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153 
 

NAŘÍZENÍ VLÁDY 
 

ze dne  28. června 1999, 

 

kterým se mění nařízení vlády č. 68/1997 Sb.,   

kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů  

a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství 

 

 

     

Vláda nařizuje podle § 23 písm. h) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost 

v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb.: 

 

Čl. I 

 

  Nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů  

a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství, se mění  

takto: 

 

  V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

 “(3) Učitelům vyučujícím všechny předměty v ročníku, ve kterém je počet hodin 

podle schválených učebních plánů nižší než přímá vyučovací činnost stanovená v příloze 

tohoto nařízení, stanoví rozsah přímé vyučovací činnosti ředitel školy v rámci schválených 

učebních plánů.”. 

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 4 až 9.   

 

2. V § 3 odst. 9 zní: 
“(9) Učitelům – výchovným poradcům se snižuje míra přímé vyučovací činnosti 

            a)  v základní škole  

a střední škole 

s počtem žáků    do 150 o 1 hodinu týdně, 

                          do 250 o 2 hodiny týdně,  

                          do 550 o 3 hodiny týdně, 

           nad 550 o další hodinu týdně za každých dalších 300 žáků, 

            b)  ve speciálních 

školách při 

počtu tříd          do 7 o 1 hodinu týdně, 

                         8 až 12 o 2 hodiny týdně, 

          13 a více o 3 hodiny týdně.”. 

 

 

3. V § 3 se doplňují  odstavce 10 až 14, které včetně poznámky pod čarou č. 7) zní: 



 

“(10) Je-li pověřeno výkonem funkce výchovného poradce více učitelů, sníží se každému  z nich 

rozsah  přímé vyučovací činnosti podle poměrného počtu žáků připadajících na jednoho výchovného poradce. 

 

(11) V týdnu, kdy pedagogický pracovník z důvodu na straně zaměstnavatele neodpracuje hodiny přímé 

vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti v rozsahu podle odstavce 1, ale vykonává práce podle § 2 

písm. b) tohoto nařízení, se považuje povinnost stanovená v odstavci 1 za splněnou. 

 

(12) Na školách a školských zařízeních, na nichž se projevuje rozdílná potřeba výchovně vzdělávací 

práce v průběhu roku, může zaměstnavatel rozvrhnout týdenní pracovní dobu, včetně přímé vyučovací činnosti 

nebo přímé výchovné činnosti, nerovnoměrně.  

 

(13) Zaměstnavatel může pedagogickému pracovníkovi ve výjimečných případech nařídit nebo s ním 

sjednat práci přesčas až do výše 8 hodin týdně v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. V rámci 

uvedených podmínek může zaměstnavatel stanovit rozsah přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné 

činnosti nad stanovený počet hodin v příloze tohoto nařízení. 

                                                            

(14) Při sjednání nebo povolení kratší než stanovené týdenní pracovní doby
7)

 se úměrně tomu sníží 

rozsah přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti podle § 2 písm. a) tohoto nařízení. 

 

____________________ 
7)

 § 86 zákoníku práce.”. 

 

       
 

  4. Příloha zní:  

 

                                                                              “Příloha k nařízení vlády  č. 

68/1997 Sb. 

 

Rozsah přímé vyučovací činnosti a přímé výchovné činnosti pedagogických pracovníků 
 

    

  počet tříd,výchovných  počet hodin přímé  

 Pedagogičtí pracovníci skupin nebo počet dětí a 

žáků ve škole nebo 

školském zařízení 

vyučovací činnosti 

nebo  přímé 

výchovné činnosti 

    týdně 

    

 1. Mateřské školy a speciální mateřské školy   

 učitel mateřské školy  nebo  speciální mateřské školy  31 

  1 24 

  2 21 

 ředitel mateřské školy nebo speciální mateřské školy  3 až 4 18 

   5 až 6 16 

   7 a více 13 

 zástupce  ředitele 5 až 6 20 

   7 a více 17 

  1 16 

 ředitel internátní mateřské školy nebo  internátní 2 14 

 speciální mateřské školy 3 a více 12 

 

    

 zástupce ředitele 3 a více 16 

 ředitel internátní mateřské školy s nepřetržitým   

 provozem nebo internátní speciální mateřské školy    

 s nepřetržitým provozem nebo speciální mateřské školy   5 

 se speciálním pedagogickým centrem   



  do 100 dětí 10 

 ředitel stálé mateřské školy v přírodě nad 100 dětí 8 

    

 2. Základní školy   

 učitel základní školy   22 

 učitel základní školy v 1. ročníku  20 až 22 

   1 až 2 16 

 ředitel základní školy s 1. stupněm nebo  základní   3 až 6 13 

 školy s 1. stupněm a oddělením ročníků 2. stupně   7 až 10 10 

 základní školy  11 a více 8 

   do 9 8 

 ředitel základní školy s 2. stupněm nebo základní  10 až 18 7 

 školy s 1. a 2. stupněm  19 až 23  6 

   24 a více 5 

   do 14 11 

 zástupce ředitele  15 až 22 9 

   23 a více 7 

    

 3.  Speciální  základní  školy,  zvláštní školy a 

pomocné  

školy  

 učitel speciální základní školy nebo zvláštní školy nebo   

 pomocné školy  22 

 učitel speciální základní školy v 1. ročníku nebo   

 zvláštní školy v 1.  stupni nebo pomocné školy   20 až 22 

 v 1. a 2. stupni nebo v přípravném stupni pomocné  školy   

  ředitel speciální základní školy s 1. stupněm nebo  1 až 2 16 

 speciální základní školy s 1. stupněm a oddělením ročníků    3 až 6 13 

 2. stupně speciální základní školy nebo zvláštní školy  7 až 10 10 

 s 1. stupněm nebo školy při zdravotnickém zařízení              11 a více 8 

   1 až 2 14 

 ředitel zvláštní školy s 1.stupněm a s méně než 4 samo-  3 až 6 12 

 statnými třídami pro žáky 2. a 3. stupně nebo    7 až 10 9 

 pomocné školy s 1. až 6. ročníkem  11 a více 7 

 ředitel speciální základní školy s 1. a 2. stupněm   do 9 7 

 nebo zvláštní školy s 1.,  2. a 3. stupněm nebo  10 až 14 6 

 pomocné školy s 1. až 10. ročníkem  15 až 18 5 

  19 a více 4 

   do 14 11 

 zástupce ředitele  15 až 22 9 

   23 a více 7 

 ředitel školy v přírodě  9 

    

 4. Střední školy, speciální střední školy, odborná 

učiliště, učiliště, praktické školy a vyšší odborné školy 

  

 učitel střední školy nebo speciální střední školy   

 nebo odborného učiliště nebo učiliště nebo  21 

 praktické školy nebo vyšší odborné školy   

 

 

   

 ředitel střední školy nebo speciální střední školy nebo  do 8 6 

 odborného učiliště nebo učiliště nebo praktické školy   9 až 16 4 

 nebo vyšší odborné školy  17 a více 2 

   do 8 14 

 zástupce ředitele  9 až 14 10 

  (mimo zástupce pro praktické  vyučování)  15 až 17 8 



   18 až 20 6 

   21 a více 4 

 vedoucí učitel odloučeného pracoviště teoretického   

 vyučování středních škol nebo speciálních středních škol  16 

 nebo odborných učilišť nebo učilišť    

 učitel řídící provoz dílen nebo praktické vyučování  do 120 žáků 14 

 ve střední odborné škole a střední zdravotnické škole 121 až 240 12 

  241 a více 10 

 učitel řídící provoz dílen nebo odborný výcvik ve  do 42 žáků 14 

 speciálním středním odborném učilišti  43 až 84 12 

 a odborném učilišti 85 až 126 10 

  127  a více 8 

 učitel předmětu praxe na středních školách  21až 25 

 učitel odborného výcviku ve speciální střední škole   

 nebo odborném učilišti nebo praktické škole  21 

 mistr odborné výchovy   30 až 35 

  

5.  Státní jazykové školy a státní těsnopisný ústav 

  

 učitel státní  jazykové  školy  nebo     

 státního těsnopisného ústavu  21 

 ředitel státní jazykové školy nebo státního   do 8 6 

 těsnopisného ústavu  9 až 16 4 

   17 a více 2 

  do 8 14 

   9 až 14 10 

 zástupce ředitele  15 až 17  8 

   18 až 20 6 

   21 a více 4 

    

 6. Základní umělecké školy   

 učitel základní umělecké školy    

                                           - individuální 

výuka 

 23 

                                           - skupinová a 

kolektivní výuka 

 21 

   do 9 9 

 ředitel základní umělecké školy  10 až 24  6 

   25 a více 3 

   do 14 12 

 zástupce ředitele  15 až 29 9 

   30 a více  6 

    

 7.  Sportovní školy   

 trenér sportovní školy  21 až 26 

 

 

 

 

 

 8. Školní družiny a školní kluby   

 vychovatel školní družiny nebo školního klubu  28 až 30 

  2 až 3 25 

 vedoucí vychovatel školní družiny nebo školního klubu 4 až 6 23 

  7 a více 21 

 ředitel školní družiny nebo školního klubu, které  do 4 20 

 nejsou součástí školy  5 až 6 17 



   7 a více 15 

   2 až 3 25 

 zástupce ředitele  4 až 6 23 

   7 a více 21 

    

 9. Speciální mateřské školy internátní   

 vychovatel speciální mateřské školy internátní  28 až 30 

  

10.  Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a 

ochranné výchovy a preventivně výchovné péče, 

přípravné stupně pomocných škol 

  

 vychovatel školského zařízení pro výkon ústavní výchovy 

a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče nebo 

  

 přípravného stupně pomocné školy   25 až 27 

   do 9 8 

 ředitel školského zařízení pro výkon ústavní  výchovy  10 až 14 7 

 a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče  15 až 18 6 

   19 a více 5 

   5 až 14 11 

 zástupce ředitele  15 až 22 9 

   23 a více 8 

 vedoucí vychovatel  15 až 17 

    

 11. Internátní speciální školy a speciální školy   

 vychovatel internátní speciální školy nebo   

 speciální školy  27 až 28 

 vedoucí vychovatel   15 až 17 

  do 9 8 

 ředitel internátní speciální školy 10 až 14 7 

  15 až 18 6 

  19 a více 5 

  5 až 14 11 

 zástupce ředitele internátní speciální školy 15 až 22 9 

  23 a více 8 

    

 12. Domovy mládeže   

 vychovatel   30 až 32 

 ředitel   10 

 zástupce ředitele nebo vedoucí vychovatel  17 až 20”. 

 

 

 

 

 

Čl. II 

 

 

     Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. září 1999. 

 

 

 

 

Předseda vlády: 

Ing. Zeman v. r. 



 

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy: 

v z. PhDr. Špidla v. r. 

1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí 

 

 

Poznámka MŠMT :  Nařízení vlády bylo publikováno v částce 52 Sbírky zákonů, rozeslané dne 21. července  

                                 1999. 
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VYHLÁŠKA 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 171/1999 Sb. 

ze dne 21. července 1999, 

 

kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 183/1998 Sb.,  

kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a 

důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách 

 

 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví 

podle § 15 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a § 108 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o 

důchodovém pojištění: 

 

 

Čl. I 

 

 Vyhláška č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní 

sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, se mění 

takto: 

 

1.  V § 1 písmeno a) zní :  

 

     "a) studium  absolventů středních škol s úplným středním vzděláním nebo s úplným středním odborným 

vzděláním nebo vyšším odborným vzděláním, kteří úspěšně vykonali první maturitní zkoušku nebo absolutorium 

v konzervatoři v kalendářním roce, ve kterém zahajují toto studium,  v jednoletých kursech cizích jazyků s 

denní výukou, organizovaných právnickými a fyzickými osobami působícími v oblasti jazykového vzdělávání, 

uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce,". 

 

 

2.  V § 1 se na konci textu tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní : 

 

"g) vzdělávání žáků, směřující k získání základního vzdělání nebo vzdělání poskytovaného zvláštní školou 

nebo pomocnou školou, v  základních školách, speciálních základních školách, zvláštních školách a 

pomocných školách po skončení povinné školní docházky.” 

 

 

3.  Příloha č.1 zní:               

       “Příloha č. 1 k vyhlášce č. 183/1998 Sb. 

 
Jednoletý kurs  cizích jazyků s denní výukou, který organizuje: 

 

1. Soukromá ekonomická škola s.r.o., Benešov, Táborská 458/44 

2. Obchodní akademie, Beroun, U stadionu 486 



3. Státní jazyková škola, Brno, Kotlářská 9 

4. PhDr. Olga Drobáňová - Agentura VIKA, Brno, Masarykova 31 

5. Anglo - Germ Services s.r.o., Brno, Rašínova 2 

6. The Boland School - jazyková škola, Brno, Palackého 148 

7. Easy English - jazyková škola, Brno, Botanická 13 

8. English Centre s.r.o., Brno, VUT Kraví hora 13 

9. Grapa Brno, s.r.o., Brno, Nádražní 2a 

10.  Majda Agency, s.r.o., Brno, Heinrichova 41 

11.  Mgr. Ludmila Markesová - Jazyková laboratoř, Brno, Grohova 54 

12.  Jazyková škola Austerlitz, Brno, Pavlovská 16 

13.  SLI-INTERNATIONAL s.r.o., Brno,  Koliště 13 

14.  Jazyková škola Kovalský - Studio der, die, das, Brno, Cejl 93 

15.  KP centrum kultury a vzdělávání, Brno, Palackého 70 

16.  Kulturní a informační centrum města Brna, Brno, Radnická 4 

17.  H.E. Lingua Centrum jazyková škola, Brno, Anenská 10 

18.  Pavlína Megová -  MKM  jazyková škola, Brno, Česká 11 

19.  Karel Kalaš - Slon, jazyková škola, Brno, Údolní 5 

20.  Universum - jazyková škola, Brno, Kořenského 23a 

21.  Agentura Jílek - jazyková škola, Brno, Štefánikova 2 

22.  Jazyková škola CORFIX, Brno, Třída kapitána Jaroše 3 

23.  Akademie J.A.Komenského, oblast Brno, Brno, Rooseveltova 9 

24.  Mgr. Pavlos Gurutidis  - PERFECT ENGLISH, Brno, Josefská 25 

25.  Diplomat School of English, Brno, Veveří 10 

26.  STUDIO BON, Mgr. Eva Silvová, Brno, Kotlářská 5 

27.  Gymnázium, Břeclav, Sady 28. října 1 

28.  Státní jazyková škola, České Budějovice, J. Š. Baara 2 

29.  Educo - středisko jazykového a odborného vzdělávání , České Budějovice,  Štítného 12 

30.  Jan Těšík - Lion,jazykové centrum, Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 14 

31.  Státní jazyková škola, Frýdek-Místek, Palackého 123 

32. Obchodní akademie, Hodonín, Velkomoravská 13 

33.  Obchodní akademie, Hradec Králové, tř. ČSA 274 

34.  Soukromá jazyková škola Hradec Králové s.r.o. , Hradec Králové, SNP 170 

35.  Soukromá jazyková škola PSJG Hradec Králové, s.r.o., Hradec Králové, Brandlova 875 

36.  Akademie J.A.Komenského, oblast Chomutov, Chomutov, Jakoubka ze Stříbra 8 

37.  Hana Kubešová - 1. soukromá škola jazyků, Chrudim, Školní  náměstí 11 

38.  Hotelová škola Bohemia s.r.o., Chrudim 3, Víta Nejedlého 482 

39.  Lingua, soukromá jazyková škola, Jablonec n. Nisou, Jánská 6 

40.  Eva Kořánová-Educa, vzdělávací centrum, Jablonec nad Nisou, Mlýnská 46 A 

41.  Soukromá střední podnikatelská škola - ALTMAN s.r.o., Jičín, Na Tobolce 389 

42.  Akademie J. A. Komenského, oblast Jičín, Jičín, Havlíčkova 177 

43.  Internacional Education Center, s.r.o. - jazyková škola, Jihlava, Rantířovská 9 

44.  Obchodní akademie T.G. M., Jindřichův Hradec, Husova 156 

45.  Obchodní akademie a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Karlovy Vary, Bezručova 17 

46.  Karlovarský vzdělávací institut s.r.o., Karlovy Vary, Vítězná 32 

47.  PhDr. Blanka Zeithammerová-Soukromá jazyková škola MENTA, Karlovy Vary, Východní 2 

48.  1. Kladenská soukromá střední odborná škola (1. KŠPA) s.r.o., Kladno - Sítná, Cyrila Boudy 2953 

49.  Vyšší odborná škola a Obchodní akademie, Klatovy, Plánická 196 

50.  Střední průmyslová škola, Kolín IV, Heverova 191 

51.  Jazyková škola ATHENA s.r.o., Kroměříž, Kazimíra Rudého 3702/41 

52.  Vyšší odborná škola a Střední průmyslové škola, Kutná Hora, Masarykova 197 

53.  Dr. Jana Jílková, Kutná Hora, Ostašova 524 

54.  Státní jazyková škola, Liberec, Tř. 1. máje 14 

55.  Miroslav Schiffert - STAMINA, jazykové kurzy, Liberec, Žitná 826 

56.  Akademie J.A.Komenského, oblast Liberec, Liberec, Revoluční 13 

57.  Soukromá střední odborná škola (1. KŠPA) s.r.o., Litoměřice, Sovova 480/2 

58. TRADING CENTRE s.r.o., jazyková škola, Litomyšl, Tyršova 237 

59.  Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Mladá Boleslav, T.G.Masaryka 14 

60.  Regionální středisko výchovy a vzdělání s.r.o., Most, Báňská 286 

61.  Mezinárodní jazykový institut, s.r.o., Most, Topolová 584 



62.  Soukromá střední odborná škola podnikatelská a textilní a střední odborné učiliště textilní s.r.o., Nový Jičín, 

Dvořákova 33 

63.  Akademie J.A.Komenského, okres Nymburk, Nymburk, Palackého 222 

64.  Státní jazyková škola, Olomouc, Tř. Kosmonautů 6 

65.  Amadeus - jazyková agentura, Olomouc, Schweitzerova 50 

66.  Mgr. Pavel Pospíšil - Lingua Centrum, Olomouc, Kateřinská 11 

67.  Vzdělávací centrum “Klíč”, Opava, Krnovská 69 

68.  Mgr. Zbyněk Rybka - FAKTUM, Opava, Nádražní okruh 27 

69.  Soukromá střední podnikatelská škola a střední odborné učiliště s.r.o., Opava, Zámecký okruh 29 

70.  Cloverleaf s.r.o.,  Ostrava 1, Puchmajerova 7 

71.  Státní jazyková škola, Ostrava - Mor. Ostrava, Na Jízdárně 4 

72.  Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská s.r.o., Ostrava 1, Poděbradova 16 

73.  Marie Lášová - JUNIOR COLLEGE LAROS OSTRAVA, Ostrava-Radvanice, Lihovarská 10 

74.  Till English Academy, Ostrava - Slezská Ostrava, Čs. armády 10/1318 

75.  Mgr. Milada Klimčíková - MK Servis, Ostrava - Dubina, J. Maluchy 9/127 

76.  Mgr. Petr Polášek - TEBURG, Ostrava - Poruba,  Havlíčkovo náměstí 794/5 

77.  Eva Závodná - REKVAL, Ostrava - Moravská Ostrava, Ostrčilova 19 

78.  Milan Štěpita, Ostrožská Nová Ves, Nová 775 

79.  Obchodní akademie, Pardubice, Štefánikova 325 

80.  Klub Polabiny - vzdělávací středisko, s.r.o., Pardubice, Mozartova 456 

81.  Ing. Radoslava Formánková, Jazyková škola DELTA, Pardubice, Sokolovská 2099 

82.  Obchodní akademie, Písek, Karlova 111 

83.  Státní jazyková škola, Plzeň, Sady 5. května 42 

84.  Mgr. Naděžda Paboučková - Evropa, jazyková škola, Plzeň, Tylova 15 

85.  Trident servis s.r.o.-jazyková škola, Plzeň, Úslavská 17 

86.  Jaroslava Bogučaninová-Jazyková škola EXTERN, Plzeň, Sady Pětatřicátníků 33 

87.  Dům u Slunce, DIMENZE Plzeň, s.r.o., Plzeň, Na Roudné 1 

88.  Hotelová škola a Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu, Poděbrady, Komenského 156/III  

89.  Státní jazyková škola, Praha 1, Školská 15 

90.  Akademie J .A. Komenského, Praha 1, Tržiště 20  

91.  Prague Language Centre, Praha 1, V Jámě 8 

92.  David Holiš Language  Centre, Praha 1, Celetná 11 

93.  ET CETERA Co.- Jazyková škola ETC, Praha 1, Dušní 17 

94.  Vzdělávací středisko Společnosti přátel USA, Praha 1, Navrátilova 2 

95.  LANGUAGES AT WORK s.r.o., Praha 1, Na Florenci 35/1055 

96.  Berlitz Schools of Languages s.r.o., Praha 1, Hybernská 24 

97.  Jaromír Ježek - The Language House, Praha 2, Škrétova 8 

98.  Petr Prokop, PhDr. - Lingua Pro, Praha 2, Vinohradská 28 

99.  Ing. Slavomír Pospíchal - Obchodní institut, Praha 2, Vinohradská 69 

100.  ESO, Euroškola s.r.o.,  Praha 2,  Na Moráni 3    

101.  PhDr. Milena Kellyová - Angličtina Expres, Praha 2, Korunní 2 

102. Schola Comeniana, spol. s r.o., Praha 3, Viklefova 20 

103. IGL Praha s.r.o., Praha 3, Habrová 12 

104. PhDr. Hana Řezníčková - OK Centrum, Praha 3, Štítného 5  

105. Mc Neilus School, Eva Kudrnová, Praha 3, Slavíkova 26 

106. Českomoravská konfederace odborových svazů, Praha 3, nám. W. Churchila 2 

107. MUDr. Jitka Slavíčková - J.S. AGENCY , Praha 3, Husitská 1251/28 

108. Elvis, Praha 4, Gregorova 2090/7 

109. POLYGLOT s.r.o., Praha 4,  Mečislavova 8 

110. Akcent, družstvo, Praha 4, Bítovská 3 

111. Zdeněk Nádvorník - Lingua ELN, Praha 4, Jažlovická 1329/14 

112.  Ing. Josef Miřátský - PREKOS, Praha 4, Přímětická 1203/40 

113. Soukromé gymnázium ALTIS, s.r.o., Praha 4 -Kunratice, K Libuši 57 

114. ALVIN s.r.o., Praha 4 - Chodov, Bachova 1587/14 

115. Zarina Radžabová - Ability-jazykové studio, Praha 4, Točitá 1731 

116. The Caledonian School, Praha 5, Vltavská 24  

117. ARCUS s.r.o., Praha 5 - Zbraslav, Boženy Stárkové 653 

118. Mgr. Lenka Pavilková - CHANNEL CROSSINGS SERVICES, Praha 5, Vrážská 238/8 

119. London School of Modern Languages s. r.o.,  Praha 6, Charlese de Gaula 19 

120. Daniel Vondráček - Agentura EDUCO, Praha 7, Veletržní 24 



121. Státní jazyková škola, Praha 8, Burešova 1130  

122. MAVO s.r.o., Praha 8, 1. pluku 17 

123. Soukromá vyšší odborná škola a První soukromá obchodní akademie s.r.o., Praha 8 - Libeň, Lindnerova 

575/1 

124. Soukromá střední odborná škola (1. KŠPA) s.r.o., Praha 9, Mochovská 570 

125. Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy,  Praha 9, Hloubětínská 26 

126. The Bell School a.s., Praha 10, Nedvězská 29 

127. Eva Mocová, Ing. - Centrum Bohemia, Praha 10, Nad Vodovodem 20 

128. Tomáš Líbal - INTER-CONTACT, Praha 10, 28. pluku 8 

129. Česko - italské jazykové gymnázium s.r.o., Praha 14 - Hloubětín, Sadská 530 

130. Merkurion s.r.o. - Institut vzdělávání, Prostějov, Palackého 4-6 

131. Obchodní akademie, Přerov, Bartošova 24    

132. Michal Frank Interlingua Redsquares, Přerov, Dr. Skaláka 1 

133. Mgr. Naděžda Pavlíková - Jazyková škola Beskyd, Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823 

134. Mgr. Markéta Peroutková - LINGUA RUMBURK, Rumburk, Růžová 4  

135. Základní škola s rozšířeným vyučováním jazyků, Sušice, Lerchova 1112 

136. Obchodní akademie, Šumperk, Hlavní třída 31  

137. Akademie J.A.Komenského, oblast Šumperk, Šumperk, Nám. Míru 4 

138. Střední odborná škola obchodní a Střední odborné učiliště obchodní, Tábor, Lužická 2572 

139. ETC a Nobile s.r.o. - jazyková škola, Trutnov, Vítězná 156/1  

140. Centrum dalšího vzdělávání učitelů, Třebíč, Okružní 935 

141. RAJZL - soukromá jazyková škola, Ing. Evžen Rajzl, Uherské Hradiště, Dlouhá 205 

142. MARLIN B & V s.r.o., Uherské Hradiště, Leoše Janáčka 180 

143. Obchodní akademie, Ústí nad Labem, Pařížská 15 

144. Germa - jazyková škola a agentura, Ústí nad Labem, Pařížská 2 

145. Richard Musil - Language Courses, Ústí nad Labem, Štursova 657/7 

146. Akademie J. A. Komenského, oblast Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Malé Hamry 60 

147. Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého 49 

148. Integrovaná střední škola podnikání a služeb, Volyně, Lidická 135 

149. Masarykovo gymnázium, Vsetín, Tyršova 1069  

150. PaedDr. Karel Kostka - jazyková škola, Vsetín, Pod Pecníkem 1666           

151. Státní jazyková škola, Zlín,, nám. T.G. Masaryka 2734 - 9 

152. Přemysl Čížek - Lingua, jazyková škola, Zlín, Svatopluka Čecha 22 

153. Státní jazyková škola, Znojmo, Bezručova 19 

154. Mgr. Miriam Plíšková - EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE, Znojmo, M.Kudeříkové 36 

155. Ing. Pavel Štohl, Znojmo, Václavské nám. 6". 

 

 

4.  Příloha č. 2 zní: 

“Příloha č. 2 k vyhlášce č. 183/1998 Sb. 
Zahraniční školy působící v České republice 

 

1.  Lycée Français de Prague (Francouzské lyceum v Praze), Praha 5, Drtinova 7 

2.  International School of Prague (Mezinárodní škola v Praze), Praha 6, Nebušická 700 

3.  Deutsche Schule Prag (Německá škola v Praze), Praha 6, Skuteckého 1384 

4.  Střední všeobecně vzdělávací škola s rozšířeným vyučováním cizích jazyků při Velvyslanectví Ruské 

federace v České republice, Praha 6, Krupkovo náměstí 1". 

 

 

 

5.  Příloha č. 3 zní: 

“Příloha č. 3 k vyhlášce č. 183/1998 Sb. 
Zahraniční vysoké školy působící v České republice 

 

1. U.S. Business School in Prague, Praha 6, Jose Martího 2/407  

         obor : ekonomie a řízení 

2. Czech Management Institute Praha - manažerská fakulta, Praha 2, Resslova 10 

         obor : podnikový management 

3. Mezinárodní Baptistický teologický seminář, Praha  6-Jenerálka, Nad Habrovkou 3 

         obor : teologie 



4.  Evropský polytechnický institut, s.r.o., Kunovice, Osvobození 699 

obor: ekonomika a zahraniční obchod 

obor: právo komerční 

         obor: počítačové systémy elektronické 

5. University of New York in Prague, s.r.o., Praha 8, Burešova 1130 

         obor: řízení obchodu (Business Administration) 

         obor:  veřejná správa (Public Administration) 

6.  Mezinárodní vysoká škola podnikatelství a práva v Praze, s.r.o., Praha 4, Ke Kateřinkám 1407/9 

obor: ekonomika 

        obor: právo". 

 

 

Čl. II    

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1999. 

 

 

 

M i n i s t r : 

 

Mgr. Zeman v.r. 
 

 

 
 

Poznámka MŠMT :  Vyhláška byla publikována v částce 58 Sbírky zákonů, rozeslané dne 3. srpna 

                                 1999. 
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VYHLÁŠKA 

 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

 
ze dne 27. července 1999 , 

 
kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České 
republiky č. 400/1991 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců 
studujících na školách v  působnosti Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 24 odst. 3 
zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších 
odborných škol (školský  zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 
138/1995 Sb., a podle § 7 zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení 
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů : 
 



 
§1 

 
 Vyhláška č. 400/1991 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců 

studujících na  školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže 
a   tělovýchovy České republiky, ve znění vyhlášky č. 275/1995 Sb., vyhlášky 
č.  260/1997 Sb. a vyhlášky  č. 178/1998 Sb., se zrušuje. 

  
 

§2  
 

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1999. 
 
 

M i n i s t r  : 
 
 

Mgr. Zeman v. r. 
 
 

 
 

Poznámka MŠMT :  Vyhláška byla publikována v částce 59 Sbírky zákonů, rozeslané dne 6. srpna 

                                 1999. 

 
 
 
 

________________________________________________________________ 

 

ČÁST METODICKÁ 

________________________________________________________________ 

 

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky  

dne 22. června 1999, č.j 24 780/99-23 s platností od 1.září 1999 počínaje prvním ročníkem 

 

                                                             UČEBNÍ PLÁN 

 

  Kmenový obor:   6442M Organizace a management v odvětví 

Studijní obor:       64-42-M/....... Management .................................(JKOV: …..-98-6) 
    (doplní škola podle převodníku JKOV-KKOV v souladu se zvolenou profilací oboru) 

Denní studium 

Kategorie a názvy vyučovacích 

předmětů 

Počet týdenních vyučovacích hodin 

v ročníku 

 

Celkem 

 1. 2. 3. 4.  

A. Povinné      



Český jazyk a literatura 2-3 2-3 2-3 2-3 8-10 

První cizí jazyk 3-4 2-3 2-3 3-4 10-14 

Druhý cizí jazyk 8-12 8-12 

Občanská nauka - 0-1 1 1-2 3 

Dějepis 3 - - - 3 

Zeměpis 0-3 0-3 

Matematika 3 3 2-3 2-3 10-12 

Základy přírodních věd 4-8 - 4-8 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Výpočetní technika 4-6 4-6 

Obchodní korespondence 2-3 2-3 - - 4-6 

Podniková ekonomika 4-6 - 4-6 

Účetnictví - 4-8 4-8 

Management  - - 2-3 - 2-3 

Marketing - - - 2-3 2-3 

Psychologie prodeje - - - 1-3 1-3 

Právo - - 1-2 - 1-2 

Praxe 0-4 3-4 3-5 3-5 9-18 

Profilující předměty 22-26 22-26 

      

      

      

      

      

Celkem hodin týdně 31-33 31-33 31-33 31-33 124-132 

      

B. Nepovinné      

      

Kompletní schválené inovované učební dokumenty dodá školám na požádání 

Výzkumný ústav odborného školství, Pod Stanicí 1144/2, 102 00  Praha 10 - Hostivař, tel. 

O2/7862251- 6. 

 

 

 

 

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY 

 

SCHVÁLILO MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ 

REPUBLIKY 

dne 22. června 1999, čj. 24 780/99-23 s platností od 1. září 1999 počínaje 1. ročníkem 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 
Kmenový obor: 6442M Organizace a management v odvětví 

Studijní obor: 64-42-M/ ..........Management ............................... JKOV: …..-98-6) 
                                   (doplní škola podle převodníku JKOV-KKOV v souladu se 

zvolenou profilací oboru) 



Dálkové studium  

 

 

Kategorie a názvy 

vyučovacích předmětů 

Počet konzultačních hodin v ročníku      

 1. 2. 3. 4. 5. Celkem 

A. Povinné       

Český jazyk a literatura 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 50-100 

První cizí jazyk 20-30 10-20 10-20 10-20 20-30 70-120 

Druhý cizí jazyk   60-80   60-80 

Občanská nauka - - 10-20 - - 10-20 

Dějepis 10-20 - - - - 10-20 

Zeměpis   0-20   0-20 

Matematika  10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 50-100 

Základy přírodních věd   50-60   50-60 

Výpočetní technika    50-60   50-60 

Obchodní korespondence 10-20 10-20 - - - 20-40 

Podniková ekonomika      60-80 

Účetnictví   60-100   60-100 

Management - - - 20-30 - 20-30 

Marketing - - - - 20-30 20-30 

Psychologie prodeje - - - - 10-30 10-30 

Právo  - - 10 - - 10 

Praxe - 20 20-40 20-40 20-40 80-120 

Profilující předměty   350-450   350-450 

       

       

       

       

Celkem konzultačních 

hodin  

220 220 220 220 220 1100 

B. Nepovinné       

 

Kompletní schválené inovované učební dokumenty dodá školám na požádání 

Výzkumný ústav odborného školství, Pod Stanicí 1144/2, 102 00  Praha 10 - Hostivař, tel. 

O2/7862251- 6. 

 

 

 

 

 

 Učební dokumenty pro učební obory středních odborných učilišť  

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky oznamuje, že byly vydány 

nové učební dokumenty pro učební obory středních odborných učilišť a učilišť. 

Učební obor Nové učební dokumenty Platnost pozbývají 

učební dokumenty 

 

28-52-H/007 

Schválilo MŠMT ČR dne 26.7.1999 

čj. 26 152/99-23 

Čj. 808/94-74 

schválené MH ČR 



(kód podle JKOV 28-97-2/04) 
Chemik 

s účinností od 1.9.1999 

počínaje 1. ročníkem 

 

dne 26.6.1994 

 

29-51-E/001 
(kód podle JKOV 29-82-0) 
Potravinářská výroba 

Schválilo MŠMT ČR dne 28.5.1999 

čj. 22 481/99-23 

s účinností od 1.9.1999 

počínaje 1. ročníkem 

 

Čj. 25 189/87-220 

schválené MŠ ČSR 

dne 12.10.1987 

 

31-57-E/001 
(kód podle JKOV 31-79-0) 

Textilní výroba 

Schválilo MŠMT ČR dne 2.6.1999 

čj. 22 744/99-23 

s účinností od 1.9.1999 

počínaje 1. ročníkem 

 

Čj. 15 525/87-220 

schválené MŠ ČSR 

dne 15.5.1987 

 

31-59-E/003 
(kód podle JKOV 31-78-0) 

Výroba konfekce 

Schválilo MŠMT ČR dne 2.6.1999 

čj. 22 745/99-23 

s účinností od 1.9.1999 

počínaje 1. ročníkem 

 

Čj. 14 023/87-220 

schválené MŠ ČSR 

dne 15.5.1987 

 

34-53-H/001 
(kód podle JKOV 34-71-2) 

Reprodukční grafik 

Schválilo MŠMT ČR dne 1.6.1999 

čj. 22 064/99-23 

s účinností od 1.9.1999 

počínaje 1. ročníkem 

 

Čj. 10 298/96-74 

schválené MH ČR 

dne 19.7.1996 

 

34-57-H/001 
(kód podle JKOV 34-97-2/02) 

Knihař 

Schválilo MŠMT ČR dne 14.7.1999 

čj. 23 307/99-23 

s účinností od 1.9.1999 

počínaje 1. ročníkem 

 

Čj. 10 297/96-74 

schválené MH ČR 

dne 19.7.1996 

 

41-51-E/001 
(kód podle JKOV 45-72-0) 

Zemědělská výroba 

Schválilo MŠMT ČR dne 28.5.1999 

čj. 22 477/99-23 

s účinností od 1.9.1999 

počínaje 1. ročníkem 

 

Čj. 28 027/86-220 

schválené MŠ ČSR 

dne 5.11.1986 

 

41-52-E/010 
(kód podle JKOV 45-97-0/13) 

Zahradnická výroba 

Schválilo MŠMT ČR dne 28.5.1999 

čj. 22 478/99-23 

s účinností od 1.9.1999 

počínaje 1. ročníkem 

 

Čj. 801326/95-74 

schválené MH ČR 

dne 3.3.1995 

 

41-53-E/001 
(kód podle JKOV 45-27-0) 

Rybářská výroba 

Schválilo MŠMT ČR dne 28.5.1999 

čj. 22 479/99-23 

s účinností od 1.9.1999 

počínaje 1. ročníkem 

 

Čj. 20 651/97-72 

schválené MŠMT ČR 

dne 19.5.1997 

 

41-56-E/001 
(kód podle JKOV 45-79-0) 

Lesní výroba 

Schválilo MŠMT ČR dne 28.5.1999 

čj. 22 480/99-23 

s účinností od 1.9.1999 

počínaje 1. ročníkem 

 

Čj. 25 190/87-220 

schválené MŠ ČSR 

dne 12.10.1987 

 

66-51-H/022 

Schválilo MŠMT ČR dne 2.7.1999 

čj. 24 910/99-23 

 



Prodavač a výrobce lahůdek s účinností od 1.9.1999 

počínaje 1. ročníkem 

 

 

69-52-H/001 
(kód podle JKOV 64-46-2) 

Kosmetička 

Schválilo MŠMT ČR dne 2.7.1999 

čj. 24 911/99-23 

s účinností od 1.9.1999 

počínaje 1. ročníkem 

 

Čj. 17 315/92-21 

schválené MŠMT ČR 

dne 12.5.1992 

 

Učební dokumenty je možno objednat u Výzkumného ústavu odborného školství Praha, Pod 

Stanicí 1144/2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, telefon 02/786 22 55 linka 127 paní Krejčová 

nebo faxem na čísle 02/786 33 80. Na objednávce uvádějte kód a název oboru, počet kusů  

a IČO Vaší školy. 

 

 

 

 

 

   Schválené učební osnovy předmětu EKONOMIKA pro tříleté a  dvouleté učební 

obory 

   středních odborných učilišť 
 

     Nové učební osnovy postupně nahradí učební osnovy ekonomických předmětů (např. 

Ekonomika a organizace a jiné) v učebních oborech SOU, které byly schváleny před rokem 

1995. Střední školy budou vyučovat podle nově schválených učebních osnov od 1. září 1999, 

nejpozději od 1. září 2000. 

 

     MŠMT ČR dále uvádí, že učební osnova předmětu Ekonomika pro neekonomické 

studijní obory SOŠ a SOU, která byla ministerstvem schválena dne 6.dubna 1999 č.j. 18 

052/99-23 s platností od 1.září 1999 (zveřejněná ve Věstníku č. 7/1999) platí pro předměty 

Ekonomika, Ekonomika a organizace, příp. ekonomický předmět jiného označení. 

 

 

 

 

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY 

 

S c h v á l i l o  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky  

dne 1. června 1999 čj. 22 065/99-23 s platností od 1. září 1999 

 

Učební osnova předmětu  

EKONOMIKA 
pro tříleté učební obory SOU  

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět ekonomika seznamuje žáky se základními ekonomickými vztahy 

a s ekonomickým prostředím, ve kterém se jako zaměstnanci či podnikatelé budou pohybovat. 



Cílem výuky předmětu je, aby žáci porozuměli podstatě podnikatelské činnosti a dovedli 

se správně orientovat v ekonomických souvislostech reálného života. Žáci si osvojují základní 

činnosti související se zaměstnaneckými či podnikatelskými aktivitami ve svém oboru. 

 

       Po absolvování výuky předmětu žák: 

 rozumí obsahu základních pojmů z tržní ekonomiky a je schopen je správně používat, 

 orientuje se v situaci na trhu práce a v pracovněprávních vztazích,  

 chápe podstatu a cíl podnikání, umí v zásadě rozlišit právní formy podnikání, 

 má přehled o základních podnikových činnostech,  

 ví, jak v zásadě postupovat při zřizování živnosti,  

 umí charakterizovat strukturu majetku podniku a jeho zdrojů, dovede vypočítat hodnotu 

majetku a zdrojů,  

 chápe princip hospodaření podniku, ví, jak se zjišťuje hospodářský výsledek podniku, 

 chápe podstatu mzdy, daní, zdravotního a sociálního pojištění, 

 zná náležitosti základních účetních dokladů a dovede je vyhotovit. 

Obsah vzdělání vychází z postavení předmětu v celkové koncepci oboru vzdělání. 

Absolvent má být nejen připraven na pracovní uplatnění ve své profesi, ale i na uplatnění 

nutných ekonomických přístupů jak v zaměstnanecké, tak v podnikatelské pozici. Dřívější 

jednoznačná a velmi podrobná dělba práce se důsledně uplatňuje pouze ve větších podnicích. 

V malých podnicích a zejména v samostatném podnikání musí absolvent prakticky zvládat 

množství ekonomických činností nebo alespoň dobře rozumět jejich podstatě. Za současné 

situace na trhu práce se tedy absolvent musí orientovat i v základních ekonomických 

souvislostech. 

Dále je obsah vzdělání zaměřen na základní činnosti, které bude vykonávat jako 

zaměstnanec a rovněž je nutno předpokládat, že po určité době dojde ke snaze se uplatnit 

v rámci vlastní firmy. Obtížné postavení absolventa jako nezaměstnaného či zaměstnance 

u malých firem vede k nutnosti zařadit učivo o pracovněprávních vztazích a způsobech 

hledání zaměstnání. Uplatnění žáka v malé nebo vlastní firmě klade nároky na rozšíření 

obsahu vzdělání např. o učivo účetní evidence. Smyslem jeho zařazení je, aby žák získal 

přehled o náležitostech, vyhotovování a oběhu základních účetních dokladů.  

Ve výuce se klade především důraz na osvojení praktických dovedností, protože 

ekonomické vědomosti a dovednosti nejsou těžištěm vzdělání žáka, ale nutným prostředkem 

k jeho lepšímu uplatnění ve světě práce. Z toho důvodu se neklade důraz na osvojení 

teoretické podstaty příslušné tematiky, ale především na praktické zvládnutí dovedností, 

odpovídajících v podstatě činnostem živnostenského charakteru. Základem vzdělávání je tedy 

aplikace nejnutnějších vědomostí při řešení praktických problémů (např. postup při zřizování 

živnosti) a na příkladech z praxe v oboru vyučení (např. propočet spotřeby materiálu  

v podniku). Příslušná témata jsou uvedena v rozpisu učiva kurzívou. Vyučující volí rozsah 

činnosti žáků v jednotlivých praktických tématech podle charakteru oboru a z toho 

vyplývajícího předpokládaného uplatnění absolventů.  

Z klíčových dovedností předmět rozvíjí zejména dovednost řešit problémy a problémové 

situace, neboť ve výuce se upřednostňuje problémové vyučování před tradičním výkladem. 

Problémem k řešení může být např. hledání zaměstnání v oboru, vyplnění daňového přiznání  

a další. Předmět klade důraz také  na komunikativní dovednosti, které žáci rozvíjejí zejména 

při prezentaci (obhajobě) řešení problémů. 

 

 

Rámcový rozpis učiva 



 

2. a / nebo 3. ročník  

(2 až 4 hodiny týdně)  

 

1. Základní ekonomické pojmy  

Potřeby, statky, služby 

Spotřeba, životní úroveň 

Výroba, výrobní faktory, hospodářský proces  

Trh, tržní subjekty, nabídka, poptávka, zboží, cena  

Sestavení tabulky nabídky a poptávky, určení rovnovážné ceny, grafické znázornění 
 

 

2. Pracovněprávní vztahy a související činnosti 

Zaměstnání, hledání zaměstnání, služby úřadů práce 

Vypracování odpovědi na inzerát, formulování svých předpokladů a požadavků, 

kontakt s úřadem práce ke zjištění možnosti zaměstnání v oboru 

Nezaměstnanost, podpora v nezaměstnanosti, rekvalifikace, celoživotní vzdělávání 

Vznik pracovního poměru, povinnosti a práva zaměstnance a zaměstnavatele 

Pracovní smlouva a její náležitosti, vyplnění osobního dotazníku 

Změny a skončení pracovního poměru 

 

 

3. Podnik 

Podnikání, právní formy podnikání  

Podnikání podle Živnostenského zákona  

Vypracování žádosti o živnostenské oprávnění v oboru, vč. zjištění  potřebných 

náležitostí  

Obchodní společnosti, druhy 

 Orientace v obchodním zákoníku  

 

4. Majetek podniku a jeho hospodaření 

Struktura majetku, investiční majetek, oběžný majetek  

Výpočet hodnoty majetku a podílu jednotlivých složek v podniku oboru 

Struktura zdrojů majetku, vlastní zdroje, cizí zdroje 

Výpočet hodnoty zdrojů majetku a podílu vlastních a cizích zdrojů v podniku oboru 

Náklady, výnosy, hospodářský výsledek podniku  

Výpočet hospodářského výsledku v podniku oboru 

Kalkulace ceny výrobku typického pro obor  

 

 

5. Podnikové činnosti 

Hlavní činnost, výroba  

 Propočet výrobní kapacity v podniku oboru 

Zásobovací činnost 

 Propočet spotřeby materiálu v podniku oboru  

Investiční činnost, druhy investic v podniku oboru 

Personální činnost  

Marketing, management 

Schéma podnikatelského záměru typického pro daný obor 
 

6. Peníze, mzdy, daně, pojistné 

 Peníze, hotovostní a bezhotovostní platební styk 



  Vyplnění poštovních poukázek 

  Založení sporožirového (postžirového) účtu 

 

Mzda časová a úkolová 

Daňová soustava, sociální a zdravotní pojištění  

Orientace v daňovém přiznání 

 

7. Účetní evidence 

Náležitosti, oběh a vyhotovování účetních dokladů 

Vyhotovení faktury, dodacího listu, příjemky, výdejky, skladové karty, inventární karty, 

mzdového listu, příjmového a výdajového pokladního dokladu, jednorázového 

a trvalého příkazu k platbě, seznámení s výpisem z bankovního účtu  
  

 

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY 

 

S c h v á l i l o  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky  

dne 1. června 1999 čj. 22 065/99-23 s platností od 1. září 1999 

 

Učební osnova předmětu  

EKONOMIKA 
pro dvouleté učební obory SOU  

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět ekonomika seznamuje žáky se základními ekonomickými vztahy 

a s ekonomickým prostředím, ve kterém se jako zaměstnanci budou pohybovat. 

Cílem výuky předmětu je, aby se žáci  dovedli  správně orientovat v ekonomických 

souvislostech reálného života. Žáci si osvojují základní činnosti související se 

zaměstnaneckými aktivitami v oboru vyučení a získávají orientaci v podnikatelských 

činnostech. 

       Po absolvování výuky předmětu žák: 

 rozumí obsahu základních pojmů z tržní ekonomiky a je schopen je správně používat, 

 ví, jak postupovat při hledání zaměstnání, 

 umí využít služeb úřadu práce, 

 umí napsat svůj životopis a vyplnit osobní dotazník, 

 zná náležitosti pracovní smlouvy, 

 umí v zásadě rozlišit právní formy podnikání, 

 má přehled o základních podnikových činnostech,  

 umí vyplnit poštovní poukázky a založit sporožirový (postžirový) účet, 

 chápe podstatu mzdy, daně z příjmu, zdravotního a sociálního pojištění. 

Obsah vzdělání vychází z postavení předmětu v celkové koncepci oboru vzdělání. 

Absolvent má být nejen připraven na pracovní uplatnění ve své profesi, ale i na uplatnění 

nutných ekonomických přístupů zejména v zaměstnanecké pozici. Obtížné postavení 

absolventa jako nezaměstnaného či zaměstnance u malých firem vede k nutnosti zařadit učivo 

o pracovněprávních vztazích a způsobech hledání zaměstnání. 

Ve výuce se klade především důraz na osvojení praktických dovedností. Základem 

vzdělávání je tedy aplikace nejnutnějších vědomostí při řešení praktických problémů (např. 



vyplnění osobního dotazníku). Příslušná témata jsou uvedena v rozpisu učiva kurzívou. 

Vyučující volí rozsah činnosti žáků v jednotlivých praktických tématech podle charakteru 

oboru a z toho vyplývajícího předpokládaného uplatnění absolventů.  

Z klíčových dovedností předmět rozvíjí zejména dovednost řešit problémy a problémové 

situace, neboť ve výuce se upřednostňuje problémové vyučování před tradičním výkladem. 

Problémem k řešení může být např. hledání zaměstnání v oboru, náležitosti pracovní smlouvy 

a další. Předmět klade důraz také  na komunikativní dovednosti, které žáci rozvíjejí zejména 

při prezentaci (obhajobě) řešení problémů. 

 

Rámcový rozpis učiva 

1. a / nebo 2. ročník  

(1 až 2 hodiny týdně)  

 

1. Základní ekonomické pojmy  

Potřeby, statky, služby 

Spotřeba, životní úroveň 

Výroba, výrobní faktory, hospodářský proces  

Trh, tržní subjekty, nabídka, poptávka, zboží, cena  

Sestavení tabulky nabídky a poptávky, určení rovnovážné ceny, grafické znázornění 
 

2. Pracovněprávní vztahy a související činnosti 

Zaměstnání, hledání zaměstnání, služby úřadů práce 

Vypracování odpovědi na inzerát, formulování svých předpokladů a požadavků, 

kontakt s úřadem práce ke zjištění možnosti zaměstnání v oboru 

Nezaměstnanost, podpora v nezaměstnanosti, rekvalifikace, celoživotní vzdělávání 

Vznik pracovního poměru, povinnosti a práva zaměstnance a zaměstnavatele 

Pracovní smlouva a její náležitosti, vyplnění osobního dotazníku 

Změny a skončení pracovního poměru 

 

3. Podnik 

Podnikání, právní formy podnikání  

Podnikání podle Živnostenského zákona  

Obchodní společnosti, druhy 

Hlavní činnost, výroba  

Zásobovací činnost 

 Účetní evidence v podniku oboru 

Investiční činnost, druhy investic v podniku oboru 

 Účetní evidence v podniku oboru 

Marketing, management 
 

4. Peníze, mzdy, daně, pojistné 

 Peníze, hotovostní a bezhotovostní platební styk 

  Vyplnění poštovních poukázek 

  Založení sporožirového (postžirového) účtu 

  Orientace ve výpisu z účtu peněžního ústavu 

Mzda časová a úkolová 

Daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění  
 

 

 
 



 

 

Úprava Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 16 741/97-20 k výjezdům        

základních a středních škol do zahraničí. ( Zveřejněn ve Věstníku MŠMT č. 5/1997.) 

č.j. 26 680/99-22 

 

 

                Dne 3.8.1999 byla schválena úprava odst. 6 písm. b) pracovněprávních, 

mzdových, bezpečnostních a finančních podmínek výše uvedeného pokynu. Za dosavadní text 

se vkládají další dvě věty: 

 

             “Výjimkou jsou školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, ve 

kterých se na stanovené příspěvky rodičů žáků po jejich složení na účet školského zařízení 

pohlíží jako na prostředky státního rozpočtu.V těchto případech je možno postupovat obdobně 

jako u předchozího písm. a) odst. 6 .” 

 

 

                                                                                               

Mgr. Aleš Vondráček v.r. 

                                                                                 ředitel 

odboru všeobecného vzdělávání 

 

 

V Praze 5.8.1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy                                   V Praze dne 

1.8.1999 

Č.j. 23 318/99-24 

Metodický pokyn k zabezpečení výkonu civilní služby 

ve školách a školských zařízeních 

 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává k zabezpečení výkonu civilní 

služby ve školách a školských zařízeních, organizovaného podle zákona č. 18/1992 Sb.,              

o civilní službě, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen ”zákon”), tento metodický pokyn : 

 

1.  Civilní služba 



 (1)  Civilní služba
1
 je službou, kterou je občan podléhající služební povinnosti 

povinen vykonat, jestliže z důvodu svědomí nebo náboženského přesvědčení odmítá 

vykonávat vojenskou  základní (náhradní) službu  nebo vojenská cvičení. Civilní služba 

musí být alternativním plněním vojenské služební povinnosti nejen právním vymezením, ale 

především praktickou realizací jejího výkonu a postavením ve společnosti, včetně  postihu 

neplnění povinností z ní vyplývajících. 

(2)  Civilní službu je možno vykonávat ve školách a školských zařízeních s právní 

subjektivitou (dále jen ”organizace”). Posouzení možnosti výkonu civilní služby v dané 

organizaci je v kompetenci příslušného úřadu, kterým je okresní úřad, v hlavním městě Praze 

obvodní úřad, v Brně, Ostravě a v Plzni magistrát města (dále jen ”okresní úřad”). 

 

II.  Podmínky výkonu civilní služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(1)  Podmínkou výkonu civilní služby je její realizace formou pomocných činností.  

Za pomocné činnosti nemohou být považovány zejména ty činnosti, k jejichž konání je 

potřebná zvláštní odborná způsobilost (např. odborné vzdělání nebo školení ukončené 

zkouškou, znalost cizího jazyka, práce s výpočetní technikou, řízení motorových vozidel, 

obsluha mechanizačních prostředků  apod.),  činnosti   spojené  s  hmotnou  odpovědností  

( např. za  majetek   uložený 

v objektu, listovní a peněžní zásilky), zodpovědností za zdraví a bezpečnost osob nebo 

zvláštní odpovědností vyplývající z pracovněprávního vztahu.  Občanu vykonávajícímu 1
 

Zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě, ve znění zákonů č. 135/1993 Sb. a č. 118/1995 Sb.  

civilní službu nesmí vzniknout jejím výkonem neodůvodněné výhody  proti občanům ve 

výkonu  vojenské základní služby.  

(2)  Vztahy mezi občany vykonávajícími civilní službu a organizací, ve které občané 

tuto službu vykonávají, nejsou vztahy pracovněprávními, které by mohly být upravovány 

pracovní smlouvou. Povinnosti a práva zúčastněných stran jsou upraveny ustanoveními  

zvláštních právních předpisů. 

 

III.  Žádost organizace o zařazení do evidence organizací ve kterých lze civilní službu      

vykonat 

  (1)  Žádost o zařazení do evidence organizací ve kterých lze civilní službu vykonat             

(Příloha č. 1) podává organizace místně příslušnému  okresnímu úřadu, v jehož kompetenci 

je rozhodnutí o zařazení do evidence a přidělení občana k výkonu civilní služby do dané 

                                                           
1
 Zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě, ve znění zákonů č. 135/1993 Sb. a č. 118/1995 Sb.  



organizace.
2
 Rozhodnutí okresního úřadu je závislé na charakteru dané organizace, který 

vyplývá z obecně závazných právních předpisů. Přidělení občana k výkonu civilní služby  

následuje po důkladném posouzení jeho předpokladů pro výkon služby v dané organizaci 

(beztrestnost, psychické a morální předpoklady, zdravotní stav a fyzické schopnosti). 

 (2) Okresní  úřad  vede evidenci občanů povinných výkonem civilní služby 

s trvalým pobytem ve svém územním obvodu, evidenci organizací ve kterých lze civilní 

službu vykonat a  mají sídlo v jeho územním obvodu   a  údaje o průběhu civilní služby. 

Veškerá rozhodování ze strany okresního úřadu ve vztahu k občanovi povinnému výkonem 

civilní služby jsou prováděna podle správního řádu. 

 

IV.  Náplň činnosti občana vykonávajícího civilní službu 

 

(1)  Náplň činnosti občana vykonávajícího civilní službu ve škole či školském 

zařízení může v souladu s potřebami organizace zahrnovat : 

a) pomocné činnosti  ve vyučovacím procesu podle pokynů pedagoga a pod jeho dozorem, 

b) pomocné činnosti podle pokynů výchovného pracovníka a pod jeho dozorem, 

c) účast na příležitostných akcích školy, výletech, exkurzích, soustředěních a pod. (pouze na 

území České republiky) ,  

d) pomocné práce při přípravě pokrmů , 

e) nápomoc při  stolování,  osobní hygieně a sebeobsluze žáků se zdravotním postižením, 

f) přepravu imobilních žáků v budově školy a při vycházkách, 

g) pomoc s  údržbou pomůcek,  

h) úklid prostorů škol , školských zařízení a jejich okolí, 

i) drobné údržbářské práce v prostorách škol a školských zařízení, 

j) a další pomocné práce, pokud nejsou pracemi pedagogickými.  

(2) V žádném případě nesmí být občan vykonávající civilní službu organizací zařazen 

na místo pedagogického pracovníka, což by bylo porušením ustanovení zákona.
3
  

  

V. Práva a povinnosti občana vykonávajícího civilní službu 

   

                                                           
2
 Nařízení vlády č. 372/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby, ve znění nařízení vlády       

č. 85/1993 Sb. 
3
 § 1 odst. 2 zákona č. 18/1992 Sb. 



   (1)  Práva občana vykonávajícího civilní službu jsou zaručena Listinou  základních 

práv a svobod.
4
   

 (2) Občan je povinen podle pokynů  organizace vykonávat v organizaci všechny 

činnosti v souladu se zákonem o civilní službě, pokud  nejsou nevhodné vzhledem k jeho 

zdravotnímu stavu a fyzickým schopnostem. Na tyto povinnosti se přiměřeně vztahují 

ustanovení zákoníku práce o základních povinnostech zaměstnanců. 
5
 

 Občan je zejména  povinen : 

a) vykonávat činnost svědomitě a řádně podle svých sil a schopností, plnit pokyny 

nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a dodržovat zásady spolupráce, 

b) plně využívat pracovní doby k vykonávání svěřené činnosti, konat ji kvalitně a 

hospodárně, 

c) dodržovat předpisy vztahující se k vykonávané činnosti, 

d) řádně hospodařit se svěřenými  prostředky a chránit majetek organizace, nejednat 

v rozporu s oprávněnými zájmy organizace.  

(3) Skutečný výkon činnosti občana vykonávajícího civilní službu nesmí překročit 

týdenní pracovní dobu stanovenou  pracovněprávními předpisy (zpravidla 42,5 hod. 

v jednosměnném provozu).  Do skutečného výkonu činnosti se nezapočítává doba služební 

pohotovosti, která může být  organizací občanu vykonávajícímu civilní službu nařízena, a to 

pouze jako doba čekání na skutečný výkon činnosti v případech, kdy není s jistotou známo, 

zda potřeba skutečného výkonu činnosti nastane.  

(4) Doba skutečného výkonu činnosti a doba nařízené služební pohotovosti tvoří 

služební směnu. Ustanovení zákona o civilní službě neumožňuje dobu služební směny dělit na 

více částí.  Občan má nárok na nepřetržitý odpočinek mezi dvěma služebními směnami v 

rozsahu nejméně 8 hodin (v rámci 24 hodin kalendářního dne) a jednou týdně  v rozsahu 

nejméně 24 hodin. 

 (5) Občan vykonávající civilní službu může opustit obec (místo) výkonu civilní služby 

jen se souhlasem vedoucího organizace nebo jeho statutárního zástupce. Bez tohoto souhlasu 

je opuštění obce (místa) výkonu civilní služby porušením povinností občana při výkonu 

civilní služby. 

 (6) Po dobu výkonu civilní služby nesmí být občan výdělečně činný, ani být členem 

orgánů společností vykonávajících podnikatelskou činnost.
6
 Omezení výdělečné činnosti se 

                                                           
4
 § 22 odst. 1 písm. e) zákona č. 92/1949 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

5
 § 73 zákona č. 65/1965 Sb, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.  

6
 § 5 odst. 4 zákona č. 18/1992 Sb. 



nevztahuje na činnost vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární nebo uměleckou a na 

správu vlastního majetku, pokud tato činnost není vykonávána na základě pracovně právního 

vztahu
7
 nebo smluvního ujednání podle jiných obecně závazných právních předpisů. 

 

 (7) Při závažném nebo opětovném prokazatelném porušení povinností, vyplývajících 

pro občana z výkonu civilní služby, může vedení organizace navrhnout příslušnému 

okresnímu úřadu  prodloužení doby trvání civilní služby.  Ten ji může prodloužit i 

opakovaně, vždy nejvýše o 14 dnů. V případě zaviněné nepřítomnosti občana při výkonu 

civilní služby prodlouží příslušný okresní úřad dobu trvání civilní služby o takto zameškanou 

dobu.
8
  

 

VI. Povinnosti organizace 

 

(1) Organizace je povinna : 

a) ukládat občanu vykonávajícímu civilní službu činnosti odpovídající jeho zdravotnímu 

stavu a fyzickým schopnostem,  

b) oznamovat  okresnímu  úřadu každé závažné porušení povinností občana při výkonu 

civilní služby,  zaviněnou nepřítomnost, podezření z naplnění skutkové podstaty 

trestného činu, vzetí do vazby, nástup trestu odnětí  svobody a pod., 

c) vést přehlednou, prokazatelnou a nezpochybnitelnou evidenci o výkonu civilní služby  

(pro účely prokazatelnosti oprávněného proplácení finančních prostředků, pro účely 

správního  řízení, případně pro účely trestního řízení), 

 

 (2)  Doporučený rozsah vedení evidence o výkonu civilní služby : 

a) rozpis stanovených služebních směn - zpravidla na kalendářní měsíc, 

b) přehled o docházce a výkonu činnosti ( s vyznačením pracovní neschopnosti, čerpání 

řádné nebo udělené zvláštní dovolené) - zpravidla za kalendářní měsíc nebo týden, 

c) knihu povolení opuštění místa výkonu civilní služby, 

d) záznam o proplácených náležitostech, 

e) zdravotní dokumentace (potvrzení o pracovní neschopnosti, protokoly o úrazech), ze které 

lze i dodatečně prokázat, zda došlo k změně zdravotního stavu občana v důsledku výkonu 

civilní služby či nikoliv, 
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 § 73 odst. 5 zákona č. 65/1965 Sb. 

8
 § 6 zákona 18/1992 Sb. 



f) záznam (protokol) o řešení porušení povinností vyplývajících pro občana z výkonu civilní 

služby ( i méně závažných ), včetně svědeckých výpovědí a vyjádření vedení organizace. 

(3)  Občan vykonávající civilní službu není odměňován,  po dobu konání civilní 

služby je organizací materiálně a finančně zabezpečen v rozsahu stanoveném zákonem. 

Organizace je povinna  občanu vykonávajícímu civilní službu poskytnout :
9
  

a) bezplatné ubytování, 

b) pracovní oděv, 

c) stravu nejméně třikrát denně v hodnotě stravovací normy vojáka v základní vojenské 

službě, 

d) služné ve výši odpovídající služnému vojáka v základní vojenské službě, 

e) příspěvek na ošacení,  

f)  náhradu prokázaného jízdného při nástupu civilní služby a návratu z ní, 

g) po dobu řádné i  zvláštní dovolené  finanční náhradu za neodebranou stravu, která se 

poskytuje před nástupem dovolené a náhradu prokázaného jízdného do místa dovolené  a 

zpět na území České republiky. 

 (4) Objasnění pojmu stravovací norma vojáka v základní službě : 
10

  

a) stravovací normou je proviantní náležitost, která se poskytuje formou naturálního 

stravování, tj. zabezpečením bezplatného stravování nejméně třikrát denně a skládá se 

z náležitosti potravin a z nich připravených denních jídel; 

b) náležitost potravin je množství jednotlivých druhů potravin, které svou energetickou a 

výživnou hodnotou zabezpečují stravu pro osobu a den. Náležitost potravin se poskytuje 

jako stravní dávka. Nelze-li zabezpečit výdej potravin v naturální formě ( tj. formou 

denních jídel), vyplácí se za náležitost potravin finanční náhrada v peněžní hodnotě 

množství jednotlivých druhů potravin, které odpovídá stravní dávce;  

c) stravní dávka se podle náročnosti vykonávané vojenské činnosti dělí do pěti skupin. 

Základní stravní dávkou, poskytovanou vojákům všech druhů vojsk a služeb - tedy i 

občanům vykonávajícím civilní službu - je stravní dávka l.  O peněžní hodnotě stravní 

dávky ( finanční náhradě ) a jejím rozdělení na jednotlivá denní jídla budou organizace 

informovány Ministerstvem práce a sociálních věcí prostřednictvím okresních úřadů; 

d) finanční náhrada se vyplácí za jednotlivá denní jídla, která nebyla zabezpečena péčí 

organizace u níž je civilní služba vykonávána, ve výši peněžní hodnoty stravní dávky; 

                                                           
9
 § 7 odst. 1 zákona č.18/1992 Sb. 

10
 Vyhláška Ministerstva obrany č. 7/1996 Sb., o peněžních a naturálních náležitostech vojáků v činné službě a 

žáků vojenských škol, kteří nejsou vojáky, ve znění vyhlášky Ministerstva obrany č. 310/1996 Sb. a vyhlášky 

Ministerstva obrany č. 314/1998 Sb. 



e) na příplatek k finanční náhradě, který se vyplácí spolu s finanční náhradou, má občan 

konající civilní službu nárok jen po dobu skutečného výkonu činnosti a v době nařízené 

služební pohotovosti, tj. po dobu služební směny, při služební cestě nařízené vedoucím 

organizace a v případě, že organizace nemůže zajistit bezplatné stravování. Výše 

příplatku k finanční náhradě se rovná nejnižší výši stravného.
11

  

 (5) Nezajistí-li organizace ubytování v místě výkonu civilní služby, hradí náklady 

spojené s přepravou hromadnými dopravními prostředky, s výjimkou městské hromadné 

dopravy a skutečné náklady na  přiměřené ubytování do výše stanovené obecně závaznými 

právními předpisy. 

(6) Odmítne-li občan vykonávající civilní službu vyhovující bezplatné ubytování nebo                        

stravování, jež mu organizace zajistila, nemá nárok na náhradu. Rovněž nemá nárok na 

úhradu nákladů za ubytování, využije-li možnosti ubytování u osoby blízké (např. u rodičů , 

manželky, družky). 

(7) Léčebně preventivní péče je občanům vykonávajícím civilní službu poskytována 

za stejných  podmínek  jako  ostatním  občanům  s tím  omezením,  že   výběr   lékaře  

u   občanů konajících civilní službu je možný jen v rámci územního obvodu okresního úřadu, 

ve kterém vykonávají civilní službu.
 

 (8) Po dobu výkonu civilní služby není občan účasten nemocenského pojištění, neboť 

pro organizaci nepracuje na základě pracovněprávního vztahu, a proto mu po dobu pracovní 

neschopnosti nenáleží nemocenské. Povinností organizace je po dobu pracovní neschopnosti  

ve výkonu civilní služby  občana materiálně a finančně zabezpečit v rozsahu stanoveném 

zákonem.
  

Plátcem zdravotního pojištění občana konajícího civilní službu je stát 

prostřednictvím státního rozpočtu. Občan je rovněž účasten důchodového pojištění; doba 

výkonu civilní služby je považována za náhradní dobu pojištění. Příslušný okresní úřad má 

povinnost prokazovat dobu výkonu civilní služby a vést  Evidenční list důchodového 

pojištění. 

(9) V případě déle než 3 měsíce trvající pracovní neschopnosti občana vykonávajícího 

civilní službu  podá  organizace příslušnému okresnímu  úřadu na základě doporučení 

ošetřujícího lékaře návrh na přerušení, popřípadě zproštění výkonu civilní služby. Doba 

pracovní neschopnosti  se započítává do doby výkonu civilní služby. 

(10) Pokud je občan vykonávající civilní službu v pracovní neschopnosti před 

ukončením civilní služby a pracovní neschopnost pokračuje i po jejím ukončení, je organizace 

povinna občana materiálně i finančně zabezpečit až do dne ukončení výkonu civilní služby. 
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 Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů. 



Od následujícího dne je občan v pracovní neschopnosti zabezpečen podle ustanovení 

vyhlášky  o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění. 
12

  

(11) Občan vykonávající civilní službu má nárok na řádnou dovolenou v délce                           

21 kalendářních dnů (včetně  3 sobot, 3 nedělí a svátků)  za každých 9 měsíců služby. 

Dovolenou lze čerpat po 3 měsících služby a musí být udělena nejpozději 1 měsíc před jejím 

ukončením. Za každé 3 měsíce služby lze čerpat poměrnou část dovolené, může však být 

rozdělena nejvýše na tři části. Nástup dovolené určuje vedoucí organizace. Řádná dovolená se 

přerušuje v případě pracovní neschopnosti. Trvá-li pracovní neschopnost občana  do konce 

civilní služby a z tohoto důvodu řádnou dovolenou nevyčerpal, nárok na ni zaniká. Zvláštní 

dovolená 
13

  může být občanu ve výkonu civilní  služby  poskytnuta  z  důvodů  

odpovídajících  zvláštní  dovolené  poskytované vojákům vojenské základní (náhradní) 

služby. Občanu vykonávajícímu civilní službu nelze udělit volno k ošetřování člena rodiny. 

 

 VII.  Finanční zabezpečení občanů ve výkonu civilní služby
 

 

(1)  Nárokové částky  :  

a) služné,   

b) příspěvek na ošacení, 

c) příplatek za práci ve ztížených podmínkách nebo ve zdravotně škodlivém  prostředí podle 

mzdových předpisů. 

 

(2)  Finanční náhrady :  

stravné (není-li strava zabezpečena bezplatně). 

  (3)  Na ubytování, není-li poskytnuto bezplatně : 

měsíční paušální částka , nenáleží, pokud občan využil ubytování u osoby blízké, 

(4)  Příplatek k finanční náhradě za stravu :   

minimálně za 2 jídla, pokud jedno z nich není poskytnuto bezplatně. Příplatek  se 

neposkytuje za dny, kdy má občan vedením organizace povoleno opuštění místa výkonu 

civilní služby a mimo dobu služební směny. 

(5)  Náhrady uvedené v odstavcích (1) až (4) jsou vypláceny vždy 15. kalendářní den  

v daném měsíci. Pokud tento den bude dnem pracovního klidu, budou uvedené náležitosti 
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 Vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb.,  o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, 

ve znění pozdějších předpisů. 
13

 § 6 odst. 2 nařízení vlády ČR č. 372/1992 Sb. 



vypláceny předcházející pracovní den. Výše nárokových částek a náhrad v r. 1996 - 1999 je 

uvedena v Příloze č. 2. 

(6)  Veškerá plnění poskytovaná v souvislosti s výkonem civilní služby jsou dle 

zákona  osvobozena od daně z příjmů.
14

 

(7)  Nárok na peněžní nebo naturální náležitosti se promlčuje uplynutím tří let ode 

dne jejich vzniku. 

(8)  Jízdné je hrazeno podle skutečných prokázaných výdajů : 

a) při  nástupu a ukončení výkonu civilní služby (z místa trvalého bydliště do místa výkonu 

civilní služby a zpět), 

b) při dojíždění z místa ubytování do místa výkonu civilní služby a zpět ( s výjimkou MHD), 

c) do místa dovolené a zpět ( na území ČR ). 

(9)  V případě vyslání občana vykonávajícího civilní službu na služební cestu nebo 

k plnění úkolů mimo místo výkonu civilní služby, náleží občanu finanční náhrada  spolu 

s příplatkem k finanční náhradě za jednotlivá denní jídla, dále  náhrada prokázaných jízdních 

výdajů a výdajů za ubytování. Je však třeba zvážit nutnost vysílání občanů ve výkonu civilní 

služby na služební cesty vzhledem k možnosti plnění úkolů pouze formou pomocných 

činností. 

 

VIII.  Úhrada a účtování nákladů na civilní službu 
 

 

(1)  Úhrada a účtování nákladů na civilní  službu jsou upraveny takto :  

a) Služné  osob konajících civilní službu je hrazeno ze mzdových prostředků ( ostatních 

plateb za provedenou práci ) přidělených škole a školským zařízením normativní metodou 

z MŠMT prostřednictvím školských úřadů. V případě, že se jedná o civilní službu, jejímž 

účelem je péče o postižené dítě, mohou být náklady na civilní službu hrazeny z prostředků 

přidělených organizaci na zdravotní postižení. 

b) Mzdové náklady na civilní službu se účtují na základě mzdových listů jako součást 

hrubých mezd na vrub účtu: u rozpočtových organizací – 440 – Mzdové a ostatní osobní 

náklady ( vazba na rozpočtovou skladbu – třída 5 – běžné výdaje, položka 5116 – 

náležitosti osob vykonávajících základní / náhradní / a další vojenskou nebo civilní službu 

); u příspěvkových organizací –521– Mzdové náklady a ve prospěch účtu 331 – 

Zaměstnanci. 

 



(2) Ostatní zákonné sociální náklady spojené s výkonem civilní služby jsou hrazeny 

z provozních prostředků škol a školských zařízení a to z prostředků přidělených zřizovatelem: 

 u organizací zřizovaných státem – z prostředků MŠMT prostřednictvím školských úřadů, 

 u organizací zřizovaných obcí z prostředků přidělených z obecních rozpočtů. 

Jsou to například : 

a) bezplatné ubytování nebo náhrada skutečných nákladů na ně do stanovené výše; 

b) bezplatné stravování nebo náhrada za ně ve stanovené výši, včetně příplatku k finanční 

náhradě; 

c) pracovní oděv a příplatek na ošacení; 

d) náhrada za neodebranou stravu po dobu dovolené; 

e) jízdné při nástupu a ukončení civilní služby, jízdné na dovolenou a zpět, jízdné do místa 

výkonu civilní služby z místa ubytování ( s výjimkou MHD ), není-li zajištěno v místě. 

 

IX.  Možnost poskytování odměn občanu vykonávajícímu civilní službu 

  

 (1)  Civilní služba je alternativním plněním vojenské služební povinnosti, takže 

podmínky jejího výkonu mají  být srovnatelné s podmínkami výkonu  vojenské základní 

služby.  Udělení přiměřené odměny občanu vykonávajícímu civilní službu nelze  považovat 

za neodůvodněnou výhodu proti občanu vykonávajícímu vojenskou základní službu, pokud 

odměna nepřekročí rámec odměn udělovaných vojákům v základní službě. 

 (2) Organizace může udělit následující odměny : 

a) pochvala, 

b) věcné nebo peněžité dary; přiměřenou a osvědčenou odměnou občanům vykonávajícím 

civilní službu v obcích s městskou hromadnou dopravou je např. zakoupení časové 

jízdenky MHD (měsíční, čtvrtletní), 

c) volno k opuštění obce, kde občan vykonává civilní službu, a to nejvýše na 2 dny (do volna 

se nepočítá doba na cestu do místa pobytu a zpět). 

  

X.  Odpovědnost za škodu při výkonu civilní služby 

 

(1) Odpovědnost občana v civilní službě za škodu způsobenou organizaci a 

odpovědnost organizace za škodu způsobenou občanovi ve výkonu civilní služby upravují 
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obecně závazné předpisy ve stejném rozsahu, jako odpovědnost za škodu mezi vojáky 

základní služby a vojenskou správou.  

 (2) Dojde-li u občana v civilní službě při plnění služebních povinností nebo v přímé 

souvislosti s nimi k poškození zdraví, úrazu nebo nemoci z povolání, odpovídá za škodu 

organizace. Organizace je povinna v rozsahu, ve kterém za škodu odpovídá, poskytnout 

občanu náhradu  za : 

a) bolest a ztížení společenského uplatnění, 

b) účelně vynaložené náklady spojené s léčením, 

c) věcnou škodu. 

(3) Na odpovědnost organizace za škodu způsobenou občanovi vykonávajícímu  

v dané organizaci civilní službu se nevztahuje zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 

za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Každá organizace má však možnost 

uzavřít  smluvní pojištění pro případ  své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu 

občana vykonávajícího civilní službu u kterékoliv pojišťovny, která tuto službu poskytuje. 

 (4)  Organizace rovněž odpovídá občanu za škodu : 

a) při plnění služebních povinností nebo v přímé souvislosti s ní porušením právních 

povinností nebo úmyslným jednáním, 

b) na věcech, které  odložil při plnění svých povinností na místo k tomu určené. 

 (5)  Občan vykonávající civilní službu má nárok na náhradu věcné škody, kterou 

utrpěl při odvracení škody hrozící organizaci a na úhradu účelně vynaložených nákladů, 

jestliže nebezpečí sám úmyslně nevyvolal. Tento nárok má také občan, který odvracel 

nebezpečí hrozící životu nebo zdraví, jestliže by za škodu odpovídala organizace.  

 (6)  Nárok na náhradu škody zanikne, jestliže občan vykonávající civilní službu o ní 

neuvědomil organizaci bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů. 

(7)  Občanu vykonávajícímu civilní službu lze k úhradě pohledávek, které způsobil 

škodou, provést srážku nejvýše jedné třetiny ze služného a z příplatku za práci ve ztížených 

podmínkách nebo ve zdravotně škodlivém prostředí ( pokud tento příplatek pobírá ). Náhradu 

škody nelze snížit, byla-li škoda organizaci způsobena úmyslně. 

 

 XI.  Závěrečná ustanovení 

(1) Seznam právních předpisů vztahujících se k výkonu civilní služby v organizacích 

je uveden v Příloze č. 3. 

(2)  Metodický pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 9. 1999. 

 



Mgr. Petr Roupec 

náměstek ministra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 

Vzor žádosti organizace o zařazení do seznamu organizací ve kterých lze vykonat civilní 

službu  

Věc :     Žádost o zařazení do evidence organizací, ve kterých lze vykonat civilní službu 

 

název organizace : 

sídlo organizace (adresa), místo výkonu civilní služby (adresa) : 

IČO : 

 



Žádáme o zařazení do evidence organizací, ve kterých lze vykonat civilní službu,                      

a přidělení ......občana(ů) povinného(ných) výkonem civilní služby.  

Občan ve výkonu civilní služby bude v naší organizaci vykonávat pomocné činnosti 

v souladu se zákonem č. 18 / 1992 Sb., o civilní službě, ve znění pozdějších předpisů a 

nařízením vlády  č.  372 / 1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  kterým se stanoví 

podrobnosti výkonu civilní služby. 

Odůvodnění potřebnosti přidělení občana(ů) povinného(ných) výkonem civilní 

služby.......... 

Organizace si je vědoma všech povinností, které vyplývají ze zákona o civilní službě. 

 

jméno a příjmení vedoucího organizace 

tel., fax, e-mail 

razítko organizace a podpis vedoucího organizace 

Příloha :  

 zřizovací listina organizace - v kopii 

daňové přiznání za předcházející rok - v kopii  

 popis pracovní náplně občana při výkonu civilní služby na konkrétní pracovní zařazení 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2   

 Přehled  nárokových částek a náhrad při výkonu civilní služby v r. 1996 - 1999 

 

 

 

Název částky  1996  1996-1

997 

 1997  1998  1999  

  od Částka od částka od částka od částka od částka 

Služné   350,- 1.1.97 380,-  380,-  380,- 1.1.99 450,- 



Příspěvek na 

ošacení 

  150,-  150,-  150,-  150,-  150,- 

Stravné snídaně  19,40  19,40 1.8.97 22,40 1.7.98 24,40 1.2.99 25,70 

 oběd  22,60  22,60  24,60  26,60  28,60 

 večeře  20,-  20,-  21,-  22,-  23,50 

 celkem  62,-  62,-  68,-  73,-  77,80 

Na ubytování   420,-  420,-  420,-  420,-  420,- 

Příplatek k 

náhradě 

snídaně 

20% 

12.1.96 8,80 1.12.96 9,60 1.9.97 10,- 1.3.98 10,40 1.7.98 10,60 

 oběd  

40% 

 17,60  19,20  20,-  20,80  21,20 

 večeře 

40% 

 17,60  19,20  20,-  20,80  21,20 

 celkem 

100% 

 44,-  48,-  50,-  52,-  53,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3  

 Seznam právních předpisů vztahujících se k výkonu civilní služby v organizacích 

 

1. Zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě, ve znění zákonů č. 135/1993 Sb. a č. 118/1995 Sb. 

2. Nařízení vlády ČR č. 372/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby, 

ve znění nařízení vlády ČR č. 85/1993 Sb. 

3. Zákon 480/1992 Sb., o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich 

odpovědnosti za škodu, ve znění pozdějších předpisů. 



4. Vyhláška Ministerstva obrany č. 7/1996 Sb., o peněžních a naturálních náležitostech 

vojáků v činné službě a žáků vojenských škol, kteří nejsou vojáky, ve znění vyhlášek                         

č. 310/1996  Sb. a č. 314/1998 Sb. 

5. Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

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

předpisů. 

7. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 175/1990 Sb. (§ 266 až 272 d, 

Trestné činy proti civilní službě). 

9. Vyhláška ÚRO č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 

10. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů. 

11. Zákon  ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

 

 

________________________________________________________________ 

 

ČÁST OZNAMOVACÍ 

________________________________________________________________ 

 

 

                                                                        

Z ř i z o v a c í   l i s t i n a 

 

č.j. 24 631 / 99-50 
 

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy  
 

 

zřizuje 

 

 

dnem 1. ledna 2000 

 

 

podle paragrafu 31 odst. 1 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření 



s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v  České republice, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Antidopingový výbor ČR, 

 

 se sídlem v Praze 7 - Letná, U Sparty 10, jako příspěvkovou  organizaci přímo řízenou 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

 

 

 

 

 
 

I. 

Základní účel a předmět činnosti 

 
  

Antidopingový výbor ČR je výhradním odborným pracovištěm na území České 

republiky zabezpečující antidopingový program v oblasti koncepční, kontrolní a osvětově 

výchovné. Svojí činností naplňuje cíle a úkoly mezinárodního antidopingového programu 

v intencích vládního usnesení č. 12 ze dne 4. ledna 1995 o přístupu České republiky 

k Antidopingové úmluvě. 

 

 

 

II. 

Statutární orgány 

 

 

 

1)   V čele Antidopingového výboru ČR je ředitel, kterého jmenuje a odvolává 

ministr      školství, mládeže a tělovýchovy. 

2)       Organizaci, řízení a činnost Antidopingového výboru ČR upravuje Statut, 

který vydává            ministr školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

 

III. 

Majetek, k němuž má organizace právo hospodaření 
                       

  

Majetek, k němuž má organizace právo hospodaření je vymezen v příloze, která je 

nedílnou součástí zřizovací listiny. 



 

 

IV. 

Doba, na kterou je organizace zřizována 

 

  

Antidopingový výbor ČR se zřizuje na dobu neurčitou. 
 

 

 

V. 

Závěrečná ustanovení 

 

 Zřizovací listina nabývá účinnosti dnem podpisu ministra školství, mládeže a 

tělovýchovy. 

 

 

 

 

 

                                                                                    

Mgr. Eduard  Z e m a n 

                                                                                            ministr školství, mládeže a 

tělovýchovy 

 
 

 

 

 

 

V Praze dne  12. července 1999 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

S T A T U T 

Antidopingového výboru České republiky 

           

Čj. :  24 630/99-50 

  

          Ministr školství, mládeže a tělovýchovy podle čl. II.  Zřizovací listiny 

Antidopingového výboru ČR ( dále jen ADV ČR )  čj. 24 630/99-50 ze dne 12. července 

1999 vydává k zabezpečení jeho činnosti tento statut.   

 

                                                                         

Čl. 1 

Základní ustanovení 

 

1. ADV ČR  je příspěvkovou organizací přímo řízenou Ministerstvem školství, 

mládeže a  tělovýchovy České republiky (dále jen ministerstvo) s právem hospodařit 

se svěřeným  majetkem. 

 

2.  ADV  ČR je  pověřen plněním úkolů antidopingového programu. ADV ČR se ve 

své       činnosti řídí prohlášením České charty proti dopingu, ustanoveními 

Evropské       antidopingové úmluvy a Směrnicí pro kontrolu a postih dopingu ve sportu 

České       republiky. 

 

3.  Vnitřní směrnice ADV ČR (Organizační řád a Pracovní řád) musí být 

v souladu             s právním  řádem České republiky a tímto statutem. 

 

 

Čl. 2 

Hlavní úkoly 

 

1.  V návaznosti na cíle a úkoly mezinárodního antidopingového programu působí ADV 

ČR       v oblasti správní, osvětově – výchovné a kontrolní. 

 

 

 
 

 

2. V České republice :  

       a) koncipuje výchovné programy na podporu sportovního soutěžení bez 

zakázaných               dopingových látek, 

       b) organizuje a zajišťuje osvětové a výchovné akce s využitím nejnovějších 

vědeckých             poznatků a metod, 

       c) vydává směrnice a seznamy zakázaných skupin dopingových látek a metod 

podle      Mezinárodního olympijského výboru, 

d) plánuje a provádí dopingové kontroly při sportovních soutěžích i mimo ně, 



e) spolupracuje se sportovními organizacemi při uplatňování antidopingových 

opatřeních, 

f)  dohlíží na postupy sportovních organizací při plnění úkolů vyplývajících 

z předpisů o dopingu, 

g) oznamuje ministerstvu výsledky pozitivních dopingových kontrol u 

sportovních reprezentantů  České republiky,  

h) navrhuje právní předpisy na podporu boje proti dopingu  zejména týkající se 

omezení dostupnosti a užívání farmakologických prostředků s obsahem 

zakázaných dopingových látek. 

 

 

3.  V zahraničí : 

       a) podílí se na činnosti mezinárodních antidopingových institucí na úrovni 

Monitorovací            skupiny Rady Evropy a Mezinárodního olympijského výboru a 

dalších mezinárodních            organizací a sportovních federací, 

 

       b) plánuje a provádí kontroly při sportovních soutěžích i mimo ně u 

sportovců               registrovaných v ČR. 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

Čl. 3 

Činnost ADV ČR 

 

 

1. Činnost ADV ČR vychází  z dlouhodobého programu úkolů vymezených statutem a 

konkretizovaných potřebami mezinárodní spolupráce na úrovni Rady Evropy a 

Mezinárodního olympijského výboru. 

 

2. Dlouhodobý  program ADV ČR je projednáván v poradním orgánu ministra 

v  Radě  tělovýchovy a sportu. 

 

3. ADV ČR spolupracuje s pracovišti zabývajícími se antidopingovou problematikou, 

zejména Českým olympijským výborem, Společností tělovýchovného lékařství, 

Českou lékařskou komorou, Státním zdravotním ústavem, Státním ústavem kontroly 

léčiv, Generálním ředitelstvím cel. 

 

4. ADV ČR se podílí na zajišťování výuky a organizací výzkumu antidopingové 

problematiky ve  studijních programech vysokých škol v České republice, zejména 

Fakulty tělesné výchovy a sportu University Karlovy, Fakulty tělesné kultury 

University Palackého a Pedagogických fakult. 

 

5.  ADV ČR spolupracuje s příslušnými orgány sportovních svazů na základě 

jejich         přistoupení k České chartě proti dopingu, přistoupení České republiky 



k  Evropské         antidopingové úmluvě, jakožto mezinárodní smlouvě podle čl. 63 

ústavního zákona         č.1/1993 Sb., a  dvoustranných dohod k upřesnění spolupráce. 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 4 

Organizační struktura ADV ČR 

 

1. V čele ADV ČR je ředitel. Ředitel organizuje a řídí činnost ADV ČR, jedná jeho 

jménem,     odpovídá ministerstvu za personální složení, za činnost, hospodaření, 

dodržování právních     předpisů, které se této činnosti týkají a plnění úkolů daných 

statutem ADV ČR. 

 

2. Ředitele jmenuje a odvolává z funkce  ministr školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

3. Organizační strukturu ADV ČR tvoří tyto útvary : 

a) správní - zajišťuje koncepční, legislativní a administrativně správní činnost 

antidopingového programu   

     b) osvětově  výchovný – zajišťuje osvětově - výchovnou činnost 

antidopingového                      programu 

     c)  kontrolní – organizuje a provádí dopingové kontroly 

 

 

4.  Dopingoví komisaři s licencí ADV ČR provádějí odběry vzorků pro dopingovou 

kontrolu.       Právo udělit nebo odejmout licenci má ředitel ADV ČR na návrh vedoucího 

kontrolního       útvaru. 

 

5.    Poradním orgánem v odborných otázkách oborů dotýkajících se problematiky dopingu 

je   komise expertů. Členy komise jmenuje po projednání v Radě   tělovýchovy a 

sportu      náměstek ministra pro mládež, tělovýchovu a sport ministerstva. Práce komise 

se řídí    dlouhodobým  programem.  

 

6.   Organizační strukturu ADV ČR včetně popisu práce jednotlivých pracovníků 

stanoví              Organizační řád, který vydává ředitel ADV ČR po schválení náměstkem 

ministra pro        mládež, tělovýchovu a sport ministerstva. 

 

7.   Pracovně právní vztahy se řídí zákoníkem práce a prováděcími předpisy. Platové 

zařazení         pracovníků se řídí příslušnými mzdovými předpisy. 



 

                                                                        

                                                                   

Čl. 5 

Hospodaření A-DV ČR 

 

 

1. ADV ČR hospodaří s účelově přidělovanými prostředky státního rozpočtu a 

vlastními zdroji z hospodářské činnosti. 

 

2. Majetek ADV ČR tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva. 

 

3. Zdrojem majetku je hmotný investiční majetek, drobný investiční majetek a majetek 

v operativní evidenci bývalého ADV ČR občanského sdružení. 

 

4. Průběžné plnění úkolů a hospodaření antidopingového programu předkládá ředitel 

ADV ČR náměstku ministra pro mládeže, tělovýchovu a sport. 

 

5. Činnost, rozpočet a výsledky hospodaření ADV ČR projednává náměstek ministra 

pro   mládež, tělovýchovu a sport a jsou předkládány poradě vedení ministerstva. 

 

 

 

Čl. 6 

Závěrečná ustanovení 

 

Statut nabývá účinnosti dnem podpisu ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

České republiky. 

 

 

 

                                                                                           

Mgr. Eduard  Z e m a n 

                                                                                    

ministr školství, mládeže a tělovýchovy 

  

 

 

 

 

 

  Upozornění na tiskovou chybu v Souboru pedagogicko-organizačních informací pro základní školy, 

střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 1999/2000 (sešit 6/1999 Věstníku MŠMT ČR) 

 

Upozornění 

 

 Upozorňujeme na tiskovou chybu , ke které došlo v textu “ Soubor pedagogicko-organizačních 

informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 1999/2000”, 

který vyšel ve Věstníku MŠMT, sešit č. 6/1999. 

V kapitole 1. Organizace školního roku 1999/2000, v části Termíny maturitních zkoušek v první větě, je 

chybně uveden termín maturitních zkoušek. Správný text zní: 

  



Maturitní zkoušky se konají podle rozhodnutí ředitele střední školy v termínu od 22. května 2000 do 

20. června 2000. 

 

 

 

 

 

 

 
     Oznámení o opravě ve schválených učebních dokumentech učebního oboru 36-78-2 

   INSTALATÉR ze dne 3.3.1997 čj. 14 399/97-72 s účinností od 1.9.1997 počínaje  

   1. ročníkem. 

 

V učebním plánu denního studia pro absolventy základní školy učebního oboru 36-78-2 Instalatér je chybně 

uvede počet týdenních vyučovacích hodin za 1. ročník  u předmětu odborný výcvik (17,5). Správně má být 

uvedeno 15. 

 

 

 

 

       Mgr. Petr  R o u p e c, v.r. 
         náměstek ministra skupiny regionálního školství 

 

 

 

V Praze dne 26. července 1999  

 

 

 

 
 

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

další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
 
Číslo                                    Název vzdělávacího zařízení                                                 

 Datum osvědčení                          

platnosti osvědčení 

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

23 711/99-20-75  Západočeská univerzita v Plzni         31. července  

2001 

Ústav dalšího vzdělávání, Univerzitní 8,  306 14 Plzeň 

1) Jednorázové a krátkodobé akce pro pedagogické pracovníky : 

    Rozvoj tvořivého myšlení a týmové  spolupráce 

     Využití příběhů ve výchovné  praxi 

Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte  

Agresivita a šikanování 

Drogy jako psychosociální riziko v naší společnosti 

Delikventní chování 

Zdravotně postižení mezi námi 

Sociálně rizikové skupiny obyvatelstva 

Podej mi ruku - činnosti pro neklidné dítě, jeho učitele, vychovatele a rodiče 

Současné teorie výchovy 

Metody konstruktivní pedagogiky 

 Pedagogicko psychologická diagnostika 

Specifické poruchy učení 

Užití kritického myšlení a aplikací ve výuce matematiky 

Matematika ve výtvarném umění 



Kultura mluveného a psaného projevu 

Problémy pubescentního  čtenářství a literární výchova na 2. stupni  ZŠ 

 

23 712/99-20-76  Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta       15. července  

2001 

   Ke Karlovu 3, 121 16  Praha  2 - Nové Město 

1) Cyklus přednášek a seminářů “Učitel fyziky pro rok 2000” pro učitele fyziky 

základních a středních škol 

 

 23 713/99-20-77  Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta        30. 

června  2001 

   Středisko dalšího vzdělávání učitelů 

Myslíkova 7, 110 00  Praha 1 

1) Kurz “Letní škola historie” pro učitele dějepisu a občanské výchovy ZŠ a SŠ 

2) Kurz “Lektorství globální výchovy ke zdraví, humanitě a lidským právům pro     

učitele a vychovatele”  pro pedagogické pracovníky  

 

23 715/99-20-78  Technická univerzita v Liberci - Pedagogická fakulta       31. července  

2001 

   Hálkova 6, 461 17  Liberec 

1) Kurz “Hodnotová orientace žáka” pro učitele občanské výchovy ZŠ 

2) Kurz “Specifické poruchy učení a chování” pro učitele ZŠ 

3) Kurz “Výcvik sociálních dovedností učitele”  pro učitele ZŠ 

4) Kurz “Filosofie pro učitele” pro pedagogické pracovníky    

5) Kurz “Česko-slovenské vztahy” pro učitele dějepisu všech stupňů škol 

6) Kurz “Angličtina pro učitele 1. stupně ZŠ” pro učitele angličtiny 1.stupně ZŠ 

7) Kurz “Angličtina pro praxi   I” pro učitele angličtiny 2. stupně   ZŠ 

8) Kurz “Angličtina pro pokročilé” pro učitele angličtiny ZŠ a SŠ 

9) Kurz “Příprava fakultních učitelů ze ZŠ - mentorů- pro vedení pedag. praxe 

studentů FP TUL” pro učitele angličtiny ZŠ a SŠ 

10) Kurz “Metodika výuky anglického jazyka” pro učitele angličtiny ZŠ a SŠ 

11) Kurz “Němčina pro atestaci učitelů” pro učitele němčiny ZŠ 

12) Kurz “Lingvistické základy výuky němčiny na základní škole” pro ped. 

pracovníky 

13) Kurz “Technika hlasu v mluveném projevu”  pro učitele ZŠ 

14) Kurz “Slovo a hudba”  pro učitele ZŠ 

15) Kurz “Nástrojová a vokální improvizace” pru učitele hudební výchovy ZŠ 

16) Kurz “Ochrana životního prostředí v učivu základní školy” pro učitele ZŠ 

17) Kurz “Některé problémy moderní matematiky” pro učitele matematiky všech            

stupňů škol 

18) Kurz “Kapitoly z historie matematiky a jejího vyučování”  

19) Kurz “Logika pro učitele” pro učitele matematiky všech stupňů škol  

20) Kurz “Seminář z didaktiky matematiky”  pro učitele matematiky všech stupňů 

škol 

21) Kurz “Počítačem podporovaná výuka fyziky” pro učitele fyziky ZŠ a SŠ 

22) Kurz “Praktická cvičení z fyziky” pro učitele fyziky ZŠ 

23) Kurz “Chemie a životní prostředí” pro učitele chemie ZŠ a SŠ 

24) Kurz “Motivační pokusy při výuce chemie” pro učitele chemie ZŠ a SŠ 

25) Kurz “Program zdravotně zaměřené TV na 1.stupni ZŠ” pro učitele tělesné 

výchovy 

 

23 716/99-20-79  The British Council          30. června  2001 

   Národní 10, 125 01  Praha 1 

1) Kurz “Projektování a řízení kurzu letní školy angličtiny ” pro učitele AJ 

2) Kurz “Maturita 2000 : letní škola” pro učitele AJ na  středních školách 

3) Kurz “British Cultural Studies: metodický kurz pro učitele angličtiny”  

     pro učitele AJ na středních školách a gymnáziích 

 

23 714/99-20-80  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích       15. července  

2001   Pedagogická fakulta, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice 



1) Vzdělávací kurz “Další vzdělávání učitelů angličtiny” pro učitele ZŠ a SŠ 

2) Vzdělávací kurz “Další vzdělávání učitelů českého jazyka a literatury”              

pro učitele ZŠ a SŠ 

3) Vzdělávací kurz “Další vzdělávání učitelů matematiky” pro učitele ZŠ a SŠ 

4) Vzdělávací kurz “Další vzdělávání učitelů fyziky” pro učitele ZŠ a SŠ 

 

23 717/99-20-81  SDimension, s.r.o          30. června  2001 

   Velkomeziříčská 5, 674 01  Třebíč (koresp. Nekázanka 10, 110 00  Praha 1) 

1) Kurz “Uplatnění počítačů a médií ve výtvarné výchově a další nové formy  

výtvarné výchovy” pro učitele ZŠ a SŠ  

 

23 718/99-20-82  ATREA  Profi, s.r.o          15. července  

2001 

   Hřbitovní 508, 664 42  Brno - Modřice 

1) Jednorázové a krátkodobé vzdělávací programy : 

“Antistresový program 1” pro pedagogické pracovníky 

“Antistresový program 2 - nadstavba kurzu Antistresový program 1”  

“Asertivita a její praktické využití 1” pro pedagogické pracovníky  

“Asertivita a její praktické využití 2” pro pedagogické pracovníky  

“Assessment Center” pro pedagogické pracovníky 

“Autorita a moc”  pro vedoucí pedagogické pracovníky  

“Image firmy - vytvoření, udržení a rozvoj dobrého jména školy”               

pro vedoucí pedagogické pracovníky 

“Aktuální ekonomické otázky v podmínkách měnící se společnosti a školství, 

mimorozpočtové (alternativní) zdroje financování škol” pro vedoucí       

pedagogické pracovníky  

“Systémy pracovního hodnocení pracovníků, hodnotící pohovory”              

pro vedoucí pedagogické  pracovníky  

“Informační exploze a jak jí čelit a využívat - cílený výběr a třídění 

hledaných informací, možnosti využití Internetu” pro pedagogické 

pracovníky 

“Jak zvítězit v konkurzním a výběrovém řízení” pro pedagogické pracovníky 

 se zájmem o vedoucí funkce 

“Komunikační dovednosti 1” pro pedagogické pracovníky 

“Komunikační dovednosti 2” pro pedagogické pracovníky 

“Koflikt, jeho význam a řešení” pro pedagogické pracovníky 

“Kreativní myšlení” pro pedagogické pracovníky 

“Moderační techniky - brainstorming, brainwriting, multivoting”               

pro vedoucí pedagogické pracovníky 

“Motivace, osobní a profesionální cíle a jejich dosahování”                        

pro pedagogické pracovníky 

“Outdoor Training (Krizový management)” pro pedagogické pracovníky 

“Počítač jako prostředek zefektivnění činnosti a výsledků školy”                 

pro pedagogické pracovníky 

“Aktuální právní předpisy v podmínkách měnící se společnosti a školství”   

pro pedagogické pracovníky 

“Řízení pomocí cílů” pro vedoucí pedagogické pracovníky 

“Sebedůvěra jako jeden ze základních a limitujících faktorů osobní a       

profesionální úspěšnosti” pro pedagogické pracovníky 

“Sociální dovednosti pedagogických pracovníků 1”  

“Sociální dovednosti pedagogických pracovníků 2”  

“Sociální dovednosti pedagogických pracovníků 3”  

“Sociální dovednosti pedagogických pracovníků 4”   

“Sociální dovednosti pedagogických pracovníků 5”   

“Styly vedení - základní  styly a modely vedení podřízených” - pro vedoucí 

pedagogické pracovníky 

“Time management” pro pedagogické pracovníky 

“Týmová práce 1” pro vedoucí pedagogické pracovníky 

“Týmová práce 2” pro vedoucí pedagogické pracovníky 

“Vedení porad” pro vedoucí pedagogické pracovníky 



“Výkon nebo klima” pro pedagogické pracovníky 

“Základy práce s PC” pro pedagogické pracovníky  

 

  

23 719/99-20-83  ASUD - Asociace učitelů dějepisu ČR        30. června  2001 

   Bozděchova 7, 150 00  Praha 5     

1) Vzdělávací kurzy “Nové poznatky o významných historických událostech a           

obdobích, jejich hodnocení.  Problémy současné multikulturní Evropy a možnosti 

jejich  řešení v rámci výuky dějepisu” pro učitele dějepisu  ZŠ  a SŠ 

2) Jednodenní a krátkodobé semináře : 

    “Muzeum jako pramen poznání obohacující školní výuku”   

“Problémy multikulturní Evropy a jejich řešení - setkávání nebo střetávání 

kultur? Situace v různých částech kontinentu.” 

“Svět na konci 20. století  ve světle bádání o konci 19. století - výhledy         

do 3. tisíciletí a možnosti historie, jak napomoci  soužití   Evropanů” 

“Etnické menšiny v Evropě, problémy způsobené xenofobií a neochotou 

většiny. Historické kořeny současných problémů. Situace ve škole.” 

“Současná česká historiografie a její problémy podle výsledků VIII. sjezdu 

historiků” 

  

24 142/99-20-84  Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta       15. července  

2001 

   M.D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 - Nové Město 

1)  Kurz “Moderní didaktika českého jazyka” pro učitele ZŠ 

2) Kurz “Enviromentální výchova na ZŠ a SŠ - teoretický základ, praktická             

aplikace” pro učitele ZŠ a SŠ 

   3)  Kurz “Voda - fenomen v krajině,  laboratoři a ve výuce na základní a střední 

         škole” pro učitele ZŠ a SŠ 

 

20 049/99-20-85  LINGUA, spol. s r.o.          15. července   

2001 

   nám. T.G. Masaryka  2433,  760 01  Zlín 

   1) Kurz “ Novinky v pedagogické a školní psychologii” pro pedagogické pracovníky 

 

 

24 144/99-20-86  Služba škole Kroměříž           15. července   

2001 

   Moravcova 259, 767 01  Kroměříž 

   Krátkodobé a jednorázové vzdělávací  programy : 

 Počítače pro pokročilejší 

 Čteme a počítáme s počítačem 

 Problematika hospitací ředitelky mateřské školy 

 Ukázky nových výtvarných technik 

 Literární výchova na MŠ, práce s knihou 

 Nové poznatky pro práci logopedických asistentek 

 Specifika práce se žáky s poruchami chování v běžné třídě základní školy 

    Tzv. problémové dítě v mateřské škole, zvláštnosti jednání s dětmi i rodiči 

 

  

24 145/99-20-87  Informační a vzdělávací středisko TECHNIK Přerov      15. července   

2001 

   Optiky 16, 750 02  Přerov 

1) Cyklus seminářů “Příprava učitelů pro výuku předmětu “Volba povolání”pro ZŠ” 

pro učitele II. stupně základních škol 

2) Cyklus krátkodobých a jednorázových výchovně vzdělávacích seminářů:    

        Výtvarná výchova : Práce s keramickou hlínou 

    Příprava žáků ZŠ na talentové zkoušky z Vv na SŠ 

Malování na sklo 

Vizovické pečivo 

 Výzdoba dekorace - velikonoce, vánoce 



      Psychologie :  Problematika psychické zátěže v profesi učitele 

                      Problematika psychické zátěže a anxiety u dětí ZŠ 

          Program “Kouření a já” 

          Kdo jsem ? 

          Vyhoření  

          Diagnostika předškolního věku  z pohledu psychologa

      Nové poznatky z psychologie rodiny 

          Drogová závislost z pohledu moderní psychologie 

          Protidrogová prevence a prevence kriminality  

                      Seminář pedagogů ZŠ k problematice spec. poruch učení 

          Poruchy chování u dětí školního věku 

          Setkávání ve skupině  

         Nové informační technologie při odstraňování a reedukaci 

         dysfunkcí  

          Asertivita a komunikace 

          Význam dyslektických tříd, integrovaní žáci 

          Základy rétoriky a prezentace  

        Jazyky :  Nový německý pravopis 

          Metodiky v hodinách NJ 

          Seminář NJ - příprava studentů ke státní zkoušce 

          Ukázkové hodiny pro učitele NJ 4. a 5. ročníků ZŠ 

          Metodické semináře pro učitele AJ 

         Logopedie :  Aktuální problematika logopedické péče v ČR

  

         Přírodopis :  Metodické semináře pro učitele přírodopisu 

         Fyzika :  Metodické semináře pro učitele fyziky 

         Tělesná výchova : COUNTRY tance 

         Semináře pro řídící pracovníky ve školství :  

          Dokumentace ředitele školy   

                                          Školská legislativa 

           Prezentace programu pro řízení ZŠ “ BAKALÁŘ”, školení

           Hospitace jako prostředek kontroly 

         Dramatická výchova : Cyklus seminářů dramatické výchovy 

           Seminář - práce s loutkou 

         Výpočetní technika : Nové informační technologie při odstraňování a 

reedukaci            dysfunkcí 

           Správa a údržba počítače 

           Seminář k programu SODAT (správa a údržba počítače) 

 

24 146/99-20-88  COMENIA CONSULT Praha, s.r.o          15. července 

2001 

   Myslíkova 6,  120 00  Praha 2 

1) Kurz “Kvalita práce pedagogických pracovníků v managementu školy” pro řídící 

pedagogické pracovníky 

2) Kurz “Pedagogický pracovník v tržní ekonomice” pro pedagogické pracovníky 

3) Kurz “Vybrané kapitoly obchodního a občanského zákoníku pro potřeby              

škol a školských zařízení”  pro řídící pedagogické pracovníky 

4) Kurz “Využití  Internetu  ve školách a školských zařízeních” pro pedagogické 

pracovníky 

5) Kurz “Změny v obchodní korespondenci podle české normy ČSN 01 6910 -       

úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory”  pro 

učitele předmětů technika administrativy a další ped. pracovníky 

6) Seminář “Autorita jako pedagogický problém” pro pedagogické pracovníky 

7) Kurz “Pravopis německého jazyka po reformě” pro učitele NJ 

  

24 148/99-20-90  Pedagogicko - psychologická poradna v Hodoníně       15. července  

2001   Dobrovolského 4, 695 01  Hodonín  

1) Kurz “Systematický výcvik učitelů ZŠ a SŠ pro práci  s žáky ( studenty) se    

specifickými vývojovými poruchami učení a chování  (tzv. DYS asistentů)”pro 

pedagogické pracovníky  



 

24 149/99-20-91  Vyšší odborná škola pedagogická a sociální      15. července   

2001 

   a Střední pedagogická škola v Kroměříži 

   ul. 1. máje,  767 59  Kroměříž 

1) “Kurz dramatické výchovy pro pedagogy předškolních, školních a mimoškolních 

zařízení” 

2) “Kurz hry na elektronické klávesové nástroje pro učitelky mateřských a základních 

škol” 

 

24 150/99-20-92  Univerzita Palackého v Olomouci         30. června  2001 

Fakulta tělesné kultury - Katedra učitelství tělesné výchovy 

   tř. Míru 115,  771 40  Olomouc - Neředín 

1) Vzdělávací seminář “ Těloolomouc 1999” pro učitele tělesné výchovy všech 

stupňů škol 

 

24 151/99-20-93  Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví        15. července   

2001 

   Vinařská 6, 656 02  Brno 

1) “Kurz pro učitele základních a středních škol v sexuální výchově” pro   

pedagogické pracovníky vyučující sexuální výchovu  na ZŠ a SŠ 

2) “Kurz pro učitele středních a vyšších zdravotnických škol v oblasti sexuální 

výchovy” pro pedagogické pracovníky vyučující sexuální výchovu na středních a 

vyšších zdravotnických školách 

 

24 152/99-20-94  Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR       15.července

 2001 

   Vojáčkova 431, 196 00  Praha 9 - Čakovice 

1) “Modulární inovační kurz pro výchovné poradce” pro učitele ZŠ, SŠ, spec.škol 

  

24 586/99-20-95  Centrum drogové prevence a krizové pomoci OÚ Kladno       15. července   

2001 

   Kročehlavská  49,  272 00  Kladno 

1) Kurzy  “Vzdělávání pedagogických pracovníků v primární protidrogové          

prevenci” pro učitele mateřských, základních a středních škol a učilišť  

 

 

 

 

24 588/99-20-97  Fakta, v.o.s.             15. července  

2001 

   Havlíčkovo náměstí 152,  591 01  Žďár nad Sázavou 

1) Kurz  “ Volba povolání - nové techniky a metody v práci učitelů” pro 

pedagogické pracovníky vyučující daný předmět 

 

24 589/99-20-98  Sociálně - právní institut, s.r.o          15. července  

2001 

   Fibichova 2778, 434 01  Most 

1) Kurz “Sociální dovednosti pro předmět VOLBA POVOLÁNÍ” pro pedagogické    

pracovníky   

2) Kurz “Most k VOLBĚ POVOLÁNÍ” pro pedagogické pracovníky 

 

24 590/99-20-99  Služba škole Ostrava              31. července  

2001 

   Hornická 84,  702 00  Ostrava 

1) Kurz  “Výjezdní intenzivní metodicko- jazykový kurz angličtiny pro učitele 

vyučující na I.  a  II.  stupni ZŠ a víceletých gymnázií” pro učitele angličtiny ZŠ 

a gymnázií 

2) Kurz “Metodicko-jazykový kurz němčiny pro učitele vyučující na I. A II. stupni  

základních škol” pro učitele němčiny ZŠ 



3) Kurz “Metodicko-jazykový kurz angličtiny pro učitele vyučující na I. A II. stupni 

základních škol” pro učitele angličtiny  ZŠ 

4) Krátkodobé a jednorázové programy  pro  pedagogické   pracovníky : 

    Kurz komunikačních dovedností I. 

  Kurz komunikačních dovedností II. 

    Řešení konfliktů 

 Asertivita, její možnosti a omezení 

Malterapie II. - využití  kresebného  projevu  k ovlivňování postojů dětí 

v problémových  situacích 

Hudebně pohybová výchova jako součást osnov hudeb. výchovy na 1. st. ZŠ 

Uplatnění metod a technik dramatické  výchovy v literární výchově 

Grafomotorické obtíže u žáků ZŠ 

Pohybové pohádky 

Obraz soudobé poezie pro děti 

Suchá vazba 

Počátky křesťanství 

Deutsch als Fachsprache - reklama, obchodní styky 

Deutsch als Fachsprache - moderní technika v praxi, turismus 

Grammatik mit Spa und Spiel 

Řešení zajímavých úloh z amerického časopisu Mathematics Teaching  

in the Middle School 

Chemie přírodních látek 

Evoluce a ekologie člověka 

Fyziologie stresu rostlin 

Fylogeneze a systém nižších rostlin 

Fyziologie rostlin 

Fylogeneze a systém vyšších rostlin 

Hlasová výchova dětí 

Komunikace s výtvarným dílem 

Právní odpovědnost učitele ZŠ a SŠ v hodinách Tv na sportovních akcích 

pořádaných školou 

Židé v českých zemích a jejich role v novověkých českých dějinách 

Současné problémy Evropské Unie 

Přípravy České republiky na přistoupení k EU 

Program podpory zdraví ve škole - projekt Zdravá škola 

Problematika psychické zátěže v profesi učitele 

Přeřazování dětí ze ZŠ na ZvŠ 

Staré tance II. 

Prvouka, vlastivěda a přírodověda v dnešní škole 

Hodnocení a výsledky projektu Obecná škola 

Pohyb - kontakt - hudba 

Rozvrstvení a rozlišení českého národního jazyka v učebním plánu ZŠ a SŠ 

Rysy současného publicistického stylu s rozborem ukázek pro učitele SŠ 

Zajímavěji v literatuře na 2. stupni ZŠ 

Tvorba a recepce literatury v devadesátých letech 

Assesing Young learners in English 

Great Britain in Slides 

Developing prediction skills in reading 

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně - exkurze 

Geografické vzdělávání obyvatelstva 

Kalorimetrie - základní experimentální metoda v termodynamice 

Chemické pokusy z dostupných chemikálií 

Sebereflexe ve výuce chemie 

Chemické a hygienické aspekty životního prostředí - exkurze 

Metody zobrazování v biologii 

Historické parky a zahrady v české republice 

Principy utváření rostlinného krytu ve vztahu k ekologickým faktorům 

prostředí 

 Hudební perličky aneb co není v učebnicích 

 Komunikace s výtvarným dílem 



Jaderná elektrárna Dukovany - exkurze 

    

24 591/99-20-100 Služba škole Pardubice             15. 

července 2001 

   npor. Eliáše 344, 530 09  Pardubice 

1) Cyklus seminářů “ Pracovní dílna” pro pedagogické pracovníky 

2) Krátkodobé a jednorázové vzdělávací programy : 

Ekonomika 

Mezinárodní politika  

Výchova k občanství  

Hudebně výchovné inspirace 

Zdravá mateřská škola 

Asertivita všedního dne 

Regionalistika  

Otevřené pedagogické otázky 

Stát a právo  

Koš nápadů - cyklus čtyř seminářů 

Prevence poruch výslovnosti 

Dětský aerobic na Fitt ballu 

Psychologický profil úspěšného vedoucího pracovníka 

Pohybově rekreační program 

Fyzikální omyly, kterým možná podléháte i vy 

Prvouka v 1. - 3. ročníku ZŠ 

Keramika pro nejmenší 

Jak si děti hrají 

Jóga a dětský aerobic 

Český jazyk v 1. - 5. ročníku ZŠ 

Kurz výpočetní techniky pro začátečníky 

Řídící práce z pohledu OŠI  

Pracovní dílna 

Matematika v 1. - 5. ročníku ZŠ 

Tvořivé čtení v I. stupni ZŠ a ZvŠ 

Pomoc dyslektickým dětem při výuce cizích jazyků 

Vývojové poruchy učení 

Matematika s nadhledem 

Osobnost učitele a hranice jeho možností 

Netradiční formy výuky matematiky a fyziky 

Mateřská škola u nás a v zahraničí 

Netradiční formy výuky na I. stupni ZŠ 

Psychorelaxace pro učitele i děti ve škole 

Oslavy na MŠ a jejich význam pro spolupráci s rodinou  

Prevence poruch výslovnosti 

Preventivní logopedická cvičení v praxi 

 

 

24 592/99-20-101 Obchodní akademie a státní jazyková škola          31. července 

2001 

   Hlavní třída 31, 787 01  Šumperk 

1) Kurz “Další vzdělávání učitelů anglického a německého jazyka” pro učitelky MŠ 

2) Kurz “Další vzdělávání učitelů anglického a německého jazyka” pro učitele         

I. stupně ZŠ  

3) Kurz “Další vzdělávání učitelů anglického a německého jazyka” pro učitele        

II. stupně  ZŠ 

    

24 597/99-20-102 Pragoversa, s.r.o.          15. července 2001 

  Jažlovická 1334/4,  149 00  Praha 4 

1)  Volný cyklus vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálního 

školství : 

Sexualita mentálně postižených 

Zdravotní tělesná výchova 



Stimulační metody při řečové  výchově multihandicapovaných dětí 

Celostátní přístup k muzikoterapii 

Počty na pomocné škole 

Náprava řeči 

2)  Volný cyklus vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti pedagogiky  

     a psychologie : 

Specifické poruchy učení a chování 

Úvod  do první pomoci při šikanování 

Šikana 

Kooperativní učení 

Edukineziologie 

Školní třída jako sociální skupina 

Osobnost a sebepoznání 

Volba povolání 

Lidský kapitál a funkční gramotnost 

3) Volný cyklus vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti péče o    

tělesné a duševní zdraví : 

Sebeobrana pro každého 

Péče o pečující 

Zvládání stresu relaxačními technikami 

Rozumět vlastnímu tělu a správně s ním zacházet 

 

20 027/99-20-103  Nová škola, o.p.s.  (převod  osvědčení z  Nadace Nová škola)        31. října 

2000 

  Karoliny Světlé 4, 110 00  Praha 1 

1) Vzdělávací program : Kurz romského jazyka pro pedagogické pracovníky 

2) Vzdělávací program : Letní seminář pro pedagogické - výchovné pracovníky 

3) Vzdělávací program : Kurz romské hudby pro učitele 

4) Vzdělávací program : Kurzy pedagogického minima pro romské asistenty 

5) Vzdělávací program : Semináře pro pedagogické - výchovné pracovníky     

(zaměřené na rozšíření informací o romském etniku) 

  

20 027/99-20-103 A  Nová škola, o.p.s. (převod  osvědčení z Nadace Nová škola)       15. 

června 2000 

   Karoliny Světlé 4, 110 00  Praha 1 

1) Vzdělávací program : Kurz pedagogického minima pro romské asistenty 

 

 

25 142/99-20-104 Středisko služeb školám  Most           15. července  

2001 

  Zdeňka Štěpánka bl. 340, 434 01  Most 

1)  Kurz  “ Volba povolání”  pro pedagogické pracovníky vyučující daný předmět 

 

24 595/99-20-105 Sdružení Křižovatka             30. července  

2001 

   Křenová 40,  602 00  Brno 

1) Kurz  “Možnosti prevence a řešení šikany a ovlivnění třídního klimatu na 

základních školách”  pro pedagogické pracovníky  

 

 

 

 

 

 

 

 

Věc : Udělení schvalovací doložky na upravené učební dokumenty studijního oboru 

53-42-N/002 (53-55-7) Diplomovaný fyzioterapeut 

 



U studijního oboru  53-42-N/002(53-55-7) Diplomovaný fyzioterapeut došlo k udělení nové 

schvalovací doložky :  

 

“Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dne 12. července 1999,  

pod č.j.: 25 207/99-23, s účinností od 1. září 1999 počínaje prvním ročníkem”. 

 

Jde o učební plán a vyučovací předměty : 

Léčebná tělesná výchova 

Vyšetřovací metody 

Fyzikální terapie 

Vnitřní lékařství 

Chirurgie, ortopedie a traumatologie 

Neurologie 

Psychiatrie 

Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena 

Fyziologie a patofyziologie 

Kineziologie a patokineziologie 

Anglický jazyk 

Německý jazyk 

Tělesná výchova a didaktika tělesné výchovy 

Fyzioterapie 

Odborná praxe 

 

Pozn. Kompletní učební dokumenty si lze objednat na fakturu ve Výzkumném ústavu 

odborného školství, Pod Stanicí 2, 102 00 Praha 10, Hostivař.  

     

 

 

        Ing. Petr Hoffmann,v.r. 

       ředitel odboru odborného vzdělávání  

        a vyšších odborných škol  

   

 

V Praze dne 22.7.1999 
 

 

 

 

 

 

 

  

          

Oznámení o platnosti učebních osnov pro SOŠ a SOU  
 

 

 Od 1.  září  1999 počínaje prvn ím ročn íkem vstupují  v  platnost  následuj ící  učební osnovy pro  

SOŠ a SOU, které  schvá l i lo  Min isterstvo ško ls tv í ,  mládeže a  tělovýchovy :  

 

  Český jazyk a  l i tera tura  pro tř í le té  učební  obory SOU; schvál i lo  MŠMT č.  j .  25  625 /99 -22 

dne  19.  7 .  1999  

  Český jazyk a l i tera tura  pro st řední  odborné  školy;  schvál i lo  MŠMT č. j .  25  625/99 -22 dne  

19.  7 .  1999  



  Český jazyk a l i tera tura  pro nás tavbové stud ium (denní  stud ium);  schvál i lo  MŠMT č.  j .  25  

625/99 -22 dne 19.  7 .  1999  

  Dějepis pro  stud ijní  a  učební obo ry v  odborném školství ;  schváli lo  MŠMT č. j .  23 

094/99 -22 dne 14.  6 .  1999 počínaje t ím ročníkem, v  němž se dějep is začíná vyučovat  

  Matematika pro tř í le té  učební obory SOU; schváli lo  MŠMT č.  j .  23 093/99 -22 dne14.  6 .  

1999 

  Matematika  pro nástavbové  s tud ium;  schváli lo  MŠMT č.  j .  23 093/99 -22 dne 14.  6 .  1999  

  Zeměpis  -  al terna tivní  učební  osnova pro  s tudijní  a  učební obory SOŠ a  SOU, které nemaj í  

zeměpis  jako  odborný vyučovací  předmět ;  schváli lo  MŠMT č.  j .  23  093 /99-22 dne 14.  6 .  1999  

  Logika -výběrový  a vo li telný předmět;  schvál i lo  MŠMT č.  j .  23 094/99 -22 dne 14.  6 .  1999  

 

 

 

   Od 1.  9 .  1999  počína je prvn ím ročn íkem končí  pla tnost  následuj ících učebních  osnov :  

 

*    Český jazyk a l i tera tura (ČJL 301);  vydalo MŠMT ČR  dne 8.  5.  1991,  č .  j .  

12 535/91 -20  

*   Český jazyk a l i teratura (ČJL 401);  vydalo  MŠMT ČR  dne 8.  5.  1991,  č . j .  

11 822/91 -20  

*    Český jazyk a l i tera tura (ČJL 501) ;   vydalo MŠMT ČR   dne 8.  5 .  1991,   č .  j .  12 

536/91 -20  

*    Český jazyk a l i tera tura (ČJL 511);  vydalo  MŠMT Č R  dne 9 .  7 .  1991,  č .  j .  

18 049/91 -21  

*    Český jazyk a  l i tera tura (ČJL 11610101);  schváli lo  MŠMT ČR dne  21 .  6 .  1990,  č .  j .  

18 743/90 -21  

*    Matemat ika (MAT 304);   ze dne 14.  6 .  1988 ,  č .  j .  17 033/88 -221  

*    Matemat ika (MAT 511);   vydalo MŠMT ČR dne  9.  7 .  1991,  č .  j .  18 049/91 -21  

 

 

*    Dějepis (DEJ 11610401);  schváli lo  MŠMT ČR dne  27.  6 .  1990,  č .  j .  19  172/90 -21  

*    Dějepis pro dvoustupňové obory SOU a a l ternat ivní  učební osnova pro SOŠ; 

schváli lo  MŠMT ČR dne  16.  9 .  1994,  č .  j .  22 474/94 -23  

*    Dějepis pro  t ř í le té  učební  obory SOU;  schvál i lo  MŠMT ČR dne 10.  7 .  1990,  č .  j .  19 

378/90 -21  

*    Zeměpis (ZEM 511);  schvál i lo  MŠMT ČR 9.  7 .  1991,  č .  j .  18 049/91 -21  

 

 

 Učební osnovy s i  lze  objednat ve  Výzkumném ústavu odborného školstv í ,  Pod 

Stanic í  1144/2 ,   Praha 10,  PSČ 102 00,  te lefon 02 -7862251-6,  l .  127  

 

 

 

 

                                                                   Mgr.  Aleš 

Vondráček  

                                                      ředitel  odboru všeobecného  

vzdělávání  

 

 

 

 

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

následující tituly: 

                                                           
*
  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. 



 

 

pro ZŠ: 
 

Divíšek,J., Hošpesová, A., Kuřina, F.: Matematika pro 4. ročník 

ZŠ - Svět čísel a tvarů 

2005 Prometheus součást ucelené 

řady 

Č.j.: 24276/99-22; cena: 64,00 Kč    

Garzina, I.: Vlastivěda 5  2005 Scientia součást ucelené 

řady 

Č.j.: 22394/99-22; cena: 115,00 Kč    

Molnár, J. a kol.: Matematika pro 7. ročník ZŠ (učebnice a 

pracovní sešit)  

2005 Prodos součást ucelené 

řady 

Č.j.: 25322/99-22; cena: 98,00 + 42,00 Kč    

Rosecká, Z. a kol.: Algebra 8, Geometrie 8 a pracovní sešity 

Počtářské chvilky 8, Rovnice - slovní úlohy, Geometrie 8  

2005 Nová škola součást ucelené 

řady 

Č.j.: 25321/99-22; cena:47; 47; 17; 20; 47,00 Kč    

Dorovská D., Řeřichová,V.: Čítanka 7 

( s pracovním sešitem)  

2005 Prodos součást ucelené 

řady 

Č.j.: 24813/99-22; cena: 132,50 + 27,30 Kč    

Kolářová, R., Bohuněk, J.: Fyzika pro 8. ročník ZŠ 2005 Prometheus součást ucelené 

řady 

Č.j.: 25494/99-22; cena: 85,00 Kč    

Šarounová, A., a kol.: Matematika 9, 1. díl  2005 Prometheus součást ucelené 

řady 

Č.j.: 24344/99-22; cena: 72,00 Kč    

Kvasničková, D.: Pracovní sešit k  ekologickému přírodopisu pro 

8. ročník ZŠ  

2005 Fortuna součást ucelené 

řady 

Č.j.: 24277/99-22; cena: 49,00 Kč    

Kaslová, M., Jarošová, J., Nechanická, R.: Pracovní sešit 

k učebnici Matematika pro 4. ročník ZŠ  

2005 SPN a.s. součást ucelené 

řady 

Č.j.: 25496/99-22; cena: 63,00 Kč    

Zahálková, M.: Angličtina pro 6. ročník ZŠ (učebnice, pracovní 

sešit, audiokazeta) 

2005 SPN a.s. součást ucelené 

řady 

Č.j.: 25497/99-22; cena: 103,00+73,00 Kč    

Dudák, V. a kol.: Občanská výchova pro 8. ročník ZŠ 2005 SPN a.s. součást ucelené 

řady 

Č.j.: 24812/99-22; cena: 75,00 Kč    

Uličný, O. a kol.: Český jazyk pro žáky 8. ročníku ( učebnice + 

pracovní sešit) 

2005 Jinan součást ucelené 

řady 

Č.j.: 25287/99-22; cena: 68,00+36,00 Kč    

Martincová, O. a kol.: Pravidla českého pravopisu 2005 Fortuna součást ucelené 

řady 

Č.j.: 25633/99-22; cena: 98,00 Kč    

Hedvičáková, J, Müllerová: Český jazyk pro 9. ročník základní 

školy, díly I., II., III., a  IV. 

2005 Prospektum součást ucelené 

řady 

Č.j.: 25286/99-22; cena: 32 + 60 + 95 + 95,00 Kč    

Kvítková, N. a kol.: Český jazyk pro 7. ročník základní školy, díl 

I. a  II.  

2005 Prospektrum součást ucelené 

řady 

Č.j.: 25285/99-22; cena: 60,00+60,00 Kč    

Bílek, M., Rychtera, J.: Chemie pro 8. ročník ZŠ (učebnice a 

laboratorní cvičení)  

2005 MOBY DICK součást ucelené 

řady 

Č.j.: 26532/99-22; cena: 130,00 + 50,00 Kč    



Kantorek, J, Jurčák, J., Froněk, J.: Přírodopis 8 (učebnice a 

pracovní sešit)  

2005 Prodos součást ucelené 

řady 

Č.j.: 25495/99-22; cena: 98,70 + 31,50 Kč    

Macháček, M.: Fyzika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, 1. díl  2005 Prometheus součást ucelené 

řady 

Č.j.: 25808/99-22; cena: 75,00 Kč    

Bohuněk, J.: Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 9. ročník ZŠ  2005 Prometheus součást ucelené 

řady 

Č.j.: 25818/99-22; cena: 42,00 Kč    

Divíšek, J., Hošpesová, A., Kuřina, F.: Pracovní sešit k učebnici 

Matematika pro 4. ročník ZŠ - Svět čísel a tvarů  

2005 Prometheus součást ucelené 

řady 

Č.j.: 25831/99-22; cena: 60,00 Kč    

Trejbal, J.: Matematika pro 6. ročník, 1. a 2. díl -polská verze 2005 SPN a.s. součást ucelené 

řady 

Č.j.: 26839/99-22; cena: 160,00 Kč    

Hanzová, M., Žáček, J.: Čítanka pro 9. ročník ZŠ  2005 Fragment součást ucelené 

řady 

Č.j.: 25284/99-22; cena: 109,00 Kč    

Hauser, P. a kol.: Čeština hravě pro 7. ročník  2005 Pansofia součást ucelené 

řady 

Č.j.: 26776/99-22; cena: 49,00 Kč    

Hauser, P. a kol.: Čeština hravě pro 8. ročník  2005 Pansofia součást ucelené 

řady 

Č.j.: 26777/99-22; cena: 49,00 Kč    

Littlejohn, A., Hicks, D.: Cambridge English for school 4 

(učebnice, pracovní sešit, videokazeta, 2 audiokazety)  

2005 Cambridge 

University Press 

součást ucelené 

řady 

Č.j.: 26845/99-22; cena: 221+115+1757+341Kč    

 

 

pro ZvŠ: 

 

Müller, O., Müllerová, J.: Dějepis pro 9. ročník zvláštní školy - 

pracovní sešit  

2005 Parta součást ucelené 

řady 

Č.j.: 24853/99-24; cena: 45,00 Kč    

Grofková, I.: Občanská výchova pro 9. ročník zvláštní školy  2005 Parta součást ucelené 

řady 

Č.j.: 23831/99-24; cena: 45,00 Kč    

Müller, O., Müllerová, J.: Dějepis pro 8. ročník zvláštní školy  2005 Parta součást ucelené 

řady 

Č.j.: 25210/99-24; cena: 89,00 Kč    

 

 

pro SŠ: 

 

Boček, L., Charvát, J., Zhouf, J.: Rovnice a nerovnice   2005 Prometheus součást ucelené 

řady 

Č.j.: 22335/99-22; cena: 65,00 Kč    

Bičík, L., Hlaváček, P., Sobota, K.: Regionální zeměpis I  2005 NČGS součást ucelené 

řady 

Č.j.: 25519/99-22; cena: 73,00 Kč    

Bičík, L., Hlaváček, P., Řezníčková, D.: Regionální zeměpis II  2005 NČGS součást ucelené 

řady 

Č.j.: 25520/99-22; cena: 73,00 Kč    



Skarlantová, J.: Od fíkového listu k džínům  2005 Grada  

Publishing s.r.o 

 

Č.j.: 26688/99-23; cena: 168,00 Kč    

Nezkusil, V.: Literatura pro 3. ročník gymnázií  2005 Fortuna součást ucelené 

řady 

Č.j.: 22228/99-22; cena: 79,00 Kč    

Soukal, J.: Čítanka pro učební obory SOU  2005 SPN a.s.  

Č.j.: 26557/99-22; cena: 109,00 Kč    

 

 

 

 

pro zrakově postižené:  

  

Styblík, V., Čechová, M.,Hauser, P., Hošnová, E.: Český jazyk 

pro 7. ročník ZŠ pro nevidomé žáky 

2005 Knihovna 

K.E.Macana 

součást ucelené 

řady 

Č.j.: 25779/99-24; cena: 1000,00 Kč     

 

 

 

 

Ztráta razítek 

 

Dne 31.5.1999 došlo ke ztrátě 1 ks kulatého razítka s textem: 

 

MATEŘSKÁ  ŠKOLA  

Bulharská 62 

612 00  Brno 

 

 

Písemnosti opatřené těmito razítky po 31.5.1999 je třeba považovat za neplatné. 

Čj. 24 385/99-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 22.6.1999 došlo ke zcizení 

2 ks platných kulatých razítek s textem: 

Gymnázium Opatov  

Praha 4 

Konstantinova 1500 

1 

 

Gymnázium Opatov  

Praha 4 

Konstantinova 1500 

2 

2 ks neplatných kulatých razítek s textem : 

Gymnázium Opatov  

Konstantinova 1500 

Praha 4 



1 

 

Gymnázium Opatov  

Konstantinova 1500 

Praha 4 

2 

4 ks neplatných obdélníkových razítek s textem: 

Gymnázium Opatov  

Konstantinova 1500 

149 00  Praha 4 

2 ks neplatných obdélníkových razítek s textem : 

Gymnázium Opatov  

Konstantinova 1500 

149 00  Praha 4 

tel.: 794 19 32 

fax: 794 17 16 

3 ks neplatných obdélníkových razítek s textem : 

Gymnázium Opatov  

Konstantinova 1500 

149 00  Praha 4 

tel.: 794 19 32 

 

 

Písemnosti opatřené těmito razítky po 22.6.1999 je třeba považovat za neplatné. 

Čj. 25 233/99-20 

 
 

 

 

 

 

 

Dne 15.7.1999 došlo ke ztrátě 1 ks kulatého razítka s textem: 

 

Speciální školy  

okresu Jindřichův Hradec 

 

 

Písemnosti opatřené tímto razítkem po 15.7.1999 je třeba považovat za neplatné. 

Čj. 24 396/99-20 

 

 

                                                           

 


