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PROVÁDĚCÍ PROGRAM KULTURNÍ, ŠKOLSKÉ A VĚDECKÉ SPOLUPRÁCE
MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY 

NA LÉTA 2014 – 2017

Vláda	České	republiky	a	vláda	Egyptské	arabské	republiky	(dále	jen	„smluvní	strany“)	vedeny	
přáním	upevňovat	 a	 rozvíjet	 vzájemnou	 spolupráci	 v	 oblasti	 vzdělání,	 vědy	 a	 kultury	 v	 souladu	
s	 Dohodou	 o	 kulturní	 spolupráci	 mezi	 Československou	 republikou	 a	 Egyptskou	 republikou,	
podepsanou	v	Káhiře	dne	19.	října	1957,	se	dohodly	na	sjednání	následujícího	Prováděcího	programu	
kulturní,	školské	a	vědecké	spolupráce	na	léta	2014	–	2017	:

Vědecký výzkum

Článek 1
Smluvní	strany	budou	podporovat	přímou	spolupráci	mezi	výzkumnými	ústavy	a	spolupráci	na	

projektech,	na	kterých	mají	společný	zájem.

Článek 2
Smluvní	 strany	 budou	 podporovat	 vzájemnou	 výměnu	 vědeckých	 informací,	 dokumentace	

a	dalších	materiálů.

Vysoké školství

Článek 3
Smluvní	 strany	 budou	 podporovat	 přímou	 spolupráci	 mezi	 vysokoškolskými	 institucemi	

se	 sídlem	v	zemích	smluvních	stran,	 jakož	 i	vzájemné	dohody	o	 takové	spolupráci.	Kromě	 toho	
budou	smluvní	strany	podporovat	činnost	Českého	egyptologického	ústavu	v	Egyptě	a	další	formy	
spolupráce	v	oblasti	egyptologie.

Článek 4
(a)	Každý	akademický	rok	česká	smluvní	strana	nabídne	stipendium	pro	vysokoškolské	učitele	

a	vědce	z	Egyptské	arabské	 republiky	na	celkovou	dobu	deset	 (10)	měsíců.	Toto	stipendium	 lze	
rozdělit	na	kratší	stipendia,	která	nebudou	kratší	než	jeden	(1)	měsíc	a	delší	než	pět	(5)	měsíců.	

(b)	 Každý	 akademický	 rok	 egyptská	 smluvní	 strana	 nabídne	 stipendium	 pro	 vysokoškolské	
učitele	a	vědce	z	České	republiky	na	celkovou	dobu	deset	(10)	měsíců.	Toto	stipendium	lze	rozdělit	
na	kratší	stipendia,	která	nebudou	kratší	než	jeden	(1)	měsíc	a	delší	než	pět	(5)	měsíců

(c)	 Smluvní	 strany	 zajistí	 stipendijní	 pobyt	 kandidátů	 nominovaných	 dle	 tohoto	 článku	
Prováděcího	programu	na	základě	předložených	pozvání/souhlasů	hostitelských	institucí	s	pobytem	
a	programem	nominovaných	kandidátů.

Článek 5
Každý	akademický	rok	si	smluvní	strany	navzájem	nabídnou	stipendia	v	doktorských	studijních	

programech,	 jejichž	 celková	 délka	 bude	 maximálně	 třicet	 šest	 (36)	 měsíců	 v	 rámci	 jednoho	
akademického	roku.	

ČÁST NORMATIVNÍ
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Článek 6
(a)	Každý	akademický	rok,	česká	smluvní	strana	nabídne	pět	(5)	stipendií	pro	egyptské	studenty	

ke	studiu	českého	jazyka	v	bakalářských	a	magisterských	studijních	programech	na	jedné	z	českých	
veřejných	vysokých	škol;	každé	ze	stipendií	bude	na	dobu	maximálně	pěti	(5)	měsíců.

(b)	Každý	akademický	rok,	egyptská	smluvní	strana	nabídne	pět	(5)	stipendií	pro	české	studenty	
ke	 studiu	 arabského	 jazyka	 v	 bakalářských	 a	 magisterských	 studijních	 programech	 na	 jedné	
z	egyptských	vysokých	škol;	každé	ze	stipendií	bude	na	dobu	maximálně	pěti	(5)	měsíců.

Článek 7
(a)	 Smluvní	 strany	 budou	 podporovat	 výuku	 českého	 jazyka	 v	 Egyptské	 arabské	 republice	

a	výuku	arabského	jazyka	v	České	republice.	
(b)	 Na	 žádost	 české	 smluvní	 strany,	 egyptská	 smluvní	 strana	 podpoří	 vyslání	 jednoho	 (1)	

vysokoškolského	učitele	vyučovat	arabský	jazyk	a	literaturu	na	jedné	vybrané	české	veřejné	vysoké	
škole.

(c)	 Na	 žádost	 egyptské	 smluvní	 strany,	 česká	 smluvní	 strana	 podpoří	 vyslání	 jednoho	 (1)	
vysokoškolského	učitele	vyučovat	český	jazyk	a	literaturu	na	Fakultě	jazyků	Univerzity	Ain	Shams	
v	Káhiře.

Článek 8
V	případě	potřeby	budou	smluvní	strany	vydávat	doporučení	pro	vysoké	školy	(včetně	univerzit),	

týkající	 se	 postupu	 při	 uznávání	 vysvědčení,	 vysokoškolských	 diplomů	 a	 akademických	 titulů	
získaných	ve	státě	druhé	smluvní	strany.

Článek 9
Ministerstvo	školství,	mládeže	a	tělovýchovy	České	republiky	a	Ministerstvo	vysokého	školství	

Egyptské	arabské	republiky	podpoří	výměnu	dvou	(2)	odborníků	odpovědných	za	přípravu	a	realizaci	
vzdělávacích	částí	tohoto	Prováděcího	programu	s	cílem	řešení	problémů	spojených	s	jeho	plněním.

Každá	z	návštěv	nebude	delší	než	jeden	(1)	týden.	Podmínky	každé	návštěvy	budou	dohodnuty	
diplomatickou	cestou.

Všeobecné a odborné vzdělávání

Článek 10
Smluvní	strany	si	na	požádání	zašlou	publikace	o	vzdělávání,	vzdělávání	dospělých,	informace	

o	vzdělávacích	programech	a	osnovách	používaných	ve	školách	různého	zaměření	a	různých	stupňů	
včetně	institucí	určených	ke	vzdělávání	dospělých.	

Článek 11
Smluvní	strany	si	na	požádání	budou	vyměňovat	 informace	z	oblasti	využívaní	 informačních	

a	komunikačních	technologií	ve	vzdělávání.	

Článek 12
Smluvní	strany	se	budou	vzájemně	informovat	o	akcích	zaměřených	na	činnost	žáků	a	studentů	

v	oblasti	životního	prostředí	a	uměleckou	činnost	a	budou	podporovat	výměnu	výsledků	jejich	práce	
v	těchto	oblastech.	

Mládež
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Článek 13
Smluvní	strany	si	na	požádání	budou	vyměňovat	dokumenty	a	materiály	z	oblasti	mládeže.

Článek 14
Smluvní	strany	budou	podporovat	výměnu	zkušeností	v	oblasti	vzdělávání	mládeže	a	dalšího	

vzdělávání	pro	mládežnické	vedoucí.

Článek 15
Smluvní	strany	budou	podporovat	výměnu	názorů	a	zkušeností	v	oblasti	rozvoje	mládežnických	

institucí	(skauti,	dívčí	vedoucí,	ubytovny	pro	mládež).

Sport

Článek 16
Smluvní	 strany	 budou	 podporovat	 kontakty	 a	 výměny	 sportovních	 kolektivů	 a	 jednotlivých	

sportovců,	trenérů	a	odborníků,	organizované	a	financované	příslušnými	sportovními	organizacemi.	

Článek 17
Smluvní	strany	si	na	požádání	vymění	dokumenty	a	materiály	z	oblasti	činnosti	mládeže,	sportu	

a	tělovýchovy.

Kultura a umění

Článek 18
Při	výměně	kulturních	a	uměleckých	hodnot,	jichž	se	týkají	články	19,	20,	21,	22	a	25	budou	

strany	vycházet	z	principů	Úmluvy	o	ochraně	a	podpoře	kulturních	projevů	(Paříž,	2005).

Článek 19
Smluvní	 strany	budou	podporovat	vzájemnou	výměnu	uměleckých	souborů	za	účelem	 jejich	

účasti	na	festivalech	pořádaných	partnerskou	zemí	v	souladu	s	podmínkami	a	statuty	akce.

Článek 20
a)	 Česká	 smluvní	 strana	 je	 připravena	 přijmout	 egyptské	 umělce,	 kteří	 se	 budou	 účastnit	

mezinárodních	 uměleckých	 přehlídek	 pořádaných	 v	České	 republice,	 např.	mezinárodní	 výstavy	
scénografie	a	divadelní	architektury	Pražské	Quadriennale	2015	v	souladu	s	podmínkami	a	statuty	
akce.

b)	 Egyptská	 smluvní	 strana	 je	 připravena	 přijmout	 české	 umělce,	 kteří	 se	 budou	 účastnit	
mezinárodních	 uměleckých	 přehlídek	 pořádaných	 v	 Egyptě,	 např.	 Káhirského	 mezinárodního	
bienále,	Káhirského	mezinárodního	bienále	keramiky,	Káhirského	mezinárodního	trienále	grafiky	
a	doprovodných	sympozií	v	souladu	s	podmínkami	a	statuty	akce.

Článek 21
Smluvní	 strany	budou	na	 svých	filmových	 festivalech	podporovat	 zastoupení	filmové	 tvorby	

partnerské	země.

Článek 22
Smluvní	strany	budou	podporovat	účast	svých	umělců	na	mezinárodních	knižních	veletrzích:
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-	 v	České	republice:
•	 Mezinárodní	 knižní	 veletrh	 a	 literární	 festival	 Svět	 knihy	 Praha	 pořádaný	 každoročně	

v	květnu.
-	 v	Egyptě:
•	 Káhirský	mezinárodní	knižní	veletrh	pořádaný	každoročně	v	lednu.
•	 Káhirský	mezinárodní	veletrh	dětské	literatury	pořádaný	každoročně	v	listopadu.	

Knihovny

Článek 23
Smluvní	strany	budou	podporovat	uzavření	zvláštního	Memoranda	o	porozumění	mezi	Národní	

knihovnou	České	republiky	a	Národní	knihovnou	a	archivem	Egyptské	arabské	republiky	v	oblasti	
knihovnictví.	

Článek 24
Smluvní	 strany	 budou	 podporovat	 sdílení	 písemných	 kulturních	 památek	 prostřednictvím	

komunikačních	technologií.

Článek 25
Smluvní	strany	budou	podporovat	překlady	ze	svých	národních	literatur,	tj.	zejména	překlady	

beletrie	z	češtiny	do	arabštiny	a	z	arabštiny	do	češtiny.

Kulturní dědictví

Článek 26
Smluvní	strany	budou	podporovat	přímou	spolupráci	muzeí	a	galerií	za	účelem	výměny	výstav,	

účasti	 odborníků	 na	 konferencích,	 sympóziích,	 vědeckých	 projektech,	 výzkumných	 a	 dalších	
aktivitách.	

Konkrétní	podmínky	budou	dohodnuty	přímo	mezi	odpovídajícími	institucemi.

Článek 27
Smluvní	 strany	 budou	 podporovat	 výměnu	 odborníků	 z	 oblasti	 muzeí	 a	 galerií	 a	 výměnu	

informací	z	oblasti	muzeologie.

Článek 28
Smluvní	strany	budou	podněcovat	účast	svých	odborníků	ve	společných	pracovních	skupinách,	

které	 budou	 v	 obou	 zemích	 zřizovány	 k	 výměně	 zkušeností	 s	 evidováním	uměleckých	 památek	
objevených	při	vykopávkách,	včetně	přejímání	metod	dokumentace	a	vědecké	publikační	činnosti	
a	včetně	vzdělávání	a	výcviku	v	používání	nejnovějších	systémů	a	metod	restaurování,	uchovávání	
a	skladování.

Článek 29
Smluvní	 strany	budou	podporovat	 spolupráci	mezi	 institucemi	zodpovědnými	za	uchovávání	

kulturního	dědictví	obou	států.	Obě	strany	se	dohodly	na	výměně	dokumentů	a	informací	o	ochraně,	
uchovávání	a	restaurování	kulturních	památek.

Článek 30
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Smluvní	strany	budou	spolupracovat	v	boji	proti	nezákonnému	obchodu	s	kulturním	majetkem	
tím,	že	budou	v	souladu	se	svými	vnitrostátními	právními	řády	a	s	úmluvami	UNESCO,	jichž	jsou	
signatáři,	přijímat	všechna	nezbytná	a	preventivní	opatření	k	zamezení	tohoto	obchodu.	

Článek 31
Strany	budou	podporovat	výměnu	výstav	reprezentujících	kulturní	dědictví	obou	zemí	v	souladu	

s	vnitrostátním	zákonodárstvím	upravujícím	správu	takovýchto	výstav.
Podrobnosti	budou	dojednány	diplomatickou	cestou.

Všeobecná a finanční ustanovení

Článek 32
Vysílající	smluvní	strana	zajistí,	aby	osobám	přijatým	na	základě	tohoto	Prováděcího	programu	

byly	uhrazeny	náklady	na	mezinárodní	zpáteční	jízdné	do	místa	pobytu	ve	statě	přijímající	smluvní	
strany.

Článek 33
Při	výběru	osob	pro	 tento	Prováděcí	program	upřednostní	 smluvní	 strany	osoby,	 jež	ovládají	

jazyk	přijímající	smluvní	země	a	angličtinu.	

Článek 34
(a)	Při	nominování	kandidátů	podle	článků	4,	5	a	6	tohoto	Prováděcího	programu	předá	vysílající	

smluvní	 strana	 nejpozději	 do	 31.	 března	 příslušného	 kalendářního	 roku	 dokumenty	 obsahující	
informace	požadované	v	dotaznících	přijímající	smluvní	strany.	Na	osobní	údaje	kandidátů	uvedené	
v	dotaznících	se	vztahují	zákony	o	ochraně	osobních	údajů	platné	v	zemích	smluvních	stran.	

(b)	 Nominace	 kandidátů	 z	 České	 republiky	 předložené	 na	 základě	 článků	 4,	 5	 a	 6	 tohoto	
Prováděcího	 programu	 proběhnou	 na	 základě	 žádostí	 a	 údajů	 o	 jazykových	 dovednostech	
nominovaných	žadatelů	včetně	náplně	a	délky	jejich	pobytu.

(c)	Nominace	egyptských	kandidátů	předložené	na	základě	článků	4,	5	a	6	tohoto	Prováděcího	
programu	 proběhnou	 na	 základě	 vyplněných	 žádostí	 a	 přiložených	 dokladů,	 jež	 jsou	 v	 žádosti	
uvedené	jako	povinné.	

(d)	Do	1.	července	každého	kalendářního	roku	předloží	přijímající	smluvní	strana	příslušným	
odpovědným	orgánům	své	stanovisko	k	přijetí	kandidátů.	Protokol	o	přijatých	kandidátech	musí	
obsahovat	adresu	ubytovacího	zařízení,	výši	stipendia	a	délku	pobytu.	

(e)	 Vysílající	 smluvní	 strana	 bude	 informovat	 přijímající	 smluvní	 stranu	 o	 dni	 příjezdu	
jednotlivých	kandidátů	minimálně	tři	(3)	týdny	předem.

Článek 35
Výměna	osob	podle	článků	4	a	5	tohoto	Prováděcího	programu	se	uskuteční	za	následujících	

podmínek:
1.	 Přijímající	česká	smluvní	strana	zajistí,	aby	všem	osobám	přijatým	podle	článků	4	a	5	tohoto	

Prováděcího	programu	bylo	poskytnuto:
a)	 ubytování	v	ubytovacích	zařízeních	vysokých	škol	pro	hostující	učitele.	Pokud	se	kandidát	

neohlásí	na	adrese	uvedené	v	Rozhodnutí	v	průběhu	dvou	týdnů	od	data	uvedeného	v	Rozhodnutí,	
bere	na	vědomí	skutečnost,	že	rezervace	původního	ubytování	může	být	zrušena	a	počátek	studijního	
pobytu	 může	 být	 v	 návaznosti	 na	 tento	 fakt	 posunut,	 dokud	 nebude	 poskytnuto	 jiné	 ubytovací	
zařízení;
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b)	 stipendium	podle	platných	předpisů	a	podmínek	svého	státu,	které	v	současné	době	činí	9	
500,-	Kč	(korun	českých)	měsíčně;	 tuto	částku	lze	zvýšit	v	souladu	s	novými	platnými	právními	
a	 finančními	 předpisy	 státu	 přijímající	 smluvní	 strany.	Tento	 obnos	 9	 500,-	Kč	 (korun	 českých)	
zahrnuje	částku	určenou	na	úhradu	ubytování.

2.		 Přijímající	egyptská	smluvní	strana	zajistí,	aby	všem	osobám	přijatým	podle	článků	4	a	5	
tohoto	Prováděcího	programu	bylo	poskytnuto:

a)	 bezplatné	 ubytování	 hotelového	 typu.	 Není-li	 takové	 ubytování	 k	 dispozici,	 poskytne	
přijímající	 egyptská	 smluvní	 strana	každému	kandidátovi	nejméně	400,-	EGP	 (egyptských	 liber)	
měsíčně	na	pokrytí	nákladů	na	ubytování,	které	si	přijatá	osoba	zajistí	sama;

b)	 stipendium	ve	výši	800,-	EGP	(egyptských	liber)	měsíčně;	tuto	částku	lze	zvýšit	v	souladu	
s	novými	platnými	právními	a	finančními	předpisy	státu	přijímající	smluvní	strany.

Článek 36
Výměna	 osob	 podle	 článků	 6	 tohoto	 Prováděcího	 programu	 se	 uskuteční	 za	 následujících	

podmínek:

1.	 Přijímající	česká	smluvní	strana	zajistí,	aby	každému	egyptskému	studentu	přijatému	podle	
článku	6	tohoto	Prováděcího	programu	bylo	poskytnuto:

a)	 bezplatné	studium;
b)	 stipendium	pro	studenty	bakalářských	a	magisterských	studijních	programů	podle	platných	

právních	a	finančních	předpisů	svého	státu,	které	v	současné	době	činí	9	000,-	Kč	(korun	českých)	
měsíčně;	tuto	částku	lze	zvýšit	v	souladu	s	novými	platnými	právními	a	finančními	předpisy	státu	
přijímající	 smluvní	 strany.	Tento	 obnos	 9	 000,-	Kč	 (korun	 českých)	 zahrnuje	 částku	určenou	na	
úhradu	ubytování.

c)	 ubytování	na	studentských	kolejích	za	stejných	podmínek,	jaké	mají	čeští	studenti.	Pokud	
se	kandidát	neohlásí	na	adrese	uvedené	v	Rozhodnutí	v	průběhu	dvou	 týdnů	od	data	uvedeného	
v	Rozhodnutí,	 bere	 na	 vědomí	 skutečnost,	 že	 rezervace	 původního	 ubytování	může	 být	 zrušena	
a	počátek	studijního	pobytu	může	být	v	návaznosti	na	tento	fakt	posunut,	dokud	nebude	poskytnuto	
jiné	ubytovací	zařízení.

d)	 možnost	stravování	v	jídelnách	určených	pro	studenty	za	stejných	podmínek,	jaké	mají	čeští	
studenti.

2.	 Přijímající	egyptská	smluvní	strana	zajistí,	aby	každému	českému	studentu	přijatému	podle	
článku	6	tohoto	Prováděcího	programu	bylo	poskytnuto:

a)	 bezplatné	studium;
b)	 stipendium	ve	výši	550,-	EGP	(egyptských	liber)	měsíčně;	tuto	částku	lze	zvýšit	v	souladu	

s	novými	platnými	právními	a	finančními	předpisy	státu	přijímající	smluvní	strany;
c)	 bezplatné	ubytování	v	ubytovacích	zařízeních	vysokých	škol	pro	hostující	učitele.	Není-li	

takové	ubytování	k	dispozici,	poskytne	přijímající	egyptská	smluvní	strana	každému	kandidátovi	
nejméně	250,-	EGP	(egyptských	 liber)	měsíčně	na	pokrytí	nákladů	na	ubytování,	které	si	přijatý	
kandidát	zajistí	sám;

d)	 možnost	 stravování	 v	 jídelnách	 určených	 pro	 studenty	 za	 stejných	 podmínek,	 jaké	 mají	
egyptští	studenti.	

Článek 37
1.	 Příslušný	orgán	přijímající	české	smluvní	strany	poskytne	každému	učiteli	přijatému	podle	
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článku	 7	 tohoto	 Prováděcího	 programu	mzdu	 vysokoškolského	 učitele	 podle	 platných	 právních	
předpisů	svého	státu.

2.	 Přijímající	 egyptská	 smluvní	 strana	 poskytne	 každému	 učiteli	 přijatému	 podle	 článku	 7	
tohoto	 Prováděcího	 programu	 mzdu	 vysokoškolského	 učitele	 podle	 platných	 právních	 předpisů	
svého	státu.

3.	 Učitelé	jsou	jmenováni	na	jeden	kalendářní	rok	a	veškerá	možná	prodloužení	jejich	pobytu	
musí	být	projednána	diplomatickou	cestou	k	1.	lednu	každého	roku.

Článek 38
	 Výplata	 stipendií	 podle	 článků	 4,	 5	 a	 6	 tohoto	 Prováděcího	 programu	 proběhne	 ve	 dnech	

stanovených	přijímající	smluvní	stranou.

Článek 39
Během	platnosti	tohoto	Prováděcího	programu	zváží	smluvní	strany	v	případě	potřeby	navýšení	

peněžních	částek	poskytovaných	kandidátům	jako	měsíční	stipendium.

Článek 40
Veškeré	 výše	 uvedené	 částky	 (granty,	 stipendia,	 příspěvky,	 mzdy	 či	 odměny	 učitelům	 na	

vysokých	 školách)	 budou	 osobám	 přijatým	 na	 základě	 tohoto	 Prováděcího	 programu	 vyplaceny	
podle	příslušných	vnitrostátních	právních	úprav	v	zemích	smluvních	stran.	

Závěrečná	ustanovení

Článek 41
Tento	 Prováděcí	 program	 vstupuje	 v	 platnost	 dnem	 podpisu	 a	 platí	 až	 do	 uzavření	 nového	

Prováděcího	programu.
Dáno	v	Praze,	dne	12.12.2014	ve	dvou	původních	vyhotoveních	v	anglickém	jazyce.

Za	vládu	České	republiky
Kateřina	Kalistová

1.	náměstkyně	ministra	kultury	České	republiky

Za	vládu	Egyptské	arabské	republiky
Mohamed	Abdel	Hakam

velvyslanec	Egyptské	arabské	republiky	v		České	republice
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PŘÍLOHA
Podmínky výměny uměleckých expozic 

Pokud	nebude	dohodnuto	jinak,	výměny	výstav	budou	probíhat	v	souladu	s	těmito	podmínkami:

1.	 Výměna	výstav	bude	uskutečňována	na	základě	principu	reciprocity.

Povinnosti vysílající strany:

2.	 Vysílající	strana	sdělí	přijímající	straně	nejpozději	šest	(6)	měsíců	předem	časový	rozvrh	
	 a	témata	připravované	výstavy,	aby	přijímající	strana	mohla	podniknout	náležité	přípravy.	

3.	 Nejpozději	tři	(3)	měsíce	před	zahájením	plánované	výstavy	poskytne	vysílající	strana	
	 přijímající	straně	k	plánované	výstavě	základní	technické	údaje	a	materiály	nezbytné	pro
	 vytištění	katalogů	(předmluvu,	seznam	objektů,	fotografie	atd.);	exponáty	je	třeba	doručit	na	
	 dohodnuté	místo	nejpozději	dva	(2)	týdny	před	zahájením	výstavy.

4.	 Vysílající	strana	uhradí	náklady	na	balení,	dopravu	a	pojištění	exponátů	tzv.	„z	hřebíku	na	
	 hřebík“	(na	první	místo	konání	výstavy	a	z	posledního	místa	konání	výstavy	v	přijímající	
	 zemi).	

5.	 Vysílající	strana	uhradí	náklady	na	mezinárodní	dopravu	a	výdaje	zástupců,	kteří	výstavu	
	 doprovázejí.	

Povinnosti přijímající strany:

6.	 V	případě	ztráty	nebo	poškození	exponátů	přijímající	strana	poskytne	vysílající	straně	
	 bezplatně	veškerou	dokumentaci	týkající	se	příčiny	ztráty	nebo	poškození,	aby	jí	tak	
	 usnadnila	získání	náhrady	škody	od	pojišťovny.	Přijímající	strana	není	oprávněna	uvádět	
	 poškozené	exponáty	do	původního	stavu	bez	souhlasu	vysílající	strany.

7.	 Přijímající	strana	uhradí	náklady	na	uspořádání	výstavy,	které	zahrnují	náklady	na	nájemné	
	 za	výstavní	síně	–	bezpečnostní	opatření	–	technickou	asistenci	–	skladovací	prostory	–	
	 instalaci	–	osvětlení	–	vytápění	–	demontáž	a	tisk	publikací,	jako	jsou	plakáty,	katalogy	a	
	 pozvánky.	

8.	 Přijímající	strana	uhradí	náklady	na	vnitrostátní	dopravu	související	s	výstavou	(dopravu	
	 mezi	jednotlivými	městy)	a	náklady	na	ubytování	kurátorů	výstavy.	

9.	 Strany	se	dohodnou	na	počtu	osob,	které	budou	výstavu	doprovázet,	a	na	délce	trvání	jejich	
	 pobytu.	

Podmínky výměny jednotlivců a skupin 

10.	Vysílající	strana	uhradí	náklady	na	mezinárodní	dopravu	tam	a	zpět.

11.	Přijímající	strana	uhradí	náklady	na	ubytování	s	plnou	penzí	a	na	vnitrostátní	dopravu	
	 v	souladu	s	programem	návštěvy	(doby	pobytu).	Mezistátní	telefonní	hovory,	alkoholické	
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	 nápoje	a	použití	prádelny	jsou	vyloučeny.

12.	Výměna	jednotlivců	a	skupin	bude	probíhat	v	souladu	s	platnými	zákony	přijímající	strany.

Obecná ustanovení pro výměnu jednotlivců

13.	Vysílající	strana	navrhne	osoby	k	výměně	a	uvědomí	o	svém	výběru	přijímající	stranu	
	 nejpozději	tři	(3)	měsíce	před	navrhovaným	datem	odjezdu.

14.	Vysílající	strana	poskytne	přijímající	straně	veškeré	nezbytné	informace	o	akademické	
	 a	profesní	kvalifikaci	navrhovaných	kandidátů	a	návrh	jejich	pracovního	programu.
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Dodatek č. 3, č. j. MSMT-40945/2014 k vyhlášení pokusného ověřování podle § 171 odst. 1 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon)
-

Individuální vzdělávání na 2. stupni ZŠ (č.j. 9 587/2007-22)

V	Praze	dne	9.	1.	2015

Ministerstvo	školství,	mládeže	a	tělovýchovy	rozšiřuje	pokusné	ověřování	podle	§	171	odst.	1	
zákona	č.	561/2004	Sb.,	o	předškolním,	základním,	středním,	vyšším	odborném	a	jiném	vzdělávání	
(školský	zákon),	vyhlášené	dne	23.	května	2007	pod	č.	j.	9	587/2007-22,	ve	znění	pozdějších	úprav,	
a	to	zařazením	dalších	13	pilotních	škol.	Ministerstvo	školství,	mládeže	a	tělovýchovy	si	vyhrazuje	
právo	ukončit	pokusné	ověřování,	pomine-li	jeho	účel	na	základě	změny	právní	úpravy.

Rozšířené	pokusné	ověřování	bude	probíhat	za	stejných	podmínek,	jako	prodloužené	pokusné	
ověřování	vyhlášené	dne	2.	dubna	2013	pod	č.	j.	7340/2013-210,	s	výjimkou	bodů	D.	1.	a	D.	2.,	
které	zní:

D.	1.		Pokusné	ověřování	se	od	1.	září	2015	povoluje	pouze	na	níže	vyjmenovaných	
	 základních	školách.
D.	2.	

kraj název školy adresa tel. e-mail ředitel/ka
Hlavní město 
Praha

Základní škola Praha 
7, Strossmayerovo 
náměstí 4

Letohradská 1, 
170 00 Praha 7

233 370 782
603 574 147

letohradska@volny.
cz

Mgr. Božena 
Palusgová, 
zástupkyně 
ředitele

Jedličkův ústav 
a Mateřská škola 
a Základní škola 
a Střední škola

V Pevnosti 13/4, 
128 41 Praha 2

261 225 261
721 603 979

a.herrmann@jus.cz Ředitel škol 
JÚŠ
Mgr. Antonín 
Herrmann

Středočeský Základní škola Vrané 
nad Vltavou, okres 
Praha-západ

U Školy 208, 252 
46 Vrané nad 
Vltavou

257 761 744
731 171 188

reditelstvi@
zsvrane.cz 

Mgr. Dana 
Ullwerová

Základní škola 
a mateřská škola 
Středokluky, okres 
Praha-západ

Školská 82, 252 
68 Středokluky

233 900 786 reditelstvi@zsams
stredokluky.cz   

Mgr. Ivana 
Bádalová

Zlínský Základní škola 
a Mateřská škola 
Březová, okres 
Uherské Hradiště

Březová 102, 687 
67 Březová

571 896 533 zsbrezova@
centrum.cz 

PaedDr. Ludvík 
Zimčík

Moravskoslezský Základní škola 
a Mateřská škola 
Ostrava – Výškovice, 
Šeříková 33, 
příspěvková organizace

Šeříková 33, 
700 30 Ostrava-
Výškovice

596 750 070 zs.serikova@
tiscali.cz

Mgr. Jiří 
Bakončík

Jihočeský Základní škola 
a Základní umělecká 
škola Bezdrevská 3, 
České Budějovice

Bezdrevská, 
370 11 České 
Budějovice

385 524 203 zs@zsvltava.cz Mgr. Pravoslav 
Němeček

Plzeňský Základní škola 
Rokycany, ulice Míru 
64, příspěvková 
organizace

ul. Míru 64, 337 
01, Rokycany

371 722 490
736 182 857

zs.ulmiru@quick.cz Mgr. Hana 
Šlégrová, Ph.D.
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Karlovarský Základní škola Karlovy 
Vary, Poštovní 19, 
příspěvková org.

Poštovní 
1743/19, 360 01 
Karlovy Vary

353 226 408 
725 595 503

poulaj@zskvary.cz Mgr. Jan Poula

Ústecký Základní škola 
Jiříkov, okres Děčín – 
příspěvková organizace

Moskevská 
740/5, 407 53 
Jiříkov

412 338 368
736 481 097

zsjirikov@iol.cz Mgr. Bc. 
Ladislav 
Obergruber

Speciální základní 
škola a Praktická škola, 
Šluknov, Tyršova 710, 
příspěvková organizace

Tyršova 710, 407 
77 Šluknov

412 386 261 zvsslk@interdata.
cz

Mgr. Bc. Monika 
Kadlecová

Liberecký Základní škola Dubá, 
okres Česká Lípa

Dlouhá 113, 471 
41 Dubá

487 883 951
731 495 150

skalicka@zsduba.
cz

Mgr. Jindřiška 
Skalická

Královéhradecký Základní škola, Trutnov, 
Komenského 399

Komenského 399
541 01 Trutnov

499 829 684
kancelář 
499 811 195

horcicka@zskomtu.
cz

Mgr. Petr 
Horčička

Základní škola Sion 
J. A. Komenského, 
Hradec Králové

Na Kotli 1201
500 09 Hradec 
Králové

775 253 363 zs@sion.cz Mgr. Boris Váňa

Pardubický Základní škola 
a mateřská škola 
Svitavy, Sokolovská 1

Sokolovská 
1638/1, 568 
02 Svitavy - 
Předměstí

731 612 313
733 735 788

skola@zs5.svitavy.
cz

Ing. Alena 
Vašáková

Vysočina Základní škola 
Světlá nad Sázavou, 
Komenského 234, 
příspěvková organizace

Komenského 
234, 582 91 
Světlá nad 
Sázavou, okr. 
Havlíčkův Brod

569 452 769 zskomenskeho@
hbnet.cz

PhDr. Jana 
Myslivcová

Jihomoravský Mateřská škola 
speciální, Základní 
škola speciální 
a Praktická škola, Brno, 
Ibsenova 1 

Ibsenova 1, 638 
00 Brno

548 522 898 hanak@ibsenka.cz PaedDr. Petr 
Hanák, Ph.D.

Jihomoravský Základní škola 
Kuřim, Tyršova 1255, 
okres Brno-venkov, 
příspěvková organizace

Tyršova 1255, 
664 34 Kuřim, 
okres Brno-
venkov

541 230 307 plchot@zskurim.cz Mgr. Stanislav 
Plchot

Olomoucký Základní škola Česká 
Ves, okres Jeseník

Makarenkova 
414, 790 81 
Česká Ves

584 428 170
603 388 378
776 113 107

blistanova@
zsceskaves.cz

Mgr. Zdeňka 
Blišťanová

Tento	dodatek	nabývá	účinnosti	dne	1.	února	2015.

PhDr.	Marcel	Chládek,	MBA
ministr	školství,	mládeže	a	tělovýchovy
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Informace o statistickém zjišťování v roce 2015 – výkaz S 5-01

V	souladu	s	vyhláškou	č.	364/2005	Sb.,	o	vedení	dokumentace	škol	a	školských	zařízení	a	školní	
matriky	a	o	předávání	údajů	z	dokumentace	škol	a	školských	zařízení	a	ze	školní	matriky	(vyhláška	
o	dokumentaci	škol	a	školských	zařízení),	ve	znění	pozdějších	předpisů,	zveřejňuje	Ministerstvo	
školství,	mládeže	a	tělovýchovy	vzor	formuláře	výkazu	o	přihlášených	a	přijatých	uchazečích	do	
1.	ročníku	denní	formy	vzdělávání	ve	středních	školách	a	konzervatořích	podle	stavu	k	31.	5.	2015	
(S	5-01),	který	obsahuje	údaje	podle	přílohy	č.	2,	čl.	8a	uvedené	vyhlášky.	

Agregované	údaje	předává	právnická	osoba	vykonávající	činnost	střední	školy	nebo	konzervatoře,	
s	výjimkou	škol	při	zařízeních	pro	výkon	ústavní	či	ochranné	výchovy.	

Výkaz	bude	odeslán	příslušnému	správnímu	úřadu	elektronicky	po	síti	Internet	na	určený	server	
do	10.	června	2015.

Bližší	informace	včetně	Pokynů	a	vysvětlivek	k	vyplnění	výkazu	budou	zveřejněny	na	stránkách	
www.msmt.cz.

 

ČÁST OZNAMOVACÍ
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Povinnost předávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Právnická	osoba	odešle	výkaz	za	školu	elektronicky	do	10. 6. 2015.
(blíže viz Pokyny a vysvětlivky)
Předkládací cesta je určena metodickým návodem, který pro správní úřady vydalo 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

S 5-01

VÝKAZ
o přihlášených a přijatých uchazečích
do 1. ročníku denní formy vzdělávání
ve středních školách a konzervatořích

podle	stavu	k	31. 5.	2015

Škola

Obec PSČ

Ulice Čp.

Odesláno	dne: Razítko: Podpis	ředitele školy: Výkaz	vyplnil	(jméno):

Telefon (vč. linky):

e-mail:

Resortní	identifikátor	školy	
(IZO)

II. Celkové počty přihlášených a přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího 
řízení do 1. ročníku denní formy vzdělávání 

Číslo 
řádku Celkem

a b 2
Přihlášených 0201

z toho konali přijímací zkoušku 0201a
Přijatých 0202

z toho	odevzdali	zápisový	lístek 3) 0202a
z toho opětovně uplatnili zápisový	lístek	4) 0203

z ř. 0202 přijatých na základě odvolání 0204
3) Uvede se počet přijatých uchazečů, kteří škole odevzdali zápisový lístek a 

nepožádali o jeho zpětné vydání.
4) Rozumí	se	přijatí uchazeči, kteří již uplatnili zápisový lístek na jiné škole, 

vyžádali si ho zpět a znovu uplatnili v 1. kole přijímacího řízení ve vykazující 
škole.
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Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 
179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Ministerstvo	školství,	mládeže	a	tělovýchovy	(dále	jen	„ministerstvo“)	zveřejňuje	v	souladu	se	
zákonem	č.	179/2006	Sb.,	o	ověřování	a	uznávání	výsledků	dalšího	vzdělávání	a	o	změně	některých	
zákonů	 (zákon	 o	 uznávání	 výsledků	 dalšího	 vzdělávání),	 ve	 znění	 pozdějších	 předpisů,	 seznam	
schválených	kvalifikačních	a	hodnotících	standardů	profesních	kvalifikací.

Ministerstvo	 schválilo	 kvalifikační	 a	 hodnotící	 standardy	 profesních	 kvalifikací,	 které	 jsou	
zveřejňovány	v	Národní	soustavě	kvalifikací	(dále	jen	„NSK“)	na	adrese	www.narodnikvalifikace.
cz.	 NSK	 je	 databáze	 všech	 kvalifikací	 rozlišovaných	 a	 uznávaných	 na	 území	 České	 republiky,	
v	 současné	 době	 je	 postupně	 naplňována	 schválenými	 standardy	 profesních	 kvalifikací.	 Podle	
schválených	standardů	mohou	autorizující	orgány	(tj.	příslušné	správní	orgány)	vydávat	autorizaci	
k	 ověřování	 výsledků	 dalšího	 vzdělávání.	 Autorizace	 opravňuje	 realizovat	 zkoušky	 vedoucí	
k	ověřování	výsledků	neformálního	vzdělávání	a	informálního	učení,	na	základě	kterého	může	být	
vydáváno	osvědčení	o	získání	profesní	kvalifikace.

Seznam schválených kvalifikačních a hodnotících standardů

dne 7. 5. 2014 byly schváleny tyto profesní kvalifikace:

Autorizující orgán MPO
Název UPK Kvalifikační úroveň Nová/revize PK
Pokrývač 3 nová
Název PK Kvalifikační úroveň Nová/revize PK
Pokrývač skládaných krytin plechových 3 nová
Pokrývač skládaných krytin vláknocementových 3 nová
Pokrývač skládaných krytin z přírodní břidlice 3 nová
Pokrývač krytí střech složitých tvarů krytinami z přírodní břidlice 3 nová
Pokrývač skládaných krytin pálených a betonových 3 nová
Pokrývač krytí střech složitých tvarů krytinami pálenými a betonovými 3 nová
Pokrývač krytí střech složitých tvarů krytinami vláknocementovými 3 nová
Tesař pro zhotovování a montáž bednění, lešení a pomocných konstrukcí 3 nová
Tesař pro zhotovování, montáž a opravy dřevostaveb 3 nová
Tesař pro zhotovování, montáž a opravy složitých vázaných konstrukcí 3 nová
Tesař pro zhotovování, montáž a opravy vázaných konstrukcí 3 nová
Mechanik plynových zařízení 3 nová
Montér výtahů 3 revize
Montér výtahů specialista 3 revize
Servisní pracovník výtahů 3 revize
Odborný servisní pracovník výtahů 4 revize

Autorizující orgán MK
Název PK Kvalifikační úroveň Nová/revize PK
Referenční knihovník 4 nová
Knihovník v přímých službách 4 nová
Knihovník v knihovně pro děti 4 nová
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Knihovník pracovník správy fondů 4 nová
Knihovník katalogizátor 4 nová
Knihovník akvizitér 4 nová

  
Autorizující orgán MZe  

Název UPK Kvalifikační úroveň Nová/revize PK
Lesní technik lesník 4 nová
Název PK
Lesní technik taxátor 4 nová
Lesní technik školkař 4 nová
Dezinfektor ve službách 3 nová
Technik arborista 4 nová

  
Autorizující orgán MŽP

Název PK Kvalifikační úroveň Nová/revize PK
Samostatný skalník 5 nová
Průvodce přírodou 4 revize

Autorizující orgán MMR
Název PK Kvalifikační úroveň Nová/revize PK
Úklidový pracovník administrativních ploch 2 revize
Úklidový pracovník v potravinářských provozech 2 revize
Úklidový pracovník ve zdravotnických a nemocničních zařízeních 2 revize
Úklidový pracovník – speciální práce 3 revize

Autorizující orgán MV
Název PK Kvalifikační úroveň Nová/revize PK
Detektiv koncipient 4 revize
Zámkař 3 revize

Autorizující orgán MPSV
Název PK Kvalifikační úroveň Nová/revize PK
Specialista pracovněprávních vztahů 6 nová
Projektant lešení 4 nová
Chůva pro dětské koutky 4 revize
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 4 revize

Autorizující	orgán	MŠMT
Název PK Kvalifikační úroveň Nová/revize PK
Fotograf – základy fotografování 3 nová
Portrétní fotograf 4 nová
Fotograf architektury a krajiny 4 nová
Fotograf vědeckých a technických oborů 5 nová
Reklamní a módní fotograf 5 nová
Produktový a dokumentační fotograf 4 nová
Fotograf pro DTP studio 5 nová
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Plavčík 3 nová
Mistr plavčí 4 nová
Záchranář na volné vodě 4 nová

dne 24. 10. 2014 byly schváleny tyto profesní kvalifikace:

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Název PK Kvalifikační úroveň Nová/revize PK
Dekoratér 3 revize
Šička interiérového vybavení 3 revize
Zhotovování knoflíků 3 revize
Výroba polotovarů pro matracové potahy 3 revize
Výroba matracových potahů 3 revize
Výroba matrací z matracových prefabrikátů 3 revize
Výroba jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů 3 revize
Výroba čalouněných sedadel a opěradel židlí 3 revize
Výroba polotovarů a prefabrikátů z pěnových materiálů 3 revize
Knihař na automatických knihařských linkách 3 revize
Knihař na knihařských strojích 3 revize
Montážník dřevostaveb 3 nová
Montér dobíjecích stanic pro elektromobily 3 nová
Montér inteligentních elektroinstalací 3 nová
Technik inteligentních elektroinstalací 4 nová
Montér izolovaných vedení 3 nová
Montér prací pod napětím NN 3 nová
Montér hydroizolací plochých střech 3 nová
Montér hydroizolací spodní stavby 3 nová
Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení 3 revize
Montér vnitřního vodovodu a kanalizace 3 revize
Topenář 3 revize
Název ÚPK
Výrobce a opravář dechových hudebních nástrojů 4
Název PK
Výrobce a opravář dechových dřevěných hudebních nástrojů 4 nová
Výrobce a opravář dechových žesťových hudebních nástrojů 4 nová

Autorizující orgán: Ministerstvo zdravotnictví
Název PK Kvalifikační úroveň Nová/revize PK
Název ÚPK
Kosmetička, vizážistka 4 nová
Název PK
Kosmetička 4 nová
Vizážistka 4 nová
Název ÚPK
Manikérka, pedikérka 4 nová
Název PK
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Manikérka a nehtová designérka 3 nová
Pedikérka a nehtová designérka 3 nová
Název PK
Piercer 4 nová
Tatér 4 nová
Obsluha solária 3 nová
Odborník na permanentní make-up 4 nová

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Název PK Kvalifikační úroveň Nová/revize PK
Název ÚPK
Pěstební mechanizátor 3 nová
Název PK
Mechanizátor pro pěstební činnost 3 nová
Mechanizátor pro výrobu sazenic v lesních školkách 3 nová
Název PK
Obsluha zařízení pro konzervaci potravin zmrazováním 3 nová
Obsluha zařízení pro konzervaci potravin tepelným ošetřením 3 nová
Operátor výroby másla 4 nová
Název ÚPK
Těžební mechanizátor nová
Název PK
Těžař dříví motomanuální 3 nová
Dopravce dříví 3 nová
Název PK
Těžař dříví těžebně-dopravními stroji 4 nová
Výroba knedlíků v potravinářství 3 nová

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Název PK Kvalifikační úroveň Nová/revize PK
Horský průvodce 4 revize
Hrobník 2 revize

Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra
Název PK Kvalifikační úroveň Nová/revize PK
Správce báze znalostí 6 nová

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Název PK Kvalifikační úroveň Nová/revize PK
Instruktor dětského plavání 4 nová
Koordinátor dobrovolníků 4 nová
Reportážní fotograf 4 nová
Fotograf laborant 4 nová
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dne 19. 12. 2014 byly schváleny tyto profesní kvalifikace:

Název PK Kvalifikační úroveň Nová/revize PK
Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů 4 nová
Instalatér solárních termických soustav 4 nová
Topenář - montér kotlů na biomasu 3 nová
Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem 3 nová
Kamnář montér kamen na biomasu 3 nová
Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem 3 nová
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic 
a učebních textů následující tituly:

pro základní vzdělávání:
Maňourová, Z., Nastoupilová, D,: LILI a VILI 3
(mezipředmětová učební sada pro 3. ročník ZŠ)
Č.j.: MSMT-36692/2014-1, cena: prac. čítanka 1. a 2. díl 89 Kč, 
učebnice 119 Kč, mezipředmětový prac. sešit (10 dílů) 299 Kč/1 díl

19.12.2020 Klett 
nakladatelství 
s.r.o.

Součást 
ucelené řady

Rosecká, Z. a kol.: Matematika pro 5. ročník ZŠ, 2. díl a Užitečné 
počítání – pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ, 2. díl
(2. díl ucelené řady pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace)
Č.j.: MSMT-44189/2014, cena: učebnice 59 Kč, prac. sešit 45 Kč

8.1.2021 NOVÁ ŠKOLA 
Brno

Součást 
ucelené řady

pro střední vzdělávání:
Neuner, G., Pilypaityté, L., Szakály, E., Vicente, S., Cristache, 
C., Kirchner, B., Blažková-Pecová, R., Hutarová,V., Komárek, F., 
Nálepová, J.: Super! 1
(učebnice pro střední vzdělávání pro předmět Cizí jazyk - Německý 
jazyk)
Č.j.: MSMT-9669/2014-9, cena: učebnice s int. prac. sešitem 399 
Kč

19.9.2020 Hueber Verlag Součást 
ucelené řady

Žofková, H., Eibenová, K., Liptáková, Z., Šaroch, J.: POJECHALI!- 
Rychlý start, POJECHALI 3,4,5,6
(učebnice pro střední vzdělávání pro předmět Cizí jazyk -Ruský 
jazyk)
Č.j.: MSMT-29660/2014-11, cena: učebnice 299 Kč, prac. sešit 189 
Kč

17.12.2020 ALBRA, spol. 
s r.o.

Součást 
ucelené řady

Maturita Solution
(učebnice a pracovní sešit pro střední vzdělávání pro předmět 
Anglický jazyk)
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 11334/2008-23)*
Č.j.: MSMT-1776/2015-1, cena: učebnice 498 Kč, prac. sešit 249 Kč

19.1.2021 Oxford 
University Press

Součást 
ucelené řady

Dobešová, L. a kol.: Společenské vědy pro SŠ, 3. díl
(učebnice pro střední vzdělávání pro obsahový okruh občanský a 
společenskovědní základ)
Č.j.: MSMT-26931/2014, cena: učebnice 189 Kč, prac. sešit 149 Kč

6.11.2020 DIDAKTIS spol. 
s r.o.

Dusilová, D., Kolocová, V., Haupenthal, T., Krüger, J.: Passt schon!, 
4. díl
(učebnice s integrovaným prac. sešitem pro střední vzdělávání pro 
předmět Německý jazyk) 
Č.j.: MSMT-32599/2014-6, cena: učebnice s int. prac. sešitem 348 
Kč

5.11.2020 Polyglot s.r.o. Součást 
ucelené řady

McKinlay, S., Hastings, B., Carr Comyns, J., Parson, J.: New 
Succes
(učebnice pro střední vzdělávání pro předmět Anglický jazyk)
Č.j.: MSMT-32931/2014-9, cena: učebnice 457 Kč, prac. sešit 275 
Kč

12.1.2021 BOHEMIA 
VENTURES 
s.r.o.

Součást 
ucelené řady

* učebnice s vytištěným původním číslem jednacím mohou školy pořizovat v souladu s § 160 odst. 1 školského zákona pouze do vyprodání zásob 
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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	354,	fax:	233	553	422;	
drobný	prodej	v	prodejnách	SEVT,	a.	s.	–	Brno,	Česká	14,	tel./fax:	542	233	962	–	České	
Budějovice,	Česká	3,	tel./fax:	387	319	045	a	ve	vybraných	knihkupectvích.	Distribuč-
ní podmínky předplatného:	jednotlivé	částky	jsou	expedovány	předplatitelům	ne-
prodleně	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 zási-
lek	povoleno	ŘPP	Praha	č.	j.	1172/93	ze	dne	9.	dubna	1993.	Podávanie	novinových	
zásilek	v	Slovenskej	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	 403	 –	 Administrace:	 pí- 
semné	 objednávky	 předplatného,	 změny	 adres	 a	 počtu	 odebíraných	 výtisků	 –	 SEVT,	 a.	 s.,	 Pekařova	 4,	 181	 06	 Praha	 8-Bohnice,	 telefon:	 283	 090	 354,	 
fax:	 233	 553	 422,	 www.sevt.cz,	 e-mail:	 predplatne@sevt.cz.	 Objednávky	 ve	 Slovenské	 republice	 přijímá	 a	 distribuuje	 Magnet	 Press	 Slovakia,	 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	 stano-
vuje	za	dodávku	kompletního	 ročníku	a	 je	od	předplatitelů	vybíráno	 formou	záloh	ve	výši	oznámené	ve	Věstníku	a	pro	 tento	 rok	1.	záloha	činí	500	Kč	–	 
Vychází	měsíčně	–	Tiskne:	Sprint	Servis,	Lovosická	31,	Praha	9.


