolektivů

 ZŠ – ÚK (příspěvky jednotlivců i kolektivů možné zaslat i na emailovou adresu do 30. 3. 2010)

 Kontaktní adresa: Mgr. Markéta Rausová, NIDM MŠMT , Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1,
 tel. 221 850 809, fax 271 746 615, e-mail: marketa.rausova@nidm.cz, www.nidm.cz,
 www.humanitnisouteze.cz

A 17) Evropa ve škole (19. ročník) – výtvarná a literární soutěž – 4 kategorie dle věku

 MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, VŠ, SVČ ... – Š (do 9. 2. 2010), K (do 31. 3. 2010), Ú (květen/červen 2010 Tábor)

 Kontaktní adresa: Mgr. Barbora Štefl ová, NIDM MŠMT, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1, tel. 221 850 807, 
fax 271 746 615, e-mail:barbora.stefl ova@nidm.cz, www.nidm.cz, www.evropaveskole.cz
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A 18) Celostátní přehlídka dětských recitátorů – Dětská scéna 2010 (39. ročník, odborný garant NIPOS, 

útvar ARTAMA) – 4 kategorie dle ročníku školy

 ZŠ, G, ZUŠ, SVČ… – Š (do 21. 2. 2010), O (22. 2. – 21. 3. 2010), K (22. 3. – 25. 4. 2010), Ú (6/2010, 

Trutnov, v rámci přehlídky Dětské scéna – viz soutěže B )

 Kontaktní adresa: Mgr. Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, Blanická 4, P.O.Box 12, 120 21 Praha 2,
 tel. 221 507 969, e-mail: hulak@nipos-mk.cz, www.artama.cz

A 19) Hudební festival středních pedagogických škol a vyšších odborných škol pedagogických (33. roč-
ník) – kategorie: sólový zpěv (klasický, muzikálový), hra na nástroj (klavír, akordeon, dechové a strunné 

nástroje), instrumentální a vokální soubory, přehlídka pěveckých sborů, sborová dílna

 SPgŠ a VOŠ – Š (do 30. 12. 2009), Ú (4/2010, Litomyšl)

 Kontaktní adresa: Mgr. Olga Kusá, Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola,
 Komenského 22, 570 12 Litomyšl, tel. 461 614 550, fax 461 615 705, e-mail: kusa@vospspgs.cz,
 www.vospspgs.cz

A 20) Pedagogická poema (42. ročník) – 3 obory (umělecký přednes prózy, poezie, improvizované vyprávění)

 SPgŠ, SOŠPg a VOŠ pedagogické – Š (do 30. 9. 2009), Ú (10. – 12. 11. 2009, Litoměřice)

 Kontaktní adresa: Mgr. Ladislava Linajová, Střední škola pedagogická, Komenského 3, 412 01 Litomě-
řice, tel. 416 574 882, 416 574 880, fax 416 574 880, e-mail: spgs.ltm@iol.cz, poema2009@seznam.cz, 
www.spgslitomerice.cz

1.1.3.  Soutěže pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

A 21) Celostátní sportovní hry pro zrakově postiženou mládež (15. ročník)

 ZŠ, PrŠ pro zrakově postižené – atletika, plavání, goalball, showdown, kategorie B1, B2, B3, B4, Ú 

(5–6/2010)

 Kontaktní adresa: Mgr. Marcela Kulíšková, Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené, Laza-
retní 25, 312 00 Plzeň, tel. 777 210 238, e-mail: kuliskovamarcela@seznam.cz, www.volny.cz/zrak

A 22)  Celostátní sportovní hry sluchově postiženého žactva (46. ročník) – 4 disciplíny (atletika, plavání, fut-

sal, košíková)

 ZŠ – Ú (6/2010 )

 Kontaktní adresa: Mgr. Martina Mačkowiaková, Střední, základní a mateřská škola pro sluchově postiže-
né, Vsetínská 454, 757 14 Valašské Meziříčí, tel. 571 622 503 , e-mail: spsk@val-mez.cz

A 23) Celostátní sportovní hry sluchově postižené mládeže (29. ročník) – 4 disciplíny (atletika – dívky, chlap-

ci; volejbal – dívky; malá kopaná – chlapci; stolní tenis – smíšená družstva)

 SŠ pro sluch. postižené – Ú (5.–7. 5. 2010, Praha)

 Kontaktní adresa: Mgr. Miloš Pártl (předseda organizačního výboru), Střední škola pro sluchově postiže-
nou mládež a Odborné učiliště, Gellnerova 1, 637 00 Brno, tel./fax 541 220 464, e-mail: mpartl@volny.cz; 
Pořadatel: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Holečkova 4, Praha 5

A 24) Braillský klíč (15. ročník) – 3 kategorie dle ročníku a typu školy

 ZŠ, PrŠ pro zrakově postižené – Š (10/2009), Ú (11/2009, Praha)

 Kontaktní adresa: Mgr. Milada Honzíková, Škola J. Ježka, Mateřská škola, základní škola a praktická 
škola pro zrakově postižené, Loretánská 19, 118 00 Praha 1, tel. 220 515 264, fax 220 515 124,

 e-mail: milada.honzikova.@skolajj.cz, www.skolajj.cz

A 25) Festival zájmové umělecké činnosti výchovných ústavů a dětských domovů se školou (19. ročník) – 

8 kategorií (sólový zpěv, sborový zpěv, recitace, sólový tanec, skupinový tanec, hra na hudební nástroje, 

hudební soubory, malé jevištní formy, výtvarná prezentace zařízení)

 výchovné ústavy, dětské domovy se školou – Š, Ú (23. – 24. 4. 2010, Stráž pod Ralskem)

 Kontaktní adresa: Mgr. Ivana Krejbichová, Mgr.Václav Konopiský, Dětský domov se školou, Základní 
škola a Školní jídelna, Hamr na Jezeře, Školní 89, 471 28 Hamr na Jezeře, tel./fax 487 851 808,

 e-mail: dvu_ hamr@volny.cz, konopisky@seznam.cz, www.volny.cz/dvu_hamr
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A 26) Přebor dětských výchovných zařízení v minikopané a vybíjené – chlapci (minikopaná), kategorie dív-

ky (vybíjená)

 dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy – Š, Ú (9/2009, Hamr na Jezeře)

 Kontaktní adresa: Mgr. Václav Konopiský (ředitel), Dětský domov se školou, Základní škola a Školní jídel-
na, Školní 89, 471 28 Hamr na Jezeře, tel./fax 487 851 808, 776 580 919, e-mail: dvu_hamr@volny.cz, 
www.volny.cz/dvu_hamr

A 27) Přebor dětských domovů se školou a výchovných ústavů v letním biatlonu (6. ročník) – kategorie 

chlapci

 výchovné ústavy, dětské domovy se školou – Š (9/2009) Ú (10/2009, Vrchlabí)

 Kontaktní adresa: Jiří Košař (ředitel), Dětský domov se školou, Základní škola a Školní jídelna, A. Jiráska 
617, 543 01 Vrchlabí, tel. 499 421 173, fax 499 421 483, e-mail: dds.vrchlabi@tiscali.cz

A 28) Sportovní hry dětí z dětských domovů (19. ročník) – kategorie: atletika (dívky a chlapci 13–14 let), 

malá kopaná (chlapci do 16 let), odbíjená (dívky do 16 let)

 dětské domovy, dětské domovy se školou – Ú (4. – 6. 6. 2010, Příbram)

 Kontaktní adresa: Mgr. Olga Vernerová, Dětský domov a Školní jídelna, 262 33 Solenice 42, P.O.Box 4, 
tel./fax 318 694 322, e-mail: dd-solenice@volny.cz

A 29) Nejmilejší koncert (19. ročník) – přehlídka zájmové umělecké činnosti dětských domovů a dětských 

domovů se školou – 7 kategorií (sólový a sborový zpěv, sólový a skupinový tanec, hra na hudební nástroj, 

hudební soubory, recitace)

 dětské domovy, dětské domovy se školou a výchovné ústavy – Š, Ú (5/2010, Uherské Hradiště)

 Kontaktní adresa: Mgr.Aleš Bureš, Dětský domov se školou, Základní škola a Školní jídelna Býchory 152, 
280 02 Kolín, tel., fax.: 321 798 625, e-mail:ales.bures@domov-bychory.org, www.domov-bychory.cz, 
www.domov-bychory.cz

A 30) Zimní olympiáda dětských domovů se školou, výchovných ústavů a výchovných ústavů a dětských 
domovů se školou (37. ročník) – 6 kategorií dle věku žáků (starší žáci a žákyně, mladší dorostenci a do-

rostenky, starší dorostenci a dorostenky)

 dětské domovy, dětské domovy se školou a výchovné ústavy – Ú (8. 3. – 11. 3. 2010 Kvilda) 

 Kontaktní adresa: Mgr. Vladimír Ira, Dětský domov se školou, Šindlovy Dvory 25, České Budějovice,
 tel 387 203 116, 387 203 116, e-mail: ddssin@volny.cz, 

A 31) Letní olympiáda výchovných ústavů a dětských domovů se školou (35. ročník) – kategorie starší žáky-

ně, dorostenky

 výchovné ústavy, dětské domovy se školou – Š, Ú (6. – 9. 6. 2010, Olomouc)

 Kontaktní adresa: PhDr.Zdeněk Pochyla, (ředitel), Dětský diagnostický ústav, Středisko výchovné péče, 
základní škola a školní jídelna, Ústavní 9, Olomouc-Svatý Kopeček, tel. 585 385 106,

 e-mail: reditel@dduolomouc.cz,

A 32) Letní olympiáda výchovných ústavů se školou (28. ročník) – kategorie chlapci (discipliny: lehká atleti-

ka, míčové hry, stolní tenis, plavání a biatlon)

 výchovné ústavy – Š, Ú (6/2010, Hostouň)

 Kontaktní adresa: Mgr. Jan Vojta, Výchovný ústav, dětský domov se školou, Základní škola, Střední škola 
a Školní jídelna, Chodské nám. 131, 345 25 Hostouň tel. 379 410 158, fax 379 410 151,

 e-mail: reditel.hostoun@atlas.cz, www:vudds-hostoun.cz

A 33) Letní olympiáda dětských výchovných ústavů a dětských domovů se školou (38. ročník) – kategorie 

chlapci (disciplíny: lehká atletika, volejbal, nohejbal, minikopaná, biatlon, plavání, stolní tenis)

 výchovné ústavy, dětské domovy se školou – Š, Ú (30.5.-3.6.2010, Těrlicko, Havířov)

 Kontaktní adresa: Mgr.Věra Grygarová, Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna,
 751 25 Veselíčko 1, tel./fax 581 250 841-46, e-mail: ddsveselicko@ddsveselicko.cz, www.ddsveselicko.cz

A 34) Soběslavská růže (16. ročník) – soutěž odborných učilišť a praktických škol ve vázání a aranžování kvě-

tin – 2 kategorie (jednotlivci a tříčlenná družstva)

 OU, PrŠ – Š, Ú (12. – 13. 11. 2009, Soběslav)
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 Kontaktní adresa: Ing. Helena Prejzová, Odborné učiliště, Praktická škola a Základní škola, Wilsonova 
405, 392 01 Soběslav, tel. 381 521 224, fax 381 521 556, e-mail: sekretariat@ousobeslav.cz,

 www.ousobeslav.cz 

A 35) Atletický čtyřboj žáků základních škol praktických a speciálních (44. ročník) – soutěž žáků ZŠ prak-

tických a ZŠ speciálních – 2 kategorie – dívky,chlapci 13–15 let (jednotlivci, družstva)

 ZŠP a ZŠS – Š (do 10. 5. 2010), O (do 15. 5. 2010), K (do 30. 5. 2010), Ú (po 15. 6. 2010, Valašské Me-

ziříčí)

 Kontaktní adresa garanta soutěže: Mgr. Drahomíra Chytilová, ZŠ a MŠ, Křižná 782, 757 01 Valašské Me-
ziříčí, tel. 571 622 346, fax 571 622 346, e-mail: d.chytilova@seznam.cz 

1.1.4.  Ostatní soutěže

A 36) Daniel (7. ročník) – literární a historická soutěž u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a prevence 

zločinů proti lidskosti – 2 kategorie dle věku (do a nad 15 let)

 ZŠ, SŠ – ÚK (uzávěrka 27. 1. 2010, vyhlášení výsledků 2/2010)

 Kontaktní adresa: Mgr. Barbora Štefl ová, NIDM MŠMT, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1, tel. 221 850 807, 
fax 271 746 615, e-mail: barbora.stefl ova@nidm.cz, www.humanitnisouteze.cz, www.nidm.cz

A 37) Mistrovství ČR v grafi ckých předmětech (18. ročník) – 5 disciplin (psaní textu na klávesnici, korektura 

textu, wordprocessing, těsnopis – grafi cký i strojový záznam mluveného slova, stenotypistika)

 SŠ – Š (2/2010), K (3/2010), Ú (4/2010, Pelhřimov)

 Kontaktní adresa: Mgr. Renáta Drábová (vedoucí Státního těsnopisného ústavu), Národní ústav odborné-
ho vzdělávání, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, tel. 274 022 361, fax 274 863 380,

 e-mail: renata.drabova@nuov.cz, nuov@nuov.cz, www.nuov.cz

A 38) Soutěž první pomoci (15. ročník) – soutěž s mezinárodní účastí – 2 kategorie

 střední zdravotnické školy, vyšší zdravotnické školy – Š, ÚM (3. – 4. 5. 2010, Brno)

 Kontaktní adresa: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D., Střední zdravotnická škola, Jaselská 7/9, 602 00 Brno, 
tel/fax 541 247 112, e-mail: jkelnarova@szs-jaselska.cz, www.szs-jaselska.cz

A 39) Soutěž v programování (24. ročník) – 2 kategorie dle věku

 ZŠ, SŠ – O (3/2010), K (15. – 17. 4. 2010), Ú (25. – 27. 6. 2010, Janské Lázně)

 Kontaktní adresa: Ing. Jana Ševcová, NIDM MŠMT Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1, tel. 221 850 812, 
fax 271 746 615, e-mail: jana.sevcova@nidm.cz, www.nidm.cz, www.stv.cz

1.2. Soutěže typu B
1.2.1. Předmětové soutěže

B 1) Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ a SOU (18. ročník, Jednota českých matematiků a fyziků) – 

7 kategorií dle ročníku a typu školy (3 kategorie pro SOU a 4 kategorie pro SOŠ)

 SOŠ, SOU – Š (2/2010), Ú (v 22 soutěžních střediscích, 3/2010)

 Kontaktní adresa: Mgr. Aleš Kubíček, Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Masarykova 101,
 757 01 Valašské Meziříčí, tel. 571 611 707, fax 571 624 246, e-mail: akubicek@oavm.cz, www.oavm.cz

B 2) Náboj – matematická soutěž určená pro pětičlenná družstva SŠ (6.ročník)

 Ú (12. 3. 2010, Praha, Opava)

 Kontaktní adresa: prof. RNDr. Josef Štěpán, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta, Sokolovská 83,
 180 00 Praha 8, tel. 221 913 274, e-mail: josef.stepan@mff.cuni.cz, http: //mks.mff.cuni.cz/naboj/

B 3) Bobřík informatiky (2.ročník, Katedra informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity) – 3 katego-

rie dle ročníku školy

 Benjamin (5.–8. r. ZŠ), Junior (9. r. ZŠ, 1.–2. r. SŠ), Senior (3.–4. r. SŠ)

 Kontaktní adresa: PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D., Katedra informatiky Pedagogické fakulty JU, České Budějo-
vice, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice, tel. 387 773 074, e-mail: ibobr@pf.jcu.cz,

 www: http://www.ibobr.cz 
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B 4) Přírodovědný klokan (4. ročník, Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc) – 2 kategorie (Kadet – 8.–9. roč-

ník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých G, Junior – 1.–2. ročník SŠ)

 ZŠ, SŠ – ÚK (11. 11. 2009)

 Kontaktní adresa: Mgr. Jiří Hátle, Katedra algebry a geometrie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palac-
kého v Olomouci, Tomkova 40, 771 46 Olomouc, tel. 585 634 651,

 e-mail: prirodovednyklokan@email.cz

1.2.2.  Umělecké soutěže

B 5) Virtuosi per musica di pianoforte (42. ročník, statutární město Ústí nad Labem) – mezinárodní klavírní 

soutěž do 16 let – 3 věkové kategorie (do 11, 13 a 16 let)

 ZUŠ, konzervatoře – ÚM (11/2009, Ústí n. L.)

 Kontaktní adresa: Karla Herajnová (ředitelka), Základní umělecká škola Evy Randové, W. Churchilla 4, 
400 01 Ústí nad Labem, tel. 475 211 914, fax 475 200 841, e-mail: vedeni@zuserandove.cz,

 www.zuserandove.cz, www.virtuosi-ipc.com

B 6) Pěvecká soutěž A. Dvořáka (44. ročník, Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka, o.p.s.) – me-

zinárodní interpretační soutěž mladých pěvců – kategorie JUNIOR

 ZUŠ, konzervatoře, vysoké umělecké školy – ÚM (5. – 12. 11. 2009, Karlovy Vary)

 Kontaktní adresa: Alois Ježek (ředitel), Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka, o.p.s., Šmeralo-
va 40, 360 05 Karlovy Vary, tel. 602 416 183, e-mail: mpcad@atlas.cz, www.mpcad.cz

B 7) Kocianova houslová soutěž (52. ročník, Klubcentrum) – mezinárodní houslová soutěž mladých interpre-

tů – 4 kategorie dle věku (do 10, 12, 14 a 16 let)

 ZUŠ, konzervatoře – ÚM (5. – 8. 5. 2010, Ústí n. O.)

 Kontaktní adresa: Mgr. Eva Zelinková, Klubcentrum, Lochmanova 1400, 562 01 Ústí nad Orlicí,
 tel. 465 523 975, 465 521 047, e-mail: info@klubcentrum.cz; PaedDr. Jiří Tomášek, Základní umělecká 

škola J. Kociana, Smetanova 72, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel. 465 569 550, e-mail: info@zusuo.cz,
 www.khs.cz

B 8) Mladý módní tvůrce ČR 2009 (21. ročník, Sdružení pro pořádání soutěže MMT ČR) – soutěž žáků SOU, 

OU a U textilních a oděvních oborů – 8 kategorií (společenské oděvy, sportovní oděvy a prádlo, klasická 

mladá móda, volná mladá tvorba, Slezan, Tonak, oděvní doplňky, pohádková bytost, Safari, Eko-oděv)

 SOU, SOŠ, OU a U – Ú (11/2009, Jihlava)

 Kontaktní adresa: Bc.Jarmila Vondrušková, Sdružení pro pořádání soutěže MMT ČR, Karoliny Světlé 2, 
586 01 Jihlava, tel. 567 587 449, e-mail:vondruskova@ssos-ji.cz

B 9) Mezinárodní dětská výtvarná soutěž Lidice 2010 (38. ročník, z pověření Ministerstva kultury pořádá 

Památník Lidice) – děti a mládež ve věku 4–16 let

 MŠ, ZŠ, G, ZUŠ, SVČ… – ÚK (uzávěrka prací 15. 3. 2010, výstava 5–10/2010, Lidice)

 Kontaktní adresa: Mgr. Ivona Kasalická, Památník Lidice, 273 54 Lidice, tel. 312 253 702,
 tel./fax 312 253 063, e-mail:kasalicka@lidice-memorial.cz, www.mdvv-lidice..cz

B 10) Celostátní přehlídka dětského divadla – Dětská scéna 2010 (39. ročník, z pověření Ministerstva kultury 

pořádá NIPOS, útvar ARTAMA) – postupová přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních 

souborů

 ZŠ, G, ZUŠ, SVČ… – O (15. 2. – 14. 3. 2010), K (15. 3. – 18. 4. 2010), Ú (6/2009, Trutnov)

 Kontaktní adresa: Mgr. Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, Blanická 4, P.O.Box 12, 120 21 Praha 2,
 tel. 221 507 969, e-mail: hulak@nipos-mk.cz, www.artama.cz

B 11) Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance (27. ročník, z pověření Ministerstva kultury 

pořádá NIPOS, útvar ARTAMA)

 ZŠ, SŠ, ZUŠ, SVČ… – K (3–4/2010), Ú (5/2010, Kutná Hora)

 Kontaktní adresa: Mgr. Jiří Lössl, NIPOS-ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2,
 tel. 221 507 967, 724 949 347, fax 221 507 929, e-mail: lossl@nipos-mk.cz, www.artama.cz



SEŠIT 8 strana 19

 

B 12) Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů (2. ročník, z pověření Ministerstva kultury po-

řádá NIPOS, útvar ARTAMA) – 2 kategorie dle typu školy

 SŠ, ZUŠ, SVČ… – K (2–3/2010), Ú (4/2010, Brno, 11/2010 Opava))

 Kontaktní adresa: Mgr.Barbora Novotná, NIPOS-ARTAMA, P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2,
 tel. 221 507 9, e-mail: bnovotna@nipos-mk.cz, www.artama.cz

B 13) Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů (20.ročník, z pověření Ministerstva kultury 

pořádá NIPOS, útvar ARTAMA) – 2 kategorie dle typu školy

 ZŠ, G, ZUŠ, SVČ… – K (3–4/2010), Ú (5/2010, Rychnov nad Kněžnou)

 Kontaktní adresa: Miloslava Fousková, NIPOS-ARTAMA, P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2,
 tel. 221 507 966, e-mail: fouskova@nipos-mk.cz, www.artama.cz

B 14) Celostátní festival poezie Wolkrův Prostějov (53. ročník, z pověření Ministerstva kultury pořádá NI-

POS, útvar ARTAMA) – 3 kategorie dle věku (15–17, 17–20, 20–35 let) a kategorie soubory (15–35 let)

 SŠ – O ( do 28. 2. 2010), K (1. – 31. 3. 2010), Ú (6/2010, Prostějov)

 Kontaktní adresa: Eva Koutová, NIPOS – ARTAMA, P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2,
 tel. 221 507 975, e-mail: koutova@nipos-mk.cz, www.artama.cz

B 15) Celostátní přehlídka studentských divadelních souborů – Mladá scéna 2010 (7. ročník, z pověření 
Ministerstva kultury pořádá NIPOS, útvar ARTAMA)

 SŠ, ZUŠ, SVČ… – K (25. 2. – 30. 3. 2010), Ú (6/2010, Ústí nad Orlicí)

 Kontaktní adresa: Lenka Novotná, NIPOS- ARTAMA, P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2,
 tel. 221 507 974, 604 433 485, e-mail:novotna@nipos-mk.cz, www.artama.cz 

B 16) „A 2010“ (16. ročník, Statutární město Kladno) – přehlídka absolventských prací studentů středních umě-

leckých škol z oborů design obalové techniky, keramik a sklář, grafi k, šperkař, textilní řemesla, nábytkář 

a výroba hudebních nástrojů, kameník-sochař

 střední umělecké školy – ÚK (uzávěrka prací 30. 4. 2010, výstava 6–9/2010, Zámecká galerie města 

Kladna)

 Kontaktní adresa: Šárka Netrvalová, Statutární město Kladno, Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno, 
tel./fax 312 604 536, 312 687 730, e-mail: sarka.netrvalova@mestokladno.cz, www.mestokladno.cz

B 17) Alšova země (43. ročník, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha) – soutěž dětí a mládeže ve vý-

tvarném projevu – 5 kategorií dle věku od 4 do 18 let (4–6, 7–9, 10–12, 13–15, 16–18)

 MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, SVČ… – ÚK (uzávěrka prací 19. 11. 2009), zveřejnění výsledků a vernisáž výstavy 

bude oznámena pozvánkou)

 Kontaktní adresa: PhDr. Jana Skarlantová, Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta Univerzity 
Karlovy, M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1, tel. 222 900 292, e-mail: jana.skarlantova@pedf.cuni.cz

B 18) Výtvarný projekt – Výstava nejen ve škole (10. ročník) celostátní soutěž výtvarných projektů, jejich do-

kumentace a prezentace pomocí moderních komunikačních prostředků.

 5 kategorií dle typu školy

 MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, SVČ… – ÚK (uzávěrka prací 25. 5. 2010)

 Kontaktní adresa: PhDr. Jana Skarlantová, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, M.D.Rettigové 4, 
116 39 Praha 1, tel 222 900 292, e-mail: jana.skarlantova@pedf.cuni.cz 

B 19) Komenský a my (8. ročník, Unie Comenius, Praha, a ZŠ J. A. Komenského, Brandýs n. O.; odborný ga-

rant Asociace učitelů dějepisu a Sdružení historiků ČR) – literárně historická a výtvarná soutěž na téma 

„Život, dílo a myšlenkový odkaz J. A. Komenského současnosti, posilování vědomí hodnot české kultury 

v evropském kontextu“ pro žáky ZŠ, SŠ a ZUŠ – 3 kategorie (část soutěže proběhne korespondenční for-

mou – škola zašle 5 nejlepších prací v každé kategorii do 31. 1. 2010 na kontaktní adresu)

 ZŠ, ZUŠ A (1.–5. ročník ZŠ a ZUŠ do 11 let), – výtvarné práce – Š (11/2009–1/2010,) ÚK (3/2010)

 ZŠ a ZUŠ B (6.–9. roč. do 15 let) literárně historická soutěž – Š(11/2009–1/2010), Ú (3/2010, Brandýs 

n. O.)

 SŠ C (1.–4. ročník) – odborná literární práce (esej) – Š (11/2009–1/2010), ÚK (3/2010)

 Kontaktní adresa: Mgr. Miloslav Dušek (ředitel), Základní škola J. A. Komenského, Žerotínova 29,
 561 12 Brandýs nad Orlicí, tel./fax 465 544 218, tel. 603 889 433, e-mail: zsbrandys@ttnet.cz,
 web.ttnet.cz/zsbrandys
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B 20) „TGM – život, dílo a odkaz pro současnost“ (3. ročník, Masarykovo demokratické hnutí) – 2 kategorie 

(5.–9. ročník ZŠ, 1.–4. ročník SŠ) 

 ZŠ, SŠ – ÚK (2/2010)

 Kontaktní adresa: PhDr. Zdeněk Mahler, Dr.h.c., 224 211 021, MUDr. Lidmila Ripová, místopředsedkyně 
Masarykova demokratického hnutí, Na Příkopě 10, 110 00 Praha 1, tel. 605 172 042,

 e-mail: masdem@seznam.cz, www.masarykovohnuti.cz 

B 21) Video pohlednice z mého města (9. ročník, Základní škola, Mládí 135, Praha 13 – Anglický klub) – 

soutěž v anglickém jazyce (6 kategorií pro jednotlivce a kolektivy dle ročníku školy: 4.–5. ročník ZŠ, 

6.–7. ročník ZŠ, 8.–9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých G)

 ZŠ – ÚK (uzávěrka prací 31. 3. 2010)

 Kontaktní adresa: Mgr. Norbert Tlustý, Základní škola – Anglický klub, Mládí 135, 155 00 Praha 5,
 tel. 235 515 464, e-mail: videopohlednice@centrum.cz, www.dis.cz/videopohlednice

B 22) Písňová soutěž B. Martinů (8. ročník, Hudební škola hl. m. Prahy) – 3 kategorie dle věku (sólový zpěv)

 ZUŠ, střední umělecké školy – přihlášky do 31. 5. 2010, Ú (22. – 24. 10. 2010, Praha)

 Kontaktní adresa: Mgr. Jaroslav Mrázek, Hudební škola hl. m. Prahy, Komenského nám. 400/9,
 130 00 Praha 3, tel./fax 221 434 711, 221 434 794, e-mail: mrazek@mkm-mrazek.cz,
 www.volny.cz/pisnova-soutez

B 23) Celostátní přehlídka církevních škol v zájmové umělecké činnosti (17. ročník, Střední pedagogická 

škola a Střední zdravotnická škola sv. Anežky České) – 1 kategorie ve 3 oborech (hudební, dramatický 

a taneční)

 církevní SŠ – Ú (23. – 25. 3. 2010, Odry)

 Kontaktní adresa: Mgr. Ludmila Ondrová, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola 
sv. Anežky České, 1. máje 249/37, 742 35 Odry, tel./fax 556 730 129,

 e-mail: info@cssodry.cz, ludmila.ondrova@cssodry.cz, www.cssodry.cz

1.2.3.  Sportovní soutěže

B 24) Basketbal – 1 kategorie dle věku (IV.), dívky a chlapci

 ZŠ – O (do 3/2010), K (do 4/2010), kvalifi kace (do pol. 5/2010), Ú (5/2010)

B 25) Plavání – 1 kategorie dle věku (IV.), dívky a chlapci

 ZŠ – O (do 11/2009), K (do 12/2009), Ú (1/2010)

B 26) Minifotbal – 1 kategorie dle věku (IV.), chlapci 

 ZŠ – O (pol. 4/2010), K (do 5/2010), Ú (6/2010)

B 27) Volejbal – 1 kategorie dle věku (V) , dívky a chlapci

 SŠ – O (do 11/2009), K (do 12/2009), kvalifi kace – do 1. pol. 1/2010, Ú (1/2010)

B 28) Stolní tenis – 1 kategorie dle věku (V.), dívky a chlapci

 ZŠ – O (do 10/2009), K (11/2009), Ú (12/2009)

B 29) Pohár rozhlasu v atletice s Českou spořitelnou (41. ročník, Český atletický svaz, Český rozhlas, Česká 

spořitelna, Asociace školních sportovních klubů ČR) – 2 kategorie dle věku (III., IV.), dívky a chlapci

 ZŠ – O (do 20. 5. 2010), K (do 1. pol. 6/2010), Ú (konec 6/2010)

B 30) CORNY – Středoškolský atletický pohár (28. ročník, CORNY, Český atletický svaz, Asociace školních 

sportovních klubů ČR) – 1 kategorie dle věku (V.), dívky a chlapci

 SŠ – O (9/2009), K (7. 10. 2009), Ú (10/2009)

B 31) Florbal (Česká fl orbalová unie, Asociace školních sportovních klubů ČR) – 1 kategorie dle věku (IV.), 

dívky a chlapci

 ZŠ – O (do 12/2009), K (do 1/2010), kvalifi kace (do 2/2010), Ú (3/2010)

B 32) Přespolní běh (Asociace školních sportovních klubů ČR) – 1 kategorie dle věku (V.), chlapci a dívky

 SŠ – O (do 10. 10. 2009), K (do 30. 10. 2009), Ú (11/2009)
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B 33) Atletický čtyřboj (Asociace školních sportovních klubů ČR) – 1 kategorie dle věku (IV.), dívky a chlapci

 ZŠ – O (do 4/2010), K (do 5/2010), Ú (6/2010)

B 34) Minifotbal-McDonald’s Cup (13. ročník, Českomoravský fotbalový svaz, Asociace školních sportovních 

klubů ČR, McDonald’s ČR) – 2 kategorie dle věku (I. a II.), smíšená družstva

 ZŠ – okrsek (do 12/2009), O (do 4/2010), K (5–6/2010), Ú (6/2010)

B 35) Vybíjená – Preventan Cup (3. ročník, Asociace školních sportovních klubů ČR, SVUS Pharma Hradec 

Králové) – 1 kategorie dle věku (II), A – otevřená, B – dívky

 ZŠ – okrsek (do 12/2009), O (do 4/2010), K (5–6/2010), Ú (6/2010)

B 36) Basketball – Nestlé Basket Cup (4. ročník, Asociace školních sportovních klubů ČR, Nestlé Česko Pra-

ha) – 1 kategorie dle věku (III), dívky a chlapci

 ZŠ – okrsek (do 12/2009), O (do 3/2010), K (4–5/2010), Ú (5/2010)

 Kontaktní adresa u soutěží B 24 až 36: Mgr. Ondřej Diviš, Asociace školních sportovních klubů ČR, José 
Martího 31, 162 52 Praha 6, tel. 220 172 145, fax 242 454 723, e-mail: divis@assk.cz,, www.assk.cz

B 37) Dopravní soutěž mladých cyklistů (31. ročník, Ministerstvo dopravy – BESIP) – 2 kategorie dle ročníku 

školy

 ZŠ – Š (10/2009 – 4/2010), oblastní (5/2010), K (5–6/2010), Ú (6/2010 Třeboň)

 Kontaktní adresa: Ing. Blanka Sunkovská, Ministerstvo dopravy – BESIP, nábřeží Ludvíka Svobody 

1222/12, 110 15 Praha 1, tel. 225 131 065, fax 225 131 055, e-mail: blanka.sunkovska@mdcr.cz,
 www.mdcr.cz

1.2.4.  Ostatní soutěže

B 38) České hlavičky (4. ročník, Česká hlava, s.r.o.) – nejlepší práce v oblasti technických, přírodovědných 

a ekonomických věd (kategorie pro středoškolské studenty: Cena Merkur, Cena Futura, Cena Ingenium, 

Cena Genus; kategorie do 15 let: Cena Abraxan)

 ZŠ, SŠ – přihlášky 2–6/2010, Ú (10/2010, Brno)

 Kontaktní adresa: Ing. Iva Sladká, Česká hlava, s.r.o. Vinohradská 100, 130 00 Praha 3, tel. 267 312 405, 
fax 267 312 348, e-mail: sladka@ceskahlava.cz

B 39) Zelená stezka – Zlatý list (38. ročník, Sdružení Mladých ochránců přírody ) – soutěž dětských kolektivů 

ve znalostech přírody a základů ekologie – 2 kategorie dle ročníku (do 6. ročníku ZŠ, 7.–9. ročník ZŠ)

 ZŠ – Š (1. 1. – 1. 4. 2010), K (1. 4. – 20. 5. 2010), Ú (6/2010 Stráž nad Nežárkou) 

 Kontaktní adresa: Ing. Michal Kulík, Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP, poštovní přihrádka 447, 
111 21 Praha 1, tel. 224 912 466, fax 224 921 765, e-mail: mk@smop.cz, www.smop.cz

B 40) Ekologická olympiáda (15. ročník, Sdružení Mladých ochránců přírody) – 1 kategorie dle ročníku školy 

(tříčlenná družstva). Soutěž v základních přírodovědných disciplinách aplikovaných na praktické užití při 

řešení problémů tuzemského životního prostředí

 SŠ – K (do 30. 4. 2010), Ú (5/2010)

 Kontaktní adresa: Jana Stibralová, Sdružení Mladých ochránců přírody, pošt. přihrádka 447,
 111 21 Praha 1, tel. 224 912 466, fax 224 921 765, e-mail: js@smop.cz, www.smop.cz

B 41) EUROREBUS – celostátní vědomostní mezipředmětová multimediální soutěž (15. ročník) pro žáky dru-

hého stupně ZŠ a SŠ

 Korespondenční kola: (9/2009–1/2010) , K (3.–5./2010) , Ú (6/2010)

 Kontaktní adresa: Mgr.Daniel Kozák, TERRA-KLUB, o.p.s., Americká 5, 120 00 Praha 2, tel. 221 511 440, 
fax 221 511 441, e-mail: terra@terra-klub.cz, d.kozak@terra-klub.cz, soutez@eurorebus.cz

B 42) Lipová ratolest – soutěž mladých zahradníků (3.ročník) – 1 kategorie

 Soutěž žáků středních zahradnických škol a odborných zahradnických učilišť oborů: zahradnictví, ekolo-

gie a ochrana krajiny, zahradník, zahradnická výroba

 SŠ, OU – Ú (5/2010)

 Kontaktní adresa: Ing. Jana Šimečková, Svaz zakládání a údržby zeleně, Křídlovická 68, 603 00 Brno,
 tel/fax 542 210 435, mobil 777 581 544, e-mail: info@szuz.cz, www.szuz.cz 
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B 43) „Učeň instalatér 2010“ (13. ročník, Cech topenářů a instalatérů ČR) – soutěž žáků 3. ročníků SOU 

v oboru instalatér-jednotlivců i družstev

 SOU – Š (4. 1. – 19. 2. 2010), K (22. 2. – 2. 4. 2010), Ú (28. – 30. 4. 2010 v rámci stavebního veletrhu 

v Brně, SHK 2010)

 Kontaktní adresa: Ing. Andrzej Bartoš (ředitel), Střední škola polytechnická Brno, Jílová 36g,
 639 00 Brno, tel. 543 424 512, fax 543 424 555, e-mail: sou@jilova.cz, www.jilova.cz

B 44) Celostátní soutěž zručnosti – obor krejčí (3. ročník) – soutěž žáků středních odborných učilišť v učeb-

ním oboru krejčí se zaměřením na dámské oděvy)

 SOU – K (1–2/2010), Ú (30. 3. 2010, Podbořany)

 Kontaktní adresa: Růžena Hynková, SOŠ a SOU Podbořany, odloučené pracoviště Žatec, Tyršova 281, 
438 01 Žatec, tel. 415 710 111, e-mail: ruzena.hynkova@tiscali.cz 

B 45) Soutěž dovednosti mladých knihařů (9. ročník, Integrovaná střední škola polygrafi cká, Brno, Společen-

stvo českých knihařů, Tiskárny Havlíčkův Brod.) – tříčlenné soutěžící kolektivy, kategorie A, kategorie B 

(žáci se změněnou pracovní schopností)

 SŠ – Ú (17. – 19. 3. 2010, Brno)

 Soutěže se mohou zúčastnit žáci středních škol, kteří v době konání soutěže navštěvují tříletý nebo čtyřle-

tý obor vzdělání skupiny 34, ve kterém je vyučován předmět odborný výcvik. 

 Kontaktní adresa: Ing. Jarmila Šustrová, Integrovaná střední škola polygrafi cká, Šmahova 110,
 627 00 Brno, tel./fax 517 810 120, e-mail:sekretariat@isspolygr.cz

B 46) ENERSOL 2010 (6. ročník, Vzdělávací agentura Kroměříž, s.r.o.) – studentská soutěž na téma obnovitel-

ných zdrojů energie („Jak žáci a studenti hodnotí využívání obnovitelných zdrojů energie, úspory energií 

a snižování emisí v dopravě ve svém okolí“) – 3 kategorie 

 SŠ, VOŠ – Š (do 31. 1. 2010), K (2–3/2010), ÚM (4/2010)

 Kontaktní adresa: Ing. Jiří Herodes, Riegrovo nám. 154, Vzdělávací agentura Kroměříž, s.r.o., 767 01 
Kroměříž, tel. 573 330 328, 604 826 425, e-mail: j.herodes@tiscali.cz, www.pask.cz, www.iqindustry.cz

B 47) FIRST Lego League (5. ročník), Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy – Stanice techniků za partnerství 

Gymnázium Jeseník, SVČ Duha Jeseník, Asociace malých debrujárů ČR, Národní institut dětí a mládeže 

MŠMT) – soutěž v robotice pro 5–10 členné kolektivy dětí ve věku 10 až 16 let

 ZŠ, SŠ, SVČ, NNO… – Ú (6. 11. 2010, Praha)

 Kontaktní adresa: PaedDr. Jiří Vašák, DDM hl.m.Prahy – Stanice techniků, Pod Juliskou 2a, 160 00 Praha 
6, tel.777 706 588, 224 310 240, e-mail: vasak@ddmpraha.cz,

 www.ddmpraha.cz, hand-on-technology.de/fi rstlegoleague, www.fi rstlegoleague.org, www.debrujar.cz

B 48) Gastronomická soutěž AHOL CUP 2010 (12. ročník) – 4 obory (barman – jednotlivec, barman – druž-

stvo, kuchař – jednotlivec, kuchař – družstvo)

 SŠ – R Čechy (22. 1. 2010, Plzeň), R Morava (27. 1. 2010, Ostrava), ÚM (17. 2. 2010, Ostrava)

 Kontaktní adresa: Mgr. Karin Chrenková, AHOL – Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství, Dušní 
1106/8, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel. 597 578 858, fax. 596 614 395, e-mail: aholss@ahol.cz,

 www.ahol.cz/cmsaktuality-c256

B 49) Malíř, natěrač-juniorský talent (6. ročník, Odborné učiliště a Praktická škola, Brno) – odborná soutěž 

v oboru malířských, lakýrnických a natěračských prací pro žáky 3. ročníků SOU, žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami

 OU – Š (do 27. 2. 2010), Ú (4/2010, Brno)

 Kontaktní adresa: Jiří Huňař, Odborné učiliště a Praktická škola, Lomená 44, 617 00 Brno, tel. 736 639 875, 
tel./fax 545 128 711, 545 233 110, e-mail:hunar@oupslomena.cz, www.oupslomena.cz

B 50) Soutěž učňů stavebních oborů (14. ročník, fi rma ABF, a.s.) – 6 oborů (zedník, truhlář, montér suchých 

staveb, kameník, kamenosochař, obkladač)

 SOU, OU, U, SOŠ, SPŠ, ISŠ – K (10/2009 Ostrava; 2/2010 Lysá nad Labem; 3/2010 Olomouc; 4/2010 

Litoměřice; 6/2010 Karlovy Vary), Ú (9/2010 Praha, výstaviště Letňany)

 Kontaktní adresa: David Surmaj, ABF, a.s. Mimoňská 645, 190 00 Praha 9, tel. 222 891 146,
 fax 222 891 197, e- mail:surmaj@abf.cz, www.suso.cz
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B 51) České ručičky – přehlídka odborných dovedností žáků vybraných učňovských oborů 

 SOŠ, SOU, OU – Ú (6/2010)

 Kontaktní adresa: Ing. Josef Hypr, ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště stavební-
ho, Pražská 38b, 642 00 Brno, tel. 547 120 711, fax 547 217 100, e-mail: soubosonohy@iol.cz 

B 52) Národní cena za studentský design 2010 (20. ročník, Design Cabinet CZ / ABF – Nadace pro rozvoj 
architektury a stavitelství) – SŠ,VOŠ s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory 

 ÚK (19. 6. 2010, Praha)

 Kontaktní adresa: PhDr. Lenka Žižková, Design Cabinet CZ, / Nadace pro rozvoj architektury a stavitel-
ství, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1, tel. 222 245 647, 224 225 001, 602 350 805, fax 224 233 136, 
e-mail: zizkova@designcabinet.cz; info@designcabinet.cz, www.designcabinet.cz

B 53) Autodesk Academia Design 2010 (16. ročník, Computer Agency, o.p.s.) – 3 obory (2D kreslení – strojí-

renství, 3D modelování – strojírenství, AutoCAD Architectural – stavebnictví)

 SPŠ, OU technická, strojní a stavební – Ú (3/2010)

 Kontaktní adresa: Ing.Vastimil Bejček, Projektové centrum VUT, Rybkova 332/1, 602 00 Brno,
 tel. 541 148 800, fax 541 148 818, e-mail: bejcek@lli.vutbr.cz, http://www.lli.vutbr.cz

B 54) Cestou do parlamentu – studentská debatní soutěž (6. ročník, Agora Central Europe) – 3 kategorie

 SŠ – (2.–3.ročníky) – Š (individuální termín), K (2–3/2010), Ú (6/2010, Praha)

 Kontaktní adresa: Bc. Kateřina Škaloudová, Agora Central Europe, Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4,
 tel. 261 222 914, e-mail: katerina.skaloudova@agora-ce.cz www.agora-ce.cz/cestoudoparlamentu

B 55) Debate League v anglickém jazyce (15.ročník). Soutěž je dlouhodobá. Všichni soutěžící se účastní 2–4 

celostátních soustředění – kvalifi kačních turnajů (SKT), 4 nejlepší družstva postupují do ústředního 

kola.

 SŠ – SKT (23. – 25. 10. 2009, 20. – 22. 11. 2009, 5. – 7. 2. 2010, 26. – 28. 3. 2010), Ú (23. – 25. 4. 2010)

 Kontaktní adresa: Mgr. Petr Kouba, GJŠ Přerov, Komenského 29, 752 00 Přerov, tel. 776 226 828,
 e-mail: info@debatovani.cz, www.debatovani.cz 

B 56) Den psychologie – (5.ročník)- soutěž pro studenty 2.- 4.ročníků středních odborných škol zdravotnických 

a sociálních

 SŠ – Š ( 2/2010), K (3/2010), Ú (14. – 15. 4. 2010, Kyjov)

 Kontaktní adresa: Mgr. Jindřiška Mikulčíková, Střední odborná škola zdravotnická Komenského 46, 
697 01 Kyjov, tel. 518 612 236, e-mail: ina.mikulcikova@centrum.cz

B 57) Práce s grafi ckými programy na stavební průmyslovce (9. ročník, Střední průmyslová škola stavební, 

České Budějovice) – soutěž v projektování rodinného domu pomocí grafi ckých programů (ArchiCAD, 

Allplan, ADT) určená pro žáky 3.–4. ročníků studijního oboru Stavebnictví – zaměření pozemní stavitel-

ství

 SPŠ stavební – Ú (25. 3. 2010, České Budějovice)

 Kontaktní adresa: Ing. Karel Hes, Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, 372 11 České Budějovi-
ce, tel. 387 001 416, fax 387 001 410, e-mail: karel.hes@gmail.com, www.spsstavcb.cz

B 58) Sladké opojení (6. ročník, Střední škola hotelová a služeb, Kroměříž) – soutěž odborných učilišť a prak-

tických škol v oboru cukrářské práce 29-54-E/003; 1 kategorie (dvoučlenná družstva)

 OU a PrŠ – Ú (13. 5. 2010, Kroměříž)

 Kontaktní adresa: Mgr. Svatava Mlčochová, Střední škola hotelová a služeb, Na Lindovce 1463,
 767 01 Kroměříž, tel. 573 504 502, fax 573 504 501, e-mail: skola@hskm.cz, www.hskm.cz

B 59) Finanční gramotnost (1. ročník) – soutěž ZŠ a SŠ v teoretických a praktických znalostech v oblasti fi -

nanční gramotnosti; 

 2 kategorie dle ročníku školy

 ZŠ (6.–9. ročník) – Š (do 27. 2. 2010), O (18. 3. 2010), K (14. 4. 2010), Ú (6. – 7. 5. 2010, Praha);

 SŠ – Š (do 27. 2. 2010), O (18. 3. 2010), K (14. 4. 2010), Ú (6. – 7. 5. 2010, Praha)

 Kontaktní adresa: Ing. Ivo Gottwald, Finanční gramotnost, o.p.s., Vyšehradská 320/49 128 00 Praha 2, 
tel. 221 979 214, mobil: 725  778 776, e-mail:info@fi nancnigramotnost.eu,

 www.fi nancnigramotnost.eu
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2. Další soutěže celostátního resp. nadregionálního charakteru

2.1.  Umělecké soutěže

C 1) Máme rádi přírodu (16. ročník, Hnutí Brontosaurus a Centrum ekologické výchovy při SVČ Hodonín) 

– výtvarná, literární a fotografi cká soutěž – 6 kategorií dle věku

 MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, SVČ... – ÚK (vyhlášení 1/2010, uzávěrka 12. 4. 2010, slavnostní vyhlášení 8. 5. 2010)

 Kontaktní adresa: Mgr. Dalimil Toman, Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 10, 602 00 Brno, tel. 544 215 585, 
e-mail: hnuti@brontosaurus.cz, www.brontosaurus.cz

C 2) Ekofór 2010 (7. ročník, Hnutí Brontosaurus) – tvorba kreslených vtipů na téma příroda a vztah člověka 

k přírodě (2 kategorie dle věku – do 15 let, nad 15 let)

 ZŠ, SŠ, ZUŠ, SVČ… – ÚK (vyhlášení 1/2010, uzávěrka 7. 4. 2010)

 Kontaktní adresa: Ing. Petra Kuchtová, Krynická 495, 181 00 Praha 8, tel. 776 611 226,
 e-mail: ekofor@brontosaurus.cz, www.ekofor.cz 

C 3) Náchodská prima sezóna (13. ročník, Náchodská prima sezóna) – celostátní soutěž v oborech: poezie, 

próza, scénář (uzávěrka 17. 2. 2010), fotografi e, výtvarná tvorba, fi lm (uzávěrka 17. 3. 2010). Dále se na-

bízí školním kapelám a divadelním souborům zúčastnit se nesoutěžní přehlídky – SŠ, VOŠ, ZUŠ, SVČ

 Kontaktní adresa: Petra Němcová, Náchodská prima sezóna, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod,
 tel. 604 384 283, e-mail: primasezona@seznam.cz, www.primasezona.cz

C 4) Ahoj z prázdnin (20. ročník, Dům dětí a mládeže Šumná) – výtvarná soutěž (5 kategorií dle věku)

 MŠ, ZŠ, ZUŠ, SVČ… – ÚK (uzávěrka 20. 10. 2009)

C 5) Příroda kolem nás (10. ročník, Dům dětí a mládeže Šumná, Správa Národního parku Podyjí Znojmo) – 

výtvarná soutěž s tematikou ochrany přírody (5 kategorií dle věku a ročníku školy)

 MŠ, ZŠ, ZUŠ, SVČ… – ÚK (uzávěrka 31. 1. 2010)

C 6) Kniha a já (19. ročník, Dům dětí a mládeže Šumná) – výtvarná soutěž, jejímž posláním je zachytit zážitky 

dětí z četby oblíbené knihy, svého oblíbeného literárního hrdinu (5 kategorií dle věku a ročníku školy)

 MŠ, ZŠ, ZUŠ, SVČ… – ÚK (uzávěrka 15. 3. 2010)

C 7) Vánoční malování (15. ročník, Dům dětí a mládeže Šumná) – výtvarná soutěž s vánoční a zimní temati-

kou (5 kategorií dle věku a ročníku školy)

 MŠ, ZŠ, ZUŠ, SVČ… – ÚK (uzávěrka 6. 12. 2009)

 Kontaktní adresa u soutěží C 4 až 7: Dagmar Větříčková, Dům dětí a mládeže, 671 02 Šumná č. 124,
 tel./fax 515 291 436, e-mail: ddmsumna@orgman.cz, http://sis.znojmo.cz/ddmsumna

C 8) Zlatá struna (12. ročník, Sdružení pro volný čas DEMARO Plzeň a Středisko volného času dětí a mláde-

že) – kytarová soutěž, 2 kategorie dle věku (do 14 a do 18 let včetně).

 ZŠ, SŠ, ZUŠ – K (1. 9. – 15. 12. 2009), Ú (16. – 17. 1. 2010, Plzeň)

 Kontaktní adresa: Mgr. Marcela Holomelová, Sdružení pro volný čas DEMARO Plzeň, Ledecká 23,
 323 16 Plzeň, tel. 377 523 962, fax 377 538 822, e-mail: m.holomelova@seznam.cz, www.svedomecek.cz

C 9) Violoncellová soutěž Jana Vychytila (4. ročník, Hudební škola hl. m. Prahy) – 6 kategorií dle věku

 ZUŠ, konzervatoře, SŠ uměleckého charakteru – přihlášky do 30.10.2009, Ú (28.-29.11.2009, Praha)

 Kontaktní adresa: Blanka Blahová, Hudební škola hl. m. Prahy, Komenského nám. 400/9,
 130 00 Praha 3, tel. 777 692 287, 221 434 795, e-mail: spravce@hudebniskola.cz,
 www.hudebniskola.cz/violoncellova-soutez-jana-vychytila.php

C 10) Pardubická arabeska – soutěž v klasickém tanci (6. ročník, Základní umělecká škola, Pardubice) – 

5 kategorií dle věku (6–26 let) ve 2 oborech (sólo, skupiny)

 ZUŠ, soukromé taneční školy, školy při divadlech – ÚM (20. 3. 2010, Pardubice)

 Kontaktní adresa: Mgr. Lenka Demlová, Základní umělecká škola, Havlíčkova 925, 530 02 Pardubice,
 tel.466 501 298, e-mail:zus.pce@tiscali.cz, www.pardubicka-arabeska.webgarden.cz

C 11) Můj koncert 2009 – mezinárodní přehlídka ZUČ dětských domovů a obdobných zařízení z evropských 

zemí, (zpěv, tanec, hra na hudební nástroj, hudební skupiny, recitace – vlastní tvorba)
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 Ú (24. – 27. 9. 2009 Chomutov – Chomutovské divadlo)

 Kontaktní adresa: Mgr.Jitka Pojmanová ředitelka, Dětský domov a Školní jídelna, Čelakovského 822, 
430 02 Chomutov, tel.474 622 861, 474 626 903, e-mail: ved.vych@ddcv.cz, www.ddcv.cz 

C 12) Fotografi cká soutěž „Pohledy do přírody“ (15. ročník, Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP) – 

2 kategorie dle věku (do 12 let a do 18 let) 

 MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, SVČ… – ÚK (uzávěrka prací 15. 10. 2009)

 Kontaktní adresa: Ing. Michal Kulík, Sdružení mladých ochránců přírody, poštovní přihrádka 447,
 111 21 Praha 1, tel. 224 912 466, fax 224 921 765, e-mail: mk@smop.cz, www.smop.cz

2.2.  Sportovní soutěže

Informace o dalších tradičních sportovních soutěžích „typu C“, které vyhlásí Asociace školních sportovních 

klubů ČR, budou zveřejněny v manuálu „Veřejně prospěšné programy AŠSK ČR ve školním roce 2009–10“. Ten 

bude od poloviny srpna 2009 k dispozici na krajských úřadech, na pedagogických centrech, městských úřadech 

větších měst a dále na Okresních a Krajských radách AŠSK ČR.

Kontaktní adresa sportovních soutěží typu C: Dr. Ladislav Petera, CSc., Asociace školních sportovních klubů ČR, 
José Martího 31, 162 52 Praha 6, tel. 220 172 145, fax 220 562 235,
e-mail: petera@ftvs.cuni.cz, www.assk.cz

2.3.  Soutěže pro žáky a mládež se speciálními vzdělávacími potřebami

C 13) Mistrovství ČR dětí a mládeže v nohejbalu (4. ročník, Český svaz mentálně postižených sportovců) – 

2 kategorie dle věku a typu postižení

 spec. školy – R (10/2010), Ú (11/2010, Jirkov nebo Údlice)

 Kontaktní adresa: Mgr. Marek Dvořák, tel. 603 349 357, e-mail: mdvorak@seznam.cz 

C 14) Mistrovství ČR dětí a mládeže v přespolním běhu (16. ročník, Český svaz mentálně postižených spor-

tovců) – 2 kategorie dle věku a dle typu postižení

 spec. školy – R (9/2008), Ú (9/2008, Jablonec n. N.)

 Kontaktní adresa: Mgr. Alena Erlebachová, Český svaz mentálně postižených sportovců, o. s.
 Květnové rev. 319/19, 460 14 Liberec, tel. 775 729 148, e-mail: csmps.lbc@volny.cz

C 15) Mistrovství ČR dětí a mládeže v atletice (16. ročník, Český svaz mentálně postižených sportovců, o. s.

– 2 kategorie dle typu postižení

 spec. školy – R (5/2010, Ú (5/2010, Praha)

 Kontaktní adresa: Mgr. Josef Filip, Český svaz mentálně postižených sportovců o. s., Vratislavova 6/31, 
128 00 Praha 2, tel. 224 920 683, e-mail: fi lipouvysehrad.cz

C 16) Mistrovství ČR dětí a mládeže v košíkové (16. ročník, Český svaz mentálně postižených sportov-

ců, o. s.)

 spec. školy – Ú (1/2010, Hradec Králové)

 Kontaktní adresa: Pavel Hampl, Český svaz mentálně postižených sportovců, o. s., 17. listopadu 1212,
 500 03 Hradec Králové, tel.495 000 670, e-mail:pavel.hampl@ouhk.cz 

C 17) Mistrovství ČR dětí a mládeže v cyklistice (12. ročník, Český svaz mentálně postižených sportovců, 

o. s. – 2 kategorie dle věku a typu postižení

 spec. školy – R (6/2010), Ú (10. – 11. 9. 2010)

 Kontaktní adresa: Mgr. Vladimír Slavík, Český svaz mentálně postižených sportovců, o. s., 1. máje 59, 
411 45 Úštěk, tel. 416 795 540, e-mail: zvs.ustek@wo.cz

C 18) Mistrovství ČR dětí a mládeže v fl orbalu (11. ročník, Český svaz mentálně postižených sportovců)

 spec. školy – R (1–2/2010), Ú (3–4/2010, Praha)

 Kontaktní adresa: Mgr. Roman Lukavský, Český svaz mentálně postižených sportovců, o. s.,
 Chabařovická 1125, 182 00 Praha 8, tel. 723 885 933, e-mail: csmps.lukavsky@seznam.cz
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C 19) Mistrovství ČR dětí a mládeže v malé kopané (10. ročník, Český svaz mentálně postižených spor-

tovců)

 spec. školy – R (4–5/2010), Ú (5–6/2010)

C 20) Mistrovství ČR mentálně postižených dětí a mládeže v kopané (9. ročník, Český svaz mentálně posti-

žených sportovců) – 1 kategorie (muži)

 spec. školy – Ú (5–6/2010, Chroustovice)

 Kontaktní adresa u soutěží C 28 a 29: Miloš Heyduk, Český svaz mentálně postižených sportovců, o. s., 
538 63 Chroustovice 75, tel. 469 674 430, e-mail: milos.heyduk@seznam.cz

C 21) Mistrovství ČR dětí a mládeže v lyžování (14. ročník, Český svaz mentálně postižených sportovců, 

o. s.) – 2 kategorie dle typu postižení

 spec. školy – R (1/2010), Ú (1–3/2010)

C 22) Mistrovství ČR dětí a mládeže ve stolním tenise (17. ročník, Český svaz mentálně postižených sportov-

ců, o. s.) – 2 kategorie dle typu postižení

 spec. školy – R (11/2009), Ú (11/2009, Hradec Králové)

C 23) Mistrovství ČR dětí a mládeže v tenise (13. ročník, Český svaz mentálně postižených sportovců, o. s.,) 

– 2 kategorie dle typu postižení

 spec. školy – R (5/2010), Ú (6/2010)

 Kontaktní adresa u soutěží C 30, 31, 32: Dr. Pavel Svoboda, Český svaz mentálně postižených sportov-
ců, o. s., Durychova 1381, 500 12 Hradec Králové,tel. 495 518 661, e-mail: svoboda.csmps@tiscali.cz

C 24) Mistrovství ČR dětí a mládeže v plavání (21. ročník, Český svaz mentálně postižených sportovců, o. s.)

– 2 kategorie dle typu postižení

 Spec.školy – R (1–3/2010), Ú (4/2010, Liberec)

 Kontaktní adresa: Mgr.Alena Erlebachová, Český svaz mentálně postižených sportovců, o. s.,
 Květnové rev. 319/19, 460 14 Liberec, tel. 775 729 148, e-mail: csmps.lbc@volny.cz

2.4.  Ostatní soutěže

C 25) Baltíkův borec 2009/2010 (4. ročník), 4 kategorie ZŠ (B3, B4 mladší žáci, B3, B4 starší žáci), 

 Etapová soutěž v programování v jazycích B3 a B4

 18 kol – (září 2009 – květen 2010, 14 denní intervaly)

 Kontaktní adresa: Eva Klasová, DDM Bílina, Havířská 599/10, okr. Teplice, tel. 417 821 577,
 e-mail: eva.klasova@ddmbilina.cz, www.ddmbilina.cz

C 26) Vánoce s Baltíkem 2009 (8. ročník) – programátorská soutěž o nejhezčí program s vánoční tematikou – 

2 kategorie dle věku

 ZŠ – Š (12/2009), ÚK (12/2009)

C 27) Mezinárodní soutěž v programování Baltík 2010 (7. ročník) – 3 kategorie dle ročníku školy (1. stupeň 

ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ)

 ZŠ, SŠ – Š (1. 11. 2009 – 28. 2. 2010), R (3/2010), Ú (4/2010), ÚM (6/2010 Kopřivnice)

 Kontaktní adresa soutěží C 26 a 27: Mgr. Zuzana Kocíková, TIB – občanské sdružení, K Rovinám 535/20, 
158 00 Praha 5, tel. 603 195 233, e-mail: zuzana.kocikova@tib.cz, www.tib.cz

C 28) Soutěž dětí a mládeže v radioelektronice (33. ročník, Český radioklub) – 3  kategorie dle věku

 ZŠ, SŠ – O (3/2010), K (4/2010), Ú (14. – 16. 5. 2010, Hradec Králové)

 Kontaktní adresa: Mgr. Vojtěch Horák, Dům dětí a mládeže, Rautenkrancova 1241, 500 03 Hradec Králo-
vé, tel. 495 514 531–3, 777 758 440, fax 495 511 208, e-mail: info@barak.cz, www.barak.cz, www.crk.cz

C 29) Logická olympiáda (2.ročník) – 2 věkové kategorie

 ZŠ, SŠ – Š (10/2009), K (10.–11./2009), Ú (11/2009)

 Kontaktní adresa: Ing. Tomáš Blumenstein, Mensa ČR, Pod Žvahovem 463, 152 00 Praha 5,
 tel 603 726 030, e-mail: tblumen@mensa.cz, www.mensa.cz, www.logickaolympiada.cz 
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C 30) Literární soutěž O cenu barda Marigolda – literární soutěž pro mládež ve věku 10–19 let, v kategoriích 

science fi ction, fantasy, horor a pohádka. Příspěvky je možné zaslat i elektronické podobě do 15. 11. 2009. 

Vyhlášení výsledků (2/2010).

 Kontaktní adresa: Václav Fořtík, Výkonný ředitel Centra nadání o.s., Zavadilova 3, 160 00 Praha 6,
 tel. 603 234 368, e-mail: vaclav.fortik@centrumnadani.cz, www.centrumnadani.cz 

C 31) Mistrovství České republiky v deskových hrách a skládání puzzlí – 8 kategorií (2 ve hře Ubongo,

2 ve hře Pebtago, 3 ve skládání puzzlí a jedna týmová kategorie) 

 K (9/2009 – 11/2009), Ú (28. 11. 2009, Praha)

 Kontaktní adresa:PaedDr. Tomáš Houška, Česká pedagogická komora, Václavkova 2, 160 00 Praha 6,
 tel. 603 162 724, 728 213 180, e-mail:tomas.houska@seznam.cz jan.vodicka@nidm.cz, www.mer-hry.cz

C 32) Cena knihovny Václava Havla za studentský esej – literární soutěž podporující kritické myšlení a schop-

nost písemné formulace myšlenek (1. ročník) – 1 kategorie dle ročníku školy

 SŠ – Ú (uzávěrka do 30. 9. 2009, vyhodnocení prací 11/2009 Praha), 

 Kontaktní adresa: doc.PhDr.Martin C.Putna, Knihovna Václava Havla, o.p.s., Voršilská 10,
 110 00 Praha 1, tel. 222 220 112, e-mail: info@vaclavhavel-library.org

C 33) Žijeme na jedné zemi – (2. ročník) – Ústav pro informace ve vzdělávání a Národní pedagogická knihovna 

Komenského – literární soutěž 

 – 1 kategorie pro SŠ (vyhlášení 9/2009, uzávěrka 20. 11. 2009) 

 Kontaktní adresa: Mgr. Alice Košková, Národní pedagogická knihovna Komenského, Mikulandská 5, 
116 74 Praha 1, tel. 221 966 402, e-mail: koskova@npk.cz

C 34) Debatní liga v českém jazyce (15. ročník)
 Soutěž je dlouhodobá. Všichni soutěžící se účastní 2–4 celostátních soustředění – kvalifi kačních turnajů 

(SKT), 8 nejlepších družstev postupuje do ústředního kola.

 SŠ – SKT ( 23. – 25. 10. 2009, 20. – 22. 11. 2009, 5. – 7. 2. 2010, 26. – 28. 3. 2010), Ú (23. – 25. 4. 2010)

 Kontaktní adresa: Mgr.Petr Kouba, GJŠ Přerov, Komenského 29, 752 00 Přerov, tel 776 226 828,
 e-mail: info@debatovani.cz, www.debatovani.cz

C 35) Debatics – (2. ročník) debatní soutěž dětí a mládeže o tom proč a jak měnit svět. Soutěž v anglickém 

jazyce. 

 2 kategorie dle ročníku školy (A – žáci 6.–9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, 

B – žáci 1.–4. ročníků SŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií; 

 Š (do 13. 11. 2009), K (do 22. 12. 2009), Ú (5. – 6. 2. 2010, Praha)

C 36) Debatiáda – (3. ročník) debatní soutěž dětí a mládeže o tom proč a jak měnit svět

 2 kategorie dle ročníku školy ( A – žáci 6.–9. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, 

B – žáci 1.–4. ročníků SŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, 

 Š (do 13. 11. 2009, K (do 22. 12. 2009), Ú (5.–6. 2. 2010, Praha)

 Kontaktní adresa: C 34 a C 35 Mgr. René Brinda, ČOG, Cihelní 410, 728 01 Frýdek Místek,
 tel. 776 830 370, e-mail: debatiada@debatovani.cz, www.debatovani.cz 

C 37) Zlatý pohár LINDE (14. ročník, fi rma Linde Technoplyn, a. s.) – mezinárodní soutěž žáků středních škol 

ve svařování (věková hranice 19 let) v metodách 111, 135, 141, 311

 SOŠ, SOU – ÚM (20. – 21. 4. 2010, Frýdek-Místek)

 Kontaktní adresa: Mgr. Josef Pělucha, Střední škola strojírenská a dopravní, Lískovecká 2089,
 738 01 Frýdek-Místek, tel. 558 621 807, e-mail: sssdfm.@sssdfm.cz, www.sssdfm.cz

C 38) Vědomostní olympiáda Cechu topenářů a instalatérů ČR (9. ročník, Cech topenářů a instalatérů ČR) 

– vědomostní soutěž žáků 2. a 3. ročníků SOŠ, SOU a U v oboru topenář a instalatér

 SOŠ, SOU, U – Š (12/2009), K (3/2010), Ú (4/2010 Brno)

 Kontaktní adresa: Franz Ziegler, Cech topenářů a instalatérů ČR, Pražská 38b, 642 00 Brno-Bosonohy, 
tel./fax 543 234 746, e-mail: cti@cechtop.cz, www.cechtop.cz

C 39) Voňavé pečení – soutěž odborných dovedností v oboru pekařské práce (1 ročník). Soutěž je určena žákům 

2. ročníků odborných učilišť se speciálními vzdělávacími potřebami

 OU – Š (do 27. 2. 2010) Ú (5/2010)
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 Kontaktní adresa: Bc.Hana Manová, Odborné učiliště a Praktická škola, Lomená 44, 617 00 Brno,
 tel. 724 760 563, e-mail: manova@seznam.cz

C 40) Hanácký pohár 2010 (13. ročník, Střední odborné učiliště obchodní Prostějov, Starorežná Prostějov, k. s. 

a Česká barmanská asociace) – koktejlová soutěž juniorů s mezinárodní účastí

 SOU, OU – Ú (24. 3. 2010)

 Kontaktní adresa: Mgr. Milan Soukup (ředitel), Střední odborné učiliště obchodní, nám. Ed. Husserla 1, 
796 55 Prostějov, tel. 582 351 977, fax 582 346 244, e-mail: souobch@pvskoly.cz,

 www.souobch.pvskoly.cz

C 41) Festival znalostí o nápojích – Mladý sommelier a Brněnský soudek 2009 (15. ročník, Hotelová škola, 

s.r.o., Brno) – soutěž žáků odborných hotelových a gastronomických škol (1 kategorie dle ročníku školy)

 HŠ, SOŠ, SOU – Ú (10/2009, Brno)

C 42) Brněnský šejkr 2010 (16. ročník, Hotelová škola s.r.o., Brno, Česká barmanská asociace) – soutěž žáků 

odborných škol ve znalostech o míchaných nápojích a míchání nápojů – 2 kategorie (junior a profesio-

nál)

 HŠ, SOŠ, SOU – Ú (4/2010, Brno)

 Kontaktní adresa u soutěží C 40 a 41: JUDr. Helena Fišerová, PhDr. Ludmila Bartoňová,
 Hotelová škola s.r.o., Bosonožská 9, 625 00 Brno, tel. 547 218 247, fax 547 218 053,
 e-mail: info@hotskolabrno.cz, www.hotskolabrno.cz 

C 43) Kroměřížská juniorská koktejlová soutěž 2010 (11. ročník, Střední škola hotelová a služeb, Kroměříž) 

– soutěž ve znalostech a dovednostech mladých barmanů

 SOŠ, HŠ, SOU – Ú (10. 2. 2010, Kroměříž)

C 44) O pohár města Kroměříže (14. ročník, Střední škola hotelová a služeb, Kroměříž) – parkurové jezdecké 

závody

 SOŠ – Ú (19. 6. 2010, Kroměříž)

 Kontaktní adresa u soutěží C 42 a 44: Ing. Petr Hajný (ředitel), Střední škola hotelová a služeb,
 Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž, tel. 573 504 501, fax 573 504 555,
 e-mail: hajny@sosukm.cz, www.hskm.cz

C 45) Gastrománes (4. ročník, Střední škola hotelová a služeb, Kroměříž) – soutěž kuchařských dovedností 

žáků odborných učilišť, obor kuchařské práce 65-52-E/001 – 1 kategorie (dvoučlenná družstva)

 SOU – Ú (14. 4. 2010, Kroměříž)

 Kontaktní adresa u soutěží C 42 a 44: Ing. Petr Hajný (ředitel), Střední škola hotelová a služeb,
 Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž, tel. 573 504 501, fax 573 504 555,
 e-mail: hajny@sosukm.cz, www.hskm.cz

C 46) Chovatelské dovednosti mládeže v oborech: chov králíků, holubů, drůbeže, ovcí a koz, kožešinových 

zvířat, drobných hlodavců, koček, psů, exotického ptactva, akvaristika a teraristika. 2 kategorie dle věku 

(I do 14 let, II –15–18 let)

 Ú – (8/2010)

 Kontaktní adresa: Jana Korbová, tajemnice ÚKPM, Český svaz chovatelů, Maškova 3, 182 00 Praha 8, 
tel. 284 683 437, e-mail: sekretariat@cschdz.cz, www.cschdz.cz 

C 47) Prodavač 2009 – Český prodavač v EU (5. ročník, Střední škola obchodu a služeb, Ústí n. L.) – soutěž 

žáků odborných škol pro obor 66-51-H/004 Prodavač – smíšené zboží – ve znalostech a praktických do-

vednostech, 3 kategorie dle ročníku školy

 SŠ, SOU – Ú (4/2010, Ústí n. L.)

 Kontaktní adresa: Mgr. Irena Koťátková, Střední škola obchodu a služeb, Keplerova 7,
 400 07 Ústí nad Labem, tel. 475 316 970, fax 475 316 980,
 e-mail: reditel@obchodniskola.cz, www.obchodniskola.cz

C 48) Paragraf 11/55 (9. ročník, SVČ Ivančice) – soutěž ke zvyšování právního vědomí – 1 kategorie dle roč-

níku školy (11–15 let)

 ZŠ – Š (10. 1. – 31. 3. 2010, O (1. – 30. 4. 2010), K (1. – 31. 5. 2010), Ú (1. – 20. 6. 2010)
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C 49) e-Paragraf 11/55 (9. ročník, SVČ Ivančice) – internetová soutěž jednotlivců ke zvyšování právního vědo-

mí – 1 kategorie dle ročníku školy (11–15 let)

 ZŠ – ŠK (10. 1.–31. 3. 2010), O (1.–30. 4. 2010), K (1. – 31. 5. 2010), Ú (18. – 23. 6. 2010)

C 50) Evropa našima očima (2. ročník, SVČ Ivančice) – vědomostní soutěž o Evropské unii a Evropě – 

1 kategorie pro pětičlenné týmy žáků (11–15 let) – 

 ZŠ – ŠK (3/2010), O (4/2010), K (5/2010), Ú (6/2010)

 Kontaktní adresa u soutěží C 40 a 41: Bc. Simona Chabinová, Středisko volného času Ivančice,
 Komenského nám. 7, 664 91 Ivančice, tel. 546 451 292, fax 546 437 119,
 e-mail: chabinova@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz, www.paragraf1155.cz 

C 51) Harmonie – mistrovství republiky mladých kadeřníků a kosmetiček (8. ročník, Střední škola potravinář-

ská a služeb, Brno, Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička) – 3 obory (kadeřnice dámská, 

kadeřnice pánská, kosmetička)

 SOU, SŠ – Ú (18. 2. 2010, Brno)

 Kontaktní adresa: Ing. Miroslava Mertlíková, Střední škola potravinářská a služeb,
 Charbulova 106, 618 00 Brno, tel. 548 424 155, 723 635 444, fax 548 216 331,
 e-mail: mertlikova@soups.cz, www.soups.cz

C 52) Bible a my (17. ročník, Základní škola M. Kudeříkové, Strážnice) – 4 kategorie dle ročníku školy (4.–5. 

ročník ZŠ; 6.–7. ročník ZŠ; 8.–9. ročník ZŠ; SŠ)

 ZŠ, SŠ – Š (do 13. 11. 2009), O (do 27. 11. 2009), Ú (10. 2. 2010, Strážnice)

 Kontaktní adresa: Mgr. Jiří Hrabovský, Návrší Svobody 26, 623 00 Brno, tel. 737 287 785,
 e-mail: jhrabovsky@atlas.cz, www.bibleamy.cz 

C 53) Vítr do plachet – program Nadačního fondu Deany a Juraje Jakubiskových, Plaváček, orientovaný na 

vyhledávání talentovaných dětí ze sociálně slabých skupin v oborech:

 Tanec (ZŠ 1.–9. ročník, SŠ 1.–4. ročník, VŠ do 26 let) – Ú (25. 5. 2010, Praha)

 Hudba + drama ( ZŠ 1.–9. ročník, SŠ 1.–4. ročník, VŠ do 26 let) – Ú (9. 6. 2010, Praha)

 Výtvarná tvorba (ZŠ 1.–9. ročník, SŠ 1.–4. ročník, VŠ do 26 let) – Ú ( 22. 6. 2010, Praha)

 Sport (ZŠ 1.–9. ročník, SŠ 1.–4. ročník, VŠ do 26 let) – Ú ( 16. 6. 2010, Praha)

 Kontaktní adresa: Lucie Fröhlichová – ředitelka, Nadační fond Plaváček, Vodičkova 36, 110 00 Praha 1, 
tel. 296 236 353, e-mail: nfplavacek@jakubiskofi lm.com

Obecná ustanovení:

1. Subjekty a řídící orgány, které zabezpečují jednotlivé soutěže na úrovni ústředí, si vyhrazují právo změnit 

v přehledu uvedené termíny konání jednotlivých stupňů soutěží, příp. místa konání ústředních kol. Přesné 

termíny a místa konání budou uvedeny v propozicích a pozvánkách na soutěž, u sportovních soutěží ve výše 

zmíněné brožuře ”Veřejně prospěšné programy AŠSK ČR ve školním roce 2009/10”.

2. Věkové kategorie u sportovních soutěží:

 kategorie I. (mladší děti) – 1. až 3. ročník ZŠ (ročník narození 2003, 2002, 2001, 2000,)

 kategorie II. (starší děti) – 4. až 5. ročník ZŠ (ročník narození 1999, 1998, 1997)

 kategorie III. (mladší žáci) – 6. až 7. ročník ZŠ (ročník narození 1997, 1996, 1995) a odpovídající ročníky 

víceletých gymnázií

 kategorie IV. (starší žáci) – 8. až 9. ročník ZŠ (ročník narození 1995, 1994, 1993) a odpovídající ročníky více-

letých gymnázií

 kategorie V. (studenti) – 1. až 4. ročník SŠ (ročník narození 1993, 1992, 1991, 1990, 1989) a odpovídající 

ročníky víceletých gymnázií

3. Legenda:

 Š – školní kolo, Z – základní kolo, O – okresní kolo, R – regionální (oblastní) kolo, K – krajské kolo, Ú – 

ústřední kolo

 ÚM – závěrečný stupeň soutěže s mezinárodní účastí

 (O) – okresní kolo, které se uskuteční podle možností
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 OK, KK, ÚK, MK – příslušný stupeň soutěže realizovaný ”korespondenční formou” (zaslání úkolů, výrobků 

apod. na místo a do termínu dle propozic soutěže), tj. bez fyzické účasti soutěžících; zpravidla následuje slav-

nostní vyhlášení výsledků spojené s koncertem, ukázkami prací apod.

 ZŠ – základní škola (příp. odpovídající nižší ročníky šestiletých a osmiletých gymnázií), SŠ – střední škola, 

G – gymnázium, SPŠ – střední průmyslová škola, SPgŠ – střední pedagogická škola, VOŠ – vyšší odborná 

škola, VŠ – vysoká škola, ZUŠ – základní umělecká škola, ISŠ – integrovaná střední škola, HŠ – hotelová 

škola, SVČ – středisko volného času, NNO – nestátní neziskové organizace, apod. – zkratky škol, příp. škol-

ských zařízení a dalších organizací, jimž jsou soutěže či příslušné kategorie, obory soutěží určeny. Za těmito 

zkratkami jsou uvedena označení kategorií, pokud jsou běžně užívána (např. u Matematické olympiády „P“ 

značí „programování“, Z9, Z8… příslušné kategorie této soutěže)

 RVJ – rozšířená výuka jazyků.

4. Soutěže jsou určeny i žákům příslušných ročníků jiných druhů a typů škol (např. soutěž určená žákům 

7. ročníků ZŠ je i pro žáky 2. ročníků osmiletých gymnázií apod.). Podrobnosti budou uvedeny v organizač-

ních pokynech a propozicích k jednotlivým soutěžím či přehlídkám a bulletinech vydávaných subjekty a řídí-

cími orgány, které zabezpečují jednotlivé soutěže na úrovni ústředí.

5. Finanční prostředky na zabezpečení okresních a krajských kol vybraných soutěží poskytne MŠMT krajským 

úřadům podle § 163 odst.1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším od-

borném a jiném vzdělávání. Tyto orgány veřejné správy pověří organizací těchto akcí školy a školská zařízení 

ve své působnosti, a to v úzké spolupráci se subjekty a řídícími orgány, které zabezpečují jednotlivé soutěže 

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

pro základní vzdělávání:

Melichárková, I., Švecová, L.: Český jazyk pro 2. ročník ZŠ

a Pracovní sešit

Č. j.: 6 295/2009-22, cena: 139 + 49 Kč

9. 6. 2015 Dialog
součást 

ucelené řady

Vincente, Cristache, Neuner, Pilypaityté, Kirchner, Szakály: 

Deutsch.com 1

Č. j. 6 547/2009-22, cena: 335 Kč

11. 6. 2015 Hueber Verlag
součást 

ucelené řady

Jelínek, S., Alexefova, L. F., Hříbková, R., Žofková, H.: 

Raduga po-novomu 3

Č. j.: 6 976/2009-22, cena: 219 + 119 Kč

15. 6. 2015 Fraus
součást 

ucelené řady

Hricz, M.: Matematické… minutovky 6. a 7. ročník ZŠ, 1. a 2. díl 

Č. j.: 9 725/2009-22, cena: 4 x 30 Kč
15. 6. 2015 Prodos

součást 

ucelené řady

Janošková, D., Ondráčková M., Čeličová, A.: Občanská výchova 6 

s blokem Rodinná výchova

Č. j.: 9 298/2009-22, cena: 159 Kč

15. 6. 2015 Fraus
součást 

ucelené řady

Binterová, H., Fuchs, E., Tlustý, P.: Matematika 8 – Aritmetika, 

Geometrie (učebnice a pracovní sešit)

Č. j.: 7 206/2009-22, cena: 99 + 69 + 139 + 69 Kč

16. 6. 2015 Fraus
součást 

ucelené řady

Štiková, V.: Přírodověda 4 (učebnice a pracovní sešit)

Č. j.: 9 296/2009-22, cena: 85 + 45 Kč
22. 6. 2015 Nová škola

součást 

ucelené řady

Válková, V.: Dějepis pro 9. ročník (učebnice + pracovní sešit)

Č. j.: 5 985/2009-22, cena: 119 + 69 Kč
23. 6. 2015 SPN

součást 

ucelené řady

Malý, R., Mikulenková, H.: Čítanka 3 a pracovní sešit

Č. j.: 10 375/2009-22, cena: 110 (90) + 40 Kč
23. 6. 2015 Prodos

součást 

ucelené řady

Kosová, J., Hanušová, G., Řeháčková, A.: Český jazyk 3 a Pracovní sešit 1 

a 2 pro 3. ročník

Č. j.: 6 783/2009-22, cena: 129 + 39 + 49 Kč

23. 6. 2015 Fraus
součást 

ucelené řady

Potůčková, J.: Prvouka pro 2. ročník ZŠ, 1. a 2. díl

Č. j.: 11 217/2009-22, cena: 55 + 53 Kč
25. 6. 2015 Studio 1+1

součást 

ucelené řady

pro střední vzdělávání:

Křížová, K.: Betonové konstrukce I pro SPŠ a SOU stavební

Č. j.: 26 934/2008-23, cena: 275 Kč
6. 5. 2009 Sobotáles

Martinec, I., Tušková, J., Zimová, L.: Český jazyk pro střední školy – 

Mluvnice

Č. j.: 24 176/2008-23, cena: 299 Kč

5. 6. 2015 Fraus

Taišlová, J.: ON Y VA!! II (učebnice + pracovní sešity)

Č. j.: 4 609/2009-23, cena: 500 + 500 Kč
17. 6. 2015 LEDA

součást 

ucelené řady
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Distribuce: předplatné, jednotlivé částky na objednávku i za hotové – SEVT, a. s., 
Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon: 283 090 352, 283 090 254, fax: 
233 553 422; drobný prodej v prodejnách SEVT, a. s. – Praha 5, Elišky Peško-
vé 14, tel./fax: 257 320 049, – Praha 4, Jihlavská 405, tel./fax: 261 264 325 – Brno, 
Česká 14, tel./fax: 542 233 962 – Ostrava, Nádražní 29, tel./fax: 596 120 690 – 
České Budějovice, Česká 3, tel./fax: 387 319 045 a ve vybraných knihkupectvích. 
Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány před-
platitelům neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného 
jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší 
částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době 
od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. 
Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Lhůta 
pro uplatnění reklamací je stanovena na 15 dnů od data rozeslání, po této lhůtě 
jsou reklamace vyřizovány jako běžné objednávky za úhradu. V písemném styku 
vždy uvádějte IČ (právnická osoba), rodné číslo bez lomítka (fyzická osoba) 
a kmenové číslo předplatitele. Podávání novinových zásilek povoleno ŘPP 
Praha č.j. 1172/93 ze dne 9. dubna 1993. Podávanie novinových zásilek v Sloven-
skej republike povolené RPP Bratislava, pošta 12, č.j. 445/94 zo dňa 27. 12. 1994.

Vydává: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – Redakce: Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, telefon 234 811 437 – Administrace: pí-
semné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon: 283 090 352, 
283 090 354, fax: 233 553 422, www.sevt.cz, e-mail: sevt@sevt.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a distribuuje Magnet Press Slova-
kia, s. r. o., P.O. Box 169, 830 00 Bratislava, tel./fax: (004212) 44 45 45 59, tel./fax: (004212) 44 45 46 28 – Předpokládané roční předplatné se stanovuje 
za dodávku kompletního ročníku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Věstníku a pro tento rok 1. záloha činí 600 Kč – 
Vychází měsíčně – Tiskne: Sprint Servis, Lovosická 31, Praha 9.

Ztráta služebního průkazu

Česká školní inspekce oznamuje ztrátu služebního průkazu kontrolního pracovníka č. 108, znějící na jméno 

Bc. Bedřiška Starzewská.

Ztráta razítka

Dne 23. 6. 2009 došlo ke ztrátě 1 ks obdélníkového razítka s textem:

Základní škola T.G.Masaryka
 a

 mateřská škola
IČO: 710 05 111

538 63 Chroustovice 166
okres Chrudim

Písemnosti opatřené tímto razítkem po 23. 6. 2009 je třeba považovat za neplatné.

SDĚLENÍ
o opravě tiskové chyby

 

v  Oznámení o změně státní příspěvkové organizace  zřizované  MŠMT 
(č.j. 13 701/2009-31), uveřejněném v sešitu 7/2009 Věstníku MŠMT ČR

Na str. 7 sešitu 7/2009 Věstníku MŠMT ČR má být v Oznámení o změně státní příspěvkové organizace  zřizo-

vané  MŠMT (č.j. 13 701/2009-31) ve druhém odstavci správně uveden text:  

„Název Státní technické knihovny, identifi kační číslo: 61387142, se sídlem Mariánské nám. 190/5, PRAHA 1, 

státní příspěvkové organizace zřizované MŠMT  po změně ke dni 1. 7. 2009 zní: Národní technická knihovna 
(užívaná zkratka NTK), se sídlem 160 80 PRAHA 6, Dejvice, Technická 6/2710, Identifi kační číslo: 61387142, 
Datum změny: ke dni 1. 7. 2009.“.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CZE ()
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName <FEFF005B00530074015900650064006E00ED00200072006F007A006C006901610065006E00ED005D>
        /PresetSelector /MediumResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


