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Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, 



 

střední školy, speciální školy, vyšší odborné školy a školská zařízení  

na školní rok 2003/2004 
 

č.j. 13787/2003-20 

 

 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních informací pro základní školy, střední  

školy, vyšší odborné školy a školská zařízení  na školní rok 2003/2004 má poskytnout 

ředitelům škol a školských zařízení, ostatním pedagogickým pracovníkům i široké veřejnosti 

základní informace, které se vztahují ke školnímu roku 2003/2004.  

 Nejedná se tedy o metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 

jenž by stanovil upřesněné povinnosti a úkoly ředitelů škol a školských zařízení v 

následujícím školním roce, nýbrž o pomůcku, která má vedení škol a školských zařízení 

usnadnit orientaci v jejich práci. 

 Soubor pedagogicko-organizačních informací pro základní školy, střední  školy, 

speciální školy, vyšší odborné školy a školská zařízení není právně závazný. Platné právní 

předpisy mají přednost před informacemi zveřejněnými v tomto materiálu. Pokud se v 

průběhu školního roku změní školské předpisy, pozbývají tímto dotčené pasáže ”Souboru” 

platnosti.   

 

1.  Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)  

 

1.1.Organizace školního roku 2003/2004 v základních, středních a speciálních školách 

(Gesce odbor 20)  

č.j. 15 755/2003-20 

 

Období školního vyučování ve školním roce 2003/2004 začne ve všech základních, 

středních a speciálních školách v pondělí 1. září 2003. Vyučování bude v prvním pololetí 

ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2004. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude 

ukončeno ve středu 30. června 2004. 

 

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října 2003. 

 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2003 a skončí v pátek 2. ledna 

2004. Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2004. 

 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2004. 

 

 

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

 
Termín Okresy, obvody hl. města Prahy 

2. 2. - 8. 2. 2004 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín, Praha-východ, Praha-západ, 

Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, 

Teplice, Nový Jičín 

9. 2. - 15. 2. 2004 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily, Havlíčkův Brod, 

Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná 

Hora, Písek, Náchod, Bruntál 

16. 2. – 22. 2. 2004 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, 

Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, 

Opava, Jeseník 



 

23. 2. – 29. 2. 2004  Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Klatovy, Český 

Krumlov, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí, 

Ostrava-město 

1. 3. - 7. 3. 2004 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, 

Vyškov a Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná 

8. 3. - 14. 3. 2004 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary a Sokolov, Nymburk, Jindřichův 

Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek 

 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 8. dubna a pátek 9. dubna 2004. 

 

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka  1. července do úterý 31. srpna 2004. 

 

 

 

1.2. Zápis do 1. ročníku 

(Gesce odbor 22)  

 

Zápis do 1. ročníku  základních škol proběhne dle § 3 odst. 1 vyhlášky  MŠMT 

č. 291/1991 Sb., o základní škole, ve dnech 15. ledna až 15. února 2004. Tento termín se 

vztahuje i na školy soukromé a církevní. 

V §14 odst. 1 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve 

znění zákona č. 139/1995 Sb., je obci uložena povinnost stanovit základním školám spádové 

obvody. Spádové obvody musí být stanoveny tak, aby do spádové školy mohly být přijaty 

všechny děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu. Tyto děti musí být dle § 3 odst. 2 

písm. d) uvedeného zákona do spádových škol přednostně umísťovány. 

Tímto opatřením není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě školu jinou. 

Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je hlavně kapacita školy.  

Ředitel školy, který přijme dítě z jiného spádového obvodu, případně z jiné obce, 

oznámí tuto skutečnost svému zřizovateli.  

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 3 odst. 2 písm. a) zákona 

č. 564/1990 Sb. ředitel školy. Podle § 34 odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb. (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, odloží začátek povinné školní docházky na základě žádosti 

zákonného zástupce dítěte doložené předložením jednoho odborného posouzení v zákoně 

citovaných odborných institucí – lékaře, PPP nebo SPC. Ředitele škol znovu upozorňujeme na 

pečlivé zvažování odkladů školní docházky. Pokud důvody uvedené v posouzení neprokazují 

dostatečně nepřiměřenost tělesné nebo duševní vyspělosti, ředitel odklad nepovolí nebo 

doporučí rodičům důvody žádosti o odklad doložit dalším odborným posouzením (buď 

zpřesněným posouzením původní instituce, nebo se rodiče obrátí na další instituci uvedenou 

v zákoně). K odkladům není možné uznat jiný důvod, než nedostatečnou tělesnou nebo 

psychickou vyspělost. 

Pokud dítě nastupuje po udělení odkladu školní docházky do 1. ročníku do školy, jejímž 

ředitelem byl odklad udělen, nemusí znovu k zápisu.  

 

 

 

 

1.3. Termíny přijímacích zkoušek na střední školy ve školním roce 2003/2004 pro školní rok 

2004/2005 

(Gesce odbor 20) 



 

 

 Podle ustanovení  § 19 odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, 

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

přijímací zkoušky ke studiu ve středních školách, včetně víceletých gymnázií a osmiletých 

konzervatoří, nebo soukromých i církevních škol, konají nejdříve v posledním úplném 

kalendářním týdnu měsíce dubna (tzn. od 19.4.2004). Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí 

zašle ředitel školy do sedmi dnů po termínu konání přijímací zkoušky. V případě, že se 

přijímací zkoušky nekonají, zašle ředitel školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí do sedmi 

dnů po rozhodnutí, nejdříve však v posledním úplném kalendářním týdnu měsíce dubna.  

 Střední školy zřizované státem a orgány samosprávy se při přijímání žáků a 

uchazečů i nadále řídí ustanoveními vyhlášky č. 10/1997 Sb., o přijímání žáků a dalších 

uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem, ve znění pozdějších předpisů 

(dále vyhlášky č. 10/1997 Sb.). To znamená, že v rámci přijímacího řízení se uskuteční:  

- první kolo přijímacích zkoušek (pokud jsou vyhlášeny) v pondělí 19. dubna 2004, podle 

§ 2 odst. 2 vyhlášky č. 10/1997 Sb. 

- druhé kolo přijímacích zkoušek (pokud jsou vyhlášeny) nejdříve ve čtvrtek 20. května 

2004, podle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 10/1997 Sb. 

 Podle § 1 odst. 7 písm. f) vyhlášky č. 10/1997 Sb., se posudek lékaře o zdravotní 

způsobilosti žáka nebo uchazeče k přihlášce ke studiu přikládá  na žádost ředitele střední 

školy obdobně, jako v uplynulém školním roce. 

 Pro přijímání přihlášek ke studiu ve středních školách zřizovaných státem a orgány 

samosprávy pro školní rok 2004/2005 se předkládají přihlášky na aktuálních formulářích (viz 

Seznam povinné dokumentace škol a školských zařízení na http://www.msmt.cz), vydaných 

SEVT. 

V návaznosti na § 12 odst. 1 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve 

školství, ve znění pozdějších předpisů, k zajištění jednotného postupu orgánů veřejné správy a 

dalších osob ve školství podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, i 

k Pokynu MŠMT Č.j. 31 479/99 - 14 k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás v souvislosti s postupem při 

ochraně osobních dat upozorňujeme, že je třeba zajišťovat ochranu osobních údajů. 

Pokud žák předá přihlášku řediteli školy, ve které plní povinnou školní docházku, do 

konce února, odešle ji ředitel příslušné školy řediteli střední školy do 15. března (§ 1 odst. 2 

vyhlášky č. 10/1997 Sb.). 

 Současně upozorňujeme, že podle novely § 19 odst. 1 školského zákona 

(novelizovaného zákonem č. 19/2000 Sb.) mohou být na střední školy, s výjimkou škol 

uvedených v § 19 odst. 2 školského zákona, přijímáni všichni žáci a uchazeči, kteří ukončili 

povinnou školní docházku a při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním 

vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti požadované pro zvolený 

obor vzdělání. 

 Talentové zkoušky v termínu od 15. do 31. ledna 2004  se konají i nadále podle 

”Opatření k zavedení pokusného ověřování organizace talentových zkoušek při přijímání ke 

studiu ve studijních oborech skupiny 82 Umění, užité umění a rukodělná uměleckořemeslná 

výroba” (Č.j. 28 127/97-71, ze dne 9.10.1997). Pouze upozorňujeme, že žák základní školy 

má odevzdat přihlášku ke studiu jen v jedné  umělecké škole řediteli základní školy 

nejpozději do 15. listopadu 2003, uchazeč podává přihlášku přímo řediteli umělecké školy a 

ředitel základní školy odešle přihlášku příslušné umělecké škole do 30. listopadu 2003. 

I nadále přitom platí, že není-li uchazeč v oborech skupiny 82 Umění, užité umění a 

rukodělná uměleckořemeslná výroba přijat na střední školu, nejsou jeho práva podle Čl. 4 

odst. 1 tohoto opatření účastí na talentové zkoušce dotčena a může se zúčastnit přijímacího 



 

řízení konaného na všech středních školách, tzn. včetně škol uměleckých, v souladu s 

vyhláškou č. 10/1997 Sb., nebo na soukromých a církevních školách. 

 

 

1.4. Termíny maturitních zkoušek  

(Gesce odbor 20) 

 

Maturitní zkoušky se konají podle rozhodnutí ředitele střední školy v termínu od 

10. května 2004 do 20. června 2004. Písemná práce, resp. písemná zkouška z předmětů 

vyjmenovaných v ustanovení § 8 odst. 3 vyhl. č. 442/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

se koná v dubnu 2003 v termínu určeném ředitelem školy. 

 Ředitelé škol a příslušný krajský úřad postupují při zajišťování maturitních zkoušek 

podle příslušných ustanovení vyhlášky č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních 

školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů. 

 Podle § 8 odst. 4 vyhlášky č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách  

a učilištích, ve znění pozdějších předpisů, se žáci před zahájením ústních nebo praktických 

zkoušek nezúčastňují vyučování v rozsahu pěti vyučovacích dnů. Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy doporučuje poskytovat volno v rozsahu pěti po sobě následujících 

vyučovacích dnů před zahájením ústních zkoušek. 

      Praktickou zkoušku konají žáci před teoretickou zkouškou z odborných předmětů  

v termínu  podle § 8 odst. 3 citované vyhlášky, pokud podle § 26 odst. 2  na požádání ředitele 

školy nevyslovilo ministerstvo školství  souhlas s dřívějším termínem zahájení zkoušek.  

 Předsedy zkušebních komisí jmenuje do konce února příslušný krajský úřad. 

    

  

 

1.5. Termíny státních jazykových zkoušek 

(Gesce odbor 22) 

 

 Písemné státní jazykové zkoušky konané podle vyhlášky MŠMT č. 526/1992 Sb., o 

státních jazykových školách a státních jazykových zkouškách, se uskuteční v těchto 

termínech: 

 

A)  Podzimní období : 

 

Státní základní jazyková zkouška : 

 

Pátek    7. listopadu 2003 odpoledne - germánské jazyky kromě anglického jazyka  

Sobota  8. listopadu 2003 dopoledne - anglický jazyk 

 8. listopadu 2003 odpoledne - románské, slovanské a ostatní jazyky 

 

Státní všeobecná jazyková zkouška : 

 

Pátek    21. listopadu 2003 odpoledne - germánské jazyky kromě anglického jazyka  

Sobota  22. listopadu 2003 dopoledne - anglický jazyk 

 22. listopadu 2003 odpoledne - románské, slovanské a ostatní jazyky 

 

B)  Jarní období : 

 

Státní základní jazyková zkouška : 



 

 

Pátek    14. května 2004 odpoledne - anglický jazyk  

Sobota  15. května 2004 dopoledne - germánské jazyky kromě anglického jazyka 

             15. května 2004 odpoledne - románské, slovanské a ostatní jazyky 

 

Státní všeobecná jazyková zkouška : 

 

Pátek    21. května 2004 odpoledne - anglický jazyk 

Sobota  22. května 2004 dopoledne - germánské jazyky kromě anglického jazyka 

             22. května 2004 odpoledne - románské, slovanské a ostatní jazyky 

 
   

 

1.6. Přijímání žáků ke studiu a ukončování studia ve vyšších odborných školách 

(Gesce odbor 23) 
 

 Přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve vyšších odborných školách se 

uskutečňuje podle § 27a  odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních 

škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Termín, pojetí a 

obsah přijímací zkoušky, pokud se koná, stanoví ředitel školy. Přijímací zkoušky se obvykle 

konají ve druhé polovině června a v posledním týdnu měsíce srpna. 

 Ukončování studia absolutoriem upravuje vyhláška č. 265/1996 Sb., kterou se 

stanovují podrobnosti o organizaci studia a jeho ukončování ve vyšších odborných školách. 

Zkušební komisi pro vykonání absolutoria jmenuje orgán kraje v přenesené působnosti 

nejpozději dva měsíce před konáním absolutoria. 
 

2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22) 

 

2.1. Schválené vzdělávací programy 

 

Ve školním roce 2003/2004 se v základních školách vyučuje podle učebních 

dokumentů těchto vzdělávacích programů: 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA - čj. 16847/96-2 

OBECNÁ ŠKOLA - čj. 12035/97-20 

NÁRODNÍ ŠKOLA - čj. 15724/97-20 
 

Pro každý vzdělávací program jsou charakteristické přístupy k žákům, systém výuky, 

práce s  učebním plánem, apod. Výuka na 2. stupni základní školy navazuje  na dovednosti, 

schopnosti a vědomosti získané na 1. stupni a dále je rozvíjí. Oba stupně jsou  propojeny 

základní filozofií a koncepcí zvoleného vzdělávacího programu. Z pedagogicko-didaktických 

důvodů proto doporučujeme, aby byl žák v průběhu povinné školní docházky vzděláván podle 

jednoho vzdělávacího programu a bylo tak co nejúčinněji využito výchovně-vzdělávacího 

potenciálu příslušného vzdělávacího programu. 

V učebním plánu vzdělávacího programu Základní škola u všech vyučovacích 

předmětů v 6. - 9. ročníku rozhoduje o časové dotaci ředitel školy, a to tak, aby se v 

příslušném ročníku vyučovalo všem předmětům stanoveným učebním plánem a byl dodržen 

minimální počet hodin pro každý předmět a týdenní časová dotace pro daný ročník. V roce 

1998 byly provedeny změny učebních osnov zaměřené na vysvětlení a doplnění přístupů k 

organizaci a obsahu výuky, na dílčí úpravy obsahu a rozsahu učiva formou zpřesnění 

jednotlivých pojmů v osnovách hesel a požadavků na žáky a na odstranění problémů 



 

formálního charakteru. Úpravy byly zveřejněny v Učitelských novinách č. 31 ze dne 

15. 9. 1998 a ve Věstníku MŠMT sešit č. 11, listopad 1998 pod čj. 25 018/98-22. Zařazeny 

jsou také v doplněných vydání publikace ”Vzdělávací program Základní škola” (zelená 

kniha), čj. 16 847/96-2, které vydalo nakladatelství Fortuna v roce 1998 a v dalších vydáních. 

Upravená vydání jsou dále doplněna o obsah ekologického přírodopisu a volitelných 

předmětů a o modelové učební plány předmětů s rozšířeným vyučováním. Upozorňujeme 

zvláště na změnu učebního plánu, jehož upravená podoba je uvedena na str. 327. 

Upozorňujeme také na tiskové chyby v některých vydáních materiálu ”Vzdělávací 

program Základní škola” (zelená kniha), čj. 16 847/96-2, které vydalo nakladatelství Fortuna 

v roce 1998 a 2001: 

str. 327 - učební plán: celkový minimální počet hodin dějepisu v 6. – 9. ročníku je správně 6, 

nikoliv uvedené 4 hodiny. Ve vysvětlujícím textu pod učebním plánem je časová dotace již 

uvedena správně, 

str. 331 – modelový učební plán pro třídy s rozšířeným vyučováním výtvarné výchovy, 

celkový minimální počet hodin matematiky v 6. – 9. ročníku je správně 16, nikoliv uvedené 

24 hodiny. 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo s platností od 1. září 2001 v 

rámci vzdělávacího programu Základní škola následující alternativní učební osnovy pro 

výtvarnou výchovu: 

Alternativa A) autorů Komrska, Pastorová, Šamšula pod č.j. : 18 264/2001-22 

Alternativa B) autorů Vančát, Kitzbergerová, Fulková pod č.j. : 18 265/2001-22 

Alternativa C) pro individuální práci s žákem - autor Linaj pod č.j. : 18 266/2001-22 

Pro praxi to znamená, že vedle stávajících učebních osnov výtvarné výchovy vzdělávacího 

programu Základní škola mohou učitelé výtvarné výchovy vyučovat buď podle alternativy A) 

nebo alternativy B). A současně na základě svého rozhodnutí mohou individuálně pracovat s 

žákem (žáky) podle alternativy C). Tu volí v případě, že přístup a obsah výuky v ní je pro 

žáka (žáky) vhodnější z hlediska jeho (jejich) osobnostního rozvoje. 

Alternativní učební osnovy jsou zveřejněny ve Věstníku MŠMT č. 7/2001. 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo s platností od 1. září 2001 

úpravu základní pedagogické dokumentace vzdělávacího programu ”Národní škola” 

(čj. 15724/97-20), a to v kapitole IX. - Vzdělávací obsahy předmětů základní části (kmenové 

učivo) – Úvodní poznámky. Předmětem úpravy je doplnění úvodních poznámek k vymezení a 

uspořádání vzdělávacích obsahů jednotlivých předmětů. Text se doplňuje o informaci, že 

navržené uspořádání učiva do ročníků je pouze doporučené, učitel z něj může vycházet, nebo 

je sám rozvrhnout do návazných postupných kroků v jednotlivých ročnících. Podmínkou je 

vždy dodržení Standardu základního vzdělávání v definovaných cílech a vzdělávacím obsahu. 

Konkrétní znění úpravy je zveřejněno ve Věstníku MŠMT sešit 6/2001 a na webových 

stránkách úřadu. 

 

Ke vzdělávacím programům a ke vzdělávacímu procesu byl vydán Metodický pokyn 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k postupu při úpravě vzdělávacího procesu 

škol a školských zařízení pod čj. 18 276/98-20 ze dne 30. 4. 1998, s účinností od 1. září 

1998. Pokyn byl publikován ve Věstníku MŠMT, sešit 6, červen 1998.   

 

2.2. Rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů pro základní vzdělávání 

o 2 vyučovací hodiny 

 



 

Cílem úpravy je zkvalitnění vzdělávání na 2. stupni základní školy, vyrovnání 

vzdělávacích příležitostí žáků na základních školách a v nižších ročnících víceletých 

gymnázií, zlepšení vzdělávacích podmínek žáků a postupně vytvořit podmínky pro realizaci 

kurikulární reformy v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání. 

Realizace úpravy spočívá ve zvýšení celkového týdenního počtu vyučovacích hodin 

pro žáka na 2. stupni základní školy ze současných 115 vyučovacích hodin (celkem v 6. – 9. 

ročníku) na 117 hodin. Dojde ke změně učebních plánů vzdělávacích programů pro základní 

vzdělávání. Navýšení vyučovacích hodin bude použito pro disponibilní část učebního plánu v 

8. a 9. ročníku. Zvýšení počtu vyučovacích hodin bude rovnoměrné, v každém ročníku 

o 1 vyučovací hodinu. Tato úprava se týká základních škol a speciálních základních škol 

(vyučujících podle upravených učebních plánů pro základní vzdělávání) všech zřizovatelů. 

Úpravou učebních plánů se žákům škol nezvyšuje obsah výuky (nové poznatky, 

encyklopedické informace apod.), ale rozšiřuje se prostor, který mají ve škole k dispozici 

pro zvládnutí stávajícího obsahu vzdělávání. MŠMT tím mimo jiné reaguje i na časté 

připomínky učitelů a rodičů k nedostatku času na procvičení učiva a získávání dovedností 

a způsobilostí žáků. V metodickém pokynu proto MŠMT doporučuje ředitelům škol, 

aby navýšené hodiny nepoužívali pro zvyšování poznatkové části učiva, ale především 

pro rozvoj dovedností, způsobilostí, k podpoře výuky průřezových témat. MŠMT doporučuje 

uplatňovat vhodné metody a formy vzdělávání, které vedou k aktivizaci žáků a k podpoře 

činnostního učení. Zvolený způsob úpravy učebních plánů (zařazení přidaných hodin 

do disponibilní části učebního plánu) proto nepřinese zvýšení zátěže žáků. 

Ředitel školy použije navýšení podle jedné nebo více uvedených možností: 

1. zvýšení hodinové dotace některého povinného předmětu (např. zvýšení celkového 

týdenního počtu vyučovacích hodin dějepisu), 

2. zvýšení hodinové dotace některého předmětu s jeho současnou integrací s jiným 

předmětem (např. integrace chemie a fyziky), 

3. zvýšení hodinové dotace některého volitelného předmětu (pro žáka se zvýší počet hodin 

např. volitelného předmětu Informatika), 

4. zařazení dalšího volitelného předmětu pro žáka (zvýší se počet volitelných předmětů, 

kterým je žák vyučován, např. o předmět Konverzace ve francouzštině). 

O konkrétní podobě učebního plánu rozhoduje ředitel školy podle potřeb školy. 

Zvýšená potřeba finančních prostředků bude hrazena ministerstvem, cestou krajských úřadů 

nebo přímo z MŠMT (podle zřizovatele školy). 

Další informace jsou uvedeny v Metodickém pokynu k realizaci rozvojového 

programu Rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů pro základní vzdělávání 

o 2 vyučovací hodiny, čj. 31172/2002-22. 

Upravené učební plány jsou spolu s ostatní kompletní pedagogickou dokumentací 

všech vzdělávacích programů pro základní vzdělávání v aktuálním znění zveřejněny 

na webových stránkách ministerstva (www.msmt.cz).  

 

 

 

 

 

2.3. Alternativní vzdělávací programy 

 

Waldorfská škola - čj. 23641/96-20 pro 1. - 9. ročník ZŠ v režimu pokusného 

ověřování. Vyučuje se na sedmi školách v republice. 

Mateřská a Základní škola Montessori - čj. 36170/97-22 pro první stupeň ZŠ v 

režimu pokusného ověřování. Vyučuje se na třech školách v republice. Základní škola 



 

Montessori – II. stupeň – čj. 10959/2001-22 pro 2. stupeň ZŠ v režimu pokusného 

ověřování. Vyučuje se na jedné škole v republice. 

Podle těchto vzdělávacích programů je možné vyučovat pouze se souhlasem MŠMT. 

 

 

2.4. Odlišná forma vzdělávání 

Domácí vzdělávání v režimu pokusného ověřování. Nositeli tohoto typu vzdělávání 

jsou čtyři základní školy: 

Bratrská škola - Církevní základní škola, Rajská 3, 170 00 Praha 7 

Církevní ZŠ a MŠ, Srbská 441, 460 11 Liberec 11 

Základní škola, Šeříková 33, 700 30 Ostrava – Vyškovice 

Základní škola, Letohradská 1, 170 00 Praha 7 

Do ”domácího vzdělávání” může být zařazen jen žák 1. - 5. ročníku základní školy. O 

zařazení žáka do ”domácího vzdělávání” rozhoduje ředitel příslušné školy na základě žádosti 

rodičů žáka. ”Domácí vzdělávání” se řídí podmínkami, za kterých bylo ministerstvem školství 

jednotlivým školám povoleno.  

 

 

2.5. Základní umělecké školy 

 

V základních uměleckých školách se v hudebním a literárně–dramatickém oboru 

vyučuje podle učebních plánů zveřejněných v metodické části vyhlášky č. 186/1988 Sb., o 

LŠU a ve Věstníku MŠMT sešit č.1/1989, nebo podle upravených učebních plánů 

schválených MŠMT  pod č.j. 18 418/95-25. 

Výuka výtvarného oboru probíhá podle vzdělávacího programu schváleného MŠMT 

pod č.j. 15 865/2000-22 a upravených učebních plánů schválených pod č.j. 18455/2002-22. 

Výuka tanečního oboru podle vzdělávacího programu pro přípravné studium a I. stupně 

základního studia schváleného MŠMT pod č.j. 15865/2000-22, upravených učebních plánů 

přípravného studia a I. stupně základního studia schválených pod č.j. 17620/2003-22 a podle 

vzdělávacího programu pro II. stupeň základního studia a rozšířeného studia pod 

č.j.17621/2003-22. 

 Aktualizované učební dokumenty hudebního a literárně-dramatického oboru budou 

postupně zveřejňovány ve Věstníku MŠMT. 

 

 

2.6. Rozšířené vyučování předmětů nebo skupin předmětů 

 

Pro rozšířené vyučování některého předmětu nebo skupiny předmětů v rámci 

vzdělávacího programu Základní škola byly schváleny tyto modelové učební plány: 

čj. 21969/96-22 (rozšířené vyučování hudební výchovy) 

čj. 21970/96-22 (rozšířené vyučování výtvarné výchovy) 

čj. 21968/96-22 (rozšířené vyučování matematiky a přírodovědných předmětů) 

čj. 29738/96-22-50 (rozšířené vyučování tělesné výchovy) 

čj. 16333/96-22-21 (rozšířené vyučování jazyků) 

čj. 16845/2001-22 (rozšířené vyučování informatiky a výpočetní techniky) 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo s platností od 1. září 2001 

modelový učební plán a modelové učební osnovy vzdělávacího programu Základní škola pro 

třídy s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky (doplněk se vztahuje ke  

vzdělávacímu programu ”Základní škola”, čj. 16847/96-2 ve znění úpravy čj. 25018/98-22). 



 

Modelový učební plán a modelové učební osnovy pro třídy s rozšířeným vyučováním 

informatiky a výpočetní techniky čj. 16845/2001-22 jsou zveřejněny ve Věstníku MŠMT sešit 

č. 6/2001 a na webových stránkách úřadu. 

Pro učební plán čj. 16333/96-22-21 pro rozšířené vyučování jazyků platí úprava jako u 

učebního plánu čj. 16847/96-2, kdy ředitel školy rozhoduje o časové dotaci všech předmětů v 

6. – 9. ročníku. Chemie může být zařazena až od 8. ročníku. 

Pro rozšířené vyučování matematiky v rámci rozšířeného vyučování matematiky a 

přírodovědných předmětů vztahujících se ke vzdělávacímu programu ”Základní škola” byly 

zpracovány modelové učební osnovy. Uveřejněny byly ve Věstníku MŠMT sešit č. 4/1999 

pod čj. 15986/99-22. Témata v nich uvedená jsou doporučením, jak v rozšířeném vyučování 

matematiky postupovat. Školy si je mohou případně modifikovat na základě vlastních 

podmínek a potřeb. 

 

K zavedení rozšířené výuky předmětů nebo skupiny předmětů je předpokladem 

personální zabezpečení učiteli s požadovanou odbornou a pedagogickou způsobilostí ve 

smyslu vyhlášky MŠMT č. 139/1997 Sb. Podle rozhodnutí ředitele školy by tyto předměty 

měli vyučovat především učitelé, kteří mají učitelskou způsobilost k jejich výuce.  

 

 

2.7. Další informace 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo s platností od 1. září 2001 

úpravu základní pedagogické dokumentace ”Modifikace vzdělávacího programu Základní 

škola pro specifické potřeby romských dětí”. 

Název vzdělávacího programu se mění na Modifikace vzdělávacího programu Základní 

škola pro specifické potřeby dětí se sociálním nebo kulturním znevýhodněním, 

čj. 13365/2001-22. 
Úpravy spočívají ve sjednocení učebního plánu Modifikace s učebním plánem 

běžných základních škol. Upravený učební plán dává větší možnost škole přizpůsobit ho 

podmínkám školy a složení konkrétní třídy. Podobně jako v běžných třídách ZŠ je možné i 

zde možnost stanovit konkrétní počet hodin pro jednotlivé předměty, při dodržení závazných 

minim. V původní verzi byly počty vyučovacích hodin pevně stanoveny. Zároveň se doplňují 

poznámky k učebnímu plánu o doporučení věnovat v 6. - 9. ročníku vyšší počet vyučovacích 

hodin zejména předmětům Rodinná výchova a Praktické činnosti. Učební osnovy zůstávají 

nezměněny. Na vysvědčení bude v rubrice ”Výuka probíhala podle učebních dokumentů (čj., 

název)” uvedeno: ”16847/96-2, Základní škola - Modifikace čj. 13365/2001-22”. 

Konkrétní znění úpravy je zveřejněno ve Věstníku MŠMT sešit č. 6/2001 a na webových 

stránkách úřadu. 

 

 

 

 

 

 

2.8. Základní pedagogické dokumenty na webových stránkách MŠMT 

 

Na webových stránkách MŠMT (www.msmt.cz) jsou mimo jiné zveřejněny tyto základní 

pedagogické dokumenty:  

 Standard základního vzdělávání (včetně všech pozdějších úprav). 



 

 Učební plány všech tří vzdělávacích programů (včetně všech pozdějších úprav a včetně 

variant pro rozšířenou výuku některých předmětů). 

 Plný text všech tří vzdělávacích programů pro základní vzdělávání (Základní škola, 

Obecná škola, Národní škola), a to včetně všech pozdějších úprav a doplňků. 

 Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k postupu při úpravě 

vzdělávacího procesu škol a školských zařízení pod čj. 18 276/98-20. 

 Metodický pokyn k realizaci rozvojového programu Rozšíření učebních plánů 

vzdělávacích programů pro základní vzdělávání o 2 vyučovací hodiny, 

čj. 31172/2002-22. 

 

3. Organizace výuky v základních školách pro školní rok 2003/2004 (Gesce odbor 22) 
 

Ve třídách 1. ročníku se vyučuje podle vzdělávacího programu dle výběru školy 

(v paralelních třídách se může vyučovat i podle různých vzdělávacích programů). 

Ve třídách 2. - 5. ročníku se vyučuje podle vzdělávacího programu, podle něhož se 

vyučovalo v předcházejícím ročníku. 

Ve třídách 6. ročníku se vyučuje podle vzdělávacího programu dle výběru školy 

(v paralelních třídách lze vyučovat i podle různých vzdělávacích programů). Doporučujeme 

pokračovat ve výuce podle vzdělávacího programu, podle něhož se vyučovalo na 1. stupni. 

Ve třídách 7. - 9. ročníku se vyučuje podle vzdělávacího programu, podle něhož se 

vyučovalo v předcházejícím ročníku. 

 

3.1. Učební plán ročníku (třídy) 

 

Pokud učební plán nestanoví pro některé vyučovací předměty pevnou týdenní 

hodinovou dotaci, doplní ředitel školy na začátku školního roku v učebních plánech pro každý 

ročník (třídu) u těchto předmětů konkrétní počty vyučovacích hodin. Vždy je nutné zpracovat 

učební plány pro celý vzdělávací cyklus (1. stupeň, 2. stupeň). 

 

 

3.2. Výuka cizích jazyků 

 

a) V povinném předmětu cizí jazyk (první cizí jazyk) 

Výuka povinného předmětu cizí jazyk se zahajuje ve všech základních školách ve 

4. ročníku s dotací 3 hodiny týdně. Jako povinnému předmětu se vyučuje zpravidla 

anglickému nebo německému jazyku. 

 

b) Ve volitelném předmětu cizí jazyk (druhý cizí jazyk) 

Výuka volitelného předmětu cizí jazyk se zahajuje v 7. ročníku s dotací nejméně 

2 hodiny týdně. Jako druhý cizí jazyk se vždy zařadí jazyk anglický, pokud se od 4. ročníku 

vyučovalo jazyku francouzskému, ruskému, španělskému, případně jinému.  

 
 

c) V nepovinném předmětu 

Výuku nepovinného předmětu cizí jazyk škola organizuje dle zájmu žáků a 

personálních možností školy. V 1. – 9. ročníku lze výuku nepovinného předmětu cizí jazyk 

zařadit do učebního plánu za těchto podmínek: výuka nepovinného předmětu cizí jazyk by 

měla být zajištěna učiteli, kteří splňují podmínku odborné a pedagogické způsobilosti ve 



 

smyslu vyhlášky MŠMT č. 139/1997 Sb. za předpokladu, že budou splněny i všechny  

povinnosti školy jako při výuce povinného předmětu cizí jazyk ve  4. – 9. ročníku. 

 

Podmínky jsou platné pro všechny vzdělávací programy pro základní vzdělávání. 

 

 

3.3. Nepovinné předměty 

 

Zařazování nepovinného předmětu Náboženství se řídí Pokynem ministra školství, 

mládeže a tělovýchovy k náboženské výchově v základních, středních a speciálních školách 

čj. 36318/97-22-23 (Věstník  MŠMT sešit č. 6/1998). 

 

 

3.4. Prevence sociálně patologických jevů 

 

K problémům šikanování vydalo MŠMT metodický pokyn čj. 28275/2000-22 

k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení s platností od 1.1.2001 

(Věstník MŠMT sešit 1/2001). 

 

 

3.5. Doporučené formy a metody spolupráce škol při zajišťování přechodu žáků neúplných 

základních škol do úplných základních škol (část věnovaná předávání pedagogické 

dokumentace platí i pro přechod žáka na jinou ZŠ např. při přestěhování apod.) 

 

Přechod žáků z neúplných základních škol je u většiny z nich spojen se zvýšenou 

psychickou zátěží a může být příčinou přechodných problémů s výukou. Žáci přicházejí do 

nového školního prostředí, seznamují se s jiným, náročnějším stylem výuky, s novými 

spolužáky, dojíždějí do sousední obce. Zřizovatelé škol vytváří podmínky a podle potřeby 

zajistí spolupráci neúplných a spádových škol zejména, jestliže je škola spádová pro větší 

počet neúplných škol. Dále školám doporučujeme spolupracovat s obecními  úřady, s 

pedagogicko-psychologickou poradnou, s rodiči žáků. Při překonávání adaptačních potíží 

žáků doporučujeme ředitelům a učitelům základních škol realizovat v jednotlivých oblastech 

zejména uvedené metody a formy vzájemné spolupráce: 

seznamovat se s platnými předpisy, které se vztahují k dané problematice 

zajišťovat kompatibilitu vzdělávacích programů neúplných a spádových škol 

zajišťovat návaznost výuky cizích jazyků 

využívat vzájemné kontakty ředitelů a zástupců ředitelů, učitelů, žáků ZŠ (informování rodičů 

žáků neúplných ZŠ o spádové ZŠ, účelově pořádání akcí ve spádových ZŠ - schůzky s rodiči; 

dny otevřených dveří; sportovní, kulturní a společenské akce apod., využívání místních a 

regionálních sdělovacích prostředků, školních časopisů, informačních tabulí apod.) 

využívat dalších forem spolupráce neúplných a spádových ZŠ 

předávat pedagogickou dokumentaci a informace o žácích neúplných ZŠ spádovým ZŠ (platí i 

pro přechod žáka na jinou ZŠ např. při přestěhování) 

       Předávají se pouze kopie dokumentů, originály zůstávají na škole, která dokumentaci 

vedla (viz předpisy upravující archivaci dokumentace - zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví a 

na něj navazující vyhláška a instrukce). Vždy se předává kopie katalogového listu žáka, u 

zdravotně postiženého žáka informace o obsahových a organizačních úpravách výuky z 

hlediska jeho postižení. Kopie dokumentů jsou opatřeny razítkem a podpisem ředitele 



 

předávající školy. Podle dohody se mohou předávat i jakékoli další podstatné informace nebo 

charakteristiky žáků. 

 

3.6. Zvláštní způsob plnění povinné školní docházky 

Týká se především žáků, kteří se svými rodiči odjíždějí na delší dobu do 

zahraničí. Zvláštní způsob plnění povinné školní docházky se řídí ustanoveními § 16, 

§ 17 a § 18 vyhlášky č. 291/1991 Sb., o základní škole. Podmínky konání zkoušek 

těchto žáků v kmenové škole v České republice jsou obsaženy v ustanoveních § 18 

vyhlášky. Nad rámec jednotlivých ustanovení § 18 nesmí škola klást další podmínky. 
 

 

3.7. Podmínky převedení žáka základní školy do jiné školy 

 

 Převedení žáka základní školy do jiné základní školy se řídí ustanovením § 3 odst. 5 

vyhlášky č. 291/1991 Sb., o základní škole, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s tímto 

ustanovením může ředitel školy převést žáka do jiné školy pouze v dohodě s jejím ředitelem 

a se souhlasem zákonného zástupce žáka. Ředitel základní školy nemůže přijmout žáka 

podmíněně na zkušební dobu a po jejím uplynutí, nebo z jiného vlastního rozhodnutí, jej 

vyloučit z docházky do školy, protože se jedná o povinnou školní docházku stanovenou 

zákonem. Pokud tak učiní, dopustí se hrubého porušení platných právních předpisů 

včetně Listiny základních práv a svobod. Kdo je zřizovatelem školy není v uvedeném případě 

rozhodující. 
 

 

3.8. Volba povolání 

 

S platností od 1. září 2002 zařazují základní školy do všech vzdělávacích programů 

pro základní vzdělávání jako povinnou součást vzdělávací oblast Výchova k volbě povolání, a 

to v podobě vybraných obsahových okruhů (témat) vymezených Metodickým pokynem 

k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro 

základní vzdělávání, čj. 19485/2001-22. V souvislosti s tím si školy zpracují pro vzdělávací 

program realizovaný školou konkrétní tematický plán, který stanoví způsob začlenění 

vymezených obsahových okruhů do odpovídajících vyučovacích předmětů, do dalších 

vzdělávacích aktivit i do jednotlivých ročníků.  

Znění metodického pokynu bylo zveřejněno ve Věstníku MŠMT sešit 8/2001. Další 

informace  - o kalendáři pro žáky všech 8. tříd základních škol ”Cesta za povoláním”, znění 

metodického pokynu o Výchově k volbě povolání i znění Pokynu ministra školství, mládeže a 

tělovýchovy k prosazování rovnosti mužů a žen,  naleznete na webové stránce ministerstva › 

Základní školství › Oblasti základního vzdělávání › Výchova k volbě povolání. 

V nabídce pedagogických center naleznou učitelé, kteří byli pověření koordinací 

vzdělávacích aktivit vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání, informace o 

specializovaném semináři. 

 

 

 

3.9. Výchova ke zdraví – ”Zdraví 21” 

 

Ministerstvo spolu s dalšími resorty spolupracuje na plnění Dlouhodobého programu 

zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky Zdraví  pro všechny v 21. století, 

přijatém  Usnesením vlády České republiky č.1046 dne 30. října 2002. Plné znění dokumentu 



 

a další informace o vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví jsou k dispozici na webových 

stránkách ministerstva: ”Základní školství” ”Oblasti základního vzdělávání” ”Výchova ke 

zdraví”. 

V nabídce pedagogických center naleznete semináře s tematikou zdravého životního 

stylu, především upozorňujeme na semináře a kursy první pomoci. 

  

3.10. Projekt Zdravé zuby 

 

MŠMT doporučuje projekt Zdravé zuby, komplexní výukový program péče o zubní 

zdraví, k realizaci ve všech vzdělávacích programech 1.stupně základního vzdělávání. Více 

informací na www.zdravezuby.cz.  
 

 

3.11. Oblast společenskovědních předmětů  

 

V roce 2002 všechny základní, speciální a střední školy v České republice obdržely 

publikace s tematikou odsunu a česko-německých vztahů. Jejich seznam i další informace 

týkající se společenskovědní problematiky (např. Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy 

Rec (2001) 15 o výuce dějepisu v Evropě 21. století) naleznete na webových stránkách 

ministerstva: ”Základní školství” ”Oblasti základního vzdělávání” ”Společenskovědní oblast”. 

V nabídce pedagogických center Vás upozorňujeme na semináře o odsunu a česko-

německých vztazích, stejně tak jako semináře zaměřené na druhou polovinu dějin dvacátého 

století.  

Dějiny po roce 1945 jsou nedílnou součástí vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání, stejně tak jako regionální dějiny. 

Dějepisné publikace zaslané ministerstvem v roce 2002 do pedagogických center pro 

potřeby učitelů: 

 Téma: Odsun-Vertreibung. Informační materiál pro učitele. Za kolektiv autorů 

prof.PhDr.Zdeněk Beneš, CSc., Praha 2002 

 Rozumět dějinám – Vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech 1848-1948” 

(od kolektivu autorů pod vedením prof. PhDr.Zdeňka Beneše, CSc., vydalo Ministerstvo 

kultury 2002 na základě publikace MŠMT ”Téma: Odsun-Vertreibung”) 

 Historikové proti znásilňování dějin. Stanovisko Sdružení historiků České republiky, 

Praha 2002 

 Češi a Němci. Dějiny – kultura – politika. Uspořádal W.Koschmal, M.Nekula a J.Rogall. 

Praha –Litomyšl 2002 

 Ano-Masaryk, autor Zdeněk Mahler, Praha 2002  

 Cesta Čechů a Němců ke dnešku, autor PhDr.Pavel Macháček, Praha 2002 

 Historie a škola I. Otázky koncepce českého školního dějepisu. Praha 2002 

 Česká a slovenská otázka v soudobém světě. Základy naší hodnotové orientace. K 65. 

výročí odchodu TGM (1937-2002). K rozšiřování a reformě EU. Stanislava Kučerová a 

kol., Brno 2002 

 Nicholas Winton –Zachráněná generace 

 To jsou těžké vzpomínky(CD- rom) – holokaust Romů 

 

3.12. Tematika ochrany člověka za mimořádných událostí 

 

K problematice tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí byl vydán nový 

pokyn a dodatek k učebním dokumentům. Pokyn je umístěn webových stránkách MŠMT 



 

s odkazem na webové stránky GŘ hasičského záchranného sboru ČR s metodickou příručkou 

pro učitele základních a středních škol.  

Problematiku upravují tyto materiály: Pokyn MŠMT k začlenění tematiky ochrany 

člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů, čj. 12 050/03-22 a Ochrana 

člověka za mimořádných událostí - dodatek k učebním dokumentům pro základní školy, 

střední školy, speciální školy a vyšší odborné školy, čj. 13 586/03-22. 

 

4. Péče o děti ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí (Gesce odbor 22) 

 

Ve školách a školských zařízeních (dětské domovy, domy dětí a mládeže, výchovné 

ústavy, odborná učiliště), ve kterých se zúčastňuje vyučování nebo je ubytován větší počet 

žáků nebo dětí se sociálním znevýhodněním, může ředitel školy předcházet komunikačním a 

adaptačním obtížím a dalším výchovně vzdělávacím problémům žáků také tím, že ustanoví 

funkci vychovatele - asistenta učitele z osob dobře znajících prostředí, z něhož v převážné 

většině žáci pocházejí (např. asistent z prostředí romské komunity). Při ustanovení funkce 

vychovatele se vychází z metodického pokynu MŠMT čj. 25 484/2000-22, Věstník MŠMT, 

sešit 1/2001. 

O souhlas s ustanovením funkce asistenta požádá ředitel školy příslušný krajský úřad. 

Žádost o zřízení funkce asistenta je dále zaslána MŠMT, odboru 22, Karmelitská 7, 118 12 

Praha 1. Ředitele škol a školských zařízení upozorňujeme na včasný termín odeslání žádosti, a 

to nejpozději do konce měsíce června 2003 (týká se nově schvalovaných asistentů od 1. září 

2003). Nové žádosti o ustanovení vychovatele – asistenta učitele na rok 2004 zasílejte do 

konce měsíce února 2004. Žádosti lze v odůvodněných případech podávat i v průběhu 

školního roku, vždy však nejméně dva měsíce před plánovaným nástupem asistenta. Poslední 

možný termín, ke kterému je možné na MŠMT doručit žádost o souhlas s ustanovením místa 

vychovatele  - asistenta učitele na rok 2003 je 30.9.2003. V žádosti kromě jiného uveďte, zda 

jste rozpočtovou nebo příspěvkovou organizací, a přiložte rozpočet mzdových prostředků na 

výkon funkce asistenta do konce kalendářního roku.   

 

5. Multikulturní výchova a národnostní školství (Gesce odbor 22) 
 

5.1. Multikulturní výchova 

 

Klíčové místo ve výchově k pozitivnímu postoji k minoritám a k lidem různých 

národností, náboženství a kultur má škola. Výchova žáků k toleranci v praktickém životě je 

zařazena v programech dalšího vzdělávání učitelů.  

Zejména je potřebné upozornit na možnost získání komplexních informací o 

holocaustu Rómů a Židů.  Odborné semináře  ”Jak učit o holocaustu” organizují  Vzdělávací 

středisko Památníku Terezín  (koordinátor Mgr. Ludmila Chládková) a Kulturní a vzdělávací 

středisko Židovského muzea v Praze - odborné semináře, poznávací a dokumentační projekt 

pro žáky ZŠ a SŠ ”Zmizelí sousedé” (koordinátor Mgr. Marta Vančurová). 

Ve výuce je potřebné akcentovat téma českoněmeckých vztahů (včetně objektivních 

informací o odsunu sudetských Němců), poznávat kulturu, jazyk a každodenní život dalších 

národností a etnik žijících v ČR. Žáci by též měli být dostatečným způsobem informováni o 

současných extremistických skupinách mládeže  (pravicový  a levicový extremismus).  

 Doporučuje se všem školám využívat v dostatečné míře  nabízené  programy 

orientované na prevenci konfliktů, doporučené metodické materiály a odborné publikace 

(kterými  jsou školy průběžně vybavovány). 



 

 Pokud se ve větší míře objeví v určité lokalitě nárůst xenofobie, extremismu a rasismu, 

budou pedagogové dostatečně a aktuálně informováni pověřenými odbornými lektory jak o 

problematických skupinách, tak i o specifice kultury - menšiny či etnika, vůči které vznikla v 

lokalitě xenofobie.  
 

5.2. Národnostní školství 

 

Článek 25 Listiny základních práv a svobod stanoví, že občanům  příslušejícím  k 

národnostním a etnickým menšinám  se za podmínek stanovených zákonem zaručuje právo na 

vzdělání v jejich jazyce. 

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

škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  stanoví v § 3, že výchova a vzdělávání se 

uskutečňují v jazyce českém. Výjimky v případech hodných zvláštního zřetele, pokud nejde o 

plnění povinné školní docházky, povoluje MŠMT. Školský zákon (spolu se zákonem 

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

umožňuje vznik škol, popř. tříd, pro výuku dětí jiné národnosti než české v jejich mateřském 

jazyce. Dle místních konkrétních požadavků a potřeb  národnostní skupiny či etnika 

doporučuje MŠMT věnovat  požadavkům a potřebám  výše uvedených subjektů náležitou 

pozornost a v souladu s platnými zákony vytvářet pro vzdělávání příslušníků národností, 

minorit a etnik odpovídající podmínky. MŠMT  bude dle konkrétní situace operativně řešit 

problematiku národnostního školství (v odůvodněných případech podpora specifických 

lokálních  experimentálních  vzdělávacích  programů). 
 

 

6. 27.leden – Den památky obětí holocaustu a prevence zločinů proti lidskosti (Gesce odbor 22) 
 

U příležitosti vyhlášení 27. ledna Dnem památky obětí holocaustu a prevence 

zločinů proti lidskosti se doporučuje všem základním a středním školám zařadit do výuky 

uvedené téma vhodným způsobem odpovídajícím věku žáků a studentů. Gymnáziím se 

doporučuje účast v esejistické soutěži Daniel, kterou MŠMT pro jejich žáky ke Dni památky 

obětí holocaustu vyhlašuje.  

7. Environmentální výchova (Gesce odbor 22) 

 

Doporučuje se všem školám využívat nabízené projekty neziskových organizací a 

společností orientované na pomoc školám v environmentální výchově. Více informací na : 

www.terezango.cz, www.pavucina-sev.cz, , www.kwev.ecn.cz, www.ekokom.cz. 

 

8. Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Gesce odbor 24) 

 

K základním trendům našeho školství patří v současné době integrované vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vyžaduje odpovídající a vstřícný postoj ředitelů 

i pedagogických pracovníků všech typů škol. 

Speciální školy slouží prioritně žákům s těžkým a kombinovaným zdravotním 

postižením, pro které integrovaná forma vzdělávání není vhodná.  

K zabezpečení podmínek vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

doporučujeme sledovat změny dokumentů týkajících se dané oblasti a aktuálně využívat 

zejména následující pokyny, informace a předpisy: 
 

1.Právní a další předpisy z oblasti speciálního vzdělávání a institucionální výchovy:  



 

1.1. Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné 

výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských 

zařízeních a o změně dalších zákonů  

1.2. Vyhláška MŠMT č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních 

mateřských školách   

 1.3. Směrnice k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

do škol  a školských zařízení č.j. 13 710/2001-24, Věstník vlády pro orgány krajů, 

okrasní úřady a orgány obcí, částka 4/2002; Věstník MŠMT č.  9/2002  

1.4. Metodický pokyn k doplnění vzdělání poskytovaného základní školou pro 

absolventy zvláštních škol č.j. 17 908/95-24, Věstník MŠMT č.12/1995 

1.5. Metodický pokyn k doplnění vzdělání poskytovaného zvláštní školou 

č.j. 18 371/96-24, Věstník MŠMT č.8/1996 

1.6 Dodatek č.j. 28 605/96-22 k metodickému pokynu k doplnění vzdělání 

poskytovaného zvláštní školou č.j. 18 371/96-24 

1.7. Charakteristika postižení více vadami č.j. 25 602/97-22, Věstník MŠMT 

č.8/1997 

1.8. Pokyn náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy k  organizaci 

činnosti středisek výchovné péče pro děti a mládež  č.j. 26 536/97-22, Věstník MŠMT 

č. 3/1998 

1.9. Rozhodnutí MŠMT o  doplnění vzdělání poskytovaného pomocnou školou 

a metodický pokyn k jeho provádění č.j. 19 096/97-24, Věstník MŠMT č. 4/1998  

1.10. Metodický list k poskytování poradenských služeb na školách a 

školských zařízeních č.j. 13 409/98-24, Věstník MŠMT č.5/1998 

1.11. Informace o zřízení funkce rómského asistenta v  základní a zvláštní 

škole č.j. 14 170/98-22, Věstník MŠMT, č. 6/1998 

1.12. Metodický pokyn k zápisu do školy dětí s těžkým mentálním postižením  

č.j. 19 843/97-22, Věstník MŠMT č. 8/1998 

1.13. Metodický pokyn náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

k zabezpečení logopedické péče ve školství č.j.  21 224/98-24, Věstník MŠMT č.8/1998 

  1.14. Metodický pokyn k hodnocení a klasifikaci žáků zvláštní školy  

č.j. 10 182/98-24, Věstník MŠMT č. 9/1998 

1.15. Metodický pokyn k hodnocení a klasifikaci žáků pomocné školy 

č.j. 10 522/98-24, Věstník MŠMT č. 11/1998 

1.16. Pokyn MŠMT k upřesnění činnosti školských zařízení pro výkon 

ústavní a ochranné  výchovy č.j. 25 503/98-24, Věstník MŠMT č. 3/1999 

1.17. Informace o ukončování přípravy v praktické škole s tříletou přípravou 

63-43-3 č.j. 12 856/1999-24, Věstník MŠMT č.4/1999 

1.18. Metodický pokyn k zabezpečení výkonu civilní služby ve školách a 

školských zařízeních č.j. 23 318/99-24, Věstník MŠMT č.9/1999 

1.19. Metodický pokyn k zajištění přeřazení úspěšných žáků zvláštních škol 

do základních škol č.j. 28 498/99-24, Věstník MŠMT č.2/2000  



 

1.20. Úprava vzdělávacího programu zvláštní školy č.j. 16 984/2000 -24, 

Věstník MŠMT č. 6/2000 

1.21. Informace o zajištění logopedické péče v učebním plánu speciální 

základní školy pro sluchově postižené č.j. 17 268/2000-24, Věstník MŠMT č.7/2000 

1.22. Informace o zařazení předmětu znakový jazyk do učebních plánů 

č.j. 24 592/2000-24, Věstník MŠMT č.9/2000 

1.23. Oznámení o doporučené organizaci výuky předmětu tělesná výchova 

odborných učilištích, Věstník MŠMT, č. 9/2002 

1.24. Metodický pokyn ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení 

nebo chování č.j. 13 711/2001-24, Věstník MŠMT č. 9/2002 

 

 

2. Učební dokumenty speciálních škol 

2.1. Vzdělávací program speciální základní školy pro žáky s tělesným 

postižením č.j. 16 857/98-24, Věstník MŠMT č. 6/1998 

2.2. Alternativní vzdělávací program zvláštní školy pro žáky romského etnika 

č.j.35 252/97-24, Věstník MŠMT č. 6/1998  

2.3. Učební plán zvláštní školy č.j. 19 709/97-22, Věstník MŠMT č.7/1997  

2.4. Nové pedagogické dokumenty pro zvláštní a pomocné školy s polským 

vyučovacím jazykem: Učební plán zvláštní školy s polským vyučovacím jazykem 

č.j. 19 709/97-22, Učební plán pomocné školy s polským vyučovacím jazykem 

č.j. 24 035/97-22, Věstník MŠMT č.10/1997  

 2.5.  Úprava vzdělávacích programů speciálních škol pro tělesně postižené 

č.j. 16 857/98-24, Věstník MŠMT č. 6/1998 

2.6. Úprava vzdělávacího programu zvláštní školy č.j.16 984/2000-24, Věstník 

MŠMT č.6/2000 

           2.7. Oznámení o schválení učebních dokumentů předmětu Psaní na počítači 

pro 5.,6.,7. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené č.j. 12631/2000 -24, 

Věstník MŠMT 3/2000. 

           2.8. Vzdělávací program zvláštní školy č.j.22 980/97-22 s platností od 1.září 

1997  

           2.9. Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy 

č.j.24035/97-22 s platností od 1. září 1997 

            2.10. Informace o platnosti učebních dokumentů zvláštní školy pro sluchově 

postižené, přípravného stupně pomocné školy a pomocné školy pro sluchově 

postižené č.j. 25 761/2000-24, Věstník MŠMT č.10/2000 

2.11. Informace o vydání učebních dokumentů – rozšíření zaměření 

Praktické školy tříleté č.j. 10 726/2001-24, Věstník MŠMT č.8/2001 

2.12. Doporučené úpravy učebních plánů (typ A) v učebních dokumentech 

pro odborná učiliště, Věstník MŠMT č. 11/2001 

   2.13. Učební plán učebního oboru 69-55-E/006 Práce ve zdravotnických a 

sociálních zařízeních – pečovatelské práce, Věstník MŠMT č. 9/2002 



 

 2.14. Informace o učebních dokumentech schválených pro speciální školy 

pro sluchově postižené, Věstník MŠMT č. 10/2002 

    2.15. Informace o platnosti učebních dokumentů pro základní školu pro 

hluchoslepé, Věstník MŠMT č. 10/2002 

   2.16. Učební dokumenty praktických škol a odborných učilišť k 1.9.2002,  

Věstník MŠMT č. 10/2002 

2.17. Učební plán speciální základní školy pro zrakově postižené, 

č.j.: 18 040/2003-24,Věstník MŠMT č. 7/2003 

2.18. Oznámení o schválení učebních dokumentů předmětu Práce na  počítači 

pro 8. a 9. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené č.j.: 18 050/2003 -24, 

Věstník MŠMT č. 7/2003 

 

9.  Výuka v gymnáziích (Gesce odbor 23) 
 

Pro výuku v gymnáziích vstoupily v platnost od 1. 9. 1999 počínaje prvním ročníkem 

upravené učební plány č. j. 20 594/99-22 - osmileté studium, č. j. 20 595/99-22 - čtyřleté 

studium, č. j. 20 599/99-22 - studium při zaměstnání a učební osnovy č. j. 20 596/99-22 ze 

dne 5. 5. 1999. Učební plány byly zveřejněny ve Věstníku MŠMT, sešit č. 7/1999, doplnění 

učebního plánu pro večerní studium studia při zaměstnání č.j. 20 599/99-22 bylo zveřejněno 

ve Věstníku MŠMT, sešit č. 1/2000. 

 

10. Informace o možnosti studia ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce (Gesce 

odbor 23)   

 

 Výchovní poradci na základních školách a gymnáziích zajistí informovanost žáků  

7. ročníků  základních škol a 2. ročníků osmiletých gymnázií o možnosti šestiletého studia ve 

třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce  (dvojjazyčné třídy) : 

 

česko-anglické třídy Gymnázium, Tomkova 45, Olomouc-Hejčín 

česko-francouzské třídy Gymnázium J.Nerudy, škola hlavního města Prahy, 

Hellichova 3, Praha 1 

Gymnázium M.Lercha, Žižkova 55, Brno 

Gymnázium Pierra de Coubertina, nám. Fr. Křižíka 860,  

Tábor          

Slovanské gymnázium, tř. Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc 

Gymnázium, Komenského 89, Písek (třídy jsou zřízeny ve 

spolupráci s Francouzským společenstvím Belgie) 

 

česko-italské třídy  Gymnázium, Ústavní 400, Praha 8 

česko-německé třídy Gymnázium F.X.Šaldy, Partyzánská 530, Liberec 11 

Gymnázium Dr. K.Polesného, Komenského nám. 4, Znojmo 

(třídy jsou zřízeny ve spolupráci s Rakouskem) 

česko-španělské třídy Gymnázium, Budějovická  680, Praha 4 

Gymnázium, Vejrostova  2, Brno 

Gymnázium, Čajkovského 9, Olomouc 

 



 

11. Informace k vyplňování vysvědčení ve středních školách a vyšších odborných školách (Gesce odbor 
23) 

 

Střední školy při vyplňování kódu studijního nebo učebního oboru na vysvědčeních 

postupují podle vyhlášky č. 144/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 354/1991 Sb., o 

středních školách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Opatřením Českého 

statistického úřadu ze dne 16. června 1998 k zavedení Klasifikace kmenových oborů vzdělání 

(dále jen KKOV). Na vysvědčení uvádějí jen kód KKOV. 

Vyšší odborné školy při vyplňování kódů studijního oboru na vysvědčeních o 

absolutoriu a diplomu absolventa vyšší odborné školy postupují v souladu s Opatřením 

Českého statistického úřadu ze dne 16. června 1998 k zavedení Klasifikace kmenových oborů 

vzdělání a uvádějí také pouze kód KKOV.   

 

12. Informace o učebnicích a učebních textech používaných ve školách,  v nichž se plní povinná školní 

docházka (Gesce odbor 20) 

 

 Školy, v nichž se plní povinná školní docházka, používají pro výuku učebnice a učební 

texty podle následujících pokynů: 

 Platný seznam učebnic a učebních textů pro školní rok 2003/2004, kterým byla 

udělena schvalovací doložka MŠMT, je zveřejněn ve Věstníku MŠMT sešit 4/2003 a na 

internetových stránkách MŠMT. Ve Věstníku MŠMT sešit 11/2003 vyjde tento seznam znovu 

s tím, že bude doplněn o schválené tituly vydané v období od března do října 2003. 

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

odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se vedle učebnic a učebních 

textů uvedených v seznamu vydaném MŠMT  mohou na školách používat i jiné učebnice a 

učební texty. Podle uvážení ředitele školy se tedy mohou používat i učebnice, kterým skončila 

platnost schvalovací doložky, a které z tohoto důvodu již nejsou v seznamu učebnic s platnou 

schvalovací doložkou uváděny. 

 Bezplatné poskytování učebnic a učebních textů žákům základních škol, 

odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a osmiletých konzervatoří v oboru tanec, 

zvláštních škol a speciálních škol je upraveno nařízením vlády ČR č. 15/1994 Sb., o 

bezplatném poskytování učebnic a učebních textů a základních školních potřeb, ve znění 

nařízení vlády  č. 195/1996 Sb. 

Za výběr učebnic pro výuku žáků zodpovídá ředitel školy, který také musí zabezpečit 

jejich bezplatné zapůjčení všem žákům. Pokud škola nemůže z nedostatku finančních 

prostředků zapůjčit všem žákům pracovní sešity, může používat učebnici bez pracovních 

sešitů. 

13. Informace o schválených tiskopisech  pedagogické dokumentace (Gesce úsek II/2/1) 

 

 Seznam tiskopisů povinné dokumentace škol a školských zařízení, platných pro školní 

rok 2003/2004 je zveřejněn ve Věstníku MŠMT sešit 9/2002 pod č.j. 23170/2002-20 a na 

internetových stránkách MŠMT. 

Úřední dokumenty vydávané školou  se opatří otiskem kulatého razítka školy s malým 

státním znakem České republiky a názvem školy shodným s názvem uvedeným v Rozhodnutí  

o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení.  

Náležitosti a užití razítka se řídí § 2, 5, a 6 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních 

symbolů České republiky a o změně některých zákonů, odst. 4 § 2 vyhl. č. 291/1991 Sb., o 

základní škole, ve znění pozdějších předpisů a odst. 6 § 1 vyhl. 354/1991 Sb., o středních 

školách, ve znění pozdějších předpisů. 

 



 

14. Informace k evidenci a registraci školních úrazů (Gesce úsek I 1/3) 

  

 K zajištění řádné evidence školních úrazů je zapotřebí : 

 

1. Stanovit vhodné místo pro uložení knihy školních úrazů tak, aby byla za všech okolností 

zabezpečena možnost zápisu o vzniklých úrazech. 

2. Vedoucí zaměstnanci školy nebo školských zařízení ( pověření zaměstnanci ) budou do 

knihy školních úrazů zapisovat každé zranění – úraz, ke kterému v objektu a na pracovištích 

školy /včetně na pracovištích žáků u právnických nebo fyzických osob/ došlo a bylo jim 

oznámeno. Každý žák je povinen bezodkladně oznamovat příslušnému pedagogickému 

pracovníkovi /učiteli aj./ svůj úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a  úraz jiné osoby 

/spolužáka/, jehož byl svědkem, a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin. 

Záznam musí obsahovat tyto údaje : 

- jméno a příjmení postiženého žáka 

- datum a hodina úrazu 

- druh zranění 

- zraněná část těla 

- zdroj úrazu 

- příčina úrazu 

- popis příčin a okolností, za nichž došlo k úrazu 

- které předpisy byly v souvislosti s úrazem porušeny 

- podpis postiženého (podle možností) 

- jména + podpisy svědků 

- podpis vedoucího zaměstnance školy 

3. V knize školních úrazů se vede evidence všech úrazů dětí a žáků, i když jimi nebyla 

způsobena  pracovní neschopnost – nepřítomnost ve vyučování. 

4. Vedoucí zaměstnanec projedná se zástupci odborů na škole vzniklý školní úraz a současně i 

výši odškodnění. Přijme opatření proti opakování školního úrazu. 

 Úrazy žáků SOU při praktickém vyučování na pracovištích u právnických nebo 

fyzických osob se zaznamenávají do ”Záznamu o školním úrazu” (tiskopis SEVT 49 156 0) 

v části 5 – K úrazu došlo při *) v bodu 7. práci ve školní dílně. 

 Kopie ”Záznamu o školním úrazu” se neposílají místně příslušným Inspektorátům 

bezpečnosti práce ani MŠMT. Povinnost ohlašovat úrazy na MŠMT se vztahuje pouze na 

úrazy smrtelné. 

  

15. Informace o resortních statistických zjišťováních v roce 2003  (Gesce ÚIV)  

 

 Program statistických zjišťování na rok 2003 byl stanoven vyhláškou Českého 

statistického úřadu č. 470/2002 Sb., ze dne 31. října 2002, a publikován ve Sbírce zákonů, 

částka 163/2002. Zpravodajské jednotky (školy, předškolní a školská zařízení, aj.) předávají 

data statistických výkazů v elektronické podobě na server podle pokynů MŠMT a ÚIV. 

Metodickou pomoc poskytne v případě potřeby zpravodajské jednotce na její žádost odbor 

školství příslušného krajského úřadu (dle § 11 zák. 564/1990 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů).  

Bližší informace a aktuální zprávy ke statistickým zjišťováním lze získat na internetové 

adrese http://dsia.uiv.cz/region/so.html. 

Seznam resortních statistických zjišťování v regionálním školství a ve školách a zařízeních 

přímo řízených MŠMT: 



 

 

Značka 

 

Název zjišťování 

Lhůta k poskytnutí 

údajů 

zpravodajskou 

jednotkou 

Škol (MŠMT) V 1-01 Výkaz o mateřské škole 3.10.2003 

Škol (MŠMT) V 2-01 Výkaz o školní družině-školním klubu 

samostatném, při mateřské škole, při víceleté střední 

škole 

3.10.2003 

Škol (MŠMT) V 3-01 Výkaz o základní škole 3.10.2003 

Škol (MŠMT) V 3a-01 Příloha k výkazu o základní škole o speciálních-

specializovaných třídách 

3.10.2003 

Škol (MŠMT) V 4-01 Výkaz o speciálních školách 3.10.2003 

Škol (MŠMT) V 4a-01 Příloha k výkazu o speciálních školách o střední 

škole, odborném učilišti, praktické škole 

3.10.2003 

Škol (MŠMT) V 4b-01 Příloha k výkazu o speciálních školách o základní-

zvláštní škole 

3.10.2003 

Škol (MŠMT) V 4c-01 Příloha k výkazu o speciálních školách o pomocné 

škole, rehabilitační třídě a přípravném stupni 

3.10.2003 

Škol (MŠMT) V 4d-01 Příloha k výkazu o speciálních školách o mateřské 

škole 

3.10.2003 

Škol (MŠMT) V 5-01 Výkaz o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. 

roč. denního studia na středních školách 

13.6.2003 

Škol (MŠMT) V 7-01 Výkaz o gymnáziu-střední odborné škole-

konzervatoři 

3.10.2003 

Škol (MŠMT) V 7d-01 Příloha k výkazu o gymnáziu-střední odborné škole-

konzervatoři 

3.10.2003 

Škol (MŠMT) V 10-01 Výkaz o vyšší odborné škole 17.10.2003 

Škol (MŠMT) V 14-01 Výkaz o zařízení pro výkon ústavní-ochranné 

výchovy 

17.10.2003 

Škol (MŠMT) V 15-01 Výkaz o činnosti střediska pro volný čas dětí a 

mládeže 

5.11.2003 

Škol (MŠMT) V 17-01 Výkaz o společném stravování dětí a mládeže 17.10.2003 

Škol (MŠMT) V 18-01 Výkaz o jazykové škole 3.10.2003 

Škol (MŠMT) V 19-01 Výkaz o ubytovacím zařízení 17.10.2003 

Škol (MŠMT) V 23-01 Výkaz o pedagogicko-psychologické poradně 9.1.2004 

Škol (MŠMT) V 24-01 Výkaz o základní umělecké škole 17.10.2003 

Škol (MŠMT) V 25-01 Výkaz o středním odborném učilišti, učilišti 3.10.2003 

Škol (MŠMT) V 26-01 Výkaz o sportovní přípravě na střední škole a o 

třídě s rozšířenou výukou tělesné výchovy na 

střední škole a základní škole 

3.10.2003 

Škol (MŠMT) V 27-01 Výkaz o středisku praktického vyučování 3.10.2003 

Škol (MŠMT) V 33-01 Výkaz o speciálně pedagogickém centru 9.1.2004 

Škol (MŠMT) V 34-01 Výkaz o středisku výchovné péče pro děti a mládež 17.10.2003 

Škol (MŠMT) V 35-01 Příloha k výkazu o činnosti střediska pro volný čas 

dětí a mládeže 

9.1.2004 

Škol (MŠMT) V 36-01 Výkaz o úrazovosti dětí a mládeže ve školách a 

školských zařízeních 

30.9.2003 

Škol (MŠMT) V 41-01 Přijímací řízení ke studiu na vyšší odborné škole 3.10.2003 



 

Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových 

prostředcích v regionálním školství 

do 15 kalendářních 

dnů po uplynutí 

sledovaného 

období 

 
 

16. Podávání žádostí o zařazení do sítě škol, předškolních a školských zařízení a provedení změn v údajích 

uvedených v síti škol, předškolních a školských zařízení (Gesce odbor 21)  

 

Postupy podávání žádostí a jejich vyřizování upravuje zákon č. 564/1990 Sb., o státní 

správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 139/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., a 

zákona č. 284/2002 Sb., a prováděcí předpisy. Jedná se o tyto předpisy: 

           Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 16 394/2001 ze dne 

23. 5. 2001 k postupu orgánů krajů v přenesené působnosti při zařazování škol, předškolních 

zařízení a školských zařízení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, 

k provádění změn v údajích vedených v síti škol, předškolních zařízení a školských zařízení a 

k řízení o vyřazování škol, předškolních zařízení a školských zařízení ze sítě škol, 

předškolních zařízení a školských zařízení, zveřejněná ve Věstníku vlády pro orgány krajů, 

okresní úřady a orgány obcí, ročník 1, částka 4 ze dne 29. června 2001. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 5/2001, k postupu při zařazování 

škol, předškolních zařízení a školských zařízení do sítě škol, předškolních zařízení a 

školských zařízení, postupu při provádění změn v těchto údajích a k řízení o vyřazování ze 

sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, č.j. 30 005/2000-VŘ II/2, ze dne 

20. února 2001. Tento příkaz se vztahuje na školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

      Vzhledem ke  kompetenčním změnám uskutečněným v minulém období 

doporučujeme postupovat důsledně podle výše uvedených předpisů.                      

 

17. Platné pokyny a instrukce MŠMT (Gesce odbor 14)   
 

 Seznam platných vnitroresortních předpisů Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy je obsažen ve  Věstníku MŠMT sešit 8/2003 a zároveň na internetové stránce 

MŠMT. Na této stránce jsou publikovány jednotlivé sešity Věstníku MŠMT.  

 

18. Informace o vzdělávání cizinců v základních školách, středních školách a vyšších odborných školách 

v ČR (Gesce odbor 22) 

 

 Právní řád ČR umožňuje bez ohledu na státní občanství všem osobám, které podléhají 

povinné školní docházce, stejná práva na vzdělání jako občanům ČR. Základními právními 

normami jsou zejména: Listina základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku 

ČR, čl. 33, odst. 1, článek 10 Ústavy ČR, podle něhož ratifikované a vyhlášené mezinárodní 

smlouvy o lidských právech a základních svobodách, jimiž je ČR vázána, jsou bezprostředně 

závazné a mají přednost před zákonem. Úmluva o právech dítěte (publikovaná pod  

č. 104/1991 Sb.) v čl. 28 odst. 1 zavazuje Českou republiku činit základní vzdělání povinným 

a bezplatně dostupným pro všechny. Od 1.1. 2000 ukládá MŠMT povinnost zajistit podmínky 

pro vzdělávání cizinců i zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky  

a o změně některých zákonů. 

 



 

   Pro zajištění jednotného postupu při poskytování vzdělání cizincům v České republice 

vydalo MŠMT ve spolupráci s MV Pokyn MŠMT ke vzdělávání cizinců v základních 

školách, středních školách a vyšších odborných školách včetně speciálních škol v ČR,  

čj. 21 836/2000-11. Podle tohoto pokynu se postupuje i v případě školní docházky dětí 

zahraničních pracovníků v místech nově vznikajících velkých investičních celků. O zvláštních 

případech rozhodne ve své kompetenci příslušný krajský úřad po dohodě se zřizovatelem 

školy, místním orgánem státní správy a zástupcem investora.  

 

19. Evropský den jazyků 26. září (Gesce odbor 22)   

 

Na základě přesvědčení o nutnosti navázat na cíle i aktivity Evropského roku jazyků 

2001 i v budoucnu rozhodl Výbor ministrů Rady Evropy  založit tradici Evropského dne 

jazyků a slavit tento Den každoročně 26. září. K této iniciativě se již připojila i  Evropská 

unie. 

Založení tradice Evropského dne jazyků je jedním z nástrojů úsilí o  ochranu jazykové 

rozmanitosti evropského kontinentu a při prosazování diversifikace jazykového vzdělávání. 

Tento den bude slaven decentralizovaně a  každá členská země ho bude organizovat 

v závislosti na svých podmínkách a možnostech. 

Mezi další aktivity Rady Evropy patří projekt Evropské jazykové portfolio. Jeho 

zavedení do výuky cizích jazyků významně zvyšuje úroveň jazykového vzdělávání. Další 

informace na adrese: www.msmt.cz (odkaz: Další vzdělávání – Jazykové vzdělávání – 

Jazykové vzdělávání v EU)  

 

20. Informace o výjezdech škol do zahraničí (Gesce odbor 22) 

 

Výjezdy škol do zahraničí se řídí Pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy k 

výjezdům základních a středních škol do zahraničí (čj. 16741/97-20, Věstník MŠMT  sešit č. 

5/1997, ve znění změn č.j. 20029/98-22, Věstník MŠMT sešit č. 10/1998, a č.j. 26680/99-22, 

Věstník MŠMT sešit č. 9/1999). 

 

21. Informace o vzdělávacích programech EU v oblasti přípravy na zaměstnání, vzdělávání a mládeže 

(Gesce odbor 54)  

. 

V druhé polovině roku 2000 Česká republika vstoupila do druhé fáze vzdělávacích 

programů Evropské unie Socrates II a Leonardo da Vinci II a do programu Mládež, a to na 

základě sjednání Rozhodnutí č. 2/2000 a 3/2000 Rady přidružení. Obě Rozhodnutí byla 

uveřejněna ve Sbírce mezinárodních smluv a ve Věstníku MŠMT.  

Vzdělávací programy Socrates II, Leonardo da Vinci II a Mládež byly přijaty na 

období let 2000-2006. Podrobné informace o jednotlivých programech poskytnou národní 

agentury těchto programů; lze též využít informací na jejich internetových stránkách.  

 

 

Kontaktní adresy: 

 

Národní agentura Socrates 

U Lužického semináře 13, 118 00  Praha 1 

Tel.: +420 257 532 987 ,  +420 257 011 344 

Fax: +420 257 532 407 



 

E-mail:  info@socrates.cz 

http://www.socrates.cz 

 

 

 

Národní agentura Leonardo da Vinci 
Národní vzdělávací fond, o.p.s. 

Opletalova 25, 110 00 Praha 1 

Tel.: +420 224 500 522 

Fax: +420 224 500 502 

E-mail: leonardo@nvf.cz 

http://www.nvf.cz/leonardo 

 

 

Česká národní agentura Mládež  

Na Poříčí 12 

115 30 Praha 1 

Tel.: +420 224 872 280-83 

Fax: +420 224 872 280 

E-mail: youth@youth.cz 

http://www.youth.cz 

 

 

22. Informace o SIPVZ (Gesce odbor 56) 
 

Státní informační politika ve vzdělávání (2000-2005) se v základních a středních 

školách realizuje formou tří provázaných projektů:  

 

Projekt P I - Informační gramotnost 

rozvíjí uživatelské dovednosti pedagogických pracovníků v oblasti ICT. Patří sem zejména 

školení základních, pokročilých a speciálních dovednosti, školení ICT koordinátorů a vedení 

škol. Financování rozvoje informační gramotnosti je řešeno formou účelové dotace 

prostřednictvím zřizovatelů a krajských úřadů. Vedení školy je odpovědno za splnění 

celkových ukazatelů informační gramotnosti, které jsou definovány v usnesení vlády (75 % 

pedagogických pracovníků v úrovni Z, 25 % pracovníků v úrovni P, 1 ICTK koordinátor na 

škole v roce 2005). V rámci Projektu P I byly dále vyhlášeny pilotní projekty.  Podrobnosti k 

této problematice najdete na www.e-gram.cz., www.msmt.cz.  Metodika pilotních projektů je 

zveřejněna na jednotlivých webových stránkách.  Informace podá odbor 56 MŠMT.  

e-mail: infogram@msmt.cz 

Projekt P II - Pořízení, obnova a zpřístupnění vzdělávacího softwaru a informačních 

zdrojů 

umožňuje školám získat moderní softwarové aplikace včetně nákupu internetových 

výukových aplikací, jako jsou encyklopedie či výukové aplikace. Školám byla poskytnuta 

účelová dotace na nákup takového softwaru. Pro jeho výběr slouží evaluační web na  

www.e-gram.cz, kde mají učitelé a ředitelé možnost vybírat doporučené aplikace ze Seznamu 

doporučeného softwaru. Metodika jak pracovat s evaluačním webem i metodika výběru 

softwaru je zveřejněna na www.msmt.cz. Školy se také mohou zaregistrovat a aktivně 

vstupovat do hodnocení těchto produktů přes webové rozhraní. Metodika čerpání účelové 

dotace je zveřejněna na www.msmt.cz. V rámci projektu P II jsou dále vypsány pilotní 

projekty P II v oblasti zavádění ICT do výuky. Jsou určeny školám, které mají zkušenosti v 



 

zavádění výpočetní techniky do výuky neinformatických předmětů. Přesné znění metodiky 

najdete na www.msmt.cz a na www.e-gram.cz. Souběžně probíhá příprava na vybudování 

vzdělávacího portálu pro základní a střední školy České republiky. 

e-mail: infogram@msmt.cz 

 

 

Projekt P III - Infrastruktura  

3620 škol bylo vybaveno počítači a vybudovány lokální počítačové sítě. Tyto školy jsou 

připojeny k internetu a školskému intranetu. Byla tak vybudována infrastruktura pro dodávku 

a využívání komplexních služeb Generálního dodavatele. Kvalitu a rozsah dodávaných služeb 

kontroluje Generální auditor. Počátkem roku 2003 byl projednán s Generálním dodavatelem 

nový Provozní řád (www.msmt.cz), který umožňuje volnější využití infrastruktury. Veškeré 

požadavky na změny ze stran škol k uživatelskému nastavení budou 2 x ročně shrnuty a 

uplatněny v rámci změnového řízení u Generálního dodavatele.  

 

 

Informace o pilotních projektech v rámci SIPVZ  

  

Odbor 56 ve spolupráci s krajskými úřady vyhlašuje pro rok 2003 pilotní projekty v těchto 

oblastech: Informační gramotnost veřejnosti a  Pilotní projekty implementace ICT do výuky.  

Pilotní projekty podporují přímé využití vzdělávacího softwaru a ICT technologií ve výuce. 

Nepůjde o extenzivní projekt umožňující nákup hardwaru (tuto možnost specifikuje 

metodický pokyn), ale o přímou podporů komplexních softwarových a internetových řešení 

ve školách.  

Prostředky jsou přiznány přísně účelově a ve svém důsledku rozvíjejí účelovou dotaci 

přiznanou krajským úřadům pro jimi řízené školy. Takto cílené prostředky umožní cíleně 

motivovat erudované školy k aktivnímu přístupu.  Krajské úřady mají dobrou možnost účelně 

a efektivně s těmito prostředky pracovat, neboť budou mít dostatek informací o reálném 

využití těchto účelově vázaných prostředků i v případě účelových dotací na softwarové 

vybavení. 

Metodický pokyn k pilotním projektům (www.msmt.cz) podporuje správní roli ministerstva 

jako metodického subjektu a ponechává krajským úřadům ve správě rozhodnutí o tom, jakým 

způsobem budou jednotlivé projekty vyhlášeny. MŠMT si však vyhrazuje právo stanovení 

podmínek a způsobu hodnocení.  

Princip hodnocení pilotních projektů v rámci MŠMT je shodný jako v jiných vyhlášených 

programech.  

Obdobným způsobem se bude postupovat i při hodnocení projektů přímo řízených škol. 

Metodický pokyn je zveřejněn na www.msmt.cz a www.e-gram.cz 

23. Informace o přijímání uchazečů ke studiu na vysoké školy pro akademický rok 2004/2005 (Gesce 

odbor 30)              

  

 Podrobné informace pro zájemce o studium na vysokých školách v České republice 

každoročně zpracovává Centrum pro studium vysokého školství ve spolupráci s odborem 

vysokých škol MŠMT do podoby publikace ”Jak na vysokou školu” (Informace pro zájemce 

o studium na vysokých školách v České republice v akademickém roce 2004/2005) .  

 Další informace o možnostech univerzitního a neuniverzitního studia lze získat na 

evropském veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus. Ve dnech 21. – 24. října 2003 se 

uskuteční na Brněnském výstavišti již X. ročník tohoto veletrhu universitního i 



 

neuniversitního pomaturitního studia. Informace je možné získat na internetu na webovské 

adrese: http://www.gaudeamus.cz. 

 Všechny informace platné pro stávající akademický rok 2003/2004 je možné najít na  

internetové stránce  Centra  pro  studium  vysokého školství (http://www.csvs.cz/aktuality), 

informace o přijímacím řízení platné pro následující akademický rok 2004/2005 budou 

umístěny na této stránce koncem prosince letošního roku. Kromě toho základní informace 

otiskují rovněž Učitelské noviny vždy v listopadu pro následující akademický rok (a případné 

opravy počátkem následujícího roku - většinou v únoru-březnu). 

 

 Pro přijímání ke studiu na vysokých školách platí ustanovení zákona č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve 

znění dalších předpisů. Zákon ukládá vysokým školám a fakultám zveřejnit na úřední desce 

vysoké školy nebo fakulty informace o přijímacím řízení  v dostatečném časovém předstihu 

(nejméně čtyřměsíčním), jako např. lhůty pro podání přihlášky, podmínky přijetí, termín a 

způsob ověřování splnění těchto podmínek, pokud je součástí ověřování požadavek přijímací 

zkoušky, také formu a rámcový obsah zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení i nejvyšší počet 

studentů přijímaných ke studiu v příslušném studijním oboru. Informace o přijímacím řízení a 

studiu jsou taktéž umístěny na webových stránkách jednotlivých vysoký škol, jejich seznam je 

umístěn na webové stránce MŠMT (http://msmt.cz/vysoké školy/odkazy na jiné servery).  

 

24. Informace k organizaci tělesné výchovy a sportovních aktivit škol (Gesce odbor 50) 

 

Při přípravě plánu škol doporučujeme v oblasti tělesné výchovy a sportu vycházet 

z ”Národního programu rozvoje sportu pro všechny” schváleného Usnesením vlády č. 17 

v lednu 2000. 

 Na základě Metodického pokynu č.j. 31 172/02-22 k realizaci rozvojového programu 

”Rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů pro základní vzdělávání o 2 vyučovací 

hodiny” doporučujeme ředitelům škol, na kterých jsou odpovídající podmínky, rozšířit počet 

hodin školní tělesné výchovy. 

                Při dostatečném množství žáků zařazených do III. zdravotní skupiny doporučujeme  

zřídit oddělení zdravotní tělesné výchovy. V případě, že to není reálné, doporučujeme 

nevyřazovat tyto žáky z hodin povinné tělesné výchovy, ale umožnit jim cvičení s úlevami 

podle druhu oslabení. 

 Výuka plavání se organizuje v základních školách v rámci povinné tělesné výchovy 

ve dvou po sobě následujících ročnících prvního stupně v rozsahu 20 hodin v jednom ročníku, 

tj. 40 hodin povinné výuky plavání. Náklady na zabezpečení povinné plavecké výuky v rámci 

hodin tělesné výchovy jsou rozděleny do dvou částí: a) provozní náklady hradí zřizovatel 

základní školy (obec), b) přímé náklady (mzdy, povinné odvody, učební pomůcky) hradí 

škola z prostředků poskytnutých krajským úřadem.  

  Ve všech školách doporučujeme organizačně umožnit žákům dostatečné možnosti 

pohybové relaxace o přestávkách i během vyučovací hodiny, které kompenzují jednostranné 

zatížení organismu. 

Pro mimořádně nadané a talentované žáky, kteří dosahují vynikající výsledky ve 

sportu může ředitel školy na základě žádosti žáka, studenta, nebo zákonného zástupce 

nezletilého žáka potvrzené příslušným sportovním svazem povolit vzdělávání podle 

individuálního studijního plánu nebo upravit organizaci vyučování. 

V rámci realizace projektu ”Intenzifikace činnosti sportovních tříd na základních 

školách” a za účelem optimalizace činnosti ST je třeba dodržovat tyto zásady: 

 rozšířenou výuku tělesné výchovy musí vyučovat pedagogický pracovník školy a nesmí 

být nahrazen trenérem sportovního klubu; 



 

 vzájemným kontaktem trenérů sportovních klubů s učiteli tělesné výchovy je nutné 

vytvořit podmínky pro koordinaci obsahu hodin rozšířené TV s náplní specializované 

sportovní přípravy 

Dále se doporučuje ředitelstvím základních škol ve spádové oblasti škol se sportovními 

třídami umožnit účast svých žáků ve výběrovém řízení do ST v daném termínu. 

Účast snowboardistů na lyžařských kurzech základních a středních škol je povolena pouze 

pod vedením instruktora s kvalifikací získanou v resortu školství, v Asociaci českého 

snowboardu, nebo v zařízení s příslušnou akreditací udělenou MŠMT. Instruktorské kurzy 

snowboardu organizují Pedagogické centrum České Budějovice (Mgr. Arnošt Binter) a Ústav 

tělesné kultury PF MU Brno (dr. Jiří Luža), popřípadě další zařízení s platnou akreditací. 

V r. 1997 byl nastartován úspěšný projekt pro žáky 2.-5. ročníku základních škol Mc 

Donald´s Cup v minifotbalu. Jedná se o postupovou soutěž žáků kategorie A ( 2. 3. třída ZŠ) a 

kategorie B (4. a 5. třída ZŠ), která byla zařazena do systému soutěží MŠMT kategorie B. 

Žádáme ředitele základních škol a jejich zřizovatele o podporu tohoto projektu v rámci 

vytváření podmínek pro účast žáků v soutěži. Bližší informace mají k dispozici všechny školy 

v České republice a dále je mohou poskytnout okresní rady a sekretáři krajských rad AŠSK, 

trenéři mládeže ČMFS a restaurace McDonald´ s. 

MŠMT převzalo záštitu nad šestým ročníkem atletické soutěže žáků druhých až pátých 

tříd základních škol Kinderiáda a v dětských atletických závodech s Českou spořitelnou, které 

zabezpečuje Český atletický svaz ve spolupráci se společností Ferrero a Českou spořitelnou. 

Doporučujeme účast na těchto soutěžích. Bližší informace k nim poskytne pan Vít Rus 

z Českého atletického svazu, Diskařská 100, p.s. 40, 169 00 Praha 6, tel.233 355 337. 

Ministerstvo doporučuje účast žáků a žákyň 2. stupně ZŠ na Coca Cola Školském poháru 

ve fotbalu, ke kterému jsou bližší informace zveřejněny na webových stránkách Coca Coly 

(www.coca-cola.cz) a na celostátnímu projektu ”Hokejbal proti drogám”- hrajeme 

s Richardem Králem, k němuž bližší informace naleznete na webových stránkách 

www.hokejbal.cz, nebo u sekretariátu ČMSHb, tel. 266313766. 

  

Studentům středních škol doporučujeme účast v Juniorském maratónu ve kterém vítězové 

regionálních kol štafetovým způsobem změří své síly s účastníky Pražského mezinárodního 

maratónu. Letošní ročník, stejně jako v uplynulém roce se běží pod patronací Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy a Evropské unie. Bližší informace jsou k dispozici na 

školách, nebo na adrese Prague International Marathón, Záhořanského 3, Praha 2 ( Tomáš 

Mirovský), tel. 224919209, FAX 24923355. 

 

MŠMT doporučuje  ředitelům základních a středních škol v rámci vytváření podmínek pro 

volnočasové aktivity žáků školy iniciovat na školách vznik a podporu  činnosti školních 

sportovních klubů. Tato podpora je především v poskytování školních sportovních zařízení a 

to jak pro pravidelnou činnost, tak soutěže. Informace o jejich programu poskytnou okresní a 

regionální rady AŠSK, nebo přímo sekretariát Asociace školních sportovních klubů, José 

Martího 31, 162 52 Praha 6, tel. 220172144 mailová adresa www.ftvs.cuni.cz/assk, nebo 

okresní rady AŠSK.  

Informace organizačního charakteru a přehledu soutěží AŠSK jsou obsahem brožury 

”Školní sportovní soutěže a pohybové aktivity pro rok 2003 - 2004”, které budou k dispozici 

na školách, školských odborech KÚ a na okresních a krajských radách AŠSK v září tohoto 

roku.  

O tělovýchovných aktivitách pro školní mládež a činnosti AŠSK informuje pravidelný 

měsíčník ”Školní sport”, který doporučujeme objednat na adrese Agentura Sprint, Vršovické 

nám. 12, 10100 Praha 10.  



 

K pravidelnému odběru rovněž doporučujeme odborný časopis pro učitele ”Tělesná 

výchova a sport mládeže”, kontaktní adresa redakce FTVS UK José Martího 31, 162 52 Praha 

6. 

Učitelům tělesné výchovy doporučujeme účast na pracovním setkání pedagogů, největší 

celostátní akci vzdělávacího charakteru v oblasti školní tělesné výchovy Těloolomouc a 

Tělíčkoolomouc, která se  uskuteční v Olomouci ve dnech 27.8. až 30.8.2003. Celostátní akci 

organizuje Fakulta tělesné kultury Palackého univerzity Olomouc. Konkrétní informace je 

možné získat od Dr. Ferdinanda Mazala, sekretáře Těloolomouc, Hynaisova 9, 77200 

Olomouc, tel.685418081. 

Doporučujeme ředitelům škol, aby společně s místními tělovýchovnými organizacemi 

pořádali Olympiády dětí a mládeže  na školách i v novém školním roce. Bližší informace jsou 

uvedeny v manuálu Českého olympijského výboru (www.olympic.cz). Od 14.- 19. června 

2003 vyvrcholí tato akce republikovou ”Olympiádou dětí a mládeže”, která se uskuteční 

v Pardubickém kraji. V týdnu od 16.2.-20.2.2004 uspořádá Středočeský kraj zimní 

republikovou olympiádu v Mladé Boleslavi a Jizerských horách.  

V rámci mezipředmětových vztahů doporučujeme do obsahové náplně vybraných 

vyučovacích předmětů zařadit výchovu k olympionismu, k Fair play a  výchovu ke zdravému 

způsobu života, včetně antidopingové prevence.  

 

25. Zdravý životní styl a škola podporující zdraví (Gesce odbor 24) 

 

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je výchova ke zdravému 

způsobu života, což v pojetí holistickém (zahrnuje složku tělesnou, duševní a sociální) 

znamená, že tyto složky jsou navzájem propojeny a tvoří harmonickou jednotu. Cílem 

výchovně vzdělávacího působení je dítě odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře 

přiměřené jeho věku a schopnostem. Dovednosti a kvality pozitivního zdravého životního 

stylu musí být nedílnou součástí procesu výchovy a vzdělávání. Zkušený pedagog dokáže 

konkrétní  témata prevence uplatnit v jakémkoliv předmětu. Lze je zařadit do různých částí 

osnov a učebních plánů a přitom využívat skupinové práce či jiných interaktivních a dalších 

aktivizujících metod.  Jako rozhodující se jeví propojení: oblast zdravého životního stylu – 

výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa, pohybové aktivity.  

Koncepce rozvoje školy, která je založena na programu podpory zdraví, ovlivňuje 

éthos celé školy, podporuje aktivní spolupráci mezi dětmi, učiteli a rodiči a vede k vytváření 

pozitivního sociálního klimatu školy. Vytváří vhodné podmínky pro veškerou výuku a učení, 

vede děti ke zdravému způsobu života i k odpovědnosti za své zdraví. Zlepšuje vztahy mezi 

školou, společenstvím obce a jejími strategickými partnery. Program podpory zdraví se tak 

stává uceleným prostředkem primární prevence rizik ohrožujících zdraví, od rizik zdravotních 

až po rizika sociálně patologická.  

Školy zařazené do sítě projektu Světové zdravotnické organizace Škola podporujících 

zdraví (ŠPZ) v ČR mají vypracovánu dlouhodobou koncepci rozvoje své školy. Jejím cílem je 

vytvořit školu, která respektuje a podporuje zdraví všech lidí ve škole (dětí, učitelů, rodičů), 

podporuje zdraví lidí ve všech jeho složkách (tělesné, duševní, sociální a duchovní) a v 

rovnováze s prostředím přírodním a společenským. Přitom vytvářejí  optimální podmínky pro 

prevenci sociálně patologických jevů a stávají se bezpečným místem pro efektivní vzdělávání. 

Informace o výběrovém řízení k zařazení školy nebo mateřské školy do sítě ŠPZ a 

další zajímavosti jsou k dispozici na internetové stránce pod heslem Škola podporující zdraví: 

http://www.brana.cz/zdrskola. 

Veškeré dokumenty MŠMT zabývající se tématikou prevence sociálně patologických 

jevů jsou v plném znění k dispozici ke stažení na internetové adrese www.msmt.cz, pod 

kapitolou Prevence. 



 

 

26. Opatření k prevenci násilí a šikanování mezi žáky (Gesce odbor 24) 

 

Od 1. ledna 2001 vešel v platnost Metodický pokyn ministra školství, mládeže 

 a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení 

č.j. 28275/2000-22.  

Šikanování je nebezpečný sociálně patologický jev, při němž je zejména omezována 

osobní svoboda, svoboda rozhodování, je ponižována lidská důstojnost a čest, mnohdy je 

obětem ubližováno na zdraví či na majetku. Na potřebu komplexního řešení šikany reagovalo 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a 

školských zařízení č.j.: 275/2000-22 (dále jen ”pokyn”), který vešel v platnost 1. ledna 2001. 

Pokyn dává školám a jejím pracovníkům návod, jak šikaně předcházet a jak ji řešit. Pokyn 

však pokrývá pouze školní oblast, neřeší a z povahy věci ani nemůže řešit všechny právní 

následky šikanování. Ostatní nástroje je nutno hledat v právních předpisech trestního, 

občanského či správního práva. 

K primární prevenci šikanování patří práce se sociálním klimatem či atmosférou tříd a 

škol. Základem je monitoring a screening vztahů ve třídních kolektivech a práce s jeho 

výsledky. Cílem je vytváření dobré školní atmosféry a rozvíjení pozitivních vztahů mezi 

dětmi ve škole.  

Všechny základní školy, speciální školy a střední školy mohou využít pro svou práci 

publikaci M. Koláře: Bolest šikanování (Portál 2001), kterou obdržely ve školním roce 

2001/2002. Dále doporučujeme publikace, které obdrželi okresní metodici preventivních 

aktivit na vzdělávacím cyklu Institutu pedagogicko psychologického poradenství ČR - 

J. Mareš:  ”Sociální klima školní třídy” (IPPP 1998 - obsahuje manuál k dotazníku sociálního 

klimatu) a sborníky IPPP ČR: ”Prevence a řešení násilného chování a šikanování”, ”Prevence 

šikanování na školách” (IPPP 1999), ”Čelíme šikanování” (IPPP 1998 – J. Parry, 

G. Carrington). 

Metodický pokyn k prevenci šikany je v plném rozsahu zveřejněn na webových 

stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na adrese www.msmt.cz, pod 

kapitolou Prevence.  

 

27. Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 

2001 -2004 (Gesce odbor 24) 

 

Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti MŠMT 

na období let 2001 -  2004 navazuje na cíle a hodnotový rámec koncepce prevence na období  

let 1998 - 2000, systémově optimalizuje její kvalitativní parametry a aktualizuje některé  

koncepční kroky v souvislosti s reformou veřejné správy. 

  Plné znění Strategie prevence je zveřejněno na webových stránkách MŠMT, na adrese 

www.msmt.cz, kapitola Prevence. 

 

Minimální preventivní program 
 

Základní nástroj prevence v resortu školství, mládeže a tělovýchovy představuje 

Minimální preventivní program, který je komplexním systémovým prvkem v realizaci 

preventivních aktivit ve školách a školských zařízeních. Jeho realizace je pro každou školu a 

každé uvedené školské zařízení od 1.ledna 2001 závazná a podléhá kontrole České školní 

inspekce.  

V rámci Minimálních preventivních programů (dále jen MPP) je kladen důraz na 

proměnu školy, komunikaci, kooperaci a  zdravý životní styl. MPP mají přinášet 



 

strukturované podněty pro  potřeby prevence sociálně patologických jevů. Jedná se o 

průběžný (nikoliv jednorázový) program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj a výcvik 

v sociálně komunikativních dovednostech. Je určen pro žáky a pedagogické pracovníky školy 

a ve svém důsledku vést k pozitivní změně klimatu školy s minimem kázeňských problémů 

žáků ve škole i mimo školu. Zasahuje výchovnou i vzdělávací složku vzdělání během celého 

školního roku, směřuje  k pozitivnímu ovlivnění klimatu třídy, ke změně motivace žáků a 

pedagogů a změnám vyučovacích metod. Základním předpokladem k maximální účinnosti je 

aktivní zapojení všech žáků třídy. Rodiče žáků jsou aktivními účastníky procesu realizace 

MPP a jsou s průběhem a výsledky programu seznamováni. 

          Minimální preventivní program je pravidelně jednou ročně vyhodnocován. 

Sledována je celková účinnost Minimálního preventivního programu (do jaké míry bylo 

dosaženo stanovených cílů) i jeho průběh (jak program postupoval). Měřena je také 

efektivita jednotlivých aktivit, které byly v rámci minimálního preventivního programu 

realizovány.  

Pro zpracování Minimálního preventivního programu lze využít aktuální dokumenty 

MŠMT zveřejněné na webových stránkách na adrese www.msmt.cz, pod kapitolou Prevence.  

 

28. Školní cena Fair play (Gesce odbor  50) 

 

 Školní ceny Fair play uděluje ministryně školství, mládeže a tělovýchovy v závěru 

roku společně s cenami Českého olympijského výboru. Ceny jsou udělovány za mimořádnou 

odvahu a rozhodnost při záchraně lidského života, mimořádný mravní čin a skutky ve škole, 

školních akcích i při sportovních soutěžích. 

 Návrh na udělení ceny s popisem příkladného činu s doporučením ředitele školy 

zašlete nejpozději do 30. listopadu 2003 na adresu PaedDr. Václav Müller, odbor 50, 

Karmelitská 7, 118 12 Praha 1. Podrobnější informace lze nalézt na internetových stránkách 

MŠMT.  

Doporučujeme věnovat návrhům na cenu Fair play mimořádnou pozornost. 
 

 

 

29. Informace o obsahu přípravy hlavních vedoucích táborů a možných školitelích (Gesce odbor 51) 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo v roce 2001 pod 

č.j. 13 197/51–2001 obsahové zaměření kurzu pro hlavní vedoucí letních táborů, které 

vychází z potřeb základního penza znalostí osoby zodpovídající za průběh zotavovacích akcí. 

Kurz je doporučen jako 26 hodinové prezenční studium. V kurzu jsou stanoveny 

následující témata: práva a povinnosti provozovatele a organizátora tábora, základní právní 

předpisy, základní nástin pedagogicko-psychologických znalostí, organizační a programová 

příprava tábora, pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s dětmi a mládeží, zásady 

poskytování první pomoci a hospodaření tábora.  

O pověření k realizaci tohoto vzdělávacího programu rozhoduje Rada pro posuzování 

vzdělávacích programů v nestátních neziskových organizacích. Pověření se vydává na jeden 

rok. Seznam pověřených subjektů na rok 2003 s kontaktními adresami je uveden na 

internetové stránce www.idm-msmt.cz v části ”Další vzdělávání”. 

 

 

30. Informace o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím (Gesce odbor 22,51)   

 



 

Poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR občanským sdružením působícím v oblasti 

regionálního školství v roce 2004 

(Gesce odbor 22) 

 

 Dotace občanským sdružením působícím v oblasti regionálního školství mohou být 

poskytnuty pouze občanským sdružením, která jsou právnickými osobami, vznikla registrací 

a vyvíjejí činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen ”sdružení”). Finanční prostředky mohou být použity pouze na neinvestiční 

výdaje. Na dotaci ze státního rozpočtu není právní nárok. Dotace budou sdružením 

poskytovány až po schválení státního rozpočtu na rok 2004 a po výběrovém řízení na MŠMT, 

a na základě písemných rozhodnutí. Při poskytování dotací stanoví ministerstvo jednoznačně 

závazné účely a podmínky pro jejich použití. 

Postup a veškeré  podmínky pro poskytování, používání a vyúčtování dotací budou 

podrobně uvedeny v Metodickém pokynu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro 

realizaci Programu na podporu činnosti občanských sdružení působících v oblasti 

regionálního školství v roce 2004, který bude zveřejněn ve Věstníku MŠMT a na internetové 

stránce MŠMT - www.msmt.cz ).  

 

 

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace v roce 

2003  

(Gesce odbor 51) 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje každoročně v rámci podpory 

práce s dětmi a mládeží mimo školu dotační programy pro nestátní neziskové organizace. 

Programy jsou určeny pro nestátní neziskové organizace, které mají ve svých stanovách 

zakotvenu práci s dětmi a mládeží a patří k některému z níže uvedených typů: 

a) organizace vznikla podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších 

předpisů – občanské sdružení, 

b) organizace vznikla podle zákona 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o 

změně a doplnění některých zákonů – obecně prospěšné společnosti, 

c) organizace vznikla  podle zákona 3/2002 Sb., o církvích, náboženském vyznání a 

náboženských společnostech, 

 

Cílem programů je podpora činnosti nestátních neziskových organizací dětí a mládeže, 

nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží a jejich střešních organizací. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášením těchto programů sleduje uvedené 

priority v oblasti práce s dětmi a mládeží: 

 podporu rozvoje  nestátního neziskového sektoru v oblasti práce s dětmi a mládeží mimo 

školu, 

 podporu vytváření nabídky volnočasových, mimoškolních zájmových a dalších aktivit 

nestátních neziskových organizací pro své členy i neorganizované děti a mládež,  

 podporu cílených aktivit v oblasti participace, práce s talentovanými dětmi a mládeží, 

nespecifické prevence sociálně patologických jevů  

 rozvoj mobility a mezinárodní spolupráce dětí a mládeže, 

 rozvoj dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží. 

 rozvoj materiálně technické základny nestátních neziskových organizací pro mimoškolní 

zájmové aktivity dětí a mládeže. 

 



 

Bližší informace o vyhlášených programech můžete nalézt na webové stránce: 

www.msmt.cz/mládež nebo se můžete obrátit na odbor pro mládež MŠMT, kontaktní osoby: 

p.Sedláček (tel. 257193590) a pí.Hampejsová (tel. 257193444). 

 

31. Informace o vzdělávacích a školících programech přímo řízených organizací MŠMT pro oblast práce 

s dětmi a mládeží v jejich volném čase (Gesce odbor 51) 

 

Institut dětí a mládeže MŠMT v rámci Koncepce dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků v oblasti zájmového vzdělávání a odborné přípravy pracovníků s dětmi a mládeží 

připravil následující kurzy: 

Výchova vedoucích (odborné minimum) - vzdělávací program v rozsahu 40 hodin. Obsahem 

odborné přípravy pracovníků s dětmi a mládeží je získání základních vědomostí a dovedností 

potřebných pro práci s dětmi a mládeží v jejich volném čase.  

Příprava lektorů pro další vzdělávání – část příprava vzdělavatelů lektorů v celkové délce 

50 hodin. Obsahem vzdělávacího programu je získání nezbytných informací o zásadách, 

formách a metodách lektorské činnosti a základních znalostí potřebných k vedení vlastního 

lektorského sboru a k přípravě akcí. Kurz bude probíhat v Praze v termínech 18.-19.9., 9.-

10.10., 6.-7.11., 4.-5.12. 2003. Kursy v roce 2004 budou upřesněny na podzim t.r. 

Bližší informace jsou uvedeny na internetové stránce www.idm-msmt.cz v části ”Další 

vzdělávání”. Případné dotazy směřujte na p. O. Knotka (tel.: 271 745 866, e-mail:  

 knotek@idm-msmt.cz. 

 

 
Institut zájmového vzdělávání MŠMT se sídlem v Hořovicích v rámci Koncepce 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti zájmového vzdělávání a odborné 

přípravy pracovníků s dětmi a mládeží připravil následující kurzy: 

 

Vzdělávání pracovníků SVČ 

a) funkční studium -  určeno pro ředitele a zástupce ředitelů SVČ, souběžně jsou zděláváni 

i další vedoucí pracovníci (vedoucí oddělení, pracovišť, úseků, apod.). Studium je dvouleté, 

v celkovém rozsahu 150 hodin. 

Obsah funkčního studia je zaměřen na získání a rozšíření vědomostí a dovedností v oblastech 

managementu, marketingu, legislativy, řízení lidských zdrojů, osobnostní rozvoj, vedení 

týmové práce, apod. 

Cílem je napomoci k celkovému rozvoji osobnosti ředitele a rozvíjení klíčových 

manažérských kompetencí. 

 

b) průběžné vzdělávání  - určeno pro všechny pracovníky SVČ. Obsahem této linie jsou 

různorodé odborné kurzy, které jsou zaměřeny na rozvoj jednotlivých oblastí práce SVČ. 

Kurzy trvají zpravidla 25 hodin. Obsah jednotlivých kurzů je přizpůsoben potřebám 

pracovníků SVČ. 

Kurzy jsou realizovány v těchto oblastech: 

 pedagogika a psychologie volného času 

 děti s problémy v chování 

 práce s externími pracovníky (vedení pracovních týmů) 

 komunikace (základy, umění slova a osobního projevu, verbální a neverbální 

komunikace) 

 teorie řešení konfliktních situací 

 otázky participace dětí a mládeže  

 strukturální evropské fondy 



 

 strategický management 

fundraising 

 public relation v podmínkách SVČ 

 řízení času a porad 

 psaní a řízení projektů 

 kurzy zaměřené na posílení a rozvoj jednotlivých odborných oblastí práce SVČ 

(dramatická výchova, estetická výchova, enviromentální výchova, turistika, apod.) 

 

c) odborné studium - určeno všem pracovníkům SVČ bez požadované pedagogické 

kvalifikace, kteří mají ukončené středoškolské vzdělání maturitní zkouškou. Obsah studijního 

programu je zaměřen na získání základních znalostí a dovedností potřebných pro výkon práce 

v SVČ. Jedná se o oblasti pedagogiky, psychologie, legislativy, základy přípravy a vedení 

pedagogického procesu v oblasti volného času, problematika sociálně patologických jevů, 

základy biologie dítěte, ekonomika oblasti výchovy a vzdělávání, oblasti komunikace, 

managementu, apod. 

Trvání vzdělávacího programu je 250 hodin. 

Cílem vzdělávacího programu je doplnění odborné kvalifikace pracovníků SVČ, jejich 

osobnostní a odborný rozvoj. 

Jedná se o rekvalifikační kurz, který nahrazuje předepsané pedagogické vzdělání. 

 

d) příprava lektorů - určeno zkušeným pracovníkům SVČ, kteří absolvovali funkční studium, 

popř. jsou vysoce odbornými pracovníky. 

Obsahem programu je získání lektorských dovedností, umění facilitace, využívání nových 

forem a metod práce, ovládnutí moderní didaktické techniky. Program se zaměřuje i na oblast 

evaluace. 

Trvání programu je 75 hodin. 

 

 

Odborná příprava dobrovolných pracovníků 

odborná příprava hlavních vedoucích táborů kurz je určen pro všechny zájemce z řad 

pracovníků SVČ a nestátních neziskových organizací. 

Obsahem kurzu jsou otázky přípravy, organizace, řízení a vyhodnocení táborových aktivit. 

Jedná se zejména o oblast pedagogiky, psychologie, BOZP, první pomoc, základní právní 

předpisy a hospodaření táborů. 

Program je připraven ve dvou variantách: 

  hlavní vedoucí s praxí 10 let a více  jednodenní inovační kurz 

  začínající hlavní vedoucí    třídenní 26 hod. kurz 

 

Kontaktní spojení: Institut zájmového vzdělávání MŠMT, ul. Sv. Čecha 45, Hořovice, 268 01 

tel., fax: 311 514 356  

e-mail: izv@izv-horovice.cz 

webové stránky www.izv-horovice.cz 

Bližší informace: Vladimíra Šlosarová (311 514 356) vslosarova@izv-horovice.cz 

Vladislava Lukešová (311 514 683) vlukesova@izv-horovice.cz 

Středisko vzdělávání, informací a služeb MŠMT Prachatice připravilo v rámci 

Koncepce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  - DVPP (zv) dvě skupiny 

vzdělávacích programů: 

průběžné vzdělávání: zahájeno vzdělávání ve 20 seminářích s účastí více než 200 osob. Jedná 

se o jedno až třídenní kurzy, pořádané ve spolupráci s VOŠ Prachatice a realizované v první 

etapě pouze v Prachaticích. V jednání jsou další místa, kde bude vzdělávání realizováno. 



 

Inovační vzdělávání: zahájeno v měsíci dubnu t.r. Jedná se o dvouletý cyklus seminářů, 

přednášek, kursů a dalších akcí. Zahájeny dva běhy: jeden pro vychovatelky  

ŠD, druhý pro vychovatelky DM. 

           První zkušenosti ukazují na velký zájem této klientely, proto se počítá s dalším         

rozšiřováním nabídky vzdělávacích akcí. Bližší informace, stejně jako přehled všech 

vzdělávacích akcí je uveden na www.svis.cz. 

Podrobné informace rovněž u vedoucího úseku DVPP(zv) Bc. Jiřího Macharta na 

adrese jiri.machart@svis.cz, případně na telefonu 388 310407. 

 

 

32. Informace o možnostech využití podpory z Evropského sociálního fondu (Gesce odbor 54) 
 

Po vstupu do Evropské unie (EU) se České republice otevře příležitost využívat tzv. 

strukturální fondy EU (Evropský sociální fond, Evropský fond regionálního rozvoje, 

Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond a Finanční nástroj pro podporu rybolovu), 

které jsou nástrojem určeným na pomoc regionům v rámci Unie chudším, nebo čelícím 

nějakému aktuálnímu problému (např. průmyslové restrukturalizaci či vysoké míře 

nezaměstnanosti).  

Pro oblast školství a vzdělávání bude mít největší význam Evropský sociální fond 

(dále ESF) který soustředí svůj hlavní zájem na rozvoj lidských zdrojů, resp. na podporu 

zaměstnanosti a trhu práce.   

Klíčovým dokumentem schváleným vládou ČR je Operační program Rozvoj 

lidských zdrojů (řídící orgán Ministerstvo práce a sociálních věcí), na jehož zpracování se 

podílelo také MŠMT. V rámci tohoto dokumentu byly definovány 4 priority a 12 opatření, na 

jejichž podporu bude v letech 2004 – 2006 kladen největší důraz a jejichž realizace by měla 

přispět k rozvoji všech regionů ČR kromě Prahy.  Pro Prahu je vzhledem k její specifičnosti 

připraven Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hl. m. Praha, za 

nějž odpovídá Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s Magistrátem hl. m. Prahy. Od 

března  2003 jsou oba dokumenty projednávány s Evropskou komisí a k jejich schválení by 

mělo dojít před vstupem do EU.  

MŠMT se významně podílelo na definování opatření v pořadí třetí priority zmíněných 

programových dokumentů, kterou je Rozvoj celoživotního učení. Východiskem pro  

formulaci opatření, na něž by měl být v letech 2004 – 2006 kladen největší důraz, se staly 

záměry a cíle definované ve dvou strategických dokumentech českého školství: Národním 

programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knihy) a Dlouhodobém záměru vzdělávání a 

rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR.  

Součástí priority 3 Rozvoj celoživotního učení Operačního programu Rozvoj 

lidských zdrojů se stala následující opatření: 

Opatření 3.1  Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních 

Opatření 3.2   Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje 

Opatření 3.3 Podpora státních struktur a systémů pro zajištění rozvoje lidských zdrojů 

v oblasti školního vzdělávání 

Opatření 3.4  Rozvoj dalšího profesního vzdělávání 

 
Součástí priority 3 Rozvoj celoživotního učení Jednotného programového dokumentu 

regionu NUTS II hl. m. Praha se stala tato opatření: 

Opatření 3.1 Rozvoj počátečního vzdělávání jako základu celoživotního učení a z hlediska 

potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí 



 

Opatření 3.2 Rozvoj dalšího vzdělávání 
 

Dílčí aktivity, které byly vymezeny v rámci jednotlivých opatření budou základem pro 

tvorbu projektů, které se budou ucházet o finanční podporu z ESF. ESF tak naváže a rozšíří 

dosavadní možnosti programu předvstupní pomoci Phare, realizovaného v ČR již od počátku 

devadesátých let. Realizace jednotlivých projektů vycházejících z Operačního programu 

Rozvoj lidských zdrojů a podporovaných z ESF zvýší také možnost efektivněji a účinněji 

naplňovat jak Bílou knihu, tak i Dlouhodobý záměr.  

Všechny projekty/programy, které se budou ucházet o podporu z ESF by měly 

odpovídat podmínkám vymezeným v Operačnímu programu Rozvoj lidských zdrojů, příp.  

Jednotném programovém dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hl. m. Praha, a dále 

konkretizovaným v jejich dodatku a výběrovým kritériím. Každý projekt by měl přispívat 

k naplnění strategických a operačních cílů uvedených programů a měl by vycházet z některé 

z navržených aktivit. Výběrová kritéria budou mj. zahrnovat plnění formálních náležitostí 

(časový harmonogram, předepsaný formát žádosti, požadované doklady, podpisy a ověření, 

způsob předání žádosti) a naplnění kvality návrhu (relevance obsahu projektu, soulad 

s globálními, strategickými i operačními cíli programu a opatření, včetně naplnění 

horizontálních témat, reálnost rozpočtu vzhledem k obsahu projektu ad.) 

Žádost o spolufinancování projektu z Evropského sociálního fondu bude moci podat 

např. škola, školské zařízení, nestátní nezisková organizace, občanské sdružení, pedagogické 

centrum, vysoká škola, vědecká či výzkumná instituce ad. 

Předpokládaný začátek realizace programů je od ledna 2004, proto je třeba, aby byly 

vhodné projekty připravovány již v průběhu roku 2003.  

O stanovených výběrových kritériích, termínech pro podání projektů i pomoci s jejich 

přípravou bude MŠMT včas informovat, a to i prostřednictvím internetových stránek 

www.msmt.cz. V současné době můžete na těchto stránkách najít podrobnější informace o 

ESF i Operačním programu Rozvoj lidských zdrojů. V případě jakéhokoli dotazu se můžete 

obrátit také na emailovou adresu esf@msmt.cz.  

 

33. Zapojení České republiky do tzv. Lisabonského procesu v oblasti vzdělávání (Gesce odbor 54) 

 

Významným mezníkem pro vzdělávací politiku EU představuje zasedání Evropské 

rady v Lisabonu v roce 2000.  Na tomto zasedání  Evropská rada stanovila pro příští desetiletí 

nový strategický cíl pro Evropu stát se ”nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější 

ekonomikou založenou na znalostech, schopnou udržitelného hospodářského růstu,  s více a 

lepšími pracovními místy a s větší sociální soudržností ”  a  zároveň vyzvala členské státy, 

Radu a  Komisi, aby přijaly taková opatření,  která zajistí dosažení tohoto cíle. 

     Pro oblast vzdělávání znamenalo toto prohlášení začít přizpůsobovat stávající systémy 

vzdělávání a odborné přípravy tak, aby odpovídaly novým požadavkům,  které s sebou přináší 

nové pojetí společnosti a ekonomiky založené na znalostech.   V této souvislosti byly 

označeny  pro oblast vzdělávání cíle, jejichž dosažení bude pro Evropu klíčové.   

  

    Patří k nim: 

 každoroční zvýšení  investic do lidských zdrojů 

 snížení počtu osob, které mají pouze základní vzdělání a nejsou zapojeny do dalšího 

vzdělávání      

 proměna škol a vzdělávacích středisek ve víceúčelová všem přístupná vzdělávací centra 

připojená na internet 



 

 definování nových základních  dovedností (dovednosti v informačních technologiích,  

v cizích jazycích, sociální dovednosti, digitální gramotnost, podnikatelské myšlení) 

 rozšíření mobility studentů, učitelů, školitelů (lepší využití stávajících komunitárních 

programů, odstranění překážek v uznávání kvalifikací a absolvovaných let studia, zlepšení 

transparentnosti uznávání kvalifikací) 

 vypracování společného formuláře pro životopis 

 Na závěry přijaté v Lisabonu navázala Evropská rada v roce 2002 přijetím  

Podrobného pracovního programu následných kroků k dosažení budoucích cílů systémů 

vzdělávání a odborné přípravy v Evropě (více www.msmt.cz), ve kterém byly vytyčeny 3 

strategické cíle: 

 zlepšit kvalitu a efektivitu systémů vzdělávání a odborné přípravy v EU  

 usnadnit přístup k systémům vzdělávání a odborné přípravy pro všechny 

 otevřít systémy vzdělávání a odborné přípravy širšímu světu 

 

      Tyto cíle byly dále rozpracovány do 13 úkolů, které zahrnují různé prvky a úrovně 

vzdělávání a odborné přípravy, od základních dovedností po odborné vysokoškolské 

vzdělávání se zvláštním zřetelem k zásadám celoživotního učení. Zároveň byly identifikovány 

hlavní nástroje, kterými se bude měřit pokrok a které budou sloužit pro porovnání dosažených 

výsledků v rámci Evropy i celého světa.    

       Pro efektivní realizaci tohoto pracovního programu Evropská komise ustanovila osm 

pracovních skupin, které věnují pozornost osmi různým oblastem, do nichž byly soustředěny 

jednotlivé úkoly pracovního programu.  V současné době se uskutečnilo již několik jednání 

těchto pracovních skupin,  kterých se účastnili i čeští odborníci.  

  

      Do tzv. Lisabonského procesu se zapojila i Česká republika, která v března 2003 

přijala Zprávu o aktuálním stavu naplňování cílů  Lisabonského procesu v České republice. 

Cílem této zprávy bylo zmapovat situaci naplňování cílů Lisabonského procesu v jednotlivých 

resortech a navrhnout priority České republiky na rok 2003. Jednou z navrhovaných priorit 

byla i oblast vzdělávání. 

     Přestože se Česká republika již podílí na plnění řady úkolů Lisabonského procesu 

(účast ČR v komunitárních programech, činnost MŠMT spojená  s realizací  profesního 

uznávání kvalifikací, realizace státní informační politiky ve vzdělávání, účast českých 

zástupců v pracovních skupinách  Evropské komise atd.),  je jasné, že s předpokládaným 

vstupem České republiky do Evropské unie se bude účast České republiky v tzv. 

Lisabonském procesu dále zintenzivňovat.   

       

34. Přehled soutěží a přehlídek (Gesce odbor 51) 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo dne 3.6.2003 níže uvedený 

přehled soutěží a přehlídek (dále jen ”soutěže”), které MŠMT pro příští školní rok 2003/2004: 

- vyhlašuje jako jediný vyhlašovatel (dle § 3, odst. 3, písm. a vyhlášky MŠMT ČR 

č. 431/1992 Sb., o organizaci a financování soutěží a přehlídek žáků předškolních zařízení, 

škol a školských zařízení, ve znění vyhlášky MŠMT č. 182/1998 Sb. - dále jen ”soutěže 

typu A”), 

- vyhlašuje spolu s dalším vyhlašovatelem (případně s dalšími vyhlašovateli), který (kteří) se 

na realizaci soutěže finančně podílí (dle § 3, odst. 3, písm. b vyhlášky MŠMT ČR 

č. 431/1992 Sb., ve znění vyhlášky MŠMT č. 182/1998 Sb. – dále jen ”soutěže typu B”),  

Soutěže typu A i soutěže typu B jsou dle § 5, odst. 2 vyhlášky MŠMT ČR č. 431/1992 

Sb., ve znění vyhlášky MŠMT č. 182/1998 Sb. rozděleny podle způsobu financování do dvou 



 

kategorií. V kategorii I hradí organizátor veškeré výdaje, v kategorii II hradí organizátor 

veškeré výdaje s výjimkou nákladů na stravování a ubytování. 

MŠMT bude financovat soutěže typu A a B do výše, kterou mu umožní rozpočet na 

rok 2004. Současně si vyhrazuje právo dalších možných úprav v návaznosti na vývoj státního 

rozpočtu. 

Dále přehled obsahuje soutěže, které MŠMT pro příští školní rok 2003/2004 po 

předchozí dohodě s vyhlašovateli doporučuje uskutečnit; finančně na nich neparticipuje (dle § 

3, odst. 6 vyhlášky MŠMT ČR č. 431/1992 Sb., ve znění vyhlášky MŠMT č. 182/1998 Sb. - 

dále jen ”soutěže typu C”). 

V přehledu jsou soutěže rozděleny do pěti oblastí - předmětové soutěže, umělecké 

soutěže, sportovní soutěže, soutěže z oblasti speciálního školství a ostatní soutěže. U 

jednotlivých soutěží jsou uvedeny kategorie (obory), postupová kola, příp. termíny konání 

jednotlivých kol a místo konání ústředního kola. Stejně jako v předchozích letech jsou 

uvedeny u všech soutěží kontaktní adresy. U soutěží typu B je spoluvyhlašovatel (příp. 

spoluvyhlašovatelé) uveden v závorce. 

U sportovních soutěží typu A a B, na které MŠMT finančně přispívá, se stanovuje 

následující podmínka. Žáci sportovních tříd se nesmí zúčastnit soutěže ve sportu na který mají 

speciální zaměření.  

Dále se doporučuje, aby se omezila účast registrovaných žáků, kteří startují v 

soutěžích, organizovanými sportovními svazy. 

 

1. Soutěže typu A a B 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle § 3 odst. 3 písm. a), resp. 

b) vyhlášky MŠMT ČR č. 431/1992 Sb., o organizaci a financování soutěží a přehlídek žáků 

předškolních zařízení, škol a školských zařízení, ve znění vyhlášky MŠMT č. 182/1998 Sb., pro 

školní rok 2003/2004 následující soutěže: 

1.1. Soutěže typu A 

1.1.1. Předmětové soutěže 

Kategorie I dle způsobu financování: 

A 1) Matematická olympiáda (53. ročník, odborný garant Jednota českých matematiků 

a fyziků) - 8 kategorií dle ročníku školy + kategorie P 

SŠ A - Š (2.12.2003), K (13.1.2004), Ú (28.3.-3.4.2004, Přerov) 

B, C - Š (27.1.2004), K (23.3.2004) 

P - ŠD, K (6.1.2004), Ú (28.3-3.4.2004) 

ZŠ Z9 - ŠD, O (28.1.2004), K (17.3.2004) 
Z8, Z7, Z6, - ŠD, O (9.4.2003) 

Z5 - ŠD, O (28.1.2004) 

Kontaktní adresa: RNDr. Karel Horák, CSc., tajemník soutěže, Jednota českých matematiků a 

fyziků, Žitná 25, 117 10 Praha 1, tel. 222 090 711, e-mail: horakk@math.cas.cz, 

www.pf.jcu.cz/~mo. 

A 2) Fyzikální olympiáda (45. ročník, odborný garant Jednota českých matematiků a 

fyziků) - 7 kategorií dle ročníku školy 

SŠ A - Š (do 16.1.2004), K (23.1.2004), Ú (18.-21.3.2004, Mladá Boleslav) 
B, C, D - Š (do 14.4.2004), K (23.4.2004) 

ZŠ E - Š (do 19.3.2004), O (31.3.2004), K (14.5.2004) 



 

F - Š (do 19.3.2004), O (31.3.2004) 

G (Archimédiáda) - Š (do 7.5.2004), O (cca 26.5.2004) 

Kontaktní adresa: Prof. RNDr. Ivo Volf, CSc., předseda a tajemník soutěže, Katedra fyziky 

Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, V. Nejedlého 573, 500 03 Hradec Králové, 

tel. 495 061 190, fax 495 513 890, e-mail: ivo.volf@uhk.cz, 

www.uhk.cz/pdf/katedra/fyzika/olympid/index.htm. 

A 3) Chemická olympiáda (40. ročník) - 5 kategorií dle zaměření a ročníku školy 

SŠ A - Š (7.11.2003), K (5.-6.12.2003), Ú (1-2/2004) 

B - Š (5.-6.3.2004), K (2.-3.4.2004) 

C - Š (5.-6.3.2004), K (23.-24.4.2004) 

SŠ s odb. zaměř. E - Š (7.11.2003), K (5.-6.12.2003), Ú (1-2/2004) 

ZŠ D - Š (6.2.2004), O (5.-6.3.2004), K (26.-27.3.2004) 

Kontaktní adresa: RNDr. Milena Hesounová,  IDM MŠMT, Sámova 3, 101 00 Praha 10, 

tel. 271 746 098, fax 271746 923, e mail: hesounova@idm-msmt.cz, www.idm-msmt.cz. 

A 4) Biologická olympiáda (38. ročník) - 4 kategorie dle ročníku školy 

SŠ A - Š (do 8.2.2004), K (19.3.2004), Ú (5/2004, Hradec Králové) 

B - Š (do 8.2.2004), K (16.4.2004) 

ZŠ C - Š (do 14.3.2004), O (21.4.2004), K (21.5.2004) 

D - Š (do 25.4.2004), O (28.5.2004) 

Kontaktní adresa:  Olina Králíková, IDM MŠMT, Sámova 3, 101 00 Praha 10, tel. 271 746 

098, 271 746 982, fax 271 746 923, e-mail: kralikova@idm-msmt.cz, www.idm-msmt.cz. 

A 5) Soutěže v cizích jazycích - 6 jazyků (němčina - N, angličtina - A, francouzština - F, 

ruština - R, španělština - Š, latina - L); konverzační soutěže s důrazem na ústní projev 

(s výjimkou latiny - ve všech postupových kolech formou písemného testu); vždy ve 2-5 

kategoriích dle ročníku, příp. typu školy 

N: ZŠ I. A, I. B (RVJ) - Š (12/2003), O (1/2004)  
II. A, II. B (RVJ) - Š (12/2003), O (1/2004), K (2/2004), Ú (3/2004, Praha) 

SŠ III - Š (12/2003), O (1/2004), K (2/2004), Ú (3/2004, Praha) 

A: ZŠ I. A, I. B (RVJ) - Š (1/2004), O (2/2004) 
II. A, II. B (RVJ) - Š (1/2004), O (2/2004), K (3/2004), Ú (4/2004, Praha) 

SŠ III - Š (1/2004), O (2/2004), K (3/2004), Ú (4/2004) 

F: ZŠ A1, A2; SŠ B1, B2 - Š (1/2004), K (17.3.2004), Ú (21.4.2004, Praha) 

R: SŠ I, SŠ II - Š (1/2004), K (do 28.2.2004), Ú (2.4.2004, Praha) 

Š: SŠ I, SŠ II - Š (1/2004), K (3/2004), Ú (16.4.2004, Praha) 

L: SŠ A, SŠ B - Š (1/2004), Z (3/2004), Ú (4/2004, Praha) 

Kontaktní adresa: pro A, N Ing. Miroslava Fatková; pro F, R, Š, L Mgr. Dita Váchová, 

IDM MŠMT, Sámova 3, 101 00 Praha 10, tel. 271 746 982, 271 746 098, fax 271 746 923, 

e-mail: fatkova@idm-msmt.cz, vachova@idm-msmt.cz, www.idm-msmt.cz. 

A 6) Olympiáda v českém jazyce (30. ročník) - 2 kategorie dle ročníku školy 

ZŠ, SŠ - Š (1/2004), O (3/2004), K (4/2004), Ú (6/2004) 

A 7) Dějepisná olympiáda (dříve Soutěž mladých historiků) (33. ročník) - 1 kategorie dle 

ročníku školy 

ZŠ - Š (12/2003), O (2/2004), K (4/2004), Ú (5-6/2004) 
Kontaktní adresa u soutěží A 6 a 7: PaedDr. Eva Schneiderová, IDM MŠMT, Sámova 3, 

101 00 Praha 10, tel. 271 746 098, 271 745 936, fax 271 746 923, e-mail: 

schneiderova@idm-msmt.cz, www.idm-msmt.cz. 

A 8) Zeměpisná olympiáda (6. ročník) - 4 kategorie dle ročníku školy 



 

ZŠ A (6. roč.), B (7. roč.), C (8. a 9. roč.); SŠ D - Š (do 2/2004), O (17.3.2004), K 

(7.4.2004), Ú (11.-12.5.2004) 
Kontaktní adresa: RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D., Katedra geografie Pedagogické fakulty UJEP, 

České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem, tel. 475 214 417, fax 475 212 053, e-mail: 

jerabek@pf.ujep.cz, www.ujep.cz/ujep/pf/kgeo. 

A 9) Středoškolská odborná činnost (26. ročník) - 17 oborů 

SŠ - Š (3/2004), (O) (4/2004), K (do 15.5.2004), Ú (6/2004, Tábor) 
Kontaktní adresa: Ing. Miroslava Fatková, IDM MŠMT, Sámova 3, 101 00 Praha 10, tel. 

271 746 982, 271 746 098, fax 271 746 923, e-mail: fatkova@idm-msmt.cz, www.idm-

msmt.cz. 

A 10) Matematický Klokan (10. ročník, odborný garant Pedagogická fakulta UP, Olomouc) 

- 5 kategorií dle ročníku školy (Klokánek, Benjamin, Kadet, Junior, Student) 

ZŠ, SŠ - Š (19.3.2004) 
Kontaktní adresa: Dita Navrátilová, Katedra matematiky Pedagogické fakulty UP, Žižkovo 

nám. 5, 771 40 Olomouc, tel. 585 635 702, fax 585 231 4 00, e-mail: 

navratid@pdfnw.upol.cz. 

Kategorie II dle způsobu financování: 

A 11) Turnaj mladých fyziků (17. ročník, odborný garant Jednota českých matematiků a 

fyziků) - 1 kategorie 

SŠ - Š (11/2003-3/2004), Ú (7.- 8.4.2004, Kladno) 

Kontaktní adresa: Doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc., předseda Českého výboru TMF, ředitel 

Gymnázia Christiana Dopplera, Zborovská 45, 150 00 Praha 5, tel. 251 510 531, fax 251 
511 908, e-mail: zdenek.kluiber@email.cz. 

A 12) Pythagoriáda (27. ročník) - 2 kategorie dle ročníku školy 

ZŠ - Š (1-2/2004), O (3-5/2004) 
Kontaktní adresa: Mgr. Jiří Brant, Výzkumný ústav pedagogický, Strojírenská 386, 155 21 

Praha 5 - Zličín, tel. 257 950 044, fax 257 950 313, e-mail: brant@ vuppraha.cz. 
 

1.1.2. Umělecké soutěže 

Kategorie I dle způsobu financování: 

A 13) Soutěže žáků základních uměleckých škol (36. ročník) - 4 obory (komorní hra, 

dechové orchestry, taneční a jazzové orchestry, literárně dramatický obor) 

ZUŠ - Š, O, K, Ú (4-6/2004) 
Kontaktní adresa: Mgr. Marie Schejbalová, PaedDr. Pavel Kloub, odbor 22 MŠMT, 

Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, tel. 266 106 527, 266 106 528, fax 266 106 533, e-mail: 

schejbal@msmt.cz; kloub@msmt.cz. 

A 14) Soutěž konzervatoří (27. ročník) - 9 oborů (hra na dechové nástroje - 8 oborů; bicí 

nástroje) 

konzervatoře - Ú (21.-23.11.2003, Ostrava) 

Kontaktní adresa: Mgr. Milan Báchorek, Janáčkova konzervatoř Ostrava, Českobratrská 

40, 729 62 Ostrava, tel. 596 112 007, fax 596 111 443, e-mail: info@jko.cz. 

A 15) Náš svět (31. ročník) - soutěž dětského literárního projevu - 3 kategorie dle věku + 

kategorie kolektivů 

ZŠ - ÚK (příspěvky jednotlivců i kolektivů do 31.3.2004 zaslat do IDM MŠMT, PaedDr. 

Eva Schneiderová, Sámova 3, 101 00 Praha 10) 



 

A 16) Evropa ve škole (51. ročník) - výtvarná a literární soutěž - 4 kategorie dle věku 

MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, ZUŠ, SVČ... - Š (do 28.2.2004), K (3/2004), Ú (6/2004) 

Kontaktní adresa: Mgr. Dita Váchová, IDM MŠMT, Sámova 3, 101 00 Praha 10, tel. 271 

746 982, 271 746 098, fax 271746923, e-mail: vachova@idm-msmt.cz, www.idm-msmt.cz. 

Kategorie II dle způsobu financování: 

A 17) Hudební festival středních pedagogických škol a vyšších odborných škol 

pedagogických (27. ročník) - 5 oborů (sólový zpěv, instrumentalisté, hra na klavír, 

instrumentální a pěvecké skupiny, komorní pěvecké sbory) 

SPgŠ a VOŠ pedagogické - Š (do 11/2003), Ú (3/2004, Krnov) 
Kontaktní adresa: Ing. Alena Kočí, SPgŠ a SOŠ, Jiráskova 1a, 794 01 Krnov, tel. 554 610 

588, fax 554 616 210, e-mail: koci@spgs.cz, www.spgs.cz. 

A 18) Pedagogická poema (36.ročník) - 3 obory (umělecký přednes prózy, poesie, 

improvizované vyprávění) 

SPgŠ a VOŠPg - Š (do 30.9.2003), Ú (12.-14.11.2003) 

Kontaktní adresa: Mgr. Ludmila Palečková, Cyrilometodějská střední pedagogická škola a 

gymnázium, Lerchova 63, 602 00 Brno, tel. 543 233 936, fax 543 233 939, e-mail: 

office@cmsps.cz. 

1.1.3. Sportovní soutěže 

Kategorie I dle způsobu financování: 

A 19) Házená - 1 kategorie dle věku (V.), dívky a chlapci 

SŠ - O (do 11/2003), K (do 12/2003), Ú (2/2004) 

A 20) Přespolní běh - 1 kategorie dle věku (V.), dívky a chlapci 

SŠ - O (do 1. pol 10/2003), K (do 10/2003), Ú (11/2003) 

A 21) Stolní tenis - 1 kategorie dle věku (V.), dívky,chlapci 

SŠ - O (do 1. pol. 12/2003), K(do 1/2004), Ú (2/2004) 

A 22) Volejbal - 1 kategorie dle věku (V.), dívky a chlapci 

SŠ - O (do 11/2003), K (do 12/2003), Ú (1/2004) 
Kontaktní adresa soutěží A 19 až 22: Dr. Ladislav Petera, CSc., Asociace školních 

sportovních klubů ČR, José Martího 31, 162 52 Praha 6, tel. 220 172 145, fax 220 562 
235, e-mail: petera@ftvs.cuni.cz, www.ftvs.cuni.cz/assk. 

1.1.4. Soutěže v oblasti speciálního školství 

Kategorie I dle způsobu financování: 

A 23) Sportovní hry mládeže a žáků zvláštních škol (39. ročník) - atletický čtyřboj - 

kategorie dívky, chlapci 

ZvŠ - O (5/2004), K (5/2004), Ú (6/2004) 
Kontaktní adresa: Mgr. Ivo Pojezný, Speciální škola, Za humny 3304, 697 01Kyjov, tel. 518 

614 581. 

A 24) Sportovní hry zrakově postižené mládeže (9. ročník) – soutěže v lehké atletice, 

plavání, míčových hrách a závody na tandemových kolech ve 4 zrakových kategoriích 

spec. ZŠ - Ú (5-6/2004) 
Kontaktní adresa: Mgr. Pavel Vošahlík, Speciální školy pro zrakově postižené, Lazaretní 25, 

301 00 Plzeň,   tel. 377 265 936, 377 261 780, fax 377 260 328, e-mail:  zrak@volny.cz. 

A 25) Celostátní sportovní hry sluchově postiženého žactva (39. ročník) - 4 disciplíny 

(atletika, plavání - dívky, chlapci; malá kopaná - chlapci; košíková dívky) 



 

spec. ZŠ - Ú (6/2004, Plzeň) 

Kontaktní adresa: Mgr. Jan Kratochvíl, předseda organizačního výboru, Okružní 1, 664 91 

Ivančice, tel. 546 451 406. 

A 26) Celostátní sportovní hry sluchově postižené mládeže (23. ročník) - 4 disciplíny 

(atletika - dívky, chlapci; volejbal - dívky; kopaná - chlapci; stolní tenis - smíšená družstva) 

spec. SŠ - Ú (5/2004, Olomouc) 
Kontaktní adresa: Mgr. Miloš Pártl, SPŠ oděvní, SOU pro sluchově postiženou mládež a 

OU, Gellnerova 1, 637 00 Brno, tel./fax 541 220 464, e-mail: mpartl@volny.cz. 

A 27) Braillský klíč (8. ročník) - 3 kategorie dle ročníku a typu školy 

spec. ZŠ, ZvŠ -  Š (10/2003), Ú (11/2003, Brno) 
Kontaktní adresa: Věra Blatná, Speciální školy a školská zařízení pro zrakově postižené, 

Hlinky 156, 637 00 Brno,  tel. 543 210 437, fax 543 248 576, e-mail: reditel@zsi-hlinky.cz, 

www.zsi-hlinky.cz. 

A 28) Festival zájmové umělecké činnosti výchovných ústavů pro mládež - kategorie 

dívky, chlapci 

výchovné ústavy pro mládež - Š, Ú 

A 29) Festival zájmové umělecké činnosti dětských výchovných zařízení - kategorie 

dívky, chlapci 

dětské domovy, dětské výchovné ústavy, speciální školy - Š, Ú 

A 30) Přebor dětských výchovných zařízení v minikopané a vybíjené - kategorie dívky, 

chlapci 

dětské domovy, dětské výchovné ústavy, speciální školy - Š, Ú 

A 31) Přebor výchovných ústavů ČR v letním biatlonu - kategorie chlapci 

dětské výchovné ústavy, výchovné ústavy pro mládež - Š, Ú (10/2003) 

A 32) Sportovní hry dětí z dětských domovů  - kategorie dívky a chlapci 

dětské domovy, dětské výchovné ústavy, speciální školy - Š, K, Ú 

A 33) Nejmilejší koncert - přehlídka zájmové umělecké činnost dětských domovů - 2 

kategorie dle věku 

dětské domovy - Š, K, ÚM 

A 34) Zimní olympiáda dětských výchovných ústavů - kategorie chlapci 

dětské výchovné ústavy - Š, Ú 

A 35) Zimní olympiáda výchovných ústavů pro mládež - kategorie dívky, chlapci 

výchovné ústavy pro mládež - Š, Ú 

A 36) Letní olympiáda dětských výchovných ústavů - kategorie chlapci 

dětské výchovné ústavy - Š, Ú 

A 37) Letní olympiáda výchovných ústavů pro mládež - kategorie chlapci 

výchovné ústavy pro mládež - Š, Ú 

A 38) Letní olympiáda výchovných ústavů - kategorie dívky 

dětské výchovné ústavy, výchovné ústavy pro mládež - Š, Ú 

Kontaktní adresa soutěží A 28 až 38: Olina Králíková, IDM MŠMT, Sámova 3, 101 00 Praha 

10, tel. 271 746 098, 271 746 982, fax 271 746 923, e-mail: kralikova@idm-msmt.cz; 

výchovné ústavy: Mgr. Zdenek Pelda, Výchovný ústav pro děti a mládež, Školní 438, 463 31 

Chrastava, tel. 482 721 532, e-mail: vudm-chrastava@volny.cz; dětské domovy: Mgr. Zdena 

Havlasová, Federace dětských domovů, Palackého 515, 288 02 Nymburk, tel. 325 513 946, e-

mail: domovspskol@iol.cz. 



 

Kategorie II dle způsobu financování: 

A 39) Soběslavská růže (10. ročník) - celostátní soutěž odborných učilišť a praktických škol 

ve vázání a aranžování rostlin - 2 kategorie - jednotlivci a tříčlenná družstva 

spec. OU, PrŠ - Š, Ú (13.-14.11.2003, Soběslav)  

Kontaktní adresa: Dana Staňková, Odborné učiliště a Praktická škola, Wilsonova 405, 392 

01 Soběslav, tel. 381 521 224,  fax 381 521 556, e-mail: ouprs@raz-dva.cz. 

A 40) Celostátní módní přehlídka OU a PŠ 2004 (11. ročník) - celostátní soutěž žáků 

odborných učilišť a praktických škol oboru šití oděvů - kategorie dívek 

spec. OU, PrŠ - Š, Ú (5/2004) 

Kontaktní adresa: Jana Majvaldová, ředitelka Odborného učiliště a Praktická školy, K. 

Pokorného 1742, 708 00 Ostrava - Poruba, tel. 596 939 350, fax 596 939 313. 

1.1.5. Ostatní soutěže 

Kategorie I dle způsobu financování: 

A 41) Daniel (1. ročník) - literární a historická soutěž u příležitosti Dne památky obětí 

holocaustu a prevence zločinů proti lidskosti - 2 kategorie dle věku (do a nad 15 let) 

G - ÚK (uzávěrka 15.11.2003) 

Kontaktní adresa: Ondřej Gabriel, odbor vnějších vztahů a komunikace MŠMT, Karmelitská 

7, 118 12 Praha 1, tel. 257 193 766, fax 257 193 753, e-mail: gabriel@msmt.cz, PaedDr. 

Marie Rauchová, odbor 20 MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, tel. 266 106 535, e-mail: 

rauchova@msmt.cz. 

Kategorie II dle způsobu financování: 

A 42) Mistrovství ČR v grafických předmětech (12. ročník) - 5 oborů (opis textu na 

klávesnici, korektura textu, wordprocessing - zpracování textu, těsnopis a stenotypistika) 

SŠ - Š (2/2004), K (22.3.2004), Ú (19.-20.4.2004, Kladno) 

Kontaktní adresa: Ing. Markéta Slavíčková, Národní ústav odborného vzdělávání, Weilova 

1271/6, 102 00 Praha 10-Hostivař, tel. 274 862 251-6, fax 274 863 380, e-mail: 
slavicko@nuov.cz, www.stu.nuov.cz. 

A 43) Soutěž první pomoci (9. ročník) - celostátní soutěž s mezinárodní účastí - 1 kategorie 

SZdrŠ - Š, ÚM (5/2004) 

Kontaktní adresa: PhDr. J. Kelnarová, Střední zdravotnická škola, Jaselská 7/9, 602 00 

Brno, tel. 541 247 112, e-mail: kelnarova@szs-jaselska.cz. 

A 44) Soutěž dětí a mládeže v programování (18. ročník) - 2 kategorie dle věku a 

programovacího jazyka 

ZŠ, SŠ - O (3/2004), K (16.-17.4.2004), Ú (6/2004) 
Kontaktní adresa: Olina Králíková, IDM MŠMT, Sámova 3, 101 00 Praha 10, tel. 271 746 

098, 271 746 982, fax 271 746 923, e-mail: kralikova@idm-msmt.cz, www.idm-msmt.cz. 

A 45) Vzdělání a řemeslo (9. ročník) - celostátní přehlídka umu a dovednosti českého 

středního odborného školství - 5 oborů 

SOŠ, SOU, OU, U - Š, K, Ú (9/2004, České Budějovice) 

Kontaktní adresa: Ing. Jaroslav Froulík, odbor 51 MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, tel. 

257 193 632, fax 257 193 798, e-mail: froulik@msmt.cz. 

1.2. Soutěže typu B 

1.2.2. Umělecké soutěže 

Kategorie II dle způsobu financování: 



 

B 1) Virtuosi per musica di pianoforte (36. ročník, Magistrátní úřad Ústí nad Labem) - 

mezinárodní klavírní soutěž do 16 let - 3 kategorie 

ZUŠ, konzervatoře - ÚM (20.-21.11.2003, Ústí nad Labem) 

Kontaktní adresa: Karla Herajnová, ředitelka ZUŠ Evy Randové, W. Churchilla 4, 400 
01 Ústí nad Labem, tel. 475 211 914, fax 475 200 841, e-mail: 
herajnova@zuserandove.cz. 

B 2) Pěvecká soutěž A. Dvořáka (38. ročník, Magistrátní úřad Karlovy Vary) - mezinárodní 

interpretační soutěž mladých pěvců - 3 obory (junior, operní, písňový) celkem v 5 kategoriích 

ZUŠ, konzervatoře - ÚM (7.-14.11.2003, Karlovy Vary) 

Kontaktní adresa: Alois Ježek, Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka o. p. s., 

Šmeralova 40,  360 00 Karlovy Vary, tel. 353 447 045, fax 353 447 046, e-mail: 

mpcad@atlas.cz, www.mujweb.cz/www/mpcad. 

B 3) Kocianova houslová soutěž (46. ročník, Magistrátní úřad Ústí nad Orlicí) - 

mezinárodní houslová soutěž mladých interpretů - 4 kategorie dle věku 

ZUŠ, konzervatoře - ÚM (5.- 8.5.2004, Ústí nad Orlicí) 
Kontaktní adresa: Mgr. Eva Zelinková, Klubcentrum, Dělnická 1405, 562 01 Ústí nad Orlicí, 

tel. 465 523 9 75, fax 465 521 047, e-mail: klubcentrum@ustinadorlici.cz; PaedDr. Jiří 

Tomášek, ZUŠ J. Kociana, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel. 465 569 550, e-mail: 

zus.uo@tiscali.cz, www.bod.cz/khs/khs.htm. 

B 4) Mladý módní tvůrce ČR (15. ročník, Sdružení pro pořádání soutěže MMT ČR) - 

soutěž žáků SOU, OU a U, textilních a oděvních oborů - 7 kategorií 

SOU, OU a U - Ú (11.11.2003, Jihlava) 
Kontaktní adresa: Ing. Jana Stará, Sdružení pro pořádání soutěže MMT ČR, SOU služeb, K. 

Světlé 2, 586 01 Jihlava, tel. 567 587 414, 567 587 411, fax 567 587 423, e-mail: 

stara@sous.ji.cz. 

B 5) Mezinárodní dětská výtvarná soutěž Lidice 2004 (32. ročník, Ministerstvo kultury, 

Památník Lidice) - 2 kategorie dle věku 

MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, SVČ  - Ú (6/2004) 

Kontaktní adresa: Ing. Marie Tělupilová, ředitelka, Památník Lidice, 273 54 Lidice, tel. 312 

253 680, fax 312 253 063, e-mail: lidice@quick.cz, www.lidice-memorial.cz 

B 6) Soutěž recitátorů (33. ročník, Ministerstvo kultury) - 4 kategorie dle ročníku školy 

ZŠ, ZUŠ, SVČ … - Š (2/2004), O (3/2004), K (4/2004), Ú (11.-17.6.2004, Trutnov – v rámci 

přehlídky Dětská scéna 2004, viz B 7) 

B 7) Celostátní přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů a 

dětské recitace (33. ročník, Ministerstvo kultury)  

ZŠ, ZUŠ, SVČ … - O (2-3/2004), K (3-4/2004), Ú (Dětská scéna 2004, 11.-17.6.2004, 

Trutnov) 

Kontaktní adresa soutěží B 6 a 7: Jakub Hulák, IPOS-ARTAMA, Blanická 4, P.O.Box 12, 120 

21 Praha 2, tel. 221 507 969, fax 221 507 955, e-mail: hulak@ipos-mk.cz, www.ipos-mk.cz. 

B 8) Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance (21. ročník, Ministerstvo 

kultury) 

ZŠ, ZUŠ, SVČ … - K (3-4/2004), Ú (5/2004, Kutná Hora) 

Kontaktní adresa: Jiří Lőssl, IPOS-ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, tel. 

221 507 967, fax 221 507 955, e-mail: lossl@ipos-mk.cz, www.ipos-mk/artama.htm. 

B 9) Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů (14. ročník, Ministerstvo 

kultury) - 2 kategorie dle typu školy 

ZŠ, ZUŠ, SVČ … - K (3-4/2004), Ú (6/2004) 



 

Kontaktní adresa: PhDr. Jaroslava Macková, IPOS-ARTAMA, P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 

21 Praha 2,  tel. 221 507 966, fax 221 507 955, e-mail: artama.dc@volny.cz, www.ipos-

mk.cz. 

B 10) Wolkrův Prostějov (46. ročník, Ministerstvo kultury) - celostátní festival poezie pro 

sólové recitátory, recitační kolektivy a divadla poezie - 3 kategorie dle věku a kategorie 

soubory 

SŠ - K (3/2004), Ú (16.-19.6.2004, Prostějov) 

Kontaktní adresa: Jana Štefánková, IPOS-ARTAMA, P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 
21 Praha 2, tel. 221 507 959, fax 221 507 955, e-mail:ipos-mk.cz, www.ipos-mk.cz. 

B 11) ”A 2004” (10. ročník, Magistrátní úřad Kladno) - přehlídka absolventských prací 

studentů středních uměleckých škol - 1 kategorie 

SUŠ - ÚK (24.6.-12.9.2004, Kladno) 
Kontaktní adresa: Lenka Cibochová, Magistrátní úřad Kladno - oddělení kultury a 

cestovního ruchu, náměstí Starosty Pavla 44, 272 00 Kladno, tel.  312 247 105, fax 312 

6042 23, e-mail: kultura@mestokladno.cz. 

B 12) Alšova země (38. ročník, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha) - 5 

kategorií dle věku 

MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, SVČ … - ÚK (12/2003) 

B 13) Výtvarný projekt (7. ročník, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha) - 5 

kategorií dle věku 

MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, SVČ … - ÚK (uzávěrka 30.4.2004) 

Kontaktní adresa soutěží B 12 a 13: PhDr. Jana Skarlantová, Katedra výtvarné výchovy, 

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1, tel. 221 900 111, 

fax 224 947 156. 

B 14) Komenský a my (2. ročník, Unie Comenius, Praha, a ZŠ J. A. Komenského, Brandýs 

nad Orlicí; odborný garant Asociace učitelů dějepisu a Sdružení historiků ČR) - celostátní 

literárně historická a výtvarná soutěž na téma ”Život, dílo a myšlenkový odkaz J. A. 

Komenského” pro žáky ZŠ a SŠ - 3 kategorie (část soutěže proběhne korespondenční formou 

- škola zašle 5 nejlepších prací v každé kategorii do 31.1.2004 na adresu: ZŠ J. A. 

Komenského, Žerotínova 29, 561 12 Brandýs n. O.) 

ZŠ A (1.-5. roč.) - výtvarné práce - Š (11/2003 -1/2004), ÚK (3/2004) 

ZŠ B (6.-9. roč.) - literárně historická soutěž - Š (11/2003 – 1/2004),  Ú (19.3.2004, Brandýs 

n. O.) 

SŠ C (1.-4. roč.) - odborná literární práce (esej) - Š (11/2003- 1/2004), ÚK (3/2004) 

Kontaktní adresa: Mgr. Miloslav Dušek, ředitel Základní školy J. A. Komenského, 

Žerotínova 29, 561 12 Brandýs nad Orlicí, tel./fax 465 544 218, mobil: 603 889 433, e-mail: 

zsbrandys@ttnet.cz, web.ttnet.cz/zsbrandys. 

1.2.3. Sportovní soutěže 

Kategorie II dle způsobu financování: 

B 15) Pohár rozhlasu v atletice s Českou spořitelnou (36. ročník, Český atletický svaz, 

Český rozhlas, Česká spořitelna, Asociace školních sportovních klubů ČR)  - 2 kategorie dle 

věku (III., IV.) a 3 kategorie dle druhu škol (městské školy, vesnické školy, sportovní třídy) - 

vždy dívky a chlapci 

ZŠ - O (do 1. pol 5/2004), K (do 5/2004), Ú (6/2004) 

B 16) CORNY - Středoškolský atletický pohár (22. ročník, CORNY, Český atletický 

svaz, Asociace školních sportovních klubů ČR) - 1 kategorie dle věku (V.), dívky a chlapci 



 

SŠ - O (9/2003), K (10/2003), Ú (11/2003) 

B 17) Florbal (Česká florbalová unie, Asociace školních sportovních klubů ČR) - 1 

kategorie dle věku (V.), dívky a chlapci 

SŠ - O (do 1. pol. 1/2004), K (do 1. pol 2/2004), Ú (3/2004) 

B 18) Minifotbal (Asociace školních sportovních klubů ČR) - 1 kategorie dle věku (IV.), 

chlapci 

ZŠ - O (do 1. pol. 5/2004), K (do 5/2004), Ú (6/2004) 
B 19) Atletický čtyřboj (Asociace školních sportovních klubů ČR) - 1 kategorie dle 

věku (IV.), dívky a chlapci 

ZŠ - O (do 1. pol. 5/2004), K (do 5/2004), Ú (6/2004) 

B 20) Plavání (Asociace školních sportovních klubů ČR) – 1 kategorie dle věku 

(IV).), dívky a chlapci 

ZŠ - O (11/2003), K (12/2003), Ú (1/2004) 

B 21) Basketbal (Asociace školních sportovních klubů ČR) - 1 kategorie dle věku (IV.), 

dívky a chlapci 

ZŠ - O (3/2004), K (do 4/2004), Ú (5/2004) 
Kontaktní adresa soutěží B 15 až 21: Dr. Ladislav Petera, sekretariát Asociace školních 

sportovních klubů ČR, José Martího 31, 162 52 Praha 6, tel. 220 172 145, fax 220 562 235, e-

mail: petera@ftvs.cuni.cz. 

1.2.5. Ostatní soutěže 

Kategorie II dle způsobu financování: 

B 22) Děčínská kotva 2004 (33. ročník, Svaz květinářů a floristů ČR) - soutěž v aranžování 

rostlin - 2 kategorie dle věku 

SŠ, SOU - ÚM (5/2004, Děčín) 

Kontaktní adresa: Ing. Libor Kunte, SŠ zahradnická a zemědělská a SOU, Českolipská 123, 

405 02 Děčín - Libverda, tel. 412 524 692, fax 412 524 694, e-mail: libverda@space.cz. 

B 23) Zelená stezka - Zlatý list (32. ročník, Český svaz ochránců přírody, Lesy České 

republiky, s. p.) - přírodovědně-ekologická soutěž dětských kolektivů - 2 kategorie dle věku 

ZŠ, SŠ, SVČ ... - M (4/2004), K (do 25.5.2004), Ú (6/2004) 

Kontaktní adresa: Ing. Michal Kulík, Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP, poštovní 

přihrádka 447, 111 21 Praha 1, tel. 224 912 466, fax 224 921 765, e-mail: cdm@smop.cz, 

www.smop.cz. 

B 24) ”Učeň instalatér 2004” (7. ročník, Cech topenářů a instalatérů ČR) - soutěž žáků 3. 

ročníků SOU a U oboru instalatér 

SOU, U - Š (5.1.- 27.2.2004), K (1.3.- 3.4.2004), Ú (21.-22.4.2004 v  rámci stavebního 

veletrhu v Brně) 
Kontaktní adresa: Ing. Andrzej Bartoš, SOŠ, SOU a U, Jílová 38, 639 00 Brno, 

tel. 543 424 512, fax 543 424 555, e-mail: bartos@sou-jilova.cz, www.sou-jilova.cz. 

B 25) Dopravní soutěž mladých cyklistů (25. ročník, Koordinační rada Ministerstva 

dopravy - BESIP pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích) - 2 kategorie dle 

ročníku školy 

 ZŠ a spec. ZŠ - Š (10/2003- 4/2004), O (5/2004), K (5/2004), Ú (6/2004), ÚM 
(9/2004) 

Kontaktní adresa: Blanka Sunkovská, Ministerstvo dopravy  - BESIP, nábřeží Ludvíka 

Svobody 12/22, 110 15 Praha 1, tel. 266 097 231, fax 266 097 389, e-mail: 
blanka.sunkovska@mdcr.cz, www.mdcr.cz (BESIP). 



 

B 26) Soutěž zručnosti mladých knihařů (1. ročník, Integrovaná střední škola 

polygrafická, Svaz polygrafických podnikatelů, Společnost českých knihařů) - celostátní 

soutěž mladých knihařů, 2 kategorie dle ročníku školy 

SŠ, OU – ÚM (2/2004, Brno) 

Kontaktní adresa: Ing. Jarmila Šustrová, ředitelka Integrované střední školy polygrafické, 

Šmahova 110, 627 00 Brno, tel. 548 211 314, e-mail: reditel@polygr.sssbrno.cz. 

B 27) Eurorebus (8. ročník, TERRA-KLUB, o. p. s.) – vědomostní soutěž pro kolektivy 

školních tříd – 2 kategorie dle typu školy 

ZŠ, SŠ – ŠK (9-11/2003), R (11/2003), Z (3/2004), Ú (5/2004, Praha), ÚM (6/2004, 

Olomouc) 

Kontaktní adresa: Mgr. Daniel Kozák, TERRA-KLUB, o. p. s., Americká 5, 120 00 Praha 2, 

tel./fax 222 517 624, e-mail terra@iol.cz, www.eurorebus.cz. 

2. Soutěže typu C 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dále doporučuje podle § 3 odst. 6 

vyhlášky MŠMT ČR č. 431/1992 Sb., ve znění vyhlášky MŠMT č. 182/1998 Sb. ve školním 

roce 2003/2004 školám účast na následujících soutěžích (vyhlašovatel uveden v závorce za 

názvem soutěže): 

2.1. Předmětové soutěže 

C 1) Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ, ISŠ, SOU a OU (12. ročník, Jednota 

českých matematiků a fyziků) - 7 kategorií dle ročníku školy 

SOŠ, ISŠ, SOU - Š (2/2004), Ú (4/2004) 
Kontaktní adresa: Mgr. Aleš Kubíček, VOŠ, SOŠ a OA, Masarykova 101, 757 01 Valašské 

Meziříčí, tel. 571611707, fax 571624246, e-mail: akubicek@oavm.cz, www.oavm.cz. 

2.2. Umělecké soutěže 

C 2) Gymnazia Cantant (10. ročník, Gymnázium Brno, Vídeňská) - 2 obory (volný 

repertoár; povinné skladby a stylová období) 

G - R (2-3/2004, Praha, Brno, Ostrava, Liberec), Ú (4/2004, Brno) 
Kontaktní adresa: Mgr. Jan Ocetek, Gymnázium, Vídeňská 47, 639 00 Brno, tel. 543 214 296,  

fax 543 213 545,  e-mail: jindrich.svoboda@guid.cz, cantant.guid.cz. 

C 3) Krásná jako kvítka ... (14. ročník, Základní škola, Frýdecká, Havířov - Bludovice) - 

mezinárodní výtvarná soutěž žáků mateřských a základních škol a výtvarných kroužků při 

těchto školách - kresba, grafika - 5 kategorií dle věku 

MŠ, ZŠ - ÚMK (uzávěrka 28.5.2004, vernisáž a ocenění nejlepších příspěvků 

3.9.2004) 

Kontaktní adresa: Mgr. Jiřina Sivá, Základní škola, Frýdecká 37, 736 01 Havířov - 

Bludovice, tel./fax 596 411 325, e-mail: posta@zsfrydecka.havirov.indos.cz, 

www.zsfrydecka.havirov.indos.cz. 

C 4) Amadeus 2004 (11. ročník, Základní umělecká škola F. Jílka, Brno) - mezinárodní 

mozartovská soutěž pro mladé klavíristy do 11 let - 6 kategorií dle věku 

ZUŠ - ÚM (25.-27.3.2004, Brno) 
Kontaktní adresa: Mgr. Jaroslav Fuksa, ředitel Základní umělecké školy Františka Jílka, 

Vídeňská 52, 639 00 Brno, tel./fax 543 232 061, e-mail: zusjilka@mbox.vol.cz, Eva 

Chlebníčková, ředitelka ZUŠ, Veveří 133, 616 00 Brno, tel. 541 424 425, fax 541 241 749, e-

mail: chlebnickova@zus.veveri.cz; www.amadeus-brno.cz. 

C 5) Karlovarský skřivánek (9. ročník, Mezinárodní pěvecké centrum A. Dvořáka) - 

pěvecká soutěž - 3 kategorie dle věku a typu školy 



 

ZŠ, SŠ; ZUŠ - Š (12/2003), O (2/2004), Ú (8.-10.3.2004, Karlovy Vary) 

C 6) Čtyři ruce na klávesách (2. ročník, Mezinárodní pěvecké centrum A. Dvořáka) – 5 

kategorií dle věku 

ZŠ, SŠ, ZUŠ, SVČ … - Ú (4/2004, Karlovy Vary) 

Kontaktní adresa u soutěží C 5 a 6: Alois Ježek, Mezinárodní pěvecké centrum Antonína 

Dvořáka, Šmeralova 40, 360 05 Karlovy Vary, tel. 353 447 045, fax 353 447 046, e-mail: 

mpcad@atlas.cz. 

C 7) Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus (10. ročník, ZUŠ Karla Ditterse, 

Vidnava) – mezinárodní interpretační soutěž pro instrumentální komorní soubory ZUŠ, 

konzervatoří, středních hudebních škol a vysokých škol s hudebním zaměřením - 3 kategorie 

ZUŠ, konzervatoře - ÚM (16.-17.10.2003, Vidnava) 

Kontaktní adresa: Karel Brožek, Základní umělecká škola Karla Ditterse, Kostelní 1, 790 

55 Vidnava, tel. 584 435 188, e-mail: zusvid@jes.cz. 

C 8) Pro Bohemia (4. ročník, Umělecká agentura Rubico, Janáčkova konzervatoř v Ostravě) 

- klavírní soutěž  pro děti a mládež do 17 let - 3 kategorie dle věku 

ZŠ, SŠ - ÚM (24.-26.10.2003, Ostrava) 
Kontaktní adresa: Mgr. Hana Kundrátová, Umělecká agentura Rubico, Prokešovo nám. 3, 

702 00 Ostrava,  mobil 607 683 738, e-mail: kundratova_h@volny.cz; Zlata Moravcová, 
tel. 596 112 007, l. 215. 

C 9) Mateřinka (9. ročník, Nadační fond Mateřinka) - festival mateřských škol - hudební, 

výtvarně-dramatická a pohybová výchova - 1 kategorie 

MŠ - K (1-3/2004), Ú (5/2004, Nymburk) 
Kontaktní adresa: Nadační fond Mateřinka, PhDr. Ivana Šmejdová, Palackého 223/5, 288 02 

Nymburk, tel. 325 512  079, fax 325 512  078, e-mail: materinka@quick.cz, 

www.materinka.kpnqwest.cz,  

C 10) Čtenice - (6. ročník, obec Hodslavice, Katedra historie UP Olomouc, Okresní 

vlastivědné muzeum Nový Jičín, Státní okresní archiv Nový Jičín, Základní škola F. 

Palackého, Hodslavice) - celostátní soutěžní přehlídka středoškolských prací v oboru historie 

SŠ - ÚK (13.11.2003, ZŠ Hodslavice, přihláška do 16.6.2003, předání prací s vyjádřením 

konzultanta do 22.9.2003 ) 

Kontaktní adresa: PhDr. Zora Kudělková, Městský úřad, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový 

Jičín, tel. 556 750 328, 556 768 229, e-mail: zora@novyjicin-town.cz. 

C 11) Celostátní přehlídka církevních škol v zájmové umělecké činnosti (11. ročník, 

Církevní střední škola a střední zdravotnická škola sv. Anežky České ODRY) - 1 kategorie 

SŠ - Ú (3/2004, Odry) 

Kontaktní adresa: Ludmila Ondrová, Církevní střední škola a Střední zdravotnická škola sv. 

Anežky České ODRY, Tř. 1. máje 37, 742 35 Odry, tel./fax 556 730 129, e-mail: 

css_odry@applet.cz. 

C 12) Zpěváčci 2004 (10. ročník, Folklorní sdružení ČR) - soutěžní přehlídka dětských 

zpěváků lidových písní - 1 kategorie dle věku (10-15 let) 

ZŠ - O (do 15.3.2004), K (do 15.4.2004), Ú (8.-9.5.2004, Velké Losiny) 
Kontaktní adresa: Jiří Pokorný, Folklorní sdružení ČR, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 
1, tel. 234 621 256, 234 621 218, fax 234 621 256, e-mail: jpokorny@adam.cz,  
foscr@adam.cz, www.fos.cz. 

C 13) Barevný svět (11. ročník, Základní škola, Kaštanová, Třinec-Sosna) - mezinárodní 

výtvarná soutěž - 5 kategorií dle věku  



 

MŠ, ZŠ, ZUŠ - ÚM (7.5.2004), výtvarná dílna (26.6.-2.7.2004, Studeničné Beskydy), 

vernisáž oceněných prací (12/2004, Třinec; 3/2005, Katowice - Polsko) 

Kontaktní adresa: Mgr. Aleš Adamík, Základní škola, Kaštanová 412, 739 61 Třinec, tel. 558 

335 621-2,  fax 558 323 191,  e- mail: 7zs-trinec@iol.cz, web.telecom.cz/7zs-trinec. 

C 14) Výtvarná soutěž (11. ročník, Český zahrádkářský svaz) - 3 kategorie dle věku 

 MŠ, ZŠ, ZvŠ - ÚK (uzávěrka 15.4.2004) 

Kontaktní adresa: Stanislava Jeřábková, Český zahrádkářský svaz, Rokycanova 318/15, 
130 00 Praha 3, tel. 222 782 710, fax 222 782 711, e-mail: zahradkari@vol.cz, 
www.zahradkari.cz. 

C 15) Můj sen (7. ročník, Společnost Sigmunda Freuda) - mezinárodní výtvarná soutěž - 5 

kategorií dle věku (3-26 let) 

MŠ, ZŠ, ZvŠ, SŠ, VŠ - ÚM (uzávěrka 5.5.2004) 

Kontaktní adresa: Mgr. Marie Šupová, Společnost Sigmunda Freuda, Sládkova 1447, 742 58 

Příbor, tel. 556 723 205, e-mail: supova.marie@centrum.cz, www.sigmundfreud.cz. 

C 16) Fotografická soutěž ”Pohledy do přírody” (9. ročník, Sdružení mladých ochránců 

přírody ČSOP) - 3 kategorie dle věku 

MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, SVČ … - ÚK (uzávěrka 15.10.2003) 

Kontaktní adresa: Ing. Michal Kulík, Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP, poštovní 

přihrádka 447, 111 21 Praha 1, tel. 224 912 466, fax 224 921 765, e-mail: cdm@smop.cz, 

www.smop.cz. 

C 17) Náchodská prima sezóna - festival studentské tvořivosti (7. ročník, Náchodská 

prima sezóna) - 4 obory (literární - L - poezie, próza, scénář; výtvarný - V - kresba, objekty; 

umělecká fotografie - F; divadelní - D) dle ročníku školy resp. dle věku 

L, V, F: SŠ, ZUŠ (14-20 let) - K (1/2004), ÚK (L - uzávěrka 2/2004; V, F - uzávěrka 

4/2004), Ú (5/2004, Náchod) 

D: SŠ, SVČ, ZUŠ (15-26 let) - K (3/2004), Ú (5/2004, Náchod) 

Kontaktní adresa: Ing. Ludmila Pohanková, občanské sdružení Náchodská prima sezóna, 

Zámecká 243, 547 01 Náchod, tel./fax 491 427 406, e-mail: nps@deckonachod.cz, 

www.primasezona.cz. 

C 18) Požární ochrana očima dětí (30. ročník, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska) - 

výtvarná a literární soutěž s tematikou požární ochrany, výtvarná část - 8 kategorií dle ročníku 

školy, literární část - 5 kategorií dle ročníku školy 

výtvarná část - MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, sbory dobrovolných hasičů; literární část - ZŠ, SŠ, 

SOU, sbory dobrovolných hasičů - Š (2-3/2004), O (do 18.4.2004), K (do 12.5.2004), Ú 

(6/2004, Přibyslav) 

Kontaktní adresa: Jan Aulický, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Římská 45, 121 07 

Praha 2, tel. 222 515657, fax 222 511675, e-mail: aulický@dh.cz, www.dh.cz.  

C 19) Ahoj z prázdnin (14. ročník, Dům dětí a mládeže Šumná) - výtvarná (5 kategorií dle 

věku) a literární soutěž (4 kategorie dle věku) 

 MŠ, ZŠ, ZvŠ, ZUŠ, SVČ - ÚK (uzávěrka  20.10.2003) 

C 20) Příroda kolem nás (4. ročník, Dům dětí a mládeže Šumná, Správa Národního parku 

Podyjí Znojmo) - výtvarná soutěž s tematikou ochrany přírody - 5 kategorií dle věku 

MŠ, ZŠ, ZvŠ, ZUŠ, SVČ … - ÚK (uzávěrka  31.1.2004) 

C 21) Kniha a já (12. ročník, Dům dětí a mládeže Šumná) - výtvarná soutěž, jejímž 

posláním je zachytit zážitky dětí z četby oblíbené knihy - 5 kategorií dle ročníku školy 

MŠ, ZŠ, ZvŠ, ZUŠ, SVČ … - ÚK (uzávěrka 30.3.2004) 



 

C 22) Vánoční malování (9. ročník, Dům dětí a mládeže Šumná) - výtvarná soutěž 

s vánoční a zimní tematikou - 5 kategorií dle věku 

MŠ, ZŠ, ZvŠ, ZUŠ,SVČ…- ÚK (uzávěrka 6.12.2003) 

Kontaktní adresa soutěží C 19 až 22: Dagmar Větříčková, Dům dětí a mládeže, 671 02 

Šumná č. 124, tel./fax 5152 9436, e-mail: ddmsum@mboxzn.cz, 
www.znojmo.cz/ddmsumna. 

C 23) Hradecké Guitarreando 2004 (5. ročník, Základní umělecká škola Na Střezině, 

Hradec Králové) - národní soutěž v komorní hře na kytaru do průměrného věku členů souborů 

21 let - 3 kategorie 

ZUŠ - Ú (14.-15.5.2004, Hradec Králové) 

Kontaktní adresa: Karel Šust, ředitel Základní umělecké školy, Na Střezině 1042, 500 03 

Hradec Králové, tel./fax: 495 408 158,  e-mail: info@strezina.cz, 

http://guitarreando.hyperlink.cz. 

2.3. Sportovní soutěže 

C 24) Fotbal ano – drogy ne! (5. ročník, Českomoravský fotbalový svaz) - turnaj ve futsalu 

- 1 kategorie dle věku 

SŠ - Š, M, O (do 1/2004), K (2/2004), Ú (4-5/2004) 
Kontaktní adresa: Mgr. Otakar Mestek, Českomoravský fotbalový svaz, Diskařská 100, 169 

00 Praha 6, tel. 233 029111, fax 233 353 107, e-mail: mestek@fotbal.cz, www.fotbal.cz. 

C 25) Minifotbal-McDonald´s Cup (7. ročník, Českomoravský fotbalový svaz, Asociace 

školních sportovních klubů ČR, McDonald´s ČR)) - 2 kategorie dle věku (I. a II.), smíšená 

družstva 

ZŠ - O (do 1. pol. 5/2004), K (5-6/2004), Ú (6/2004) 

C 26) Coca Cola - školský pohár ve fotbale (Coca ColaBeverages, Českomoravský 

fotbalový svaz) - 1 kategorie 

ZŠ, SŠ - Š (4-5/2004), K (4-5/2004), Ú (6/2004) 

Kontaktní adresa: Coca cola-Školský pohár, Pošta 415, Přihrádka 22, 149 22 Praha 4, tel. 

222 009 900, www.coca-cola.cz. 

C 27) Kinderiáda (Český atletický svaz, spol. Ferero ČR) - 1 kategorie – atletická soutěž 

pro smíšená osmičlenná družstva  žáků 2. až 5. ročníků ZŠ 

ZŠ - Š (10/2003), O (4/2004), K (5/2004), Ú (6/2004, Praha - při memoriálu J. Odložila) 

Kontaktní adresa: Vít Rus, Český atletický svaz, Diskařská 100/2, 160 17 Praha 6, tel. 233 

355 337. 

C 28) Junior Marathon - (Prague International Marathon) - 1 kategorie - soutěž smíšených 

družstev 

SŠ - Š (3/2003), K (4-5/2003), Ú (6/2003) 

Kontaktní adresa: Tomáš Mirovský, Prague International Marathon, Záhořanského 3, 120 
00 Praha 2, tel. 224 919 209. 

C 29) Hokejbal proti drogám - (Českomoravský svaz hokejbalu) - 4 kategorie dle ročníku 

školy 

ZŠ, SŠ -  O (4/2004), K (5/2004), Ú (6/2004, Praha) 

Kontaktní adresa: Jakub Niče, Českomoravský svaz hokejbalu, Stadion mládeže, Palmovka 

274, 180 00 Praha 8, tel.  266 313 766, e-mail: hokejbal@comp.cz, www.hokejbal.cz. 

Informace o dalších tradičních sportovních soutěžích ”typu C”, které vyhlásí Asociace 

školních sportovních klubů ČR, budou zveřejněny v manuálu ”Veřejně prospěšné programy 

AŠSK ČR ve školním roce 2003-04”. Ten bude od poloviny srpna 2003 k dispozici na 



 

krajských úřadech, na pedagogických centrech, městských úřadech větších měst a dále na 

Okresních a Krajských radách AŠSK ČR. 

Kontaktní adresa sportovních soutěží typu C: Dr. Ladislav Petera, CSc., Asociace školních 

sportovních klubů ČR, José Martího 31, 162 52 Praha 6, tel. 220 172 145, fax 220 562 235, e-

mail: petera@ftvs.cuni.cz, www.ftvs.cuni.cz/assk. 

2.4. Soutěže v oblasti speciálního školství 

C 30) Mistrovství ČR dětí a mládeže v plavání (12. ročník, Český svaz mentálně 

postižených sportovců) - 3 kategorie dle typu postižení 

spec. školy - ÚK (4/2003)  

C 31)  Mistrovství ČR dětí a mládeže v přespolním běhu (6. ročník, Český svaz 

mentálně postižených sportovců) - 3 kategorie dle typu postižení 

 spec.školy - ÚK (26-27.9.2003 ) 
Kontaktní adresa soutěží C 29 a 30: Mgr. Alena Erlebachová, Zvláštní škola, Husova 784, 

464 01 Frýdlant, tel. 482312110, e-mail: zvps@volny.cz. 

C 32) Sportovní soutěže mentálně postižených (Český svaz mentálně postižených 

sportovců) - 6 kategorií (dívky, chlapci, ženy, muži, ženy B, muži B), 10 sportů, spec. školy a 

zařízení pro mentálně postižené  

K (cyklistika a přespolní běh 9/2003, stolní tenis 10-11/2003, košíková a lyžování 1/2004, 

plavání, malá kopaná a florbal 3-4/2004, atletika 5/2004), Ú (přespolní běh 26-27.9.2003, 

cyklistika a stolní tenis 11-12/2003, košíková a lyžování 1/2004, florbal 1-5/2003, 

plavání 4/2004, atletika, tenis a malá kopaná 5-6/2004) 

Kontaktní adresa: Dr. Pavel Svoboda, Český svaz mentálně postižených sportovců, 

Durychova 1381, 500 00 Hradec Králové, tel. 495 518 661, e-mail: svoboda 

csmps@tiscali.cz. 

C 33) Turistický sraz dětských domovů (Federace dětských domovů) - 1 kategorie bez 

rozlišení věku   

dětské domovy – Š, R, Ú 
Kontaktní adresa: : Mgr. Zdena Havlasová, Federace dětských domovů, Palackého 515, 288 

02 Nymburk, tel. 325 513 946, e-mail: domovspskol@iol.cz. 

2.5. Ostatní soutěže 

C 34) Baltík + Baltazar 2003 – programátorská tvůrčí soutěž (10. ročník, SGP Systems, s. r. 

o.) – 2 kategorie dle věku 

ZŠ, SŠ – ÚK (10/2003, v  rámci veletrhu INVEX, Brno) 
Kontaktní adresa: Ing. Lýdia Ševčuková, SGP systems, s. r. o., L. Janáčka 180, 686 01 

Uherské Hradiště, tel. 575 551 089, e-mail: sgp@sgp.cz, www.sgp.cz. 

C 35) Soutěž dětí a mládeže v radioelektronice (27. ročník, Český radioklub) - 3  kategorie 

dle věku 

ZŠ, SŠ - O (3/2004), K (4/2003), Ú (28.-30.5.2004, České Budějovice) 

Kontaktní adresa: Vladislav Zubr, Dům dětí a mládeže, Kozinova 9, 500 00 Hradec Králové, 

tel. 495 514 531-3, fax 495 511 208, e-mail: info@barak.cz, www.barak.cz.  

C 36) Literární soutěž SPUSA 2003 (11. ročník, The SPUSA - Společnost přátel USA) - 

literární soutěž v angličtině - 3 kategorie dle ročníku školy 

ZŠ - ÚK (uzávěrka 3/2004, slavnostní vyhlášení 4/2004, Praha) 
SŠ, VŠ – ÚK (uzávěrka 3/2004, 2. kolo 3/2004, slavnostní vyhlášení 5/2004, Praha) 

Kontaktní adresa: Štěpánka Maňhalová, Vzdělávací středisko SPUSA, Rytířská 10, 110 00 

Praha 1, tel. 224 210 813, fax 224 215 561, e-mail: spusa@mbox.vol.cz, www.spusa.cz. 



 

C 37) Debatní pohár - (7. ročník, Asociace debatních klubů) - soutěže družstev 

v debatních duelech - čeština, angličtina 

SŠ - Š (podzimní soutěž 1.9.-21.12.2003; jarní soutěž 1.1.- 30.4.2004 ) 

C 38) Za svým slovem si stojím (4. ročník, Asociace debatních klubů) - soutěž v rétorice - 

4 kategorie dle věku a typu školy 

ZŠ, ZvŠ - podzimní soutěž Š (10-11/2003), Ú (12/2003); jarní soutěž Š (1-3/2004), Ú 

(4/2004) 

C 39) Dětská debatní liga (4. ročník, Asociace debatních klubů) - soutěže družstev 

v debatních duelech 

ZŠ - Š, K (1.9.2003-30.4.2004), Ú (4/2004, Litomyšl) 

C 40) Debatní liga - (9. ročník, Asociace debatních klubů) – soutěže družstev 

v debatování – čeština, angličtina 

SŠ -  K (11-12/2003), Z (3/2004), Ú (30.4.-2.5.2004) 

Kontaktní adresa soutěží C 37 až 40: Mgr. René Brinda, Asociace debatních klubů, Nová 

1007, 742 58 Příbor, tel. 602 830 370, tel./fax 556 723 306, e-mail: debata@iol.cz, 

www.debating.net/adk. 

C 41) Soutěže modelářských odborností (Svaz modelářů ČR) - 6 odborností (letecké, 

raketové, lodní,  železniční, automobilové modelářství a stavitelé plastikových modelů) -

 různé kategorie dle věku 

ZŠ - O (3-4/2003), K (4-5/2003), Ú (6/2003) 
Kontaktní adresa: Mgr. Miroslav Navrátil, tajemník Svazu modelářů ČR, U Pergamenky 3, 

170 00 Praha 7, tel. 266 722 222, e-mail: navratil@svaz-modelaru.cz, 

www.svazmodelaru.cz. 

C 42) Soutěž učňů stavebních oborů (8. ročník, firma ABF, a. s.) - soutěž žáků 2. a 3. 

ročníků SOU, OU, O a ISŠ - 5 oborů (zedník, obkladač, truhlář, montér suchých staveb, 

kameník-kamenosochař) 

SOU, OU, O, ISŠ – K (Ostrava 11/2003,   Brno 4/2004, České Budějovice 4/2004, 

Praha 2/2004, Karlovy Vary 6/2004, Teplice 5/2004, Bánská Bystrica 5/2004), Ú (9/2004, 

Praha – PVA Letňany) 

Kontaktní adresa: PhDr. Lenka Ulrychová, ABF, a. s., Václavské nám. 29, 111 21 
Praha 1, tel. 222 891 136, fax 222 891 199, e- mail: ulrychova@abf.cz, www.suso.cz. 

C 43) ”Učeň automechanik 2004” (10. ročník, Svaz autoopraven ČR) - soutěž žáků 3. 

ročníků SOU a U oboru MO SMV - automechanik 

SOU, U - Š (4/2004), K (do 15.5.2004), Ú (6/2004) 
Kontaktní adresa: Ing. Milan Vorel, ředitel SOŠ a SOU, Weilova 4, 102 00  Praha 10, tel. 274 

862 689, fax 274 868 746, e-mail: mailbox@skolahostivar.cz, www.skolahostivar.cz; Ing. 

Vratislav Kšica, ředitel Integrované střední školy automobilní, Křižíkova 15/612, 602 00 

Brno, e-mail: redskoly@issabrno.cz. 

C 44) Soutěž odborných dovedností žáků elektrotechnických oborů (9. ročník, Asociace 

energetického a elektrotechnického vzdělávání) 

SOU a ISŠ - Š (9-10/2003), R (12/2003), Ú (2/2004) 
Kontaktní adresa: Bc. Karel Kubza, SOŠ a SOU, Hradební ul.1029, 500 03 Hradec 
Králové, tel. 495 513 391,  fax 495 511 518, e-mail: kubza@hradební.cz., 
www.hradební.cz. 

C 45) Zlatý pohár LINDE (8. ročník, firma Linde Technoplyn, a. s.) - mezinárodní soutěž 

žáků středních škol ve svařování plamenem, elektrickým obloukem a svařování elektrickým 

obloukem v ochranné atmosféře 



 

SOŠ, SOU - ÚM (20.-21.4.2004, Frýdek-Místek) 

Kontaktní adresa: Mgr. Bc. Zdeněk Bužek, Integrovaná střední škola, Lískovecká 2089, 738 

01Frýdek Místek, tel. 558 482 720, fax 558 621 807, e-mail: issfm.pv@applet.cz, 

www.issfm.cz. 

C 46) Vědomostní olympiáda Cechu topenářů a instalatérů ČR (3. ročník, Cech topenářů 

a instalatérů ČR) - vědomostní soutěž žáků 2.-3. ročníků SOU a U v oboru topenář a instalatér 

SOU, U – Š (12/2003), K (3/2004), Ú (4/2004 Brno) 
Kontaktní adtresa: Franz Ziegler, Cech topenářů a instalatérů ČR, Jílová 38, 639 00 Brno, 

tel./fax 543 234 746, e mail: cti@sou-jilova.cz, www.cechtop.cz. 

C 47) Zlatá udice (31. ročník, Český rybářský svaz) – rybářská soutěž družstev pro mládež 

do 17 let 

ZŠ, SŠ - M (4/2004), O (5/2004), Z (6/2004), Ú (6/2004) 
Kontaktní adresa: Dana Fišerová, Český rybářský svaz - odd. sportu a mládeže, Nad 

Olšinami 31, 100 00 Praha 10, tel. 274 811 751-3, fax 274 811 754, e-mail: 
fiserova@rybsvaz.cz, www.rybsvaz.cz. 

C 48) Mladý zahrádkář (18. ročník, Český zahrádkářský svaz) - 2 kategorie dle ročníku 

školy 

ZŠ - M (3/2004), O (5/2004), Ú (6/2004)  
Kontaktní adresa: Stanislava Jeřábková, Český zahrádkářský svaz, Rokycanova 318/15, 
130 00 Praha 3, tel. 222 782 710, fax 222 782 711, e-mail: zahradkari@vol.cz, 
www.zahradkari.cz. 

C 49) Chovatelské dovednosti mladých (36. ročník, Český svaz chovatelů) - 2 kategorie 

dle věku, 10 odborností 

ZŠ, SŠ - M (2/2004), O (4/2004), Ú (8/2004) 
Kontaktní adresa: Jana Korbová, Český svaz chovatelů, Maškova 3, 182 53  Praha 8 - 

Kobylisy, tel. 284 683 437, fax 284 681 451, e-mail: CSCH@comp.cz. 

C 50) Zlatá srnčí trofej (33. ročník, Českomoravská myslivecká jednota) - 2 kategorie dle 

ročníku školy 

ZŠ - M (4/2004), O (5/2004), Ú (7-8/2004) 
Kontaktní adresa: Věra Tvrdoňová, Českomoravská myslivecká jednota, Jungmannova 25, 

115 25 Praha 1, tel. 224 948 456, fax 224 948 459. 

C 51) Ekologická olympiáda (9. ročník, Český svaz ochránců přírody) - 1 kategorie 

SŠ - Š (9/2003), R (10/2003), Ú (5/2004) 
Kontaktní adresa: Jana Stibralová, Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP, pošt. 

přihrádka 447, 111 21 Praha 1  tel. 224 912 466, fax 224 921 765, e-mail: js@smop.cz, 

www.smop.cz. 

C 52) Mendelovy Hynčice (3. ročník, Církevní střední škola a Střední zdravotnická škola 

sv. Anežky České  ODRY) - celorepubliková biologická soutěž - 1 kategorie 

SŠ -  zaslání přihlášky do 20.12.2003, odevzdání prací do 27.2.2004, Ú (6.4.2004) 

Kontaktní adresa: Mgr. Iris Pavelková, Církevní střední škola a Střední zdravotnická 

škola sv. Anežky České ODRY, Tř. 1. máje 37, 742 35 Odry, tel./fax 556 730 129, e-mail: 

info@essodry.cz, www.essodry.cz. 

C 53) Český cukrář (7. ročník, Společenstvo cukrářů ČR) - celostátní soutěž žáků 

odborných škol v cukrářských znalostech a dovednostech - 2 kategorie 

SOŠ - Ú (3/2004) 



 

C 54) Brněnský soudek (9. ročník, Obchodní a hotelová škola v Brně, s. r. o.) - celostátní 

soutěž žáků odborných škol - 2 obory (znalosti o pivu, pivovarnictví a technika točení piva) 

HŠ, SOŠ, SOU -  Ú (10/2004, Brno) 
Kontaktní adresa soutěží C 53 a 54: JUDr. Helena Fišerová, tajemník soutěže, Obchodní a 

hotelová škola, s.r.o., Bosonožská 9, 625 00 Brno, tel. 547 218 247, fax 547 218 053, e-mail: 

info@hotskolabrno.cz, www.hotskolabrno.cz. 

C 55) Mladý sommelier (9. ročník, Sommelier klub Brno, Obchodní a hotelová škola 

v Brně, s. r. o., Vinařská akademie Valtice, Asociace sommelierů ČR) - celostátní soutěž 

mladých znalců vína - 2 kategorie 

HŠ, SOŠ, SOU - Š (11/2003), Ú (12/2003, Brno) 

C 56) Brněnský šejkr (9. ročník, Obchodní a hotelová škola v Brně, s. r. o., Česká 

barmanská asociace) - celostátní soutěž žáků odborných škol - 2 obory (znalost o nápojích a 

míchání nápojů) 

HŠ, SOŠ, SOU - Š (3/2004), Ú (4/2004, Brno) 
Kontaktní adresa soutěží C 55 a 56: PhDr. Ludmila Bartoňová, ředitelka Obchodní 

hotelové školy, s. r. o., Bosonožská 9, 625 00 Brno, tel. 547 218 247, fax 547 218 053, e-

mail: info@hotskolabrno.cz, www.hotskolabrno.cz. 

C 57) Co víš o československých legiích (1. ročník, Odkaz legionářů a odboje v naší 

vlasti) - 1 kategorie dle ročníku školy 

ZŠ - Š (1-3/2004), K (4-5/2004), Ú (6/2004)  

Kontaktní adresa: Ing. Miloslav Fryščok, Občanské sdružení Odkaz legionářů a odboje 

v naší vlasti, 602 00 Brno, Česká  31, tel. 542 219 703, fax 542 216 633, e-mail: 

legie@rysavy.cz, www.rysavy.cz. 

C 58) List z naší rodinné kroniky (Národní centrum pro rodinu a Asociace center pro 

rodinu) - literárně výtvarná soutěž u příležitosti 10. výročí Mezinárodního roku rodiny 

vyhlášeného OSN pro rok 2004 – 4 kategorie dle věku (5-16 let) 

ZŠ - KK (uzávěrka 15.1.2004), ÚK, MK 

Kontaktní adresa: Mgr. Jana Jamborová, Národní centrum pro rodinu, Průchodní 2, 602 

00 Brno, tel./fax 542 214 865, e-mail: ncpr@volny.cz, www.rodiny.cz. 

 

Obecná ustanovení: 

 

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

právo změnit v přehledu uvedené termíny konání jednotlivých stupňů soutěží, příp. místa 

konání ústředních kol. Přesné termíny a místa konání budou uvedeny v propozicích a 

pozvánkách na soutěž, u sportovních soutěží ve výše zmíněné brožuře ”Veřejně prospěšné 

programy AŠSK ČR ve školním roce 2003/04”. 

2. Věkové kategorie u sportovních soutěží: 

kategorie I. (mladší děti) - 1. až 3. ročník ZŠ (ročník narození 1997, 1996, 1995, 1994) 

kategorie II. (starší děti) - 4. až 5. ročník ZŠ (ročník narození 1994, 1993, 1992) 

kategorie III. (mladší žáci) - 6. až 7. ročník ZŠ (ročník narození 1992, 1991, 1990) a 

odpovídající ročníky víceletých gymnázií 

kategorie IV. (starší žáci) - 8. až 9. ročník ZŠ (ročník narození 1990, 1989, 1988) a 

odpovídající ročníky   víceletých gymnázií 

kategorie V. (studenti) - 1. až 4. ročník SŠ (ročník narození 1988, 1987, 1986, 1985, 1984) 

a odpovídající   ročníky víceletých gymnázií 

3. Legenda: 



 

Š, ŠD, M, O, R, K, Z, Ú - školní kolo, tzv. ”domácí kolo”, místní kolo, okresní kolo, 

regionální kolo,    krajské kolo, zemské kolo, ústřední kolo 

ÚM - závěrečný stupeň soutěže s mezinárodní účastí 

(O) - okresní kolo, které se uskuteční podle možností 

OK, KK, ÚK, MK - příslušný stupeň soutěže realizovaný ”korespondenční formou” 

(zaslání úkolů, výrobků apod. na místo a do termínu dle propozic soutěže), tj. bez 

fyzické účasti soutěžících 

ZŠ - základní škola (příp. odpovídající nižší ročníky víceletých gymnázií), SŠ - střední 

škola, G - gymnázium, ZUŠ - základní umělecká škola, ZvŠ - zvláštní škola, ISŠ - 

integrovaná střední škola, HŠ – hotelová škola, SVČ - středisko pro volný čas dětí a 

mládeže, apod. - zkratky škol, příp. školských zařízení, jimž jsou soutěže či příslušné 

kategorie, obory soutěží určeny. Za těmito zkratkami jsou uvedena označení kategorií, 

pokud jsou běžně užívána (např. u Matematické olympiády ”P” značí ”programování”, 

Z9, Z 8 .... příslušné kategorie této soutěže) 

RVJ - rozšířená výuka jazyků. 

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

určená žákům 7. ročníků ZŠ je i pro žáky 2. ročníků osmiletých gymnázií apod.). 

Podrobnosti budou uvedeny v organizačních pokynech a propozicích k jednotlivým 

soutěžím či přehlídkám a bulletinech vydávaných subjekty a řídícími orgány, které 

zabezpečují jednotlivé soutěže na úrovni ústředí. 

5. Při přípravě rozpočtů na jednotlivé akce doporučujeme uplatnit individuální diferencovaný 

přístup při určení položky nájemné, a to s ohledem na poslání školy, školského zařízení a 

stupeň soutěže, ale i s ohledem na nutnost snížit výdaje státního rozpočtu. 

6. Distribuce soutěžních úkolů (pro školní a okresní kola) a propozic celé řady soutěží typu A 

a typu B bude realizována prostřednictvím odborů školství mládeže a tělovýchovy 

krajských úřadů. Tyto útvary obdrží rovněž od subjektů a řídících orgánů, které 

zabezpečují jednotlivé soutěže na úrovni ústředí,  potřebný počet výtisků úkolů pro krajská 

kola těchto soutěží. 

7. Finanční prostředky na zabezpečení okresních a krajských kol vybraných soutěží delimituje 

MŠMT krajským úřadům. Tyto orgány veřejné správy organizací těchto akcí pověří školy 

a školská zařízení ve své působnosti, příp. jiné subjekty (§ 3 odst. 7 vyhlášky MŠMT ČR 

č. 431/1992 Sb., ve znění vyhlášky MŠMT č. 182/1998 Sb.), a to v úzké spolupráci se 

subjekty a řídícími orgány, které zabezpečují jednotlivé soutěže na úrovni ústředí). 

 
 

 


