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                                                          O B S A H 

 
 

Část normativní 

 

- Rozhodnutí Rady přidružení č. 5/98 mezi Evropskými společenstvími  a jejich členskými státy  na jedné straně a Českou    

  republikou na straně druhé ze dne 2.12.1998, které mění Rozhodnutí Rady přidružení č. 2/97 ze dne  30. září 1997 o přijetí   

  podmínek účasti České republiky v programech Společenství v oblasti přípravy na zaměstnání, mládeže a vzdělávání, a to   

  v souvislosti se změnou způsobu úhrady  finančního příspěvku České  republiky do těchto programů 

- Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy  o prodloužení platnosti Rozhodnutí ministra školství, mládeže a   

   tělovýchovy ČR podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve   

   znění pozdějších změn a doplňků, o experimentálním ověřování maturitních zkoušek ve třídách gymnázií  

   s výukou vybraných předmětů v německém jazyce zřízených ve spolupráci se Spolkovou republikou Německo a   

   maturitních zkoušek v Rakouské škole v Praze,  č.j. 11 576/95-21 (č.j.30 567/98-23) včetně úplného znění 

- Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy  o prodloužení platnosti Rozhodnutí ministra školství, mládeže a    

    tělovýchovy ČR podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve    

   znění pozdějších změn a doplňků, o experimentálním ověřování ukončování studia v gymnáziu podle programu    

   International Baccalaureate, č. j. 12 367/95-21 (č.j. 28 772/98-23) včetně úplného znění 
- Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o prodloužení platnosti Rozhodnutí ministra školství, mládeže a  

  tělovýchovy ČR dle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných    

  škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o rovnocennosti maturitní zkoušky z prvního cizího jazyka ve třídách   

  gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce a v Rakouské škole v Praze se státní všeobecnou jazykovou   

  zkouškou konanou na státních jazykových školách, č. j. 28 851/97-21 (č. j. 32 043/98-23) včetně úplného znění 

- Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o prodloužení platnosti Rozhodnutí ministra školství, mládeže a    

   tělovýchovy ČR podle § 58  písm. a) zákona č. 29/1984  Sb., o soustavě základních a středních škol  (školský zákon), ve  

   znění pozdějších změn a doplňků, o experimentálním ověřování maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou   

   vybraných předmětů v cizím jazyce, č. j. 14 976/94-21 a č. j. 24 519/96-21 (č. j. 32 042/98-23) včetně úplného znění 

- Směrnice, kterou se pro rozpočtové a příspěvkové organizace v působnosti MŠMT upravuje postup při provádění některých    

   ustanovení vyhlášky FMF č.119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Část metodická 

 

- Metodický  pokyn MŠMT k  výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance  

 

 

Část oznamovací  
 

- Vyhlášení “Olympijských sportovních dnů” na základních, středních a speciálních školách 

- Seznam dalších vzdělávacích zařízení, kterým byly MŠMT ČR akreditovány vzdělávací programy pro další vzdělávání  

  pedagogických pracovníků 

- Informace o udělení schvalovacích doložek 

- Oznámení o ztrátě razítka 

 



Poznámka : Texty neprošly korekturou. 
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ČÁST NORMATIVNÍ 

________________________________________________________________ 

 
 

 

Čj. 18.447/99 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sděluje, že dne 2. prosince 1998 bylo v Bruselu přijato 

Rozhodnutí Rady přidružení č. 5/98 mezi Evropskými společenstvími  a jejich členskými státy  na jedné straně 

a Českou republikou na straně druhé, které mění Rozhodnutí Rady přidružení č. 2/97 ze dne 30. září 1997 o 

přijetí podmínek účasti České republiky v programech Společenství v oblasti přípravy na zaměstnání, mládeže a 

vzdělávání, a to v souvislosti se změnou způsobu úhrady  finančního příspěvku České republiky do těchto 

programů.  

 

 

                        PhDr.Pavel Cink, v. r. 

                                       ředitel odboru zahraničních vztahů 

                                                  a evropské integrace 

 

 

 

   

 Rozhodnutí č. 5/98 Rady  přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné  

    straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 2. prosince 1998, které  mění znění Rozhodnutí 

Rady přidružení č. 2/97 v souvislosti s finančním příspěvkem České republiky  

 

 

Rada přidružení, 

 

s ohledem na Evropskou dohodu zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy 

na jedné straně a Českou republikou na straně druhé;1) 

 

s ohledem na Dodatkový protokol Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a 

jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé,2) týkající se účasti České republiky 

v programech Společenství, především na Články 1 a 2 tohoto Protokolu;  

 

s ohledem na Rozhodnutí Rady přidružení č. 2/97 mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na 

jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 30. září 1997 o přijetí podmínek účasti České republiky 

v programech Společenství v oblasti přípravy na zaměstnání, mládeže a vzdělávání;3)  

 



vzhledem k tomu, že v souladu s Článkem 1 zmíněného Dodatkového protokolu se Česká republika může 

účastnit komunitárních rámcových programů, speciálních programů, projektů nebo jiných aktivit, zejména v 

oblasti přípravy na  zaměstnání, mládeže a vzdělávání; 

 

vzhledem k tomu, že v souladu s Článkem 2 zmíněného Dodatkového protokolu podmínky účasti České 

republiky v činnostech uvedených v Článku 1 podléhají rozhodnutí Rady přidružení;  

 

vzhledem k tomu, že ustanovení týkající se finančního příspěvku České republiky stanoveného v Příloze II 

odstavci 7 Rozhodnutí Rady přidružení č. 2/97, je třeba upravit dle Přílohy I odstavce 5 Rozhodnutí,  

 

rozhodla takto: 

 

 

 

Článek 1 

 

Odstavec 7 Přílohy II Rozhodnutí Rady přidružení č. 2/97 bude nahrazen následujícím textem: 

 

"7. Česká republika uhradí doplňkové administrativní náklady uvedené v odstavcích 3, 4 a 5 ze svého státního 

rozpočtu. 

 

Dále Česká republika ze svého státního rozpočtu zaplatí 50 % zbývající částky svého ročního příspěvku do 

programu Leonardo da Vinci uvedeného v odstavci 3 a 67 % zbývající částky svého ročního příspěvku do 

programů Socrates a Mládež pro Evropu uvedených v odstavcích 4 a 5. 

 

Zbývajících 50 % do programu Leonardo, 33 % do programů Socrates a Mládež pro Evropu bude uhrazeno z 

ročního národního Indikativního programu Phare České republiky a přitom bude podléhat běžným postupům 

plánování Phare.". 

 

 

 

Článek 2 

 

Toto Rozhodnutí platí po dobu trvání programů Leonardo da Vinci, Mládež pro Evropu a Socrates. 

 

 

 

Článek 3 

 

Toto Rozhodnutí vstoupí v platnost dnem jeho přijetí Radou přidružení.  

 

 

Dáno v Bruselu 2. prosince 1998. 

 

 

Za Radu přidružení: 

 

 

J. Kavan v. r. 

předseda 

 

 

 

G. Testa v. r. 

P. Poštulka v. r. 

tajemníci 

 

 

____________________________________________________________ 

 



    *)  

    Rozhodnutí č. 2/97 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými  společenstvími a jejich členskými státy 

na jedné straně a Českou republikou  na straně druhé ze dne 30. září 1997 o přijetí podmínek účasti České     

republiky v programech Společenství v oblasti přípravy na zaměstnání,   mládeže a vzdělávání bylo vyhlášeno 

pod č. 76/1998 Sb. 

     

    1)  

    OJ L 360, 31. 12. 1994, str. 2. 

     

    2)  

    OJ L 317, 30. 12. 1995, str. 45. 

     

    3)  

    OJ L 277, 10. 10. 1997, str. 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí 

 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy  o prodloužení platnosti Rozhodnutí ministra 

školství,mládeže a tělovýchovy České republiky podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 

Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších změn a 

doplňků, o experimentálním ověřování maturitních zkoušek ve třídách gymnázií  

s výukou vybraných předmětů v německém jazyce zřízených ve spolupráci se Spolkovou 

republikou Německo a maturitních zkoušek v Rakouské škole v Praze,  č.j. 11 576/95-21  

 

Č. j.  30 567/98-23                                                                                  

V Praze dne  8. 3. 1999 

                                                           

 

       Po zhodnocení výsledků maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných 

předmětů v německém jazyce (dvojjazyčné třídy) konaných ve školních rocích 1995/1996  

- 1998/1999 se projevila potřeba sledovat a vyhodnocovat maturitní zkoušky v těchto třídách 

ještě v dalším časovém období.   

 

        Proto se prodlužuje platnost Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

České republiky podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních 

škol (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, o experimentálním ověřování 

maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v německém jazyce 

zřízených ve spolupráci se Spolkovou republikou Německo a maturitních zkoušek v 

Rakouské škole v Praze, č. j. 11 576/95-21, do konce školního roku 2001/2002.  



 

         Rozhodnutí se mění a doplňuje takto:  

 

1.  V čl. I/3 odst.1  se mění klasifikační stupnice takto: 

 

           15/14/13     bodů    - prospěch výborný 

           12/11/10     bodů    - prospěch chvalitebný 

           9/8/7           bodů   -  prospěch dobrý 

           6/5/4           bodů   -  prospěch dostatečný 

           3/2/1/0        bodů   -  prospěch nedostatečný. 

 

 2.  V čl. I/4 se za první větu vkládá věta: 

   “ Na českém maturitním vysvědčení se uvádí klasifikace z těch předmětů, ze kterých žák 

konal písemnou nebo ústní maturitní zkoušku.”. 

 

3.  Čl. I/5 zní : 

     “Experimentální ověřování maturitní zkoušky v česko-německých třídách gymnázií se 

uskuteční ve školních rocích 1999/2000, 2000/2001 a 2001/2002.”.    

          

 

 

                                                                                                                  

 m i n i s t r 

                                                                                                        

Mgr. Eduard Zeman, v. r. 

 

  

 

 

 

Rozhodnutí 

 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky podle § 58 písm a) zákona č. 

29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších 

změn a doplňků, o experimentálním ověřování maturitních zkoušek ve třídách gymnázií 

s výukou vybraných předmětů v německém jazyce zřízených ve spolupráci se Spolkovou 

republikou Německo a maturitních zkoušek v Rakouské škole v Praze, č. j. 11 576/95-21, 

ve znění Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 30 567/98-23 

 

Úplné znění 
 

 

Čj. 30 567/98-23      

 

 

I. 

 

Maturitní zkouška ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v německém 

jazyce zřízených v České republice ve spolupráci se Spolkovou republikou Německo 

 



 Třídy gymnázií s výukou vybraných předmětů v německém jazyce (dále jen 

“česko-německé třídy”) se v České republice zřizují od školního roku 1990/1991 podle 

dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Stálou 

konferencí ministrů školství Spolkové republiky Německo. Na jejím základě je stanoven podíl 

obou stran na obsahovém, personálním a materiálním zajištění výuky. Vyučování 

v česko-německých třídách řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

ve spolupráci se sekretariátem Stálé konference ministrů školství zemí Spolkové republiky 

Německo. 

 

 V česko-německých třídách se vyučuje podle učebního plánu a učebních osnov 

modifikovaných podle dohody se zástupci Stálé konference ministrů školství Spolkové 

republiky Německo. Tato modifikace, která spočívá v integraci některých složek učebních 

plánů a učebních osnov německých gymnázií do učebního plánu a učebních osnov gymnázií 

v České republice, vyžaduje též změněné pojetí maturitní zkoušky. Toto pojetí umožňuje 

absolventům česko-německých tříd gymnázií splňovat předpoklady pro studium na vysokých 

školách v České republice a též na vysokých školách ve Spolkové republice Německo. Průběh 

zkoušky je třeba ověřit a posoudit. Proto se vydává toto rozhodnutí o experimentálním 

ověřování maturitních zkoušek v česko-německých třídách  gymnázií zřízených ve 

spolupráci se Spolkovou republikou Německo: 

 

 

Čl. 1 

 

Maturitní zkouška v česko-německých třídách zřízených v České republice ve spolupráci se 

Spolkovou republikou Německo se koná 

a) v předmětech vyučovaných v německém jazyce (tj. německý jazyk, dějepis – světové 

dějiny, matematika a dva z předmětů fyzika, chemie, biologie) podle “Zkušebního a 

organizačního řádu zkoušky k získání vysvědčení o všeobecné způsobilosti ke studiu na 

vysoké škole vydaného pro absolventy česko-německých tříd státních speciálních 

gymnázií v České republice, který stanovila Stálá konference ministrů školství zemí 

Spolkové republiky Německo dne 17. 2. 1994 – Ordnung für die Durchführung der 

Prüfung zur Erlangung eines Zeugnisses der deutschen allgemeinem Hochschulreife für 

Absolventen deutschsprachiger Abteilungen an staatlichen Spezialgymnasien in der 

Tschechischen Republik (dále jen “Zkušební řád”), 

b) v předmětech vyučovaných v českém jazyce (tj. český jazyk a literatura, anglický jazyk, 

české dějiny jako součást dějepisu a předmět, z něhož žák koná maturitní zkoušku 

dobrovolně) podle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích (dále jen 

“Vyhláška MŠMT”). Výsledky těchto zkoušek se žákům oznámí společně s výsledky 

zkoušek z ostatních předmětů. 

 

 

Čl. 2 

 

1. Zkoušky z jednotlivých předmětů se konají v jazyce, který byl v daném předmětu jazykem 

vyučovacím. 

2. Při maturitní zkoušce z předmětů, v nichž je vyučovacím jazykem český jazyk, je 

předsedou zkušební komise člen této komise jmenovaný Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy České republiky. O této zkoušce se vede protokol na tiskopisech pro 

maturitní zkoušky na gymnáziích ČR. 



3. Zjišťování znalostí českých dějin není součástí maturitní zkoušky z dějepisu konané podle 

Zkušebního řádu. České dějiny zkouší v českém jazyce vyučující, který vyučoval této 

části předmětu dějepis v posledním ročníku, klasifikují se samostatně, jejich klasifikace je 

však součástí celkového hodnocení z dějepisu uváděného na českém vysvědčení. Při tom 

se postupuje tak, že učivo o českých dějinách se považuje za jednu třetinu učiva dějepisu, 

které žáci v průběhu studia absolvovali, a z tohoto hlediska se stanoví výsledná klasifikace 

z dějepisu na českém vysvědčení o maturitní zkoušce. 

 

 

Čl. 3 

Hodnocení žáků 

 

Klasifikační stupnice uvedená § 4 Zkušebního řádu se pro potřeby klasifikace na českém 

vysvědčení o maturitní zkoušce převádí takto: 

15/14/13      bodů  - prospěch výborný 

12/11/10      bodů  - prospěch chvalitebný 

9/8/7            bodů  - prospěch dobrý 

6/5/4            bodů  - prospěch dostatečný 

3/2/1/0         bodů  - prospěch nedostatečný 

 

1. Při celkovém hodnocení žáka a opakování zkoušky se postupuje podle § 14 a § 16 

Zkušebního řádu. 

2. Jestliže žák má u maturitní zkoušky nedostatečný prospěch z některého předmětu a má 

tedy podle Zkušebního řádu opakovat ročník, může na základě vlastního rozhodnutí 

vykonat opravnou zkoušku v termínu stanoveném v § 21 Vyhlášky MŠMT (září 

následujícího školního roku), nemá však nárok na vydání německého vysvědčení. Stejně 

se postupuje i v případě opakování celé maturity po neúspěšně vykonané opravné zkoušce 

podle Vyhlášky MŠMT. Zkušební komise se v tomto případě ustanovuje podle Vyhlášky 

MŠMT. 

 

 

 

Čl. 4 

Vysvědčení o maturitní zkoušce 

 

 O úspěšně vykonané maturitní zkoušce podle Zkušebního řádu a Vyhlášky MŠMT se 

absolventům vydá české vysvědčení o maturitní zkoušce na tiskopise pro dvojjazyčné třídy 

gymnázií v ČR a vysvědčení v německém jazyce na německém tiskopise ověřené 

velvyslancem Spolkové republiky Německo v České republice. Na českém maturitním 

vysvědčení se uvádí klasifikace z těch předmětů, ze kterých žák konal písemnou nebo ústní 

maturitní zkoušku. Na českém vysvědčení o maturitní zkoušce se uvede doložka: “Maturitní 

zkouška vykonána podle Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol 

(školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, o experimentálním ověřování 

maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v německém jazyce 

zřízených ve spolupráci se Spolkovou republikou Německo a maturitních zkoušek 

v Rakouské škole v Praze, čj. 11 576/95-21 ze dne 6. března 1995. 

 

 

Čl. 5 



 

 Experimentální ověřování maturitní zkoušky v česko-německých třídách gymnázií se 

uskuteční ve školních rocích 1999/2000, 2000/2001 a 2001/2002. 

 

 

Čl. 6 

 

 Podle tohoto Rozhodnutí se postupuje v česko-německých třídách zřízených na 

Gymnáziu  v Praze 3, Na Pražačce a  Gymnáziu v Liberci, Partyzánská ulice. Současně se 

pro tyto školy ruší platnost Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o 

experimentálním ověřování konání maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou 

vybraných předmětů v cizím jazyce ve školních rocích 1993/1994 až 1995/1996, čj. 14 

976/1994-21 ze dne 22. dubna 1994. 

 

 

II. 

Maturitní zkouška v Rakouské škole v Praze 

 

 V pětiletém studiu v Rakouské škole v Praze (vyšší gymnázium) zařazené do sítě 

středních škol v ČR studují převážně žáci české národnosti. Výuka se uskutečňuje v jazyce 

německém s výjimkou povinných předmětů český jazyk a literatura a občanská výchova, 

v nichž je vyučovacím jazykem čeština. Tuto modifikaci výuky je třeba zohlednit při 

maturitní zkoušce a maturitní zkoušku v dohodě s rakouským Spolkovým ministerstvem 

školství a kulturních záležitostí experimentálně ověřit ve školních rocích 1994/1995 až 

1998/1999 takto: 

 

 

Čl. 1 

 

Maturitní zkouška v Rakouské škole v Praze se koná 

 

a) podle příslušných ustanovení rakouského Zákona o školním vyučování a podle Vyhlášky 

spolkového ministra vyučování, umění a sportu ze dne 7. 6. 1990 o maturitní zkoušce ve 

všeobecně vzdělávacích vyšších školách –Verordnung des Bundesministers für Unterricht, 

Kunst und Sport, BGBI.432/1992- a její novely z 23. 12. 1992, BGBI.789/1992, 

b) podle dodatku k vyhlášce uvedené v odst. a) “Ustanovení o maturitní zkoušce pro 

Rakouskou školu v Praze – Reifeprüfungsbestimmungen für die österreichische Schule 

Prag” vydaného rakouským Spolkovým ministerstvem vyučování a kulturních záležitostí 

dne 19.1.1995, čj. GZ 11 012/11-1/2/95, 

c) podle Vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 

442/12991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, v předmětech český 

jazyk a literatura a občanská výchova. 

 

 

Čl. 2 

 

 Maturitní zkouška se koná v jazyce, který byl v předmětu jazykem vyučovacím. 

 

 

Čl. 3 



 

 Při maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury a občanské nauky je předsedou 

zkušební komise člen této komise jmenovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

České republiky. 

 

 

Čl. 4 

 

 Po úspěšně vykonané maturitní zkoušce se žákům vydá jedno vysvědčení v českém 

jazyce na tiskopise pro dvojjazyčné třídy gymnázií v České republice a jedno vysvědčení 

v jazyce německém na tiskopise pro rakouská gymnázia. Na českém vysvědčení o maturitní 

zkoušce se uvede tato doložka: “Maturitní zkouška vykonána podle Rozhodnutí ministra 

školství, mládeže a tělovýchovy České republiky podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o 

soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, o 

experimentálním ověřování maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných 

předmětů v německém jazyce zřízených ve spolupráci se Spolkovou republikou Německo a 

maturitních zkoušek v Rakouské škole v Praze, čj. 11 576/95-21 ze dne 6. března 1995. 

 

 

III. 

 

 Výsledky ověřování maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných 

předmětů v německém jazyce zřízených v České republice ve spolupráci se Spolkovou 

republikou Německo a maturitních zkoušek v Rakouské škole v Praze vyhodnotí Výzkumný 

ústav pedagogický v Praze podle kritérií dohodnutých s Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR. 

       

 

 

                                                                                                       

ministr 

                                                                                          

Mgr. Eduard Zeman, v. r. 

       

 

 

 

 
 

 

Rozhodnutí 

 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy  o prodloužení platnosti Rozhodnutí ministra 

školství, mládeže a tělovýchovy České republiky podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 

Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších změn a 

doplňků, o experimentálním ověřování ukončování studia v gymnáziu podle programu 

International Baccalaureate, č. j. 12 367/95-21 

 

 



Č.j. 28 772/98-23                                                                                    

V Praze dne  8. 3. 1999 

 

 

 

 Po zhodnocení výsledků maturitních zkoušek v Anglickém gymnáziu (The English 

College) v Praze 9, Sokolovská 320, konaných ve školních rocích 1994/1995 - 1998/1999, se 

ukázala potřeba dalšího ověřování ukončování studia v gymnáziu podle programu 

International Baccalaureate. 

 

 Proto se prodlužuje platnost Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

České republiky podle § 58 písm. a), zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních 

škol (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, o experimentálním ověřování 

ukončování studia v gymnáziu podle programu Baccalaureate, č. j. 12 367(95-21, do konce 

školního roku 2001/2002. 

 

 Rozhodnutí se mění a doplňuje takto : 

 

1.  Ve třetím a čtvrtém odstavci preambule se vypouštějí slova   “v Gymnáziu v Praze 6, 

Nad Alejí 1952 a”.  Slova  “Na výše uvedených školách v České republice”  se nahrazují 

slovy “Na výše uvedené škole v České republice”. 

 

2.  V čl. 1 a 6 se nahrazují slova  “na gymnáziích v České republice”  slovy na  “na English 

College v České republice”. 

 

3.  Čl. 4 zní takto : 

     “Experimentální ověřování ukončování studia podle programu International 

Baccalaureate se uskuteční ve školních rocích 1999/2000, 2000/20001 a 2001/2002.” 

 

4.  Článek 5 se vypouští.  Článek 6 se označuje jako článek 5. 

 

 

 

 

                                                                                                              

ministr 

                                                                                              

Mgr. Eduard Zeman, v. r. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rozhodnutí 

 

minstra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky podle § 58 písm a) zákona 



č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění 

pozdějších změn a doplňků, o experimentálním ověřování ukončování studia v 

gymnáziu podle programu International Baccalaureate, č. j. 12 367/95-21, ve znění 

Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 28 772/98-23 

 

Úplné znění 
 

 

Č. j. 28 772/98-23       

 

 

 

 Na základě § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních 

škol (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, jsem rozhodl o experimentálním 

ověřování ukončování studia podle programu International Baccalaureate. 

 

 Program International Baccalaureate je dvouletý studijní program pro žáky posledních 

dvou ročníků gymnázia ukončený souhrnnou zkouškou ze 6 předmětů, z nichž 3 nebo 4 byly 

vyučovány a jsou zkoušeny na “vyšší úrovni” (Higher level) a 3, popř. 2, na “nižší úrovni” 

(Subsidiary level). Vyučovacím jazykem je jazyk anglický nebo francouzský nebo španělský. 

Výuka podle programu IB ve všech školách na celém světě je řízena organizací International 

Baccalaureate Organisation se sídlem v Ženevě. Studium se ukončuje souhrnnou zkouškou, 

kterou připravuje, zadává a vyhodnocuje examinační centrum IBEX v Cardiffu ve Velké 

Británii. 

 V souvislosti s rozšířením vzdělávací nabídky o možnost částečné nebo celkové výuky 

v cizím jazyce je v současné době program International Baccalaureate (dále jen “program 

IB”) zaveden v Anglickém gymnáziu (The English College) v Praze 9, Sokolovská 320. Podle 

tohoto programu studují jednotlivě čeští žáci také na zahraničních školách (např. na United 

World Colleges). Na výše uvedené škole v České republice je vyučovacím jazykem jazyk 

anglický. Předmět český jazyk a literatura je povinnou součástí výuky, a to jako jazyk A 

studovaný na vyšší úrovni. Dalšími předměty programu IB jsou cizí jazyk a literatura, jeden 

společenskovědní předmět, jeden přírodovědný předmět, matematika a další volitelný předmět 

(druhý společenskovědní předmět či přírodovědný předmět). Kromě toho si žák může zvolit i 

další volitelný předmět. 

 Způsob ukončování studia  v Anglickém gymnáziu (The English College) v Praze 9, 

Sokolovská 320, souhrnnou zkouškou podle programu IB se experimentálně ověří za 

současného uznání rovnocennosti souhrnné zkoušky podle programu IB s maturitní zkouškou 

konanou podle českých předpisů. 

 

 

Čl. 1 

 

 Souhrnná zkouška vykonaná v závěru dvouletého studia podle programu IB na 

English College v České republice se považuje za rovnocennou maturitní zkoušce vykonané 

podle českých předpisů
1)

 za podmínky, že jedním z předmětů této souhrnné zkoušky je český 

jazyk a literatura zařazený do programu IB jako jazyk A (první jazyk studovaný na vyšší 

úrovni, tedy s náročným obsahem). 

 

                                                           
1)

 Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 442/1991 Sb., o ukončování studia 

ve středních školách a učilištích 



 

 

Čl. 2 

 

 

 Souhrnná zkouška vykonaná v programu IB na školách v zahraničí se posuzuje jako 

rovnocenná maturitní zkoušce vykonané podle českých předpisů, pokud je splněna podmínka 

uvedená v čl. 1. 

 

 

Čl. 3 

 

 Doklad o souhrnné zkoušce vykonané v programu IB, jejíž součástí nebyla zkouška 

z předmětu český jazyk a literatura označeného v programu IB jako jazyk A (první jazyk 

studovaný na vyšší úrovni), je třeba nostrifikovat podle českých předpisů. V tomto případě 

žák koná doplňovací zkoušku.
2)

 

 

 

Čl. 4 

 

 Experimentální ověřování ukončování studia podle programu International 

Baccalaureate se uskuteční ve školních rocích 1999/2000, 2000/2001 a 2001/2002. 

 

 

 

 

Čl. 5 

 

 Ukončování studia podle programu IB na English College v České republice 

uskutečňované experimentálně na základě uznání rovnocennosti s maturitní zkouškou 

konanou podle českých předpisů vyhodnotí Výzkumný ústav pedagogický v Praze podle 

kritérií dohodnutých s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

 

 

      

                                                                

ministr 

                                                                                                        

Mgr. Eduard Zeman, v. r. 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí 

 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy o prodloužení platnosti Rozhodnutí ministra 

školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., 

                                                           
2)

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

rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami  



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

znění pozdějších předpisů, o rovnocennosti maturitní zkoušky z prvního cizího jazyka ve 

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

v Praze se státní všeobecnou jazykovou zkouškou konanou na státních jazykových 

školách, č. j. 28 851/97-21 

 

 

Č. j. 32 043/98-23                                                                                

V Praze dne  8. 3. 1999 

 

 

 Po zhodnocení výsledků maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných 

předmětů v cizím jazyce a v Rakouské škole v Praze se ukázala potřeba sledovat a 

vyhodnocovat maturitní zkoušky ještě v dalším období. 

 

 Proto se prodlužuje platnost Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

České republiky dle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, 

středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o 

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

vybraných předmětů v cizím jazyce a v Rakouské škole v Praze se státní všeobecnou 

jazykovou zkouškou konanou na státních jazykových školách, č. j. 28 851/97-21, do konce 

školního roku 2001/2002. 

 

 

Čl. 3 Rozhodnutí zní : 

 

“Platnost tohoto Rozhodnutí končí školním rokem 2001/2002.” 

 

 

 

 

                                                                                                                 

ministr 

                                                                                                  

Mgr. Eduard Zeman, v. r. 

 

 

 

 

Rozhodnutí 

 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dle § 58 písm. a) zákona  

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

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o rovnocennosti maturitní zkoušky 

z prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím 

jazyce a v Rakouské škole v Praze se státní všeobecnou jazykovou zkouškou konanou na 

státních  jazykových školách č. j. 28 851/97-21, ve znění Rozhodnutí ministra školství, 

mládeže a tělovýchovy č. j. 32 043/98-23 

 

Úplné znění 



 

 

Č.j. 32 043/98-23       

 

  

 Třídy s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce jsou zřizovány na gymnáziích od 

školního roku 1990/91 na základě mezinárodních dohod a připojených protokolů 

stanovujících podíl smluvních stran na obsahovém, personálním a materiálním zajištění 

dvojjazyčné výuky. Tuto výuku řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky (dále jen “ministerstvo školství”) spolu s ministerstvem školství příslušné země 

prostřednictvím jeho zástupců. Zřizovatelem Rakouské školy v Praze je Rakouské 

ministerstvo školství, škola je zařazena do sítě škol České republiky. 

 

 Po zhodnocení výsledků maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných 

předmět v cizím jazyce a v Rakouské škole v Praze vydává ministerstvo školství toto 

rozhodnutí: 

 

 

Čl. 1 

Státní všeobecná jazyková zkouška 

 

 Maturitní zkouška z prvního cizího jazyka, která je součástí maturitní zkoušky 

vykonané s celkovým hodnocením prospěl(a) s vyznamenáním nebo prospěl(a) ve třídě 

gymnázia s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce a v Rakouské škole v Praze, je 

rovnocenná státní všeobecné jazykové zkoušce konané na státních jazykových školách. 

 V Rakouské škole v Praze se toto ustanovení vztahuje na žáky, kteří vykonali 

maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury. 

 

 

Čl. 2 

Vysvědčení o maturitní zkoušce 

 

 Na vysvědčení o maturitní zkoušce se uvede doložka tohoto znění: 

“Podle Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dle § 58 písm. 

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

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o rovnocennosti maturitní zkoušky z prvního 

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

škole v Praze se státní všeobecnou jazykovou zkouškou konanou na státních jazykových 

školách, čj. 28 851/97-21 ze dne 22.9.1997, je maturitní zkouška 

z jazyka…………………….. uvedená na tomto vysvědčení rovnocenná státní všeobecné 

zkoušce z jazyka…………………. konané na státních jazykových školách podle vyhlášky 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 526/1992 Sb., o státních 

jazykových školách a státních jazykových zkouškách”. 

 

Čl. 3 

Platnost rozhodnutí 

 

 Platnost tohoto Rozhodnutí končí školním rokem 2001/2002. 

 

 



     

                                                       

ministr 

                                                                                                               

Mgr. Eduard Zeman, v.r. 

 

 

 

 

 Příloha k Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dle  

§ 58 písm. a) a § 20 odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb. o soustavě základních a středních škol 

(školský zákon) ve znění pozdějších změn a doplňků o rovnocennosti maturitní zkoušky 

z prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce se 

státní všeobecnou jazykovou zkouškou konanou na státních jazykových školách, čj. 28 

851/97-21. 

 

 Podle uvedeného Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky se postupuje ve třídách s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce na těchto 

gymnáziích: 

Gymnázium v Olomouci - Hejčíně, Tomkova ul. 15 (česko-anglické třídy) 

Gymnázium J. Nerudy v Praze 1, Hellichova ul. 3 (česko-francouzské třídy) 

Slovanské gymnázium v Olomouci, tř. Jiřího z Poděbrad (česko-francouzské třídy) 

Gymnázium Matyáše Lercha v Brně, Žižkova 55 (česko-francouzské třídy) 

Gymnázium v Táboře, nám. Fr. Křižíka 860 (česko-francouzské třídy) 

Gymnázium v Písku, Komenského 89/20 (česko-francouzské třídy, spolupráce s Belgií) 

Gymnázium v Praze 8, Ústavní ul. 400 (česko-italské třídy) 

Gymnázium v Praze 3, Na Pražačce 1700 (česko-německé třídy) 

Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci, Partyzánská 530/3 (česko-německé třídy) 

Gymnázium dr. K. Polesného ve Znojmě, Komenského nám. 4 (česko-německé třídy, 

spolupráce s Rakouskem) 

Gymnázium v Praze 4, Budějovická ul. 680 (česko-španělské třídy) 

Gymnázium v Brně – Bystrci, ul. Vejrostova 2 (česko-španělské třídy) 

Rakouská škola v Praze 5, ul. Drtinova 3 (česko-německé třídy), zařazená do sítě středních 

škol v ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí 

 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy o prodloužení platnosti Rozhodnutí ministra 

školství, mládeže a tělovýchovy České republiky podle § 58  písm. a) zákona č. 29/1984  

Sb., o soustavě základních a středních škol  (školský zákon), ve znění pozdějších změn a 

doplňků, o experimentálním ověřování maturitních zkoušek ve třídách gymnázií 

s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce, č. j. 14 976/94-21 a č. j. 24 519/96-21 

 



 

Č. j.  32 042/98-23                                                                                  

V Praze dne  8. 3. 1999 

 

 

 Po zhodnocení výsledků maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných 

předmětů v cizím jazyce (dvojjazyčné třídy) konaných ve školním roce 1996/1997 - 

1998/1999 se projevila potřeba sledovat a vyhodnocovat maturitní zkoušky v těchto třídách 

ještě v dalším časovém období. 

 

 Proto se prodlužuje platnost Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o 

prodloužení platnosti Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský 

zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, o experimentálním ověřování maturitních 

zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce, č. j. 14 976/94 a 

č. j. 24 519/96-21, do konce školního roku 2001/2002. 

 

 Rozhodnutí se mění a doplňuje takto : 

 

1. V čl. 3 odst. 1 se slova  “ve čtvrtém ročníku”  nahrazují slovy  “ve čtvrtém ročníku 

pětiletého a v pátém ročníku šestiletého studia”. 

 

2.  V čl. 3 odst. 2 se ve druhé a čtvrté větě vypouštějí slova  “po projednání se zkušební 

komisí”. 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

ministr 

                                                                                          

Mgr. Eduard Zeman, v. r.  

 

 

 

 

 

Rozhodnutí 

 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dle § 58 písm. a) zákona 

č. 29/1984 Sb., o soustavě základních astředních škol (školský zákon), ve znění 

pozdějších změn a doplňků, o experimentálním ověřování konání maturitních zkoušek 

ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce ve školních rocích 

1993/1994 a 1995/1996, č. j. 14 976/1994-21 a č. j. 24 519/96-21, ve znění Rozhodnutí 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy  č. j. 32 042/98-23 

 

Úplné znění 

 

Ć. j. 32 042/98-23 



 

 

Jedním z opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen “ministerstvo 

školství”) k postupnému dosahování cizojazyčné alfabetizace u naší mládeže je zřizování 

pětiletého studia s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce na gymnáziích (dále jen 

“dvojjazyčné třídy gymnázií). 

 Dvojjazyčné třídy gymnázií se zřizují od školního roku 1990/91 na základě 

mezinárodních dohod a připojených protokolů stanovujících podíl smluvních stran na 

obsahovém, personálním a materiálním zajištění dvojjazyčné výuky. Tuto výuku řídí 

ministerstvo školství spolu s ministerstvem školství příslušné země prostřednictvím jeho 

zástupce. 

 Ve dvojjazyčných třídách gymnázií se vyučuje podle učebních osnov a učebních plánů 

gymnázií modifikovaných podle dohody s ministerstvem školství příslušné země. Tato 

modifikace spočívá v integraci některých složek učebních plánů a učebních osnov 

zahraničních středních škol do učebních plánů a učebních osnov vydaných pro gymnázia 

v České republice. To se promítá též do celkové koncepce maturitních zkoušek ve 

dvojjazyčných třídách gymnázií i do obsahu a organizace jednotlivých maturitních zkoušek 

konaných v českém jazyce a v příslušném cizím jazyce, jak byly dohodnuty se zástupci 

školských orgánů jednotlivých států. 

 Změněné pojetí maturitních zkoušek ve dvojjazyčných třídách gymnázií vyžaduje tyto 

zkoušky pokusně ověřit. Proto se vydává toto rozhodnutí o experimentálním ověřování 

maturitních zkoušek ve dvojjazyčných třídách gymnázií ve školních rocích 1993/94 až 

1995/96: 

 

 

Čl. 1 
 

 Maturitní zkoušky ve dvojjazyčných třídách gymnázií se konají podle vyhlášky 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 442/1991 Sb., o ukončování 

studia ve středních školách a učilištích, s těmito odlišnostmi: 

 

 

Čl. 2 

Předměty maturitní zkoušky 
 

  (1) Povinné a volitelné předměty maturitní zkoušky a její formy (tj. písemná zkouška, 

ústní zkouška, písemná práce jako součást ústní zkoušky) jsou stanoveny v učebních plánech 

dvojjazyčných tříd. Žák může konat ještě dobrovolně maturitní zkoušku z jednoho předmětu, 

jehož celková hodinová dotace činila nejméně čtyři vyučovací hodiny. 

 

 

 (2) Písemné práce a písemné zkoušky z předmětů kromě předmětu český jazyk a 

literatura trvají nejdéle 300 minut, ústní zkoušky z těchto předmětů nejdéle 20 minut. Témata 

písemných prací, písemných zkoušek a ústních zkoušek včetně počtu témat stanoví ředitel 

gymnázia po projednání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

(dále jen “ministerstvo školství”). Způsob zadání témat žákům při písemné práci, při písemné 

zkoušce a ústní zkoušce stanoví ředitel gymnázia po projednání se zkušební komisí. 

 (3) Výsledky písemných prací se žákům oznámí nejpozději před zahájením ústních 

zkoušek. 

 



 

Čl. 3 

Termíny maturitních zkoušek 

 

 (1) Ve dvojjazyčných třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v jazyce 

anglickém a ve dvojjazyčných třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v jazyce 

francouzském se maturitní zkouška z českého jazyka a literatury a z prvního cizího jazyka 

koná po úspěšném ukončení výuky všech vyučovacích předmětů ve čtvrtém ročníku 

pětiletého a v pátém ročníku šestiletého studia (dále jen “první část maturitní zkoušky”), a to 

v období od 10. do 25. června. Písemná práce z českého jazyka a literatury se koná v dubnu, 

písemné práce z prvního cizího jazyka se konají v dubnu a v květnu. Písemné zkoušky se 

konají v termínu písemných prací nebo v termínu ústních zkoušek. Přesné datum písemných 

prací, písemných zkoušek a ústních zkoušek určí ředitel gymnázia. 

 (2) Před zahájením ústních zkoušek se žáci nezúčastňují vyučování v rozsahu pěti až 

osmi vyučovacích dnů, které jsou určeny na přípravu k maturitní zkoušce. Přesný rozsah 

stanoví ředitel gymnázia. Žákům, kteří konají první část zkoušky, se stanoví doba na přípravu 

k vykonání této první části zkoušky v rozsahu tří vyučovacích dnů. Pokud ředitel gymnázia 

rozhodne, že písemné zkoušky se konají v termínu písemných prací, stanoví dobu na jejich 

přípravu podle počtu zkoušek, zpravidla jeden vyučovací den na přípravu k jedné písemné 

zkoušce. Ředitel může stanovit volno na přípravu také před písemnými pracemi, a to jeden 

vyučovací den na přípravu k písemné práci z jednoho předmětu. 

  

 

Čl. 4 

Opravné zkoušky 

 

 Jestliže byl žák v první části zkoušky klasifikován z jednoho  předmětu stupněm 5 – 

nedostatečný, koná opravnou zkoušku na konci srpna téhož školního roku. Písemnou práci 

neopakuje, pokud z ní nebyl klasifikován stupněm 5 – nedostatečný. Jestliže žák u této 

opravné zkoušky neprospěl, opakuje zkoušku včetně písemné práce v pátém ročníku 

v termínu maturitních zkoušek stanoveném ředitelem gymnázia. Jestliže byl žák v první části 

zkoušky klasifikován z obou předmětů stupněm 5 – nedostatečný, postupuje rovněž do pátého 

ročníku a maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury a z prvního cizího jazyka včetně 

písemné práce opakuje v pátém ročníku v termínu maturitních zkoušek stanoveném ředitelem 

gymnázia. 

 

 

 

 

Čl. 5 

Zkušební komise 

 

 

 (1) K maturitní zkoušce ve dvojjazyčné třídě přizve ministerstvo školství zástupce 

příslušného orgánu cizího státu, který se podle mezinárodní dohody podílí na zabezpečení 

dvojjazyčné výuky; v případě, že se tento zástupce zkoušky zúčastní, má práva člena zkušební 

komise. 

 (2) Předsedu zkušení komise ve dvojjazyčné třídě gymnázia jmenuje do konce února 

každého školního roku ministerstvo školství. Předsedou zkušební komise je jmenován 

pedagogický pracovník z jiné střední školy nebo z vysoké školy, který má odbornou a 



pedagogickou způsobilost, nejméně pětiletou pedagogickou praxi na střední nebo vysoké 

škole a ovládá příslušný cizí jazyk. Při opravných zkouškách a při zkouškách v náhradním 

termínu je předsedou zkušební komise ředitel gymnázia, ve kterém se zkoušky konají, popř. 

zástupce ředitele, kterého ředitel gymnázia výkonem předsedy zkušební komise pověřil. 

 (3) Prokáže-li se neobjektivnost zkušební komise, jmenuje novou zkušební komisi 

příslušný školský úřad s výjimkou jejího předsedy. Předsedu zkušební komise jmenuje 

ministerstvo školství. 

 

 

Čl. 6 

Vysvědčení o maturitní zkoušce 

 

 (1) Žákům, kteří úspěšně vykonali první část maturitní zkoušky, se vydá výpis 

z protokolu o maturitních zkouškách podepsaný předsedou zkušební komise a ředitelem 

gymnázia. Po úspěšném vykonání celé maturitní zkoušky se žákům vydá vysvědčení o 

maturitní zkoušce, které má datum ukončení zkoušky žáka a ostatní příslušné náležitosti, a 

vydá se žákům nejpozději do 7 dnů od závěrečné porady zkušební komise. 

 (2) Na vysvědčení o maturitní zkoušce se za text “Maturitní zkouška byla vykonána 

podle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 442/1991 

Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích” doplní text “a podle Rozhodnutí 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 

Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších změn a 

doplňků, o experimentálním ověřování konání maturitních zkoušek ve třídách gymnázií 

s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce ve školních rocích 1993/1994 až 1995/1996”. 

 

 

Čl. 7 

Vyhodnocení experimentálního ověřování 

maturitních zkoušek ve dvojjazyčných třídách gymnázií 

 

Vyhodnocení celé maturitní zkoušky ve dvojjazyčných třídách gymnázií provedou po 

skončení celé maturitní zkoušky v příslušném školním roce členové poradního sboru 

ministerstva školství pro výuku ve dvojjazyčných třídách gymnázií. Součástí vyhodnocení 

bude konkrétní návrh poradního sboru ministerstva školství na případné úpravy koncepce, 

obsahu i organizace maturitních zkoušek v těchto třídách. 

 

                                                                                                             

ministr  

                                                                                                  

Mgr. Eduard Zeman, v. r. 

       

 

 

 

Příloha k Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dle § 50 

písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve 

znění pozdějších změn a doplňků, o experimentálním ověřování konání maturitních zkoušek 

ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce ve školních rocích 1993/94 

– 1995/96, čj. 14 976/1994-21 ze dne 22. dubna 1994 

Podle uvedeného rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR se postupuje při 



maturitních zkouškách ve třídách s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce ve školním 

roce 1993/94 – 1995/96 na těchto gymnáziích: 

 

Gymnázium v Olomouci – Hejčíně, Tomkova ul. 45 (česko-anglické třídy) 

Gymnázium J. Nerudy v Praze 1, Hellichova ul. 3 (české-francouzské třídy) 

Slovanské gymnázium v Olomouci, tř. Jiřího z Poděbrad (česko-francouzské třídy) 

Gymnázium v Brně, Lerchova ul. 63 (česko-francouzské třídy) 

Gymnázium Tábor, nám Fr. Křižíka 860 (česko-francouzské třídy) 

Gymnázium Písek, Komenského 89/20 (česko-francouzské třídy) 

Gymnázium v Praze 8, Ústavní ul. 2/400 (česko-italské třídy) 

Gymnázium v Praze 3, Na Pražačce 1700 (česko-německé třídy) 

Gymnázium F.X. Šaldy v Liberci, Partyzánská 530/3 (česko-německé třídy) 

Gymnázium dr. K. Polesného ve Znojmě, Komenského nám. 4 (česko-německé třídy) 
Gymnázium v Praze 4, Budějovická ul. 680 (česko-španělské třídy) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

Č.j. 18670/99-14 

 

       V Praze dne  29.4.1999 

 

 

S M Ě R N I C E 

 

kterou se pro rozpočtové a příspěvkové organizace v působnosti ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy  (dále jen “organizace”) upravuje postup při provádění některých ustanovení vyhlášky 

federálního ministerstva financí č.119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen “ministerstvo”) podle ustanovení § 32 vyhlášky federálního 

ministerstva financí č.119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “vyhláška”), 

stanoví: 

 

Čl. I 

Rozsah úpravy 

Tato směrnice upravuje postup organizací v působnosti ministerstva při nabývání věcí do vlastnictví státu s právem 

hospodaření organizací v působnosti ministerstva, při smluvním nabývání nebo pozbývání práva hospodaření těchto 

organizací a mezi těmito organizacemi a při výkonu práva hospodaření se  státním majetkem a  při nakládání 

s pohledávkami a jinými majetkovými právy státu. 

 

Čl. II 

Nabývání věcí  do státního vlastnictví 

(§ 2,3 vyhlášky) 

       1. K účinnosti kupní smlouvy nebo darovací smlouvy  při nabývání vlastnictví od nestátních právnických osob nebo 

od fyzických osob je nutné schválení ministerstva, nabývají-li se 

      a) nemovitosti, 



b) věci movité v kupní ceně nad 500.000,- Kč, jedná- li  se  o   úhradu  kupní  ceny  z fondu reprodukce  

investičního majetku. 

2. K účinnosti smlouvy o koupi najaté věci nebo najatého souboru věcí (leasingové smlouvy) v  celkové kupní ceně nad 

100.000,- Kč  při nabývání  vlastnictví od nestátních právnických osob nebo od fyzických osob je nutné  schválení  

ministerstva. 

3. Maximální kupní cenou se s výjimkou koupě movitých věcí nových rozumí cena zjištěná znaleckým posudkem podle  

zvláštních předpisů1. 

 

 

Čl. III 

 

Likvidace přebytečného či neupotřebitelného majetku 

 

(§ 7,8 vyhlášky) 

 

Likvidace přebytečného či neupotřebitelného majetku státu je v pravomoci statutárního orgánu (vedoucího)  organizace. Při 

likvidaci přebytečného či neupotřebitelného majetku státu s výjimkou pohledávek postupují organizace podle ustanovení § 7 

a ustanovení § 8 vyhlášky. 

 

Čl. IV 

Převod práva hospodaření  se státním  majetkem 

(§ 12 vyhlášky) 

K účinnosti smlouvy o převodu práva hospodaření se státním majetkem je nutné schválení ministerstva , jde-li o převod 

budov a staveb. 

 

Čl. V 

Převody vlastnictví   majetku státu 

(§14 vyhlášky) 

1.  Při bezúplatném převodu vlastnictví  majetku státu na nestátní právnickou osobu nebo na fyzickou osobu je 

k platnosti darovací smlouvy nutné schválení  ministerstva financí. O schválení žádá organizace  prostřednictvím 

ministerstva. 

2. Při úplatném převodu vlastnictví majetku státu s výjimkou pozemků na nestátní právnickou osobu nebo na fyzickou 

osobu je organizace povinna žádat prostřednictvím ministerstva o udělení výjimky vlády podle zvláštního předpisu2.   

3. Při úplatném převodu pozemků z vlastnictví státu  postupují organizace podle § 14 odst. 8 a § 35 vyhlášky FMF 

č.119/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

4. Organizace je  oprávněna uzavřít kupní smlouvu a realizovat převod vlastnictví majetku státu přímo 3  a bez dalšího 

zvláštního úkonu ministerstva, vlády nebo ministerstva financí, jde-li o prodej 

    a) drobného hmotného investičního majetku (movitých věcí a souborů movitých věcí s dobou použitelnosti 

delší než jeden rok a pořizovací cenou nepřesahující 40 tis. Kč) a drobného hmotného majetku a nepotřebných zásob, 

    b) hmotného investičního majetku (s výjimkou pozemků) se zůstatkovou cenou do 60 tis. Kč a u 

rozpočtových organizací s cenou zjištěnou soudním znalcem do 60 tis. Kč s tím, že prodej nemovitostí musí být 

realizován nejméně za ceny zjištěné soudním znalcem a dále s tím, že pro účely této směrnice se za zůstatkovou cenu 

hmotného investičního majetku pořízeného zcela nebo zčásti z prostředků Fondu kulturních a sociálních potřeb před 

1.lednem 1993, považuje pořizovací cena snížená o výši odpisů při obvyklém způsobu odpisování, 

    c) osobních automobilů a autobusů starších 4 let a nákladních automobilů, návěsů, přívěsů a traktorů 

starších 6 let s tím, že jejich prodej musí být realizován nejméně za ceny zjištěné soudním znalcem, 

  d) movitých věcí, které slouží k provozu činností, umístěných ve vydávané nemovitosti oprávněným osobám podle 

zvláštního předpisu4, 

     e)  movitých věcí, které slouží k provozu činností, umístěných ve vydávané nemovitosti oprávněným 

osobám podle zvláštního předpisu4, v těch případech, 

kdy  oprávněné  osoby o odkoupení těchto věcí neprojeví zájem,  

s tím, že předmětem prodeje podle čl.V odst. 4 písm.a)-c) a e) této směrnice nemohou být věci, které tvoří součást provozních 

jednotek zařazených nebo navržených k zařazení do seznamů provozních jednotek určených k prodeji ve veřejných dražbách 

podle zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické osoby nebo fyzické osoby, 

ve znění pozdějších předpisů.   

 

Čl. VI 

Komentář [U1]:  



Výkon práva hospodaření s pohledávkami a jinými majetkovými právy státu a organizací 

(§§15 -27 vyhlášky) 

 

1. Při  výkonu práva hospodaření s pohledávkami a jinými majetkovými právy státu nebo organizací jsou organizace 

povinny se řídit podle ustanovení § 15 - 27 vyhlášky. 

2. K platnosti smlouvy o  postoupení (převodu) pohledávky státu nebo organizací nestátní právnické osobě či fyzické 

osobě je nutné udělení  výjimky vlády dle § 45 odst. 1,2,6 zákona č. 92/1991 Sb. O schválení žádá organizace 

prostřednictvím ministerstva. Převod pohledávky státu nestátní právnické osobě či fyzické osobě je vždy úplatný.  

3. K platnému uzavření smlouvy o zřízení  zástavního práva k věcem ve státním  vlastnictví  je nutné předchozí 

písemné  schválení  ministerstva.  

4. Vkládání majetku státu do obchodních společností je nepřípustné s výjimkou  vkladu  pozemků  do  vlastnictví 

akciových společností, přitom nelze vkládat  lesní  pozemky   a   pozemky,   které  jsou  součástí   zemědělského 

půdního  fondu.  K platnosti vkladu  pozemků do vlastnictví akciových  společností je nutné udělení  výjimky Ministerstva 

financí. O udělení výjimky žádá organizace  prostřednictvím ministerstva. 

 

Závěrečná ustanovení 

Čl.VII 

1. Tato směrnice se nevztahuje na režim nakládání s majetkem státu, užívaným  občanskými  sdruženími . 

2. Tato směrnice se nevztahuje na režim nakládání s majetkem státu užívaným  organizacemi, jedná-li se o majetek ve 

správě Pozemkového fondu  podle zvláštních předpisů5. 

3. Tato směrnice se nevztahuje na režim nakládání  s  majetkem  státu, který  je  svěřen   fyzické   osobě   nebo   

právnické   osobě   k   řešení  úkolů  v  oblasti výzkumu a vývoje technologií. 

 

Čl. VIII 

Zrušuje se směrnice  ministerstva čj.18867/98-14 ze dne 26.6.1998.  

 

Čl. IX. 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. června 1999. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

Mgr. Eduard Zeman  v.r. 

                                                                                                                 ministr 

školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 

 

___________________ 

1 Zákon č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku). 
2 
§ 45 odst. 1,2,6 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

3 Usnesení vlády č.182 ze dne 3.března 1999. 
4 § 13 zákona č. 403/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
5 Zákon č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 334/1992 Sb.,  ve znění pozdějších  předpisů. 
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy                        V Praze  dne 23.  března 1999  

 

Č.j.: 14 423/99-22 

 

 

Metodický  pokyn 

 

 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

k  výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance 
 

 

 Rasismus, xenofobie a intolerance jsou jedním ze současných problémů naší společnosti.  

 Úkoly zabezpečovat prevenci proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance vyplývají z  Ústavy 

České  republiky, z  Listiny  základních  práv  a  svobod, z  Úmluvy  o  právech dítěte a z ostatních 

mezinárodních paktů a úmluv, které ústavní orgány ČR ratifikovaly 
1
).  Konkretizaci vyplývajících úkolů pro 

jednotlivé resorty stanoví vláda svými usneseními 
2
).  

 Klíčové místo  při vedení dětí a mládeže k toleranci, k posilování pozitivního postoje 

k minoritám a k lidem různých národností, náboženství a kultur zaujímají školy a školská 

zařízení. Využívají celkového výchovného působení, v jehož průběhu jsou žáci přiměřeně 

svému věku a na základě svých širších sociálních zkušeností podněcováni k diskusi.  
  

 K účinnější prevenci projevů rasismu, xenofobie a intolerance Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy ukládá: 
1) ředitelům škol a pedagogickým pracovníkům základních škol, středních škol, vyšších odborných škol, 

speciálních škol a školských zařízení zabezpečit, aby: 

a) věnovali zvýšenou pozornost vytváření příznivého klimatu školy i jednotlivých tříd, podporujícího 

vzájemný respekt a partnerské vztahy mezi učitelem a žákem, týmovou spolupráci, sebeúctu, 

komunikační dovednosti, ale také pocit bezpečí a spoluprožívání, 

b) rozvíjeli žádoucí postoje k lidem jiné národnosti, etnické nebo náboženské příslušnosti 

každodenním osobním příkladem, 

c) komunikovali s dětmi a mladými lidmi na bázi vzájemného porozumění, tolerance  

a otevřeného jednání, 

d) vhodně využívali věcného obsahu každého vyučovaného předmětu a pracovali s 

doporučenou literaturou uvedenou v příloze, 

e) seznamovali žáky se základními údaji o menšinách, které u nás žijí, s jejich kulturou, 

dějinami a rozvíjeli u nich vědomí sounáležitosti, 

f) učili žáky chápat a oceňovat rozdílnost jednotlivců a vážit si každého člověka, každé 

minority, každé kultury, 

g) nenechali bez povšimnutí žádný projev ani náznak intolerance, xenofobie nebo 

rasismu a okamžitě přijímali vhodná konkrétní pedagogická opatření, 
h) při prevenci intolerance, rasismu a xenofobie intenzivněji spolupracovali s rodinami žáků, 

                                                           
1
)
 
. Čl. 6 Ústavy ČR,        

čl. 3 a 4 Listiny základních práv a svobod, 

čl. 19 a 30 Úmluvy o právech dítěte, 

čl. 2, 20, 24, 26  Mezinárodního  paktu  OSN o občanských a politických právech (č. 120/1976 Sb.),  

čl. 2,13 Mezinárodního paktu OSN o hospodářských, sociálních a kulturních právech (č. 120/1976 Sb.),  

čl. 14 Úmluvy Rady Evropy o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů 3,5 a 8  

( č. 209/1992 Sb.), 

čl. 1 Mezinárodní úmluvy OSN o odstranění všech forem rasové diskriminace ( č.95/1974 Sb.). 
2
)   Například Usnesení vlády ČR č. 192/1998 ze dne 19. března 1998  ke ”Zprávě o postupu státních 

orgánů při postihu trestných činů motivovaných rasismem a xenofobií nebo páchaných příznivci 

extremistických skupin. 



i) podle možností i pro volnočasové aktivity nabízeli programy, rozvíjející toleranci a 

podporující všestranný rozvoj osobnosti žáka, 

j) se žáky otevřeně diskutovali o uskutečněných besedách, přednáškách, návštěvách 

filmových a divadelních představení, televizních a  rozhlasových pořadech,  které 

obsahově souvisejí s  intolerancí, xenofobií a rasismem, 
k) využívali programů a nabízené spolupráce v oblasti vzdělávání s nestátními subjekty, které mají v 

programu multikulturní výchovu, vzdělávání Romů, uprchlíků a různých národností a etnik 
3
).  

2) České školní inspekci, aby  v rámci  běžné inspekční činnosti sledovala, zda a jak ředitelé a pracovníci škol 

a školských zařízení pokyn realizují. 

 

 Zároveň se zrušuje Pokyn náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky pro základní a střední školství k působení škol a školských zařízení proti projevům 

rasismu, netolerance a xenofobie Č.j. 20 734/95 - 21 ze dne 19. srpna 1995, publikovaný ve 

Věstníku MŠMT, sešit 10/1995. 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                Ministr: 

Eduard Zeman, v.r. 
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romské 

KEREKA. Praha,vydává : Demokratická aliance Romů v ČR, 1996- . 

ROMANO KURKO, vydává: Občanské sdružení pro romský národnostní tisk ČR Brno 

ROMANO HANGOS - Romský hlas - čtrnáctideník  Romů v ČR.Vydává:CENTA, spol. s.r.o. 1999 

AMARO GENDALOS. Vydává: Sdružení Dženo, Malá Štěpánská 6  120 00 Praha 2-. 

 

německé 

LANDES - ANZEIGER, vydává Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 

PRAGER VOLKSZEITUNG, vydává Kulturní sdružení občanů ČR německé národnosti 

 

polské 



NASZA GAZETKA - DWUTYGODNIK DLA DZIECI I MLODZIEZI, vydává Harcerstvo Polskie 

GLOS LUDU. GAZETA POLÁKOW W REPUBLICE CZESKIEJ, vydává Rada Poláků 

KURIER PRASKI - Pražský kurýr, vydává Občanské sdružení Pražský kurýr 

 

ukrajinské 

PROROHY, vydává : Ukrajinská iniciativa v ČR 

 

lidská práva 

MOST. Měsíčník Hnutí občanské solidarity a tolerance. Praha : Host, 1995- . 

 

náboženské směry 

DINGIR. Nové náboženské směry a sekty. Praha, vydává : DINGIR, Společnost pro studium sekt a 

náboženských směrů, 1998- . 
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ČÁST OZNAMOVACÍ 

________________________________________________________________ 

 
 

 

 

Vyhlášení “Olympijských sportovních dnů” na základních, středních  

a speciálních školách. 

 

 

 

 V Praze dne 14. dubna 1999 

 Čj. 13 206/99-50 

 

 

 

 

 V letošním roce uplyne 100 let od založení Českého olympijského výboru  

(dále jen ČOV), který stál u zrodu moderního olympismu.  

Toto hnutí hraje v celosvětovém měřítku významnou roli v oblasti životní filosofie  

a propagaci etických hodnot důležitých nejen ve sportu, ale i v životě občanské společnosti. 

 Posláním ČOV zůstává šíření a rozvoj olympijských ideálů, podpora činnosti 

sportovních svazů a olympijská výchova. 

 V souvislosti se 100. výročím vyhlašuji spolu s předsedou ČOV a předsedou ČSTV 

“Olympijský sportovní den na základních, středních a speciálních školách”, který by měl  

na těchto školách proběhnout v průběhu června letošního roku. Tento den by měl nejen oživit 

olympijské myšlenky mezi mládeží, připomenout významné výročí, ale i motivovat žáky 

k pohybovým aktivitám. 

 Jeho součástí by měla být i podpora etických hodnot v rámci mezipředmětových 

vztahů především v hodinách občanské nauky, dějepisu a tělesné výchovy. Otázky jako je fair 

play, výchova k toleranci, etika soutěžení, protidrogová a antidopingová prevence by měly být 

systémově navozovány a připomínány. 



 Vyhlášení olympijského sportovního dne je plně v kompetenci Vás, ředitelů škol, 

přičemž jeho obsah nebo formy navrhnou učitelé tělesné výchovy. Lze jej uskutečnit v rámci 

školy, mezi více školami, nebo i v rámci okresu.  

 Jeho obsahem mohou být soutěžní i nesoutěžní formy v individuálních, nebo 

kolektivních sportech, popřípadě olympijské akademie. 

 Spolupráci nabízí Český svaz tělesné výchovy po dohodě formou poskytnutí místních 

tělovýchovných zařízení. Asociace školních sportovních klubů bude pro žáky základních škol 

v rámci výročí organizovat olympijský atletický čtyřboj. ČOV se bude podílet formou 

propagace. 

 VII. světový kongres sportu pro všechny, který se uskutečnil pod záštitou 

Mezinárodního olympijského výboru, UNESCO a Světové zdravotnické organizace 

v Barceloně, naléhavě vyzývá vlády, státní i nestátní organizace k akcím, které zastaví 

negativní asociální tendence mezi mládeží a k podpoře tělovýchovných a sportovních aktivit. 

 Věřím, že tato společná akce celého resortu školství bude pozitivní reakcí na tuto 

výzvu a olympijské sportovní dny na našich školách se stanou tradicí. 

 

 

                                                                                      Mgr. 

Eduard Zeman v.r. 

                                                                                                  

ministr 
 

 

 

 

 

Seznam dalších vzdělávacích zařízení, kterým byly MŠMT ČR akreditovány vzdělávací programy pro 

další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
 
Číslo                                    Název vzdělávacího zařízení                                                           

Datum platnosti  

osvědčení            osvědčení 

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

22 555/98-26/1-81    Středisko služeb školám a informačních technologií, Bělidlo 473,         10.března 

2001 

        733 01 Karviná-Fryštát 

    

27 501/98-26/1-123   Služba škole-metodické oddělení, Bezručova 4a, 678 01 Blansko              

8.ledna 2001 

         1) Jazykový kurs anglického a německého jazyka pro pedagogické  

        pracovníky. 

   2) Cyklus seminářů “Muzikoterapie jako metoda osobnostního  

        a sociálního rozvoje učitele” pro pedagogické pracovníky. 

   3) Cyklus seminářů “Pohybem k tělesnému i duševnímu zdraví” 

        pro pedagogické pracovníky. 

 

28 882/98-26/1-156   Školský úřad Znojmo,Informační a datové centrum, Rudoleckého 21    10.února 

2001 

         669 02 Znojmo 

   1) Cyklus seminářů pro učitele 1.stupně ZŠ: 

    Poznávání regionu. 

    Dramatická výchova ve výuce. 

    Didaktika. 

   2) Kursy výukových programů v oblasti výpočetní techniky pro pedagogické 

        pracovníky. 



   3) Jazykově-metodický kurs anglického a německého jazyka pro pedagogické 

        pracovníky. 

   4) Kurs “Instruktor školního lyžování”pro učitele ZŠ,SŠ. 

   5) Cyklus seminářů “Řízení předškolních zařízení, škol a školských zařízení” 

        pro pedagogické pracovníky. 

   6) Kurs “Specializační vzdělávání pro výchovné poradce” pro učitele ZŠ.  

 

31 752/98-20-159   Centrum dohody, spol. s r.o., Lomená 9, 162 00 Praha 6                            

10.února 2001 

   1) Seminář “Komunikace řešení konfliktů a mediace” pro učitele ZŠ, 

        SŠ,ZvŠ, výchovné poradce a ředitele škol. 

   2) Seminář “Psychosociální techniky využívané v protidrogové prevenci” 

        pro pedagogické pracovníky. 

 

31 74798-26/1-164   Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty,o.p.s.,Bartolomějské     19.ledna 

2001 

         nám. 47, 698 01  Veselí nad Moravou 

   1) Kurs “Příroda kolem nás” pro pedagogické pracovníky. 

   2) Cyklus seminářů “Poznej a chraň” pro pedagogické pracovníky.  

 

31 743/98-26/1-169   Občanské sdružení Moravská brána,Křížkovského 30, 751 31 Lipník      8.ledna 

2001 

         nad Bečvou 

   1) Kurs “Hrnčířství-pravěk Moravské brány” pro učitele MŠ,ZŠ,SŠ. 

   2) Cyklus seminářů “Projektová výuka s dětmi” pro učitele MŠ,ZŠ,SŠ. 

 

31 742/98-26/1-170   Školský úřad Rokycany, Čechova ul.582/II, 337 01 Rokycany               

10.března 2001 

   1) Kursy výukových programů v oblasti výpočetní techniky pro  

        pedagogické pracovníky. 

   2) Jazykový kurs anglického a německého jazyka pro pedagogické 

        pracovníky. 

   3) Cyklus seminářů “Pedagogika a speciální pedagogika” pro učitele MŠ,ZŠ.  

   4) Doškolovací seminář výtvarné výchovy pro učitele MŠ,ZŠ,SŠ. 

 

 

 

30 046/98-26/1-171   Středisko služeb školám, Vinohradská 54, 120 00 Praha 2                      

26.ledna 2001 

   Jazykový kurs anglického jazyka pro pedagogické pracovníky. 

 

13 007-99-20-1   Střední odborná škola obchodní a Střední odborné učiliště obchodní             

2.února 2001 

  Lužnická 2572, 390 01 Tábor 

   Jazykově-metodický kurs anglického jazyka pro pedagogické 

   pracovníky. 

 

13 008/99-20-2   Pedagogicko-psychologická poradna, Chelčického 555, 386 01 Strakonice     2.února 

2001 

   1) Kurs “Zdravý životní styl” pro pedagogické pracovníky.  

   2) Cyklus seminářů “Vliv výtvarných aktivit na utváření osobnosti” 

        pro učitele MŠ,ZŠ. 

   3) Kurs “Jóga a výchova” pro pedagogické pracovníky. 

 

13 009/99-20-3   Asociace českých daltonských škol, Husova 17, 602 00 Brno 2    8.února 2001 

   Kurs daltonského vyučování pro pedagogické pracovníky. 

 

13 019/99-20-4   Ekocentrum PALETA, Štolbova 2665, 530 02 Pardubice              10.března 

2001 

   1) Seminář “Netradiční formy výchovy se zaměřením na ekologickou  



        výchovu” pro učitele MŠ. 

   2) Cyklus seminářů “Praktické formy ekologické výchovy” pro učitele ZŠ.  

   3) Seminář”Ekologická výchova v přírodě WILD pro učitele MŠ,ZŠ”. 

   4) Seminář “Globální výchova se zaměřením na ekologickou výchovu” 

        pro učitele ZŠ,SŠ. 

 

13 011/99-20-5   FACIA, České centrum pro vyjednávání  a řešení konfliktů, Lomená 9,   5.února 2001 

  162 00 Praha 6 

   Kurs”Výcvik a doškolování pedagogických pracovníků v oblasti prevence 

   a řešení konfliktů”. 

 

13 012/99-20-6   Junior Achievement ČR, Jindřišská 20, 111 21 Praha 1   12.února 2001 

   1) Seminář “Základy podnikatelství” pro učitele ZŠ. 

   2) Seminář “Význam vzdělávání pro budoucí profesní uplatnění žáků ZŠ”  

   3) Seminář “Aplikovaná ekonomie” pro pedagogické pracovníky.  

       pro učitele ZŠ. 

   4) Podzimní školení pro učitele předmětu “Aplikovaná ekonomie”. 

 

13 014/99-20-8   Základní škola, Ohradní 1366, 145 00 Praha 4-Michle   5.února 2001 

   Seminář “Výuka dětí ve specializovaných třídách pro žáky se specifickými  

   vývojovými poruchami” pro učitele ZŠ. 

 

13 015/99-20-9   Prázdninová škola Lipnice, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1  5.února 2001 

   1) Seminář”LUDUS-metodika výchovy v přírodě” pro učitele ZŠ,SŠ. 

   2) Semínář “SCHOLION-kooperace ve vyučování” pro učitele ZŠ,SŠ. 

   3) Seminář “JINUDY-metodika nespecifické primární prevence závislostí” 

       pro učitele ZŠ,SŠ. 

   4) Seminář”Vedení lidí a selfmanagement” pro ředitele škol.  

 

13 016/99-20-10   Gymnázium Nymburk, Komenského 779, 288 40 Nymburk            10.března 

2001 

   Kursy výukových programů v oblasti výpočetní techniky pro  

   pedagogické pracovníky. 

 

13 017/99-20-11   Středisko služeb školám, Žernovská 27, 100 00 Praha 10             

8.února 2001 

   Jazykově-metodický kurs anglického jazyka pro pedagogické  

   pracovníky. 

 

 

 

 

 

13 018/99-20-12   Služba škole Ostrava,Hornická 84, 702 00 Ostrava             10.března 

2001 

   1) Cyklus seminářů”Drogová závislost mládeže a jak jí předcházet” 

        pro pedagogické pracovníky. 

   2) Cyklus seminářů”Metodika využití kytary při výuce v hudební  

        výchově” pro pedagogické pracovníky. 

   3) Jazykový kurs německého jazyka pro neaprobované učitele vyučující 

       ve 4. a 5. třídách NŠ. 

13 019/99-20-13   ApS Brno s.r.o., Božetěchova 2, 612 66 Brno    5.února 2001 

   1) Kursy výukových programů v oblasti výpočetní techniky pro  

        pedagogické pracovníky. 

 

10 249/99-20-15   Pedagogicko-psychologická poradna, Družby 334, 530 09 Pardubice-Polabiny 

   1) Seminář”Dopad sociálně-patologických jevů” pro pedagogické pracovníky. 

   2) Seminář”Vývojové poruchy učení” pro pedagogické pracovníky. 

 



13 097/99-20-6    Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Masarykova 101,          10.března 

2001 

   763 26 Luhačovice 

    

13 098/99-20-17  Středisko výchovné péče pro děti a mládež HELP ME, Bořetická 2,              

2.února 2001 

   629 00 Brno 

   Kurs “Výcvik v rámci prevence kriminality dětí a mládeže” pro  

   pedagogické pracovníky. 

 

13 099/99-20-18  Středisko vzdělávání pedagogů, Husova 17, 746 01 Opava                  

2.února 2001 

   1) Konverzační kurs anglického jazyka pro pedagogické pracovníky. 

   2) Cyklus seminářů “Efektivní učení” pro učitele SŠ,SOU a výchovné 

        poradce. 

   3) Kurs “Volba povolání” pro pedagogické pracovníky. 

   4) Spanilá jízda fyziků po technických a fyzikálních muzeích pro učitele 

        ZŠ,SŠ,SOU. 

 

13 100/99-20-19   Školský úřad, Křížová 22, 603 00 Brno                10.března 

2001 

 

13 101/99-20-20  Středisko informatiky a služeb při ŠÚ, Jugoslávská 5,                                    

8.února 2001 

   741 11 Nový Jičín 

 

13 102/99-20-21  Středisko informatiky a služeb školám, Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc         2.února 

2001 

   1) Kurs”Výuka rétoriky” pro učitele ZŠ,SŠ. 

   2) Cyklus seminářů “Poznávání reálií německy mluvících zemí  

        a rakouského školství” pro učitele ZŠ,SŠ. 

   3) Seminář “Švédské školství-systém a řízení” pro ředitele škol. 

   4) Seminář “Netradiční výtvarné techniky” pro učitele ZŠ,ŠD. 

   5) Kurs “Počítač ve výtvarné výchově 2” pro učitele ZŠ,SŠ,ZUŠ,ZvŠ.  

   6) Kurs “Chci využívat počítač ve své pedagogické praxi” pro učitele  

        MŠ,ZŠ,ŠD. 

   7) Kurs “Metodika hudební výchovy novými metodami na základě  

        nových učebnic” pro učitele ZŠ. 

   8) Kurs “Nová metodika ve vybraných oblastech činnosti v hodinách TV” 

        pro učitele ZŠ,ZvŠ. 

 

13 103/99-20-22  Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav spole-   2.února 2001 

   čenských věd, Bezručovo nám.13, 746 01 Opava 

   Kurs”Etická výchova” pro učitele ZŠ,SŠ. 

 

13 104/99-20-23  Střední odborná škola a Vyšší odborná škola obalové techniky                  

10.března 2001 

   Kostelní 34, 411 08 Štětí 

   Kursy výukových pogramů v oblasti výpočetní techniky pro  

   pedagogické pracovníky. 

 

 

13 105/99-20-24  HUMANITAS-PROFES, o.p.s., U Vinohradské nemocnice 3,    2.února 2001 

   130 00  Praha 3 

   Kurs”Romský asistent na základních a speciálních školách”. 

 

13 106/99-20-25  Státní jazyková škola v Olomouci, tř.Kosmonautů 6,772 00 Olomouc         10.března 

2001 

   Jazykový kurs anglického jazyka pro pedagogické pracovníky. 

 



13 107/99-20-26  QCS spol. s r.o. - školící středisko, Americká 2441, 272 01 Kladno            10.března 

2001   

   Kursy výukových pogramů v oblasti výpočetní techniky pro  

   pedagogické pracovníky. 

 

13 472/99-20-27  AZ HELP,Sdružení pro prevenci sociálně patologických jevů a pomoc 

   ohroženým závislostí na návykových látkách a procesech, Pod vilami 13,      8.února 

2001 

   140 00 Praha 4 

   Cyklus seminářů pro pedagogické pracovníky: 

   Prevence závislostí na návykových látkách. 

   Prevence procesuálních závislostí. 

   Prevence násilných projevů chování a šikanování. 

   Prevence poruch chování a školní přizpůsobivosti. 

   Prevence rasové nesnášenlivosti a xenofobie s ohledem na postavení 

   romského etnika v ČR. 

   Sociálně psychologický výcvik zaměřený na prevenci a poradenství 

   v problematice sociálně patologických jevů. 

   Poradenské přístupy v práci s jedincem, sociální skupinou a rodinou.  

   Prevence profesní zátěže.   

   Případová práce (reflexe vlastní práce s klienty). 

   Komunikace, vyjednávání a zvládání náročných situací. 

 

13 471/99-20-28  Institut Virginie Satirové ČR, Kozlovská 16, 160 00 Praha 6    8.února 2001 

   Kurs “SEBEÚCTA-Program prevence nežádoucího sociálního  

   chování, zejména zneužívání drog” pro pedagogické pracovníky. 

 

13 470/99-20-29  EVANS-Středisko globální výchovy, Bubenská 6, 170 00 Praha 7             10.března 

2001 

   1) Cyklus seminářů “Základy ekologické výchovy” pro učitele MŠ,ZŠ, 

        SŠ a vychovatele. 

   2) Seminář “Globální výchova pro učitele ZŠ,SŠ a vychovatele”. 

 

13 469/99-20-30  Pragoversa, spol. s r.o., Jažlovická 1334/4, 149 00 Chodov     

5.února 2001 

   1) Seminář “Autismus” pro pedagogické pracovníky. 

   2) Seminář “Autorita v prostředí školy a rodiny” pro pedagogické  

       pracovníky. 

   3) Seminář “Asertivní komunikace” pro pedagogické pracovníky. 

   4) Seminář “Komunikační systémy pro těžce mentálně a tělesně postižené”  

       pro pedagogické pracovníky. 

   5) Seminář “Základy výuky angličtiny u dětí s poruchami učení” pro učitele ZŠ. 

   6) Seminář “Učíme metodami dramatické výchovy” pro učitele ZŠ,SŠ. 

   7) Seminář “Komunikace a konflikt” pro pedagogické pracovníky.  

   8) Seminář “Globální a regionální vztah člověka k životnímu prostředí” pro 

       pedagogické pracovníky. 

   9) Seminář “Sociálně právní minimum” pro pedagogické pracovníky.  

              10) Kurs “Psychopedické minimum” pro pedagogické pracovníky. 

              11) Seminář “Pedagogicko-psychologické poradenství v současném školství” 

        pro pedagogické pracovníky. 

              12) Seminář “Na angličtinu s českými učebnicemi” pro učitele ZŠ.  

 

 

 

 

 

 

13 468/99-20-31  Středisko služeb školám Most, oddělení pro DVPP, Zd.Štěpánka               

10.března 2001 

   340/2797, 434 01 Most 



 

13 467/99-20-32  SMC-FAKTUM, spol. s r.o., Nádražní okruh 27, 746 01 Opava               10.února 

2001 

   1) Kurs “Počítač a my” pro učitele ZŠ. 

   2) Kurs “Počítač hrou” pro učitele ZŠ. 

   3) Kurs “S počítačem k profesionalitě” pro ředitele SŠ. 

 

13 466/99-20-33   Vzdělávací centrum Služby škole, 17.listopadu 1a, 690 86 Břeclav                

8.února 2001 

   1) Jazykový kurs anglického jazyka pro učitele ZŠ. 

   2) Konverzační kurs německého jazyka pro učitele ZŠ. 

   3) Cyklus metodických a konverzačních seminářů “Práce s dětmi 

        v německém jazyce” pro učitele ZŠ. 

   4) Základní lyžařský kurs pro instruktora školního lyžování pro  

        učitele ZŠ,SŠ. 

   5) Kurs “Rozvoj profesních a didaktických dovedností v oblasti  

        výtvarných technik a současná tvorba děl - Nekoř” pro učitele  

        ZŠ,SŠ. 

 

13 465/99-20-34   Labyrint - Středisko volného času, vzdělávání a služeb, Arberova 1187        8.února 

2001 

     272 00 Kladno 

   1) Kurs “Klasik” pro pedagogické pracovníky. 

   2) Kurs “Lektor” pro pedagogické pracovníky. 

    

13 802/99-20-35  Integrovaná střední škola, Centrum odborné přípravy, Palackého 49,   8.února 2001 

   757 01  Valašské Meziříčí 

   Kursy výukových programů v oblasti výpočetní techniky pro pedagogické  

   pracovníky. 

 

13 803/99-20-36  Pedagogická fakulta UK Praha, Ústav výzkumu a rozvoje školství,  12.února 2001 

   Myslíkova 7, 110 00 Praha 1 

   Kurs “EUROPAED-Evropská studia” pro pedagogické pracovníky. 

 

13 804/99-20-37  DIMENZE Plzeň, spol. s r.o., Na Roudné 1, 301 11 Plzeň                           

10.března 2001 

 

 

 

 

    

    

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů
*
 

následující tituly: 

 

 

pro ZŠ: 

 

Dudák, V. a kol.: Občanská výchova pro 6. ročník základní školy 2005 SPN a.s. součást ucelené 

řady 

Č.j.: 15824/99-22; cena: 75,00 Kč    

Nezkusil, V.: Literární výchova pro 6. - 7. ročník základní školy 2005 Fortuna součást ucelené 

řady 

Č.j.: 16297/99-22; cena: 67, 00 Kč    

                                                           
*
  Zařazení do seznamu učebnic a učebních textů nabývá účinnosti až po vydání uvedených titulů. Na učebnice a 

učební texty uvedené v tomto Věstníku MŠMT ČR se vztahuje nařízení vlády ČR č. 15/1994 Sb., o bezplatném 

poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. 



Nezkusil, V.: Literární výchova pro 8. ročník základní školy - 

Úvod do světa literatury 1 

2005 Fortuna součást ucelené 

řady 

Č.j.: 16297/99-22; cena: 67, 00 Kč    

Nezkusil, V.: Literární výchova pro 8. ročník základní školy - 

Úvod do světa literatury 2 

2005 Fortuna součást ucelené 

řady 

Č.j.: 16297/99-22; cena: 69, 00 Kč    

Nezkusil, V.: Literární výchova pro 9. ročník základní školy - 

Výpravy  do světa literatury 1 

2005 Fortuna součást ucelené 

řady 

Č.j.: 16297/99-22; cena: 76, 00 Kč    

Nezkusil, V.: Literární výchova pro 9. ročník základní školy - 

Výpravy  do světa literatury 2 

2005 Fortuna součást ucelené 

řady 

Č.j.: 16297/99-22; cena: 69, 00 Kč    

Kroužek, J.: Základy administrativy pro základní školy - určeno 

pro volitelný předmět 

2005 Fortuna  

Č.j.: 17072/99-22; cena: 58, 00 Kč    

Macháček, M.: Fyzika pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, 2. díl 2005 Prometheus součást ucelené 

řady 

Č.j.: 17190/99-22; cena: 72, 00 Kč    

Řezníčková, D., Kühnlová, H.: Svět kolem nás, určeno pro 

vyučovací předmět zeměpis  

2005 NČGS součást ucelené 

řady 

Č.j.: 11350/99-22; cena: 47, 00 Kč    

Rosecká, Z., Růžička, J.: Dívej se a počítej - učebnice matematiky 

pro 1. ročník, pracovní sešity Moje první počítání, Počítání do 

dvaceti bez přechodu přes desítku, Přípravná početní cvičení 

2005 Nová škola součást ucelené 

řady 

Č.j.: 17073/99-22; cena: 58+20+17+17 Kč    

Černík, V. a kol.: Přírodopis pro 6. ročník ZŠ 2005 SPN a.s. součást ucelené 

řady 

Č.j.: 18080/99-22; cena: 115, 00 Kč    

Čtrnáctová, H.: Pracovní sešit k učebnici chemie pro 8. ročník  2005 SPN a.s. součást ucelené 

řady 

Č.j.: 18079/99-22; cena: 49, 00 Kč    

Čtrnáctová, H.: Pracovní sešit k učebnici chemie pro 9. ročník  2005 SPN a.s. součást ucelené 

řady 

Č.j.: 18079/99-22; cena: 49, 00 Kč    

Jáchim, F., Tesař, J.: Fyzika pro 6. ročník ZŠ  2005 SPN a.s. součást ucelené 

řady 

Č.j.: 17894/99-22; cena: 75, 00 Kč    

Kitzbergová, L., Vančáta, J.: Výtvarná výchova pro 1. a 2. ročník 

ZŠ  

2005 Fortuna.  

Č.j.: 27649/98-22; cena: 128, 00 Kč    

Štěpán, L., Richter, V.: Čítanka plná humoru pro 5. ročník  2005 Dialog součást ucelené 

řady 

Č.j.: 13075/99-22; cena: 129, 00 Kč    

Štěpán, L., Richter, V.: Čítanka plná humoru pro 6. ročník  2005 Dialog součást ucelené 

řady 

Č.j.: 17760/99-22; cena: 129, 00 Kč    

kol.: Sešitové atlasy pro základní školy (Obecný zeměpis, Svět, 

Afrika, Austrálie, Oceánie, Amerika, Asie, Evropa, Česká 

republika)  

2005 Kartografie součást ucelené 

řady 

Č.j.: 17071/99-22; cena: 2x25+5x45+2x55,00 Kč     

kol.: Vlastivědné mapy pro 1. stupeň základních škol  2005 Kartografie  

Č.j.: 17070/99-22; cena: 69,00 Kč    



 

 

pro střední školy:  

 

Vančurová, A.: Daňový systém v ČR 2003 VOX  

Č.j.: 16058/99-23; cena: 169,00 Kč     

Calta, E.: Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU, 4. díl 2005 Prometheus  

Č.j.: 11398/99-22; cena: 78,00 Kč     

Ellis, M., Dominiková, I. a kol.:  Criss Cross (Intermediate), 

učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, 2 audiokazety) 

2005 Max Hueber 

Verlag 

součást ucelené 

řady 

Č.j.: 17226/99-22; cena: 240+130+400+366,00 Kč     

Brožíková, L. a kol.: Sprechen Sie Deutsch 3 (učebnice, kniha pro 

učitele, metodická příručka, 3 kazety) 

2005 Polyglot součást ucelené 

řady 

Č.j.: 18479/99-22; cena: 239+298+0+396, 00 Kč    

 

 

 

Ztráta razítek 

 

 

Dne 15.3.1999 došlo k odcizení 2 ks obdélníkových razítek s textem:  

 

ŠKOLNÍ  JÍDELNA 

Stodůlky sever I. 

Kuncova ul. 1580 

155 00 Praha 5-Stodůlky 

 

Písemnosti opatřené těmito razítky po 15.3.1999 je třeba považovat za neplatné.  

Čj. 16 901/99-20 

 

    

 

 

 

 

Dne 15.3.1999 došlo ke ztrátě 1 ks obdélníkového razítka s textem:  

 

Základní škola 

Březová ulice 

v Děčíně III 

 

 

Písemnosti opatřené tímto razítkem po 15.3.1999 je třeba považovat za neplatné. 

Čj. 16 822/99-20 

 

 

 

 

 

 

    

 


