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Část normativní  

 

- Program spolupráce ve vzdělávání a vědě mezi vládou České republiky a vládou Dánského království pro rok 2000,  

   podepsaný v Praze dne 13.září 2000 (angl. znění) 

- Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 13 /2000, kterým se mění a doplňuje Příkaz ministra školství, mládeže a  

   tělovýchovy č. 10/1997 o stanovení horní hranice celkového počtu vyučovacích hodin vyučovaných v jednom týdnu na  

  základních a středních školách zřizovaných státem a obcemi 

 

 

Část metodická 

 

- Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže  

- Výzva MŠMT k Evropskému roku jazyků 2001 pro základní, střední a vyšší odborné školy 

- Metodický pokyn k zařazení učiva “úvodu do světa práce” do vzdělávacích programů středních škol 

- Učební plán studijního oboru 23-45-L/001 Mechanik seřizovač, čtyřleté denní studium 

 

 

Část oznamovací  
 

- Výzva Evropské komise k vyjádření zájmu č. DG EAC/21/2000 týkající se poskytování služeb v oblasti vzdělávání,    

   odborného vzdělávání, kultury, audiovizuální politiky, sportu, občanství a mládeže 

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

   pedagogických pracovníků 

- Informace o schválení inovovaných učebních dokumentů pro studijní obor středních odborných učilišť 23-45-L/001  

  Mechanik seřizovač, čtyřleté denní studium 

- Informace o zrušení  platnosti některých učebních dokumentů odborných učilišť   

- Informace o učebních dokumentech odborných učilišť a praktických škol  

- Informace o platnosti učebních dokumentů zvláštní školy pro sluchově postižené, přípravného stupně pomocné školy a   

  pomocné školy pro sluchově postižené 

- Oznámení  o  změně  podzimního  termínu  konání  státní  všeobecné  jazykové  zkoušky 

- Oznámení o vydání nových učebních dokumentů skupin oborů 28, 32, 33 a 65 pro učební obory středních odborných učilišť    

  a učilišť 

- Informace o udělení schvalovacích doložek 

- Informace pro střední školy 

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

  odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001, v Organizaci školního roku 2000/2001 (sešit č. 6/2000 Věstníku  

  MŠMT ČR) 

 

 

Poznámka : Texty neprošly korekturou. 
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ČÁST NORMATIVNÍ 

________________________________________________________________ 

 
 

 

 P r o g r a m m e 

 of  Educational and Scientific Co-operation between 

 the Government of the Kingdom of Denmark and the Government 

of the Czech Republic 

 for the year 2000 

 

The Government of the Kingdom of Denmark and the Government of the 
Czech Republic ( hereinafter referred to as the “Contracting Parties” )  in order 

 to develop and strengthen the co-operation  between the Kingdom of Denmark and 
the Czech Republic, 

 with the aim to encourage and support educational, scientific and youth relations 
between the two states, 

have agreed as follows. 

 

 I. EDUCATION AND SCIENCE 

 Article 1 

  The Contracting Parties shall encourage within their possibilities the 
co-operation between universities and other institutions of higher education and 
research of  both states. 

 Article 2 

 The Contracting Parties  shall grant  each other scholarships for  students, 
university teachers and scientific workers for a total period  of 36 months. Generally, 
the length of stay will be between 2 and 9 months. The Contracting Parties shall  



facilitate that these scholarships will be used also for the study of language, literature 
and culture of the other state. 

 Article 3 

 The Contracting Parties shall exchange up to 3 university teachers or  
scientific workers for study and research visits  for a period of up to 10 days each. 

Article 4 

   The Contracting Parties shall invite 3 scientific workers for research visits or 
exchange of  experience. Each stay must not exceed 10 days. 

 

 

Article 5 

 The Contracting Parties  shall  grant each other 3 scholarships for  
participation in summer courses. 

 Article 6 

 The Contracting Parties shall, within their possibilities, encourage  direct 
co-operation between universities and institutions of  higher education with a view of 
enabling study or research  stays of specialists, organisation of joint seminars  of 
scientific or pedagogical nature. Such co-operation will concern also the area of 
special education and adult education. Details of such co-operation will be negotiated 
directly between the relevant institutions. 

 Article  7 

 The Contracting Parties shall within their possibilities exchange  information  
about study programmes and curricula, which are used at schools  of various types 
and levels as well as in the institutions of  adult education. 

 Article 8 

  The Contracting Parties regard  the teaching of the language of the other 
Party as an important  component of their co-operation. 

 The Czech side shall support  the establishment of  the  lectureship of the 
Czech language and literature at one of  the Danish universities, if the possibility of 
such a lectureship arises.  

           The Danish side will support the  lectureship of the Danish language and 
literature at Charles  University in Prague. 

 

 Article 9 

 The Contracting Parties shall encourage the co-operation between the 
institutions of the Academy of Sciences of the Czech Republic and other institutions 
of research and development in the Czech Republic and Danish  institutions of 
education and/or science. Details of such co-operation shall be  negotiated directly 
between the institutions concerned. 

 Article 10 



  The Contracting Parties shall support the exchange of scientific information 
and publications and will inform each other about the congresses, conferences, 
symposia and similar meetings. 

 

II. YOUTH 

 Article 11 

 The Contracting Parties shall encourage direct contacts and co-operation 
between youth organisations. 

 

III. ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL PROVISIONS 

Article 12 

 

Administrative provisions 

 Education and Science 

1. Long-term scholarships (Article 2) 

    The nominations for scholarships offered under Article 2 shall be submitted to the 
receiving  Party not later than March 1st of the current year. The nominations shall 
include the following information about the applicant: 

- academic degrees 

- a comprehensive curriculum vitae 

- an extended plan of activities 

- a list of publications if any 

- command of foreign languages 

  Not later than ten weeks after the receipt of the nomination the receiving side 
shall inform the sending side whether the candidate and his/her study plans have 
been accepted and if so, also state the name and address of the host institutions. 
The exact date of the scholarship holder´s arrival shall be notified at least two weeks 
in advance. 

2. Short-term visits (Article 3 and 4) 

  The sending Party shall transmit to the receiving Party, not later than two 
months before a visit, necessary information about the persons whom it would like to 
send, including programme of stay, command of languages and proposed time of 
visit. The exact date of arrival shall be agreed upon between the Parties or relevant 
institutions and specialists not later than three weeks prior to departure from the 
sending  country. 

 According to Article 4 the Contracting Parties shall  transmit invitations to 
research workers from the other country for study visits and/or exchange of 
experience.  

  The receiving Party shall notify the sending Party, not later than five weeks 
after the invitation have been transmitted, whether invitations have been accepted, 
and if so when the visits are going to take place. 



 The programme of the visit, including the exact date of arrival and departure 
shall be agreed upon between the inviting institution and the research worker directly, 
not later than three weeks prior to the arrival of the research worker. 

3. Summer courses  (Article 5) 

  The nominations for the summer courses referred to in the Article 5 shall be 
submitted before April 30 of the current year. The nominations shall include the data 
as requested on the prescribed application forms. 

 The receiving side shall inform the sending Party within five weeks from the 
reception of the nomination whether the applicant has been accepted. 

 

4. Lecturers (Article 8) 

 According to Article 8 a Danish lecturer is assigned to teach Danish language 
and culture at the Faculty of Philosophy of Charles University in Prague. The 
lecturer´s assignment is proposed for at least one academic year and may be 
renewed upon mutual agreement. The Czech side shall inform about the possibility to 
prolong the lecturer´s  assignment for the following academic year not later than 
March 1 of the current year. In case of replacement of the lecturer, the Czech side to 
the same date shall invite the Danish side to submit the nomination of the new 
lecturer with the necessary documentation (curriculum vitae, qualifications and years 
of experience). The lecturer shall receive his/her salary in accordance with the 
financial regulations of the Czech Republic and the Czech side shall assist in 
providing accommodation for the lecturer during the lectureship. 

Article 13 

   The respective  authorities of  the Contracting Parties will cover the expenses  
of the necessary medical care in case of sudden illness or injury of the persons 
accepted  within the framework of this Programme.  

Article 14 

Financial Provisions 

Education and Science 

1. The sending side shall cover the travel costs to the place of destination in 

    the receiving country and back in accordance with the  financial    
    regulations of the receiving side.  

2. Scholarships and allowances mentioned bellow will be reviewed at intervals in 
order to consider adjustments to the cost of living in accordance with the financial 
regulations. 

Long-term stays  

The Czech side shall offer: 

a) a study under the same conditions as for Czech students and  
a monthly scholarship of 4000 Czech crowns /CZK/ for students and 4 500 Czech 
crowns for postgraduates, pedagogical and scientific workers, 

b) assistance in providing accommodation in student dormitories and  meals in 
student canteens under the same conditions as for Czech students. 



The Danish side shall offer : 

  A study under the same conditions as for Danish students and a  monthly 
scholarship  of 5000 DKK for students, research workers or specialists to cover all 
expenses during the study stay, including accommodation. The host institutions will 
normally assist the scholarship holders with arrangement of accommodation. 

 

4. Short-term  visits  

The Czech side shall  offer: 

- a daily allowance for meals and pocket money in agreement with the valid  legal 
and financial regulations of the state of the receiving Party and free accommodation 
in a hotel or a similar facility. 

The Danish side shall offer 

- a daily allowance to cover accommodation, meals and pocket money in agreement 
with the valid legal and financial regulations of the state of the receiving Party.  

 

5. Summer courses 

 The respective institutions of the Contracting Parties shall cover the tuition fee, 
excursions, accommodation, meals and pocket money to participants of  the 
summer schools nominated under this Program. 

 

V. FINAL   PROVISIONS 

Article 15 

 This Programme does not preclude the realisation of other activities agreed 
upon by the Contracting Parties through diplomatic channels. 

 This Programme shall enter into force on the day of signature and will be valid 
until December 31, 2000. 

 After the expiration of this Programme any other exchange programme, joint 
activities or project carried out on its basis, which has not yet been completed, will be 
governed by the provisions of this Programme until its realisation.  

 

   Done in Prague on the day of September 13, 2000, in two original copies in 
the  English language, both copies being equally authentic. 

 

    Eduard Zeman, v.r.                                   ULRIK HELWEG 
LARSEN, v.r. 

For the Government of                                  For the Government of 

the Czech Republic                                          the Kingdom of 
Denmark  

 

 



 

 

 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

čj. 19 217/2000 - 23 

V Praze dne 22. srpna 2000 

 

P ř í k a z 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

č. 13 /2000,  

kterým se mění a doplňuje Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy  

č. 10/1997 o stanovení horní hranice celkového počtu vyučovacích hodin vyučovaných v jednom 

týdnu na základních a středních školách zřizovaných státem a obcemi  
 

 

1.  náměstkovi ministra 

náměstkům ministra 

vrchním ředitelům 

ředitelům odborů 

vedoucím samostatných oddělení 

ředitelům školských úřadů 

ředitelům středních škol a učilišť 

 

I. 1. Studijní a učební obory středních odborných učilišť zahrnuté   do kategorií M, N, P, R,  se zařazují 

včetně učebních oborů učilišť do osmi kategorií podle maxima týdenního rozsahu teoretické výuky  

a do třinácti kategorií podle maxima týdenního rozsahu odborného výcviku. Nové zařazení a 

příslušné hodnoty parametru F jsou uvedeny  v Příloze č. 1 tohoto příkazu v tabulkách:  

- Kategorie oborů pro určení hodnoty parametru F; 

- Hodnoty parametru F  - tabulka T; 

- Hodnoty parametru F - tabulka OV. 

 2. Pro středoškolské obory vzdělání se stanovují některé další zásady pro dělení vyučovacích hodin  

a organizaci vyučování. Tyto zásady jsou uvedeny v Příloze č. 2 ”Dělení vyučovacích hodin 

předmětů při výuce ve středoškolských oborech vzdělání” a vztahují se jak pro postup 1 ( část III. 

Postup 1), tak pro postup 2 (část IV/2 ). Část IV/2 “Zásady dělení tříd do skupin při použití postupu 

2” zůstává v platnosti”. 

 

II.  Ruší se alternativní učební plán vydaný pokynem MŠMT ČR dne 31. 5. 1991 pod čj.16994/1991-21 

s účinností od 1. září 2001 počínaje 1. ročníkem. 

 

III.  Tento příkaz nabývá účinnosti dnem 1. září 2001. 

 

 

 

  Mgr. Eduard Zeman, v.r. 

  ministr 
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21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství T6 T5    OV12 OV2 OV13   
23 Strojírenství a strojírenská výroba T7 T4 T2 T1 OV2 OV12 OV3 OV13 OV5 OV6 

26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika T8 T6 T2 T1  OV11 OV3 OV12 OV5 OV6 

28 Technická chemie a chemie silikátů T7 T4  T1 OV1  OV3 OV14  OV7 

29 Potravinářství a potravinářská chemie  T3 T2 T1   OV4 OV14 OV5 OV5 

31 Textilní výroba a oděvnictví T7 T6 T2 T1 OV2  OV3  OV5 OV6 

32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů  T2 T2 T1   OV5 OV16 OV5 OV7 

33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů T6 T5 T2 T1 OV2  OV3 OV15 OV5 OV7 

34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie  T3     OV4 OV15   

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie  T4 T2 T1   OV3 OV14 OV5 OV6 

37 Doprava a spoje T8 T5    OV11 OV2    
41 Zemědělství a lesnictví T7 T3  T1 OV2  OV4 OV15  OV5 

63 Ekonomika a administrativa T8 T7   OV1  OV2    
64 Podnikání v oborech, odvětví T8    OV1      
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus T7 T4 T5 T1 OV1  OV4  OV2 OV5 

66 Obchod T8 T5 T2 T1 OV1  OV4 OV13 OV5 OV7 

69 Osobní a provozní služby  T4  T2   OV3 OV14  OV5 

82 Umění a užité umění T7 T4    OV13  OV15   
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třídy T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

33 0,333 0,463 0,602 0,647 0,682 0,759 0,844 0,971 

32,8 0,335 0,466 0,605 0,651 0,687 0,764 0,849 0,977 

32,6 0,337 0,469 0,609 0,655 0,691 0,768 0,854 0,983 

32,4 0,340 0,472 0,613 0,659 0,695 0,773 0,859 0,989 

32,2 0,342 0,475 0,617 0,663 0,699 0,778 0,865 0,995 

32 0,344 0,478 0,621 0,667 0,704 0,783 0,870 1,002 

31,8 0,346 0,481 0,625 0,671 0,708 0,788 0,875 1,008 

31,6 0,348 0,484 0,628 0,676 0,713 0,793 0,881 1,014 

31,4 0,350 0,487 0,632 0,680 0,717 0,798 0,887 1,021 

31,2 0,353 0,490 0,637 0,684 0,722 0,803 0,892 1,027 

31 0,355 0,493 0,641 0,689 0,726 0,808 0,898 1,034 

30,8 0,357 0,496 0,645 0,693 0,731 0,813 0,904 1,041 

30,6 0,359 0,499 0,649 0,698 0,736 0,819 0,910 1,047 

30,4 0,362 0,503 0,653 0,702 0,741 0,824 0,916 1,054 

30,2 0,364 0,506 0,658 0,707 0,746 0,829 0,922 1,061 

30 0,367 0,509 0,662 0,712 0,751 0,835 0,928 1,068 

29,8 0,369 0,513 0,666 0,716 0,756 0,841 0,934 1,076 

29,6 0,372 0,516 0,671 0,721 0,761 0,846 0,941 1,083 

29,4 0,374 0,520 0,676 0,726 0,766 0,852 0,947 1,090 

29,2 0,377 0,523 0,680 0,731 0,771 0,858 0,953 1,098 

29 0,379 0,527 0,685 0,736 0,777 0,864 0,960 1,105 

28,8 0,382 0,531 0,690 0,741 0,782 0,870 0,967 1,113 

28,6 0,385 0,534 0,694 0,747 0,787 0,876 0,973 1,121 

28,4 0,387 0,538 0,699 0,752 0,793 0,882 0,980 1,129 

28,2 0,390 0,542 0,704 0,757 0,799 0,888 0,987 1,137 

28 0,393 0,546 0,709 0,763 0,804 0,895 0,994 1,145 

27,8 0,396 0,550 0,714 0,768 0,810 0,901 1,001 1,153 

27,6 0,399 0,554 0,720 0,774 0,816 0,908 1,009 1,161 

27,4 0,401 0,558 0,725 0,779 0,822 0,914 1,016 1,170 

27,2 0,404 0,562 0,730 0,785 0,828 0,921 1,024 1,178 

27 0,407 0,566 0,736 0,791 0,834 0,928 1,031 1,187 

26,8 0,410 0,570 0,741 0,797 0,840 0,935 1,039 1,196 

26,6 0,414 0,574 0,747 0,803 0,847 0,942 1,047 1,205 

26,4 0,417 0,579 0,752 0,809 0,853 0,949 1,055 1,214 

26,2 0,420 0,583 0,758 0,815 0,860 0,956 1,063 1,223 

26 0,423 0,588 0,764 0,821 0,866 0,963 1,071 1,233 



25,8 0,426 0,592 0,770 0,828 0,873 0,971 1,079 1,242 

25,6 0,430 0,597 0,776 0,834 0,880 0,979 1,088 1,252 

25,4 0,433 0,602 0,782 0,841 0,887 0,986 1,096 1,262 

25,2 0,437 0,606 0,788 0,847 0,894 0,994 1,105 1,272 

25 0,440 0,611 0,794 0,854 0,901 1,002 1,114 1,282 

24,8 0,441 0,615 0,798 0,857 0,905 1,006 1,117 1,284 

24,6 0,442 0,619 0,802 0,861 0,909 1,010 1,120 1,285 

24,4 0,443 0,623 0,806 0,864 0,913 1,013 1,123 1,287 

24,2 0,444 0,627 0,810 0,868 0,918 1,017 1,126 1,289 

24 0,445 0,631 0,814 0,871 0,922 1,021 1,129 1,290 

23,8 0,445 0,635 0,818 0,874 0,926 1,025 1,132 1,292 

23,6 0,446 0,639 0,822 0,878 0,930 1,029 1,135 1,294 

23,4 0,447 0,643 0,825 0,881 0,934 1,033 1,138 1,295 

23,2 0,448 0,647 0,829 0,885 0,938 1,036 1,141 1,297 

23 0,449 0,651 0,833 0,888 0,943 1,040 1,144 1,299 

22,8 0,450 0,655 0,837 0,892 0,947 1,044 1,147 1,300 

22,6 0,451 0,659 0,841 0,895 0,951 1,048 1,150 1,302 

22,4 0,452 0,663 0,845 0,898 0,955 1,052 1,153 1,304 

22,2 0,453 0,667 0,849 0,902 0,959 1,055 1,156 1,305 

22 0,454 0,671 0,853 0,905 0,963 1,059 1,159 1,307 

21,8 0,454 0,675 0,857 0,909 0,968 1,063 1,162 1,308 

21,6 0,455 0,679 0,860 0,912 0,972 1,067 1,165 1,310 

21,4 0,456 0,683 0,864 0,915 0,976 1,071 1,168 1,312 

21,2 0,457 0,687 0,868 0,919 0,980 1,074 1,171 1,313 

21 0,458 0,691 0,872 0,922 0,984 1,078 1,174 1,315 

20,8 0,459 0,695 0,876 0,926 0,988 1,082 1,177 1,317 

20,6 0,460 0,699 0,880 0,929 0,993 1,086 1,180 1,318 

20,4 0,461 0,703 0,884 0,933 0,997 1,090 1,183 1,320 

20,2 0,462 0,707 0,888 0,936 1,001 1,094 1,186 1,322 

20 0,463 0,711 0,892 0,939 1,005 1,097 1,189 1,323 

19,8 0,463 0,715 0,895 0,943 1,009 1,101 1,192 1,325 

19,6 0,464 0,719 0,899 0,946 1,014 1,105 1,195 1,327 

19,4 0,465 0,723 0,903 0,950 1,018 1,109 1,198 1,328 

19,2 0,466 0,727 0,907 0,953 1,022 1,113 1,201 1,330 

19 0,467 0,731 0,911 0,956 1,026 1,116 1,204 1,332 

18,8 0,468 0,735 0,915 0,960 1,030 1,120 1,207 1,333 

18,6 0,469 0,739 0,919 0,963 1,034 1,124 1,210 1,335 

18,4 0,470 0,743 0,923 0,967 1,039 1,128 1,213 1,337 

18,2 0,471 0,747 0,926 0,970 1,043 1,132 1,216 1,338 

18 0,472 0,751 0,930 0,974 1,047 1,136 1,219 1,340 

17,8 0,472 0,754 0,934 0,977 1,051 1,139 1,222 1,342 

17,6 0,478 0,763 0,945 0,988 1,063 1,152 1,236 1,357 

17,4 0,483 0,772 0,956 0,999 1,075 1,166 1,250 1,372 

17,2 0,489 0,781 0,967 1,011 1,088 1,179 1,265 1,388 

17 0,495 0,790 0,978 1,023 1,101 1,193 1,279 1,405 

16,8 0,501 0,799 0,990 1,035 1,114 1,207 1,295 1,421 

16,6 0,507 0,809 1,002 1,048 1,127 1,222 1,310 1,439 

16,4 0,513 0,819 1,014 1,060 1,141 1,237 1,326 1,456 

16,2 0,519 0,829 1,027 1,073 1,155 1,252 1,343 1,474 

16 0,526 0,839 1,039 1,087 1,169 1,268 1,359 1,493 

15,8 0,532 0,850 1,053 1,101 1,184 1,284 1,377 1,511 

15,6 0,539 0,861 1,066 1,115 1,199 1,300 1,394 1,531 

15,4 0,546 0,872 1,080 1,129 1,215 1,317 1,412 1,551 

15,2 0,553 0,884 1,094 1,144 1,231 1,334 1,431 1,571 

15 0,561 0,895 1,109 1,159 1,247 1,352 1,450 1,592 

14,8 0,568 0,907 1,124 1,175 1,264 1,370 1,470 1,614 

14,6 0,576 0,920 1,139 1,191 1,282 1,389 1,490 1,636 

14,4 0,584 0,933 1,155 1,208 1,299 1,408 1,510 1,658 

14,2 0,592 0,946 1,171 1,225 1,318 1,428 1,532 1,682 



14 0,601 0,959 1,188 1,242 1,336 1,449 1,554 1,706 

13,8 0,609 0,973 1,205 1,260 1,356 1,470 1,576 1,730 

13,6 0,618 0,988 1,223 1,279 1,376 1,491 1,599 1,756 

13,4 0,628 1,002 1,241 1,298 1,396 1,513 1,623 1,782 

13,2 0,637 1,017 1,260 1,317 1,417 1,536 1,648 1,809 

13 0,647 1,033 1,279 1,338 1,439 1,560 1,673 1,837 

12,8 0,657 1,049 1,299 1,359 1,462 1,584 1,699 1,866 

12,6 0,667 1,066 1,320 1,380 1,485 1,610 1,726 1,895 

12,4 0,678 1,083 1,341 1,402 1,509 1,635 1,754 1,926 

12,2 0,689 1,101 1,363 1,425 1,534 1,662 1,783 1,957 

12 0,701 1,119 1,386 1,449 1,559 1,690 1,813 1,990 

11,8 0,713 1,138 1,409 1,474 1,586 1,719 1,843 2,024 

11,6 0,725 1,158 1,434 1,499 1,613 1,748 1,875 2,059 

11,4 0,738 1,178 1,459 1,525 1,641 1,779 1,908 2,095 

11,2 0,751 1,199 1,485 1,553 1,671 1,811 1,942 2,132 

11 0,765 1,221 1,512 1,581 1,701 1,844 1,977 2,171 

10,8 0,779 1,244 1,540 1,610 1,732 1,878 2,014 2,211 

10,6 0,793 1,267 1,569 1,641 1,765 1,913 2,052 2,253 

10,4 0,809 1,291 1,599 1,672 1,799 1,950 2,091 2,296 

10,2 0,825 1,317 1,630 1,705 1,834 1,988 2,132 2,341 

10 0,841 1,343 1,663 1,739 1,871 2,028 2,175 2,388 

9,8 0,858 1,370 1,697 1,774 1,909 2,069 2,219 2,437 

9,6 0,876 1,399 1,732 1,811 1,949 2,113 2,266 2,488 

9,4 0,895 1,429 1,769 1,850 1,990 2,157 2,314 2,540 

9,2 0,914 1,460 1,808 1,890 2,034 2,204 2,364 2,596 

9 0,934 1,492 1,848 1,932 2,079 2,253 2,417 2,653 

8,8 0,956 1,526 1,890 1,976 2,126 2,305 2,472 2,714 

8,6 0,978 1,562 1,934 2,022 2,176 2,358 2,529 2,777 

8,4 1,001 1,599 1,980 2,070 2,227 2,414 2,589 2,843 

8,2 1,026 1,638 2,028 2,121 2,282 2,473 2,652 2,912 

8 1,051 1,679 2,079 2,174 2,339 2,535 2,719 2,985 
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třídy OV1 OV2 OV3 OV4 OV5 OV6 OV7 OV11 OV12 OV13 OV14 OV15 OV16  
33 0,895 1,206 1,383 1,515 1,875 2,164 2,500 0,974 1,436 1,668 1,794 1,953 2,331  

32,8 0,901 1,214 1,391 1,525 1,887 2,177 2,515 0,980 1,445 1,678 1,805 1,965 2,345  

32,6 0,906 1,221 1,400 1,534 1,898 2,190 2,531 0,986 1,454 1,688 1,816 1,977 2,360  

32,4 0,912 1,229 1,408 1,544 1,910 2,204 2,546 0,992 1,463 1,699 1,827 1,990 2,374  

32,2 0,918 1,236 1,417 1,553 1,922 2,217 2,562 0,998 1,472 1,709 1,839 2,002 2,389  

32 0,923 1,244 1,426 1,563 1,934 2,231 2,578 1,004 1,481 1,720 1,850 2,014 2,404  

31,8 0,929 1,252 1,435 1,573 1,946 2,245 2,594 1,011 1,491 1,731 1,862 2,027 2,419  

31,6 0,935 1,260 1,444 1,583 1,959 2,259 2,611 1,017 1,500 1,742 1,874 2,040 2,434  

31,4 0,941 1,268 1,453 1,593 1,971 2,274 2,627 1,024 1,510 1,753 1,886 2,053 2,450  

31,2 0,947 1,276 1,463 1,603 1,984 2,288 2,644 1,030 1,519 1,764 1,898 2,066 2,466  

31 0,953 1,284 1,472 1,613 1,996 2,303 2,661 1,037 1,529 1,775 1,910 2,079 2,482  

30,8 0,948 1,276 1,463 1,604 1,985 2,290 2,646 1,035 1,526 1,772 1,907 2,075 2,477  

30,6 0,942 1,269 1,455 1,595 1,973 2,277 2,631 1,033 1,523 1,769 1,904 2,072 2,472  

30,4 0,937 1,261 1,446 1,585 1,962 2,263 2,615 1,031 1,520 1,766 1,901 2,068 2,468  

30,2 0,931 1,253 1,438 1,576 1,950 2,250 2,600 1,029 1,517 1,762 1,898 2,064 2,463  

30 0,926 1,246 1,429 1,567 1,939 2,237 2,584 1,027 1,514 1,759 1,895 2,060 2,459  

29,8 0,920 1,238 1,421 1,557 1,927 2,223 2,569 1,026 1,511 1,756 1,892 2,056 2,454  

29,6 0,915 1,230 1,412 1,548 1,916 2,210 2,554 1,024 1,508 1,752 1,888 2,052 2,449  

29,4 0,909 1,222 1,404 1,539 1,904 2,197 2,538 1,022 1,505 1,749 1,885 2,048 2,445  

29,2 0,904 1,215 1,395 1,529 1,893 2,183 2,523 1,020 1,502 1,746 1,882 2,044 2,440  

29 0,898 1,207 1,387 1,520 1,881 2,170 2,508 1,018 1,499 1,743 1,879 2,040 2,436  

28,8 0,893 1,199 1,378 1,511 1,870 2,157 2,492 1,016 1,496 1,739 1,876 2,037 2,431  

28,6 0,887 1,191 1,370 1,501 1,858 2,144 2,477 1,014 1,493 1,736 1,873 2,033 2,426  

28,4 0,882 1,184 1,361 1,492 1,846 2,130 2,461 1,013 1,489 1,733 1,870 2,029 2,422  

28,2 0,876 1,176 1,353 1,483 1,835 2,117 2,446 1,011 1,486 1,729 1,867 2,025 2,417  

28 0,871 1,168 1,344 1,473 1,823 2,104 2,431 1,009 1,483 1,726 1,864 2,021 2,413  

27,8 0,865 1,161 1,336 1,464 1,812 2,090 2,415 1,007 1,480 1,723 1,861 2,017 2,408  

27,6 0,860 1,153 1,327 1,455 1,800 2,077 2,400 1,005 1,477 1,719 1,858 2,013 2,403  

27,4 0,854 1,145 1,319 1,445 1,789 2,064 2,385 1,003 1,474 1,716 1,855 2,009 2,399  

27,2 0,849 1,137 1,310 1,436 1,777 2,050 2,369 1,001 1,471 1,713 1,851 2,006 2,394  

27 0,843 1,130 1,302 1,427 1,766 2,037 2,354 1,000 1,468 1,710 1,848 2,002 2,390  

26,8 0,838 1,122 1,293 1,417 1,754 2,024 2,338 0,998 1,465 1,706 1,845 1,998 2,385  

26,6 0,832 1,114 1,285 1,408 1,743 2,010 2,323 0,996 1,462 1,703 1,842 1,994 2,380  

26,4 0,827 1,106 1,276 1,399 1,731 1,997 2,308 0,994 1,459 1,700 1,839 1,990 2,376  

26,2 0,821 1,099 1,268 1,390 1,720 1,984 2,292 0,992 1,456 1,696 1,836 1,986 2,371  



26 0,816 1,091 1,259 1,380 1,708 1,971 2,277 0,990 1,453 1,693 1,833 1,982 2,367  

25,8 0,810 1,083 1,251 1,371 1,697 1,957 2,262 0,988 1,450 1,690 1,830 1,978 2,362  

25,6 0,805 1,076 1,242 1,362 1,685 1,944 2,246 0,986 1,447 1,687 1,827 1,974 2,358  

25,4 0,799 1,068 1,234 1,352 1,673 1,931 2,231 0,985 1,444 1,683 1,824 1,971 2,353  

25,2 0,794 1,060 1,225 1,343 1,662 1,917 2,215 0,983 1,441 1,680 1,821 1,967 2,348  

25 0,788 1,052 1,217 1,334 1,650 1,904 2,200 0,981 1,438 1,677 1,818 1,963 2,344  

24,8 0,794 1,061 1,227 1,344 1,664 1,919 2,218 0,979 1,435 1,673 1,815 1,959 2,339  

24,6 0,801 1,070 1,237 1,355 1,677 1,935 2,236 0,987 1,446 1,687 1,829 1,975 2,358  

24,4 0,807 1,078 1,247 1,366 1,691 1,951 2,254 0,995 1,458 1,701 1,844 1,991 2,377  

24,2 0,814 1,087 1,257 1,378 1,705 1,967 2,273 1,003 1,470 1,715 1,860 2,007 2,397  

24 0,821 1,096 1,268 1,389 1,719 1,983 2,292 1,012 1,483 1,729 1,875 2,024 2,417  

23,8 0,828 1,105 1,278 1,401 1,734 2,000 2,311 1,020 1,495 1,744 1,891 2,041 2,437  

23,6 0,835 1,115 1,289 1,413 1,748 2,017 2,331 1,029 1,508 1,758 1,907 2,058 2,458  

23,4 0,842 1,124 1,300 1,425 1,763 2,034 2,350 1,038 1,521 1,774 1,923 2,076 2,479  

23,2 0,849 1,134 1,311 1,437 1,778 2,052 2,371 1,047 1,534 1,789 1,940 2,094 2,500  

23 0,857 1,144 1,323 1,450 1,794 2,070 2,391 1,056 1,547 1,804 1,957 2,112 2,522  

22,8 0,864 1,154 1,334 1,462 1,810 2,088 2,412 1,065 1,561 1,820 1,974 2,131 2,544  

22,6 0,872 1,164 1,346 1,475 1,826 2,106 2,434 1,074 1,574 1,836 1,991 2,150 2,567  

22,4 0,879 1,175 1,358 1,488 1,842 2,125 2,455 1,084 1,588 1,853 2,009 2,169 2,590  

22,2 0,887 1,185 1,370 1,502 1,859 2,144 2,477 1,094 1,603 1,869 2,027 2,188 2,613  

22 0,895 1,196 1,383 1,515 1,875 2,164 2,500 1,104 1,617 1,886 2,045 2,208 2,637  

21,8 0,904 1,207 1,395 1,529 1,893 2,183 2,523 1,114 1,632 1,904 2,064 2,228 2,661  

21,6 0,912 1,218 1,408 1,544 1,910 2,204 2,546 1,124 1,647 1,921 2,083 2,249 2,686  

21,4 0,921 1,229 1,421 1,558 1,928 2,224 2,570 1,135 1,663 1,939 2,103 2,270 2,711  

21,2 0,929 1,241 1,435 1,573 1,946 2,245 2,594 1,145 1,678 1,958 2,123 2,292 2,736  

21 0,938 1,253 1,449 1,588 1,965 2,267 2,619 1,156 1,694 1,976 2,143 2,313 2,762  

20,8 0,947 1,265 1,463 1,603 1,984 2,288 2,644 1,148 1,681 1,961 2,128 2,296 2,742  

20,6 0,956 1,277 1,477 1,618 2,003 2,311 2,670 1,139 1,668 1,946 2,113 2,278 2,721  

20,4 0,966 1,290 1,491 1,634 2,023 2,333 2,696 1,131 1,654 1,932 2,099 2,261 2,700  

20,2 0,975 1,302 1,506 1,650 2,043 2,356 2,723 1,122 1,641 1,917 2,084 2,243 2,679  

20 0,985 1,316 1,521 1,667 2,063 2,380 2,750 1,114 1,628 1,902 2,069 2,226 2,659  

19,8 0,995 1,329 1,536 1,684 2,084 2,404 2,778 1,105 1,614 1,887 2,054 2,209 2,638  

19,6 1,005 1,342 1,552 1,701 2,105 2,429 2,806 1,097 1,601 1,872 2,039 2,191 2,617  

19,4 1,015 1,356 1,568 1,719 2,127 2,454 2,835 1,088 1,588 1,857 2,025 2,174 2,596  

19,2 1,026 1,370 1,584 1,736 2,149 2,479 2,865 1,080 1,574 1,843 2,010 2,156 2,576  

19 1,037 1,385 1,601 1,755 2,172 2,505 2,895 1,071 1,561 1,828 1,995 2,139 2,555  

18,8 1,048 1,399 1,618 1,773 2,195 2,532 2,926 1,063 1,548 1,813 1,980 2,121 2,534  

18,6 1,059 1,415 1,635 1,792 2,218 2,559 2,957 1,054 1,534 1,798 1,966 2,104 2,513  

18,4 1,071 1,430 1,653 1,812 2,242 2,587 2,989 1,045 1,521 1,783 1,951 2,086 2,493  

18,2 1,082 1,446 1,671 1,832 2,267 2,615 3,022 1,037 1,508 1,768 1,936 2,069 2,472  

18 1,094 1,462 1,690 1,852 2,292 2,644 3,056 1,028 1,494 1,753 1,921 2,051 2,451  

17,8 1,107 1,478 1,709 1,873 2,318 2,674 3,090 1,020 1,481 1,739 1,907 2,034 2,430  

17,6 1,119 1,495 1,728 1,894 2,344 2,705 3,125 1,011 1,468 1,724 1,892 2,016 2,410  

17,4 1,132 1,512 1,748 1,916 2,371 2,736 3,161 1,003 1,454 1,709 1,877 1,999 2,389  

17,2 1,145 1,530 1,769 1,938 2,399 2,767 3,198 0,994 1,441 1,694 1,862 1,981 2,368  

17 1,159 1,548 1,789 1,961 2,427 2,800 3,235 0,986 1,428 1,679 1,848 1,964 2,348  

16,8 1,173 1,566 1,811 1,985 2,456 2,833 3,274 0,977 1,414 1,664 1,833 1,946 2,327  

16,6 1,187 1,585 1,833 2,008 2,486 2,867 3,313 0,989 1,431 1,684 1,855 1,970 2,355  

16,4 1,201 1,604 1,855 2,033 2,516 2,902 3,354 1,001 1,449 1,705 1,877 1,994 2,384  

16,2 1,216 1,624 1,878 2,058 2,547 2,938 3,395 1,014 1,467 1,726 1,901 2,019 2,413  

16 1,231 1,644 1,901 2,084 2,579 2,975 3,438 1,026 1,485 1,748 1,924 2,044 2,443  

15,8 1,202 1,604 1,857 2,035 2,518 2,905 3,357 1,039 1,504 1,770 1,949 2,070 2,474  

15,6 1,174 1,564 1,812 1,986 2,458 2,836 3,276 1,053 1,523 1,792 1,974 2,096 2,506  

15,4 1,145 1,524 1,768 1,937 2,397 2,766 3,196 1,066 1,543 1,816 1,999 2,123 2,538  

15,2 1,116 1,483 1,723 1,888 2,337 2,696 3,115 1,080 1,563 1,839 2,026 2,151 2,572  

15 1,087 1,443 1,678 1,840 2,277 2,626 3,035 1,095 1,584 1,864 2,053 2,180 2,606  

14,8 1,058 1,403 1,634 1,791 2,216 2,557 2,954 1,109 1,605 1,889 2,080 2,209 2,641  

14,6 1,029 1,363 1,589 1,742 2,156 2,487 2,874 1,125 1,627 1,915 2,109 2,240 2,677  

14,4 1,000 1,323 1,545 1,693 2,095 2,417 2,793 1,140 1,650 1,942 2,138 2,271 2,715  



14,2 0,972 1,282 1,500 1,644 2,035 2,347 2,712 1,156 1,673 1,969 2,168 2,303 2,753  

14 0,943 1,242 1,456 1,595 1,974 2,278 2,632 1,173 1,697 1,997 2,199 2,336 2,792  

13,8 0,914 1,202 1,411 1,547 1,914 2,208 2,551 1,190 1,722 2,026 2,231 2,370 2,833  

13,6 0,885 1,162 1,367 1,498 1,853 2,138 2,471 1,207 1,747 2,056 2,264 2,404 2,874  

13,4 0,856 1,121 1,322 1,449 1,793 2,069 2,390 1,225 1,773 2,087 2,298 2,440 2,917  

13,2 0,827 1,081 1,277 1,400 1,733 1,999 2,310 1,244 1,800 2,118 2,333 2,477 2,961  

13 0,798 1,041 1,233 1,351 1,672 1,929 2,229 1,263 1,828 2,151 2,368 2,515 3,007  

12,8 0,770 1,001 1,188 1,302 1,612 1,859 2,148 1,283 1,856 2,184 2,405 2,555 3,054  

12,6 0,782 1,017 1,207 1,323 1,637 1,889 2,183 1,303 1,886 2,219 2,444 2,595 3,102  

12,4 0,794 1,033 1,227 1,344 1,664 1,919 2,218 1,324 1,916 2,255 2,483 2,637 3,152  

12,2 0,807 1,050 1,247 1,366 1,691 1,951 2,254 1,346 1,948 2,292 2,524 2,680 3,204  

12 0,821 1,068 1,268 1,389 1,719 1,983 2,292 1,368 1,980 2,330 2,566 2,725 3,258  

11,8 0,835 1,086 1,289 1,413 1,748 2,017 2,331 1,392 2,014 2,369 2,609 2,771 3,313  

11,6 0,849 1,104 1,311 1,437 1,778 2,052 2,371 1,416 2,048 2,410 2,654 2,819 3,370  

11,4 0,864 1,124 1,334 1,462 1,810 2,088 2,412 1,440 2,084 2,453 2,701 2,868 3,429  

11,2 0,879 1,144 1,358 1,488 1,842 2,125 2,455 1,466 2,121 2,496 2,749 2,920 3,490  

11 0,895 1,165 1,383 1,515 1,875 2,164 2,500 1,493 2,160 2,542 2,799 2,973 3,554  

10,8 0,912 1,186 1,408 1,544 1,910 2,204 2,546 1,445 2,087 2,460 2,716 2,876 3,439  

10,6 0,929 1,208 1,435 1,573 1,946 2,245 2,594 1,398 2,014 2,378 2,633 2,780 3,324  

10,4 0,947 1,232 1,463 1,603 1,984 2,288 2,644 1,351 1,941 2,295 2,550 2,683 3,210  

10,2 0,966 1,256 1,491 1,634 2,023 2,333 2,696 1,304 1,868 2,213 2,466 2,587 3,095  

10 0,985 1,281 1,521 1,667 2,063 2,380 2,750 1,256 1,795 2,131 2,383 2,490 2,980  

9,8 1,005 1,307 1,552 1,701 2,105 2,429 2,806 1,209 1,722 2,049 2,300 2,394 2,865  

9,6 1,026 1,334 1,584 1,736 2,149 2,479 2,865 1,162 1,649 1,967 2,217 2,297 2,751  

9,4 1,048 1,363 1,618 1,773 2,195 2,532 2,926 1,115 1,576 1,885 2,134 2,201 2,636  

9,2 1,071 1,392 1,653 1,812 2,242 2,587 2,989 1,067 1,503 1,803 2,050 2,104 2,521  

9 1,094 1,423 1,690 1,852 2,292 2,644 3,056 1,020 1,430 1,721 1,967 2,008 2,407  

8,8 1,119 1,456 1,728 1,894 2,344 2,705 3,125 0,973 1,357 1,639 1,884 1,911 2,292  

8,6 1,145 1,490 1,769 1,938 2,399 2,767 3,198 0,995 1,388 1,677 1,928 1,956 2,345  

8,4 1,173 1,525 1,811 1,985 2,456 2,833 3,274 1,019 1,421 1,717 1,974 2,002 2,401  

8,2 1,201 1,562 1,855 2,033 2,516 2,902 3,354 1,044 1,456 1,759 2,022 2,051 2,460  

8 1,231 1,601 1,901 2,084 2,579 2,975 3,438 1,070 1,493 1,803 2,073 2,103 2,521  

7,8 1,263 1,642 1,950 2,137 2,645 3,051 3,526 1,097 1,531 1,849 2,126 2,156 2,586  

7,6 1,296 1,686 2,001 2,193 2,714 3,132 3,618 1,126 1,571 1,897 2,182 2,213 2,654  

7,4 1,331 1,731 2,055 2,253 2,788 3,216 3,716 1,157 1,614 1,949 2,241 2,273 2,726  

7,2 1,368 1,779 2,113 2,315 2,865 3,306 3,819 1,189 1,658 2,003 2,303 2,336 2,801  

7 1,407 1,830 2,173 2,381 2,947 3,400 3,929 1,223 1,706 2,060 2,369 2,403 2,881  

6,8 1,449 1,884 2,237 2,451 3,034 3,500 4,044 1,259 1,756 2,121 2,438 2,474 2,966  

6,6 1,492 1,941 2,305 2,526 3,126 3,606 4,167 1,297 1,809 2,185 2,512 2,548 3,056  

6,4 1,539 2,002 2,377 2,605 3,223 3,719 4,297 1,338 1,866 2,253 2,591 2,628 3,152  

6,2 1,589 2,066 2,453 2,689 3,327 3,839 4,435 1,381 1,926 2,326 2,674 2,713 3,253  

6 1,642 2,135 2,535 2,778 3,438 3,967 4,583 1,427 1,990 2,403 2,763 2,803 3,362  

                

                

                

                

                

 

Dělení vyučovacích hodin předmětů při výuce ve středoškolských oborech vzdělání 
 

 

Ve stávajících schválených pedagogických dokumentech jsou v učebních plánech či 

osnovách jednotlivých předmětů určité hodiny označovány jako cvičení. Tyto hodiny jsou 

takto označeny buď v názvu předmětu (je uvedeno slovo “cvičení”), nebo jsou vyznačeny 

graficky přímo v rozpisu počtu hodin v učebním plánu (jsou uvedeny v závorkách nebo za 

lomítkem - např. 5(3), 5/3 apod.), případně jsou tak určeny v poznámkách k učebnímu plánu. 



V některých případech je v poznámkách k učebnímu plánu přímo uvedeno, že tyto hodiny či 

některé hodiny se dělí.  

MŠMT sděluje, že s označením vyučovacích hodin v učebních plánech jako cvičení 

není spojen nárok na dělení žáků třídy do skupin a že případné jinak určené dělení hodin 

uvedené v učebních plánech či osnovách předmětů pozbývá tímto platnosti.  

Dělení hodin lze, pokud nebude stanoveno jinak, nadále odvozovat z možností, které 

poskytuje výše přidělených finančních prostředků. Vzhledem k tomu, že při určování výše 

finančních prostředků jsou respektovány potřeby dělení vyučovacích hodin vyplývající 

z bezpečnostních předpisů, možnosti vybavení škol potřebnou technikou i z pedagogických 

požadavků, je potřebné, aby ředitel školy při rozhodování o dělení hodin respektoval 

následující pokyny: 

 

1. Pro výuku cizích jazyků se vytvářejí skupiny žáků; počet žáků ve skupině nemá přesáhnout 

18 (pokud přesáhne lze třídu dělit) a nesmí přesáhnou 24 žáků (pokud přesáhne musí být 

třída dělena). Pro výuku jazyků lze spojovat žáky různých tříd, zejména v případech dělení 

výuky i podle náročnosti jazykové přípravy je možné do skupin vhodně zařadit i žáky 

různých ročníků.  

2. Při výuce předmětu tělesná výchova se pro chlapce a dívky zřizují samostatné skupiny. Pro 

výuku lze spojovat žáky více tříd, příp. i více ročníků, je to nutné zejména pokud by 

vznikaly skupiny s méně než 10 žáky.  

3. Při výuce ostatních všeobecně vzdělávacích předmětů se třída nedělí, pouze v případě, že 

jsou předepsány v osnově předmětu laboratorní cvičení, lze třídu dělit na dvě skupiny 

pouze pro tyto hodiny a pokud se laboratorní práce skutečně vykonávají v učebnách 

vybavených k tomuto účelu. Vzhledem k tomu, že žáci v odborném školství získávají 

různé manipulační a další dovednosti v laboratorních pracích či jiných cvičeních 

v odborných předmětech, preferují se ve všeobecném vzdělávání demonstrační přístupy.  

4. V odborném výcviku je počet žáků na jednoho mistra odborné výchovy stanoven v příloze  

vyhlášky č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů a schválen 

Českým úřadem bezpečnosti práce. Uvedené počty žáků jsou uplatňovány i pro vytváření 

skupin v analogických oborech SOU, které nejsou ve vyhlášce uvedeny. V obou případech 

se výuka organizuje tak, aby vznikl co nejmenší počet skupin v rámci  daných zásad, 

přičemž je potřebné využívat i spojování výuky pro žáky více tříd, příp. ročníků. 

5. Při dělení tříd na skupiny při cvičeních, učební a odborné praxi je nutno dodržovat platné 

bezpečnostní předpisy (např. z vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné 

způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1992 Sb., vyplývá vztah mezi 

používaným napětím a počtem žáků ve skupině).  

6. Při výuce předmětu praxe v oborech středních odborných škol se počet žáků ve skupině 

stanovuje v případech, že jde o činnosti obdobné jako v odborném výcviku stejně jako při 

odborném výcviku v SOU. V  případech realizace činností spíše odpovídajících charakteru 

činností středního odborného pracovníka je minimální počet žáků ve skupině 12.  

 

7. V ostatních případech se třídy dělí na dvě skupiny a to pouze v hodinách předmětů, kde je 

nutné používat technické vybavení, jímž vybavené učebny bývají zařízeny na poloviční 

počty žáků (např.všechna laboratorní cvičení, výpočetní technika, práce s počítačem, 

technika administrativy)  

8. Ředitel školy může vedle shora uvedených případů určit, které předměty je potřebné při 

výuce dělit. Přitom je nutné respektovat možnosti dané přidělenými finančními prostředky. 

Při dělení tříd do skupin je nutno dbát maximální hospodárnosti a využívat pružné 

organizace vyučovaní, potřeba dělit s ohledem na bezpečnost práce v některém tematickém 

celku na menší skupiny nezakládá nutnost dělit takto třídu po celé pololetí či dokonce po 



celý školní rok. Připomínají se možnosti pružné organizace výuky dané Metodickým 

pokynem MŠMT k postupu při úpravě vzdělávacího procesu škol a školských zařízení 

(Věstník MŠMT, sešit 6, červen 1998) 

9. Pokud je ve výjimečně povolených případech v učebních oborech počet žáků přijatých do 

oboru přípravy (zaměření) menší než 18, je nutno vytvářet třídy , kde jsou žáci různých 

oborů. Tyto třídy mají společnou výuku všeobecně vzdělávacích předmětů a všech 

odborných předmětů, kde je to možné (i za předpokladu realizace úprav učebního plánu 

v rozsahu 10% a osnov v rozsahu 30%).  
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Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy  České republiky 

Čj.: 14 514/2000 - 51 

 

 

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy  

k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže  

 

 

 

Čl. I 

Úvodní ustanovení 

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ”pokyn”) 

vyplývá z ”Koncepce prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických 

jevů  

u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období 

1998 – 2000” a ukotvuje realizaci Minimálních preventivních programů na školách a ve 

školských zařízeních. 



Mezi sociálně patologické jevy u dětí a mládeže pro potřeby tohoto pokynu 

zařazujeme širokou škálu výchovných problémů, výchovných poruch a poruch chování, a to 

včetně zneužívání návykových látek. 

Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže (dále jen ”prevence”) 

v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy představuje aktivity ve všech oblastech 

prevence: 

 drogových závislostí, alkoholismu a kouření, 

 kriminality a delikvence,  

 virtuálních drog (počítače, televize a video), 

 patologického hráčství (gambling), 

 záškoláctví, 

 šikanování, vandalismu aj. forem násilného chování, 

 xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu. 

 

 

Čl. II 

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 v základních školách, středních školách a speciálních školách
1
, ve 

školských zařízeních pro výchovu mimo vyučování a školských zařízeních pro výkon ústavní  

a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče
2
. Jeho realizace je pro každou školu a každé 

uvedené školské zařízení závazná a podléhá kontrole České školní inspekce.  

Mezi hlavní aktivity škol a uvedených školských zařízení v rámci Minimálního 

preventivního programu patří: 

 odpovědnost za systematické vzdělávání školních metodiků prevence a dalších 

pedagogických pracovníků v metodikách preventivní výchovy, v  netradičních technikách 

pedagogické preventivní práce s dětmi a mládeží (interaktivní techniky, nácviky 

praktických psychologických a sociálně psychologických dovedností, techniky rozvíjení 

osobnosti, metody vytváření pozitivních vztahů mezi žáky apod.) a v řešení problémových 

situací souvisejících s výskytem sociálně patologických jevů,  

 systémové zavádění etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu aj. 

oblastí preventivní výchovy do výuky jednotlivých předmětů, ve kterých ji lze uplatnit,  



 uplatňování různých forem a metod  působení na jednotlivce a skupiny dětí a mládeže  

zaměřeného na podporu rozvoje jejich osobnosti a  sociálního chování, 

  vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže,  

 spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti zdravého životního stylu  

a  v oblasti prevence problémů ve vývoji a výchově dětí a mládeže,     

 průběžné sledování  konkrétních podmínek a situace ve škole nebo školském zařízení 

z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů a uplatňování různých forem a metod 

umožňujících včasné zachycení ohrožených dětí a mladistvých, 

 diferencované uplatňování preventivních aktivit a programů speciálně zaměřených na  

jednotlivé rizikové skupiny dětí a mládeže, 

__________________________ 

1
 zák. č.29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 
2 

§§ 20, 22, 24, 26, 27, 27a, 27b, 30, 31 zák. ČNR č. 76/1978, o školských zařízeních, ve znění pozdějších 

předpisů 

 poskytování poradenských služeb školního metodika prevence a výchovného poradce 

žákům a jejich rodičům a zajišťování poradenských služeb specializovaných poradenských  

a preventivních zařízení pro žáky, rodiče a učitele. 

 

 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.  

 

 

Čl. III 

Instituce v systému prevence  
Do systému prevence v resortu školství, mládeže a tělovýchovy patří jednotlivé 

instituce a organizace veřejné správy a další subjekty. Jde především o: 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jeho vybrané přímo řízené organizace,   

 odbory školství, mládeže a tělovýchovy na krajských úřadech (s platností od 1.1.2001), 

 základní, střední a speciální školy,  

 školní družiny, školní kluby, domovy mládeže,  

 střediska pro volný čas dětí a mládeže, 

 pedagogicko-psychologické poradny a  střediska výchovné péče, 

 školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy. 



 

 Páteř systému prevence v resortu školství, mládeže a tělovýchovy tvoří: odborný 

pracovník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, krajský školský koordinátor 

prevence, okresní metodik prevence a školní metodik prevence.  

 

Činnost institucí systému prevence v resortu školství, mládeže a tělovýchovy je 

provázána s činností institucí v působnosti dalších resortů, které prevenci realizují nebo na 

její realizaci participují.  

Zásadní význam pro prevenci mají i nevládní organizace, které vhodnou formou 

doplňují činnost institucí veřejné správy a dalších subjektů. 

 

Čl. IV 

Zabezpečení účinného fungování systému prevence v resortu školství, mládeže  

a tělovýchovy 

Účinné fungování systému prevence v resortu školství, mládeže a tělovýchovy je 

zajišťováno plněním hlavních úkolů jeho jednotlivých článků. Níže uvedené body představují 

základní penzum činností, které mají vybrané instituce v oblasti prevence zajišťovat. 

 

1.  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 zpracovává a v závislosti na úkolech vyplývajících z vládních koncepcí prevence 

kriminality a protidrogové politiky inovuje Koncepci prevence v působnosti resortu 

školství, mládeže  

a tělovýchovy, která představuje základní strategický materiál pro činnost všech článků 

resortního systému prevence,  

 vytváří podmínky pro realizaci resortního systému prevence na národní úrovni v oblasti 

metodické a legislativní, 

 každoročně vyčleňuje finanční prostředky na prevenci v resortu školství, mládeže  

a tělovýchovy, 

 vytváří interaktivní informační systém pro činnost resortního systému prevence, 

 rozvíjí spolupráci na meziresortní úrovni v oblasti prevence zejména aktivní účastí 

v Meziresortní protidrogové komisi při Úřadu vlády ČR a v Republikovém výboru pro 

prevenci kriminality při Ministerstvu vnitra ČR, 



 koordinuje činnost přímo řízených organizací (Výzkumného ústavu pedagogického, 

Institutu pedagogicko-psychologického poradenství,  Institutu dětí a mládeže a Center pro 

další vzdělávání pedagogických pracovníků) v oblasti prevence a efektivně využívá jejich 

odborného potenciálu v oblasti metodické, vzdělávací, výzkumu a metodologie, v oblasti 

kontrolní využívá odborný potenciál České školní inspekce. 

 

2. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu   

 koordinuje činnosti jednotlivých institucí systému prevence v resortu školství, mládeže  

a tělovýchovy na krajské úrovni a zajišťuje naplňování úkolů a záměrů obsažených 

v Koncepci prevence resortu při respektování specifických podmínek kraje, 

 soustavně vytváří podmínky pro realizaci Minimálních preventivních programů ve školách  

a  školských zařízeních na úrovni kraje a kontroluje jejich  plnění,  

 zabezpečuje funkční systém vzdělávání pedagogických a dalších pracovníků školství na 

úrovni kraje, zaměřený na zvyšování jejich odborné způsobilosti pro činnost v oblasti 

prevence, 

 zařazuje do krajských programů rozvoje školství témata týkající se prevence,  

 za účelem koordinace činností, realizovaných v rámci krajské koncepce či programu 

prevence úzce spolupracuje s institucemi dalších resortů, které realizují prevenci na krajské 

úrovni (krajský protidrogový koordinátor, popř. okresní protidrogový koordinátor, 

manager Komplexních součinnostních programů prevence kriminality, Policie ČR, Okresní 

hygienická stanice, zdravotnická zařízení atd.),  a také s nevládními organizacemi,  

 v rámci organizační struktury odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu je 

pověřen vhodný pracovník funkcí ”krajského školského koordinátora prevence”, 

 zajistí podmínky pro činnost  okresních metodiků preventivních aktivit v pedagogicko - 

psychologické poradně nebo ve středisku výchovné péče (1 pracovní úvazek psychologa 

nebo speciálního pedagoga anebo jiného odborného pracovníka se vzděláním a praxí 

v oblasti prevence pro výkon této funkce na úrovni okresu),  

 při realizaci preventivních aktivit spolupracuje pouze s těmi právnickými a fyzickými 

osobami, které splňují odborná kritéria uvedená v článku V  tohoto pokynu. 

 

2.1. Krajský školský koordinátor prevence 

 podílí  se na  vytváření a inovacích krajské koncepce a programu prevence ve spolupráci 

s krajským protidrogovým koordinátorem, popř. okresním protidrogovým koordinátorem, 



krajskou, popř. okresní protidrogovou komisí, managery Komplexních součinnostních 

programů prevence kriminality a dalšími subjekty participujícími na prevenci v rámci 

kraje ( institucemi dalších resortů, případně nevládními organizacemi); prosazuje přitom 

naplňování úkolů a záměrů obsažených v Koncepci prevence v působnosti resortu 

školství, mládeže a tělovýchovy, 

 monitoruje situaci ve školách a školských zařízeních v okrese z hlediska podmínek pro 

realizaci Minimálních preventivních programů a navazujících aktivit v oblasti prevence, ve 

spolupráci s okresními metodiky preventivních aktivit koordinuje preventivní aktivity škol  

a školských zařízení a pomáhá zajistit aktivity společné pro více školských subjektů, 

 ve spolupráci s okresními metodiky preventivních aktivit zajišťuje pravidelné pracovní 

porady (semináře) školních metodiků prevence ze škol a školských zařízení v rámci kraje  

a aktivně se těchto porad účastní,  

 provádí kontrolu naplňování Minimálních preventivních programů a připravuje 

vyhodnocení Minimálních preventivních programů a dalších aktivit škol a školských 

zařízení v oblasti prevence ve svém kraji, využívá jeho výsledků pro návrhy inovací v 

krajské koncepci  

a programu prevence a prostřednictvím hejtmana krajského úřadu je předkládá 

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy,  

 sumarizuje návrh na financování Minimálních preventivních programů a dalších aktivit 

v oblasti prevence ze státních zdrojů, 

 spolupracuje s odborem pověřeným koordinací prevence na Ministerstvu školství, mládeže  

a tělovýchovy, 

 je členem Krajské protidrogové komise a Koordinační komise pro poskytování 

poradenských služeb3, spolupracuje se  všemi subjekty participujícími na řešení 

problematiky prevence na úrovni kraje. 

 

3.  Okresní metodik preventivních aktivit 

 pracuje v pedagogicko psychologické poradně nebo středisku výchovné péče (viz. bod 6) 

 je garantem jednotlivých minimálních preventivních programů škol a školských 

zařízení na úrovni okresu, 

                                                           
3
 Metodický list k poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, MŠMT čj. 13409/98-24 

 



 spolupracuje s krajským školským koordinátorem prevence při organizaci pravidelných 

pracovních porad (seminářů) školních metodiků prevence jednotlivých typů škol a 

zařízení na úrovni kraje a svolává pravidelné operativní porady pro instituce na 

úrovni okrese. V rámci těchto setkávání: 

 přenáší informace o koncepci a aktuálních trendech v prevenci sociálně patologických 

jevů v resortu školství, 

 poskytuje školním metodikům prevence přehled o obsahu a kvalitě aktivit státních  

i nestátních organizací, které s nabídkou svých aktivit vstupují do škol a školských 

zařízení,   

 aktualizuje kontakty na dostupná krizová, poradenská a preventivní zařízení,    

 doporučuje odbornou i populární literaturu a videonahrávky vhodné pro preventivní 

výchovu,  

 pomáhá zavádět nové či osvědčené metodické postupy do přímé práce školních 

metodiků prevence a dalších pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence, 

 na základě aktualizace svého přehledu o odborném vzdělání školních metodiků 

prevence doporučuje formy vhodné pro jejich další vzdělávání v oblasti preventivní 

práce (dle priorit a zavedeného systému přes resort MŠMT - postgraduální typ 

základní, rozšiřující, a dle nabídek na regionální i celostátní úrovni), 

 má zavedeny pravidelné konzultační hodiny pro školní metodiky prevence (alespoň 1/2 

dne v týdnu),  

 formou osobních návštěv ve školách a školských zařízeních pomáhá řešit aktuální 

problémy související s výskytem drogového experimentu, hry na výherních automatech, 

šikanování, šíření návykových látek, drobné trestné činnosti apod., 

 průběžně mapuje situaci v oblasti výskytu sociálně patologických jevů v jednotlivých 

školách a školských zařízeních v okrese,  

 pravidelně udržuje kontakt se všemi institucemi, organizacemi a jednotlivci, které se  

v prevenci v okrese angažují, 

 je členem Koordinační komise pro poskytování poradenských služeb na okresní úrovni, 

 spolupracuje s krajským školským koordinátorem prevence zejména při vypracovávání podkladů pro 

výroční zprávy či jiná hodnocení a při stanovování priorit v koncepci preventivní práce ve školství na 

úrovni kraje, 

 podle zájmu ze strany školních metodiků prevence může pomáhat odbornou radou při 

vypracovávání projektů a zajišťování finančních zdrojů, 



 pečuje o svůj osobnostní a odborný rozvoj,  má povinnost dalšího vzdělávání ve své 

profesi a v oblasti prevence, 

 účastní se pravidelných setkání okresních metodiků preventivních aktivit organizovaných 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajským školským koordinátorem, 

Institutem pedagogicko-psychologického poradenství, resp. školskými poradenskými a 

preventivními zařízeními za účelem výměny zkušeností  okresních metodiků  v rámci 

ČR, 

 spolupracuje s pedagogickými fakultami v oblasti vzdělávání školních metodiků prevence 

v rámci Národní vzdělávacích osnov. 

 

4.   Ředitel školy a školského zařízení 

 vytváří podmínky pro realizaci prevence a úkolů obsažených v ”Koncepci prevence 

zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů v působnosti resortu 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období 1998 – 2000” a v Koncepci na ni 

navazující na úrovni školy, školského zařízení, 

 nese odpovědnost za Minimální preventivní program, vytváří podmínky pro jeho realizaci  

a pro realizaci navazujících preventivních aktivit ve  škole nebo školském  zařízení, 

 v rámci školy nebo školského zařízení pověří vhodného pracovníka školy nebo školského 

zařízení funkcí ”školního metodika prevence”, jeho činnost ohodnocuje formou osobního 

příplatku, popř. zvýšeného osobního příplatku a vytváří pro ni ve škole nebo školském 

zařízení odpovídající podmínky,  

 zodpovídá za soustavné získávání odborné způsobilosti školního metodika prevence, tzn. 

vytváří mu podmínky  pro další vzdělávání v této oblasti, umožňuje účast na vzdělávacích 

kurzech a seminářích, 

 zajišťuje soustavné vzdělávání pracovníků školy nebo školského zařízení v oblasti 

prevence, v rámci pedagogických porad vytváří prostor pro informování učitelů o 

vhodných  

a nejnovějších formách prevence a  o situaci ve škole nebo školském zařízení z hlediska 

rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů, 

 zajišťuje vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami pro 

realizaci Minimálního preventivního programu a navazujících preventivních aktivit,  

 zajišťuje spolupráci s rodiči, popř. zákonnými zástupci v oblasti prevence, informuje je  

o Minimálním preventivním programu školy nebo školského zařízení a preventivních 



aktivitách  realizovaných v jeho rámci a navazujících na něj,  vytváří prostor pro aktivní 

účast rodičů společně s dětmi na preventivních aktivitách školy nebo školského zařízení,  

 sleduje efektivitu jednotlivých preventivních aktivit, zajišťuje pravidelné vyhodnocování 

Minimálního preventivního programu a ze závěrů vyvozuje opatření pro další období,  

 při realizaci preventivních aktivit spolupracuje pouze s těmi právnickými a fyzickými 

osobami, které splňují odborná kritéria uvedená v článku V  tohoto pokynu, 

 zajistí, aby v řádu školy nebo školského zařízení byl uveden zákaz nošení, držení, 

distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy nebo školského zařízení včetně 

sankcí, které z porušení tohoto zákazu vyplývají, dále ošetří v řádu školy nebo školského 

zařízení potírání projevů rasismu a šikanování, 

 vytváří podmínky pro poskytování poradenských služeb specializovaných poradenských  

a preventivních zařízení pro žáky, rodiče a učitele, 

 zodpovídá za zavádění etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu aj. 

oblastí preventivní výchovy do výuky jednotlivých předmětů, ve kterých ji lze uplatnit, 

 při výskytu sociálně patologických jevů ve škole nebo ve školském zařízení uvědomí o této 

skutečnosti krajského školského koordinátora prevence nebo jiného odpovědného 

pracovníka krajského nebo obecního úřadu. 

 

5. Školní metodik prevence  

 koordinuje přípravu Minimálního preventivního programu a jeho zavádění ve škole nebo 

školském zařízení, podle aktuálních potřeb a podmínek program inovuje, podílí se na jeho 

realizaci a vyhodnocuje  jeho účinnost,  

 odborně a metodicky pomáhá především učitelům odpovídajících výchovně vzdělávacích 

předmětů, ve kterých je možné vhodnou formou zavádět do výuky etickou a právní 

výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu aj. oblasti preventivní výchovy, 

 poskytuje učitelům a ostatním pracovníkům školy nebo školského zařízení odborné 

informace z oblasti prevence, pravidelně je informuje o vhodných preventivních aktivitách 

pořádaných jinými odbornými zařízeními, 

 navrhuje vhodné odborné a metodické materiály aj. pomůcky pro realizaci Minimálního 

preventivního programu a navazujících preventivních aktivit školy nebo zařízení,      

 sleduje ve spolupráci s dalšími pracovníky školy nebo školského zařízení rizika vzniku  

a projevy sociálně patologických jevů a navrhuje cílená opatření k včasnému odhalování 

těchto rizik a k řešení vzniklých problémů, informuje pracovníky školy nebo školského 



zařízení o způsobech řešení krizových situací v případech výskytu sociálně patologických 

jevů ve škole nebo školském zařízení, 

 uplatňuje ve své činnosti především metody, které mají ověřenou účelnost a lze u nich 

měřit efektivitu, 

 spolupracuje především s okresním metodikem preventivních aktivit, popř. krajským 

školským koordinátorem prevence, účastní se pravidelných porad organizovaných těmito 

pracovníky a zajišťuje přenos zásadních informací z jejich obsahu,  

 spolupracuje na základě pověření ředitele školy nebo školského zařízení  se školskými  

a dalšími krizovými, poradenskými a preventivními zařízeními, se zařízeními realizujícími 

vzdělávání v prevenci a s institucemi zajišťujícími sociálně právní ochranu dětí a mládeže, 

zajišťuje informovanost žáků školy, jejich zákonných zástupců a  pracovníků školy nebo 

školského zařízení  o činnosti těchto institucí a organizací, 

 zpracovává podklady pro informaci o Minimálním preventivním programu školy nebo 

školského zařízení pro okresního metodika prevence, popř. krajského školského 

koordinátora prevence. 

 

6. Ředitel pedagogicko-psychologické poradny a ředitel střediska výchovné péče pro 

děti a mládež  

 vytváří podmínky pro realizaci prevence a plnění úkolů obsažených v ”Koncepci prevence 

zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů v působnosti resortu 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období 1998 – 2000” a v Koncepci na ni 

navazující,  

 zajistí v zařízení podmínky pro činnost okresního metodika preventivních aktivit, který je 

v pracovním poměru pedagogicko-psychologické poradny nebo střediska výchovné péče, 

 zajistí odbornou přípravu svých pracovníků  pro práci v oblasti sekundární prevence a 

jejich proškolení v technikách odborné pomoci při řešení akutních osobních, školních, 

rodinných, a dalších problémů dětí a mladistvých,  

 věnuje pozornost vybavení pedagogicko psychologické poradny nebo střediska výchovné 

péče dostatečným množstvím odborných, osvětových a metodických materiálů pro 

primární i sekundární prevenci, 

 zajišťuje spolupráci pedagogicko psychologické poradny nebo střediska výchovné péče  

s dalšími odbornými resortními i mimoresortními krizovými, poradenskými a 



preventivními pracovišti a předávání informací o možnostech využití jejich služeb dětem, 

mládeži a jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům.  

 

 

7. Ředitel diagnostického ústavu 

 vytváří podmínky pro realizaci prevence a plnění úkolů obsažených v ”Koncepci prevence 

zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů v působnosti resortu 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na roky období 1998 – 2000” a v Koncepci 

na ni navazující,  

 zajistí metodické vedení a koordinaci činnosti metodika prevence v zařízeních pro ústavní  

a ochrannou péči. 

 

Čl. V 

Kritéria pro výběr preventivního programu realizovaného právnickou  

nebo fyzickou osobou 

 

(1) Obsahová kritéria   

 cíle preventivního programu v oblasti prevence jsou konkrétní, jasně definované  

a srozumitelné, jsou v souladu s cíli stanovenými resortní koncepcí prevence 

a  Minimálním preventivním programem školy nebo školského zařízení a umožňují 

hodnocení účinnosti programu, 

 cílové skupiny programu jsou jasně vymezené (např. všichni žáci základní školy určitého 

věku, skupina žáků určitého věku riziková např. z hlediska problémů v regulaci chování,  

rodiče všech žáků nebo jen výchovně problémových žáků, učitelé bez zkušeností 

v preventivní práci, školní metodici prevence apod.),  

 obsah programu a  formy a metody jeho realizace odpovídají charakteristikám  cílové 

skupiny, pro kterou je program určen; dílčí aktivity, které jsou součástí programu,  

vhodně doplňují jednotlivé preventivní aktivity realizované v rámci Minimálního 

preventivního programu školy nebo školského zařízení,  

 program respektuje podmínky školy nebo školského zařízení (personální, věcné, 

materiální apod.).  

 

(2)  Další kritéria 



 program je realizován nebo odborně garantován vysokoškolsky vzdělaným odborníkem 

v oborech psycholog, speciální pedagog, pedagog, sociální pracovník s nejméně 5tiletou 

praxí v oblasti sociálně patologických jevů nebo v oblasti práce s výchovně 

problémovými dětmi či mládeží (podle zaměření programu), 

 realizátor programu, který nesplňuje uvedené kvalifikační a odborné předpoklady, 

předloží potvrzení o odborné garanci programu s vlastnoručním podpisem garanta,  

 realizátor předloží popis programu včetně popisu jednotlivých preventivních aktivit, které 

jsou jeho součástí, a přesný časový harmonogram realizace programu, 

 okresní metodik preventivních aktivit doporučí škole nebo školskému zařízení program 

k realizaci.  

 

Čl.VI 

Závěrečná ustanovení 

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně 

patologických jevů u dětí a mládeže nabývá účinnosti dne 1. ledna 2001. 

Ke dni 31. 12. 2000 se zrušuje Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

k prevenci zneužívání návykových látek ve školách a školských zařízeních ze dne 13. května 

1996, čj.: 16227/96-22. 

 

 

 

        Mgr. Eduard Zeman, v.r. 

       ministr školství, mládeže a tělovýchovy  

 

 

V Praze dne 29. srpna 2000         

 

 

 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

čj. 17 615/2000-11-22     V Praze dne 23.8.2000 

 
 



 

 

 V ý z v a 
 

   Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

               k  Evropskému   roku  jazyků   2001 
                 pro základní, střední a vyšší odborné školy 

 

 

 

 
Evropská unie a Rada Evropy vyhlásily rok 2001 Evropským rokem jazyků (ERJ). 

Evropský rok jazyků zdůrazní hodnotu jazykové rozmanitosti, podtrhne, jak je důležité, 

aby žáci a studenti měli možnost, zájem a chuť učit se většímu počtu  jazyků. 

V souvislosti s reálným ohrožením jazykové bohatosti představuje Evropský rok jazyků 

2001 příležitost   zdůraznit nutnost uchování všech evropských jazyků.  

 

 
Evropský rok jazyků je výzvou k tomu, aby  : 

 

 volba jazyka nebyla vedena pouze ekonomickými důvody, ale i snahou o rozšíření profesních, sociálních a 

kulturních zkušeností. 

 nejen žáci a studenti měli zájem o studium dalšího jazyka, ale aby i pedagogičtí pracovníci a rodiče žáků 

získali chuť se učit dalšímu jazyku. 

 byla zdůrazněna role jazyka jako nástroje dorozumívání národů různých kultur v procesu výchovy k 

toleranci a demokratickému občanství. 

 bylo využito partnerských vztahů se zahraničními školami k poznání jiné kultury, jiného společenského 

života a k porovnání jazykových znalostí mládeže i jejich rodičů. 

 se podařilo působit na veřejné činitele, kteří tak mohou získat více pochopení pro jazyky a mohou svým 

postavením ovlivnit zlepšení kvality a rozšíření výuky jazyků v regionu. Je možné přemýšlet   o projektech, 

kterými by se dalo zlepšit porozumění mezi jazykově odlišnými komunitami žijícími v jednom místě nebo v 

jedné oblasti. 

 bylo možno v blízké budoucnosti využít jazykového portfolia k získání většího zájmu žáků a studentů o 

studium jazyků.  

       Jazykové portfolio je osobní dokument, který poskytne přehled o individuálních výsledcích dosažených v  

       procesu osvojování si jazyka/jazyků na všech úrovních. Má umožnit jeho větší mobilitu po Evropě. 

 

 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) předkládá příklady motivačních 

nástrojů, kterých je možné využít k dosažení  cílů ERJ 2001. Školy mohou například: 

 vytvořit rubriky na téma jazyků ve školních časopisech, na nástěnkách, případně 

v regionálním tisku ( např. :  rozhovory se zajímavými lidmi: Cizí jazyk a já, příklady 

jazykové interference, kvizy, soutěže, apod.), 

 vytvořit projekt minikursů základních konverzačních obratů v jazycích komunit žijících 

v dané lokalitě ( využít tisku, nástěnek,  dopravních prostředků, čekáren apod.), 

 vytvořit projekt jazykové mapy  třídy, školy, regionu  (např. koncipovaný podle počtu 

žáků schopných dorozumět se  různými jazyky, případně podle jazyků reprezentovaných 

mluvčími žijícími  v dané lokalitě apod.), 



 uspořádat besedy s osobnostmi ovládajícími několik jazyků, 

 připravit jazykové kluby pro členy pedagogického sboru a pro rodiče žáků v rámci 

celoživotního učení,  

 uspořádat cizojazyčné besídky, festivaly, 

 uspořádat dny jednotlivých jazyků s ukázkami  jazyka, literatury, hudby apod. ( v rámci 

školy, partnerských škol, regionů ), 

 organizovat cizojazyčné soutěže, 

 nastudovat divadelní představení v originále, 

 připravit výuku základů češtiny v rámci   mezinárodních setkání, 

 uspořádat dny otevřených dveří v hodinách cizích jazyků,  

 zřídit informační jazykový servis, např., pravidelné konsultace, rubriky ve školním 

časopise, ale i školní webové stránky. Tento servis by mohl podávat:  

1. aktuální informace  a doporučení  kvalitních jazykových kursů ( v televizi, v rozhlase, 

v regionu, kursy prázdninové, víkendové apod.),           

2. informace o dostupných  jazykových zkouškách, 

3. informace o výukových programech (videokazety,audiokazety,CD-ROM apod.), 

 připravit jazykový jarmark ( v rámci školy, ulice, obce, města, regionu zorganizovat  

”trh”, na kterém např. mohou být stánky věnované jednotlivým jazykům a kulturám zemí , 

ve kterých se těmito jazyky mluví.  Stánky mohou prezentovat nejen jazyk, ale i kulturu, 

dějiny, zajímavosti apod.) 

 vybudovat studovny cizích jazyků  umožňující např. práci s interaktivním softwarem, 

četbu cizojazyčných časopisů, knih, procvičování jednotlivých jazykových dovedností, 

 vybudovat síť partnerů k dopisování, 

 navázat spolupráci s  místními kulturními institucemi, občanskými sdruženími a jinými 

partnery,  případně  zřídit místní výbor pro Evropský rok jazyků. 

 

Školy i jednotliví pedagogičtí pracovníci  mohou z uvedeného výčtu převzít  ty náměty, 

které považují v daných podmínkách  za realizovatelné a přínosné. Je však možné uplatnit i 

další nástroje,  aktivity a projekty, které jsou v souladu s cíli ERJ 2001. Řadu aktivit je 

možné spojit se získáním prostředků na rozšíření možností jazykové výuky, případně 

na charitativní činnost - např. divadelní představení, hudební jazykové festivaly, jazykové 

trhy, dny jazyků. 

 

 

 

 

Některé aktivity lze časově směřovat k významným mezinárodním událostem, např. : 

 ve dnech 18.- 20.února 2001 se ve Švédsku bude konat  Zahajovací konference 

k Evropskému roku jazyků, 

 21.únor  vyhlásilo UNESCO Dnem mateřského jazyka, 

 druhý týden v květnu  proběhne Týden jazykového vzdělávání dospělých, 

 26.září se uskuteční Den evropských jazyků. 
 

 

 

Závěrem MŠMT doporučuje: 

 

Ředitelům škol, aby  ve své koncepční práci zohlednili hlavní cíle Evropského roku jazyků  

2001  a zajistili informovanost o Evropském roce jazyků ( v plánu školy, v plánu spolupráce 



s rodiči žáků, apod.), rozšířili podle možností školy nabídku výuky jazyků ( volitelné 

předměty, nepovinné předměty, kroužky, kluby apod.). 

 

Všem pedagogickým pracovníkům , aby: 

 v rámci výuky různých vyučovacích  předmětů  zdůraznili roli jazyka jako nástroje 

dorozumívání národů různých kultur v procesu výchovy k toleranci a demokratickému 

občanství a v rámci svých předmětů hledali vhodné možnosti prezentace evropského 

jazykového a kulturního dědictví, 

 využili vztahů se zahraničními školami k získávání informací a k výměně názorů a 

k poznání jiné kultury, společenského života a k porovnání jazykových znalostí mládeže i 

jejich rodičů,  

 podpořili  ” srozumitelnost”  slovenštiny v rámci výuky  (např. v hodinách ČJ, 

literatury, dějepisu apod.). 

 

 

 

V Praze dne  12. 9. 2000 

       

 

 

PaedDr. Jaroslav Müllner, v.r. 

náměstek ministra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODICKÝ  POKYN  

 

k zařazení učiva “úvodu do světa práce” do vzdělávacích programů středních škol 

 

č.j. 22 067/2000-2 

 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vydává v návaznosti na usnesení vlády 

České republiky ze dne 3. dubna 2000 č. 325 k “Opatřením ke zvýšení zaměstnanosti 

absolventů škol” tento metodický pokyn : 

Do učebních dokumentů všech středních škol se zařazuje učivo “úvodu do světa 

práce” ve formě tematických celků vymezených v dále uvedené učební osnově. 



Hlavním cílem zařazení tematických celků “úvodu do světa práce” do vzdělávacích 

programů středních škol je zprostředkovat žákům nejdůležitější znalosti a dovednosti 

související s jejich uplatněním ve světě práce a vybavit je kompetencemi, které by jim měly 

pomoci při rozhodování o jejich další profesní a vzdělávací orientaci, při jejich vstupu na 

trh práce a při uplatňování jejich pracovních práv. 

Pojetí, cíle a obsah učiva “úvodu do světa práce” jsou dány učební osnovou, která je 

přílohou k tomuto metodickému pokynu.      

Zařazení učiva “úvodu do světa práce” do vzdělávacích programů středních škol se 

uskuteční tak, že jednotlivé tematické celky dané učební osnovou budou začleněny do 

stávajících  vyučovacích předmětů, které jsou ve škole v příslušných učebních nebo 

studijních oborech vyučovány. 

O způsobu začlenění  jednotlivých tematických celků “úvodu do světa práce” do 

stávajících vyučovacích předmětů rozhodne ředitel školy. Bude přitom přihlížet 

k souvislostem mezi obsahem tematických celků a obsahem příslušných vyučovacích 

předmětů, k personálním a dalším podmínkám školy. Jako vhodné se doporučují následující 

možnosti tohoto zařazení:  

 

Učební a studijní obory SOU: Možnosti začlenění tematického celku číslo: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Český jazyk            x  

Občanská nauka x x x x X x x X x x x x x 

Odborné předměty x x x x X x x X x x x x x 

Odborný výcvik x x   X         

 

 

Studijní obory SOŠ: Možnosti začlenění tematického celku číslo: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Český jazyk            x  

Občanská nauka x x x x x x x x x x x x x 

Odborné předměty x x x x x x x x x x x x x 

Praxe  x   x  x       

 

 

 



Gymnázia: Možnosti začlenění tematického celku číslo: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Český jazyk            x  

Základy společenských věd x x x x x x x x x x x x x 

               - Základy 

psychologie 
 x x x       x x x 

               - Základy 

sociologie 
 x  x       x   

               - Základy 

ekonomie 
x x   x x x  x x    

               - Základy práva       x x x    x 

Zeměpis (v rámci hospodářského 

nebo regionálního zeměpisu) 
     x        

 

Pro realizaci výuky učiva “úvodu do světa práce” je třeba zpracovat pro každý vzdělávací program 

konkrétní plán, který stanoví způsob začlenění  jednotlivých tematických celků do odpovídajících vyučovacích 

předmětů a ročníků. Úpravy vzdělávacího obsahu je možno provádět v rozsahu vymezeném Standardem 

středoškolského odborného vzdělávání  (schválilo MŠMT ČR dne 18. listopadu 1997, č.j. 34 221/97-23) a 

Standardem vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu (schválilo MŠMT ČR dne 12. února 1996, č.j. 27 532/95-2). 

Doporučuje se, aby ředitel školy pověřil jednoho pracovníka, nejlépe výchovného poradce, aby zajišťoval 

potřebnou koordinaci – jak mezi vyučujícími realizujícími výuku tematických celků “úvodu do světa práce”, tak 

mezi školou a úřadem práce.  

Změny provedené v učebních dokumentech na základě tohoto metodického pokynu bude respektovat 

ČŠI. 

Metodický pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2000, opatření doporučená tímto metodickým pokynem 

se budou realizovat postupně v průběhu školního roku 2000/2001. 

 
V Praze dne 22.8.2000    PaedDr. Jaroslav  Műllner  v.r. 

             náměstek ministra 

 

Přílohy: 

Příloha č.1: Učební osnova “úvodu do světa práce”. 

Příloha č.2: Doporučené didaktické prostředky pro realizaci výuky tematických celků “úvodu do světa    

                            práce”. 

 

Poznámka: Metodický návod pro učitele k realizaci pokynu  MŠMT ČR k zařazení k zařazení učiva “úvodu do světa    

práce” do vzdělávacích programů středních škol je k dispozici ve Výzkumném ústavu odborného školství , resp. na jeho 

webových stránkách  (www.vuos.cz). 



 

“Úvod do světa práce” 

Učební osnova 

Příloha č. 1 k Metodickému pokynu k zařazení učiva “úvodu do světa práce” do vzdělávacích 

programů středních škol. 

 

 

POJETÍ UČIVA  

Cílem zařazení učiva “úvodu do světa práce” je zprostředkovat žákům nejdůležitější 

znalosti a dovednosti související s jejich uplatněním ve světě práce a vybavit je 

kompetencemi, které by jim měly pomoci při rozhodování o jejich další profesní 

a vzdělávací orientaci, při jejich vstupu na trh práce a při uplatňování jejich pracovních 

práv. 

Při koncipování obsahu se vychází z toho, že žák připravující se v určitém 

středoškolském oboru vzdělání má prvotní volbu profesní orientace již za sebou (s výjimkou 

žáků gymnázií). Z toho důvodu je žádoucí zaměřit probírání tematických celků vedoucích k 

poznávání světa práce zejména na oblasti uplatnění absolventů příslušného oboru vzdělání. 

Současně je ale třeba respektovat rostoucí mobilitu pracovních sil, požadavky na jejich 

adaptabilitu i to, že člověk 21. století bude svou profesní orientaci během života často měnit a 

procházet různými rekvalifikacemi. Proto je žádoucí, aby poznávání světa práce nebylo 

soustředěno pouze na oblasti uplatňování absolventů příslušného oboru vzdělání, ale také na 

svět práce komplexně – alespoň na úrovni základní orientace.  

Jednotlivé tematické celky “úvodu do světa práce” je třeba realizovat v součinnosti se 

službami výchovného poradenství ve škole a s poradenskými službami úřadu práce. Zatímco 

ve výuce by žák měl získávat potřebné znalosti a dovednosti, v poradenství by mu měly být 

poskytovány konkrétní informace, rady a doporučení. V praxi by to mělo znamenat, že žák 

nemá být pouze pasivním příjemcem informací, ale měl by se také naučit tyto informace a 

služby vyhledávat, vyhodnocovat a efektivně využívat. Žádoucí je také nácvik řešení situací 

souvisejících s hledáním zaměstnání, kontaktu se zaměstnavateli, úřady apod.  

Níže uvedené tematické celky rozpisu učiva rozvrhne škola do odpovídajících 

vyučovacích předmětů uvedených v příslušném učebním plánu. Hodinové dotace 

jednotlivých tematických celků jsou orientační, je třeba však dodržet stanovené minimum. 

Celkový rozsah výuky by měl být nejméně 34 hodiny. Do hodinových dotací tematických 

celků 2, 4, 6, 10, 13 je třeba zahrnout alespoň dvě návštěvy úřadu práce spojené 



s prohlídkou informačních materiálů a médií a s diskusí o hospodářské struktuře a trhu 

práce v regionu. 

Způsob začlenění jednotlivých tematických celků i rozsah hodinové dotace jsou 

v pravomoci ředitele školy. Náměty na možnosti tohoto začlenění jsou uvedeny v 

Metodickém pokynu MŠMT k zařazení učiva  “úvodu do světa práce” do vzdělávacích 

programů středních škol. 

 

  

VZDĚLÁVACÍ CÍLE 

Cílem vzdělávání v rámci jednotlivých tematických celků ”úvodu do světa práce” by 

mělo být vybavit žáka zejména kompetencemi, které mu umožní:  

 uvědomit si zodpovědnost za vlastní život, význam vzdělání pro život,  

 uvědomit si dynamiku současných ekonomických a technologických změn ve světě a z toho plynoucí 

význam profesní mobility a rekvalifikací, nutnost sebevzdělávání a celoživotního učení, 

 získat základní orientaci ve světě práce a vzdělávání, dokázat hodnotit jednotlivé faktory charakterizující 

obsah práce a srovnávat je se svými předpoklady, orientovat se při setkáních s profesními a vzdělávacími 

možnostmi a vytvářet si o nich základní představu, znát alternativy profesního uplatnění po absolvování 

studovaného oboru vzdělání, 

 orientovat se v hospodářské struktuře regionu, znát druhy a struktury organizací, základní aspekty 

pracovního poměru, práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů i základní aspekty soukromého 

podnikání, orientovat se v příslušných právních předpisech, 

 získat představu o trhu práce, vědět, jaká bývají jeho úskalí, jaké jsou jeho základní trendy, jak se vyvíjí 

v daném regionu a v oblastech nejčastějšího uplatňování absolventů studovaného oboru, být aktivní při 

hledání zaměstnání (naučit se vyhledávat pracovní příležitosti v novinové inzerci a dalších zdrojích nabídky 

pracovních míst), 

 dokázat se prezentovat při jednání se zaměstnavateli, vyhodnocovat poskytnuté informace, formulovat svá 

očekávání a své priority, 

 znát způsoby podpory státu sféře zaměstnanosti, orientovat se v příslušných poradenských 

a zprostředkovatelských službách, umět je účelně využívat, 

 být motivován k aktivnímu pracovnímu životu, k úspěšné kariéře. 

 

OBSAH TEMATICKÝCH CELKŮ  

1. Základní aspekty světa práce                                                                                 
1 - 2 hod. 

Pojem profesionální práce, hlavní produkty práce – výrobky a služby, jejich druhy, vývoj, 

cesta na trh. Aplikace na různé alternativy uplatnění po absolvování příslušného oboru 

vzdělání. 

2. Charakteristické znaky práce                                                                                  
5 - 6 hod. 

Pracovní činnosti, pracovní prostředky, objekty práce, pracovní prostředí, poptávka na trhu 

práce, mzda, pracovní doba, složení pracovního kolektivu, možnosti kariéry, možnosti 

podnikání, možnosti odborného růstu, společenská prestiž apod. Aplikace na různé alternativy 

uplatnění po absolvování příslušného oboru vzdělání (u gymnázií aplikovat zejména na 



uplatnění absolventů VŠ a VOŠ). 

3. Charakteristické rysy osobnosti a jejich vztah k výkonu povolání                        
3 - 4 hod. 

Zájmy, schopnosti, vlastnosti, fyzické předpoklady, zdravotní stav. Objektivní sebehodnocení 

žáků. Vztah mezi charakteristickými rysy osobnosti a charakteristickými znaky práce 

s aplikací na různé alternativy uplatnění po absolvování příslušného oboru vzdělání.  

4. Vzdělání                                                                                                                   
2 – 3 hod. 

Význam vzdělání, vztah vzdělání a úspěšné kariéry, vzdělávací soustava ČR, počáteční 

vzdělávání a další vzdělávání, nutnost a důvody celoživotního učení. Nejvhodnější možnosti 

vzdělání navazujícího na příslušný obor vzdělání s přihlédnutím k situaci v daném regionu. 

5. Hlavní oblasti světa práce                                                                                       
5 - 6 hod. 

Rozdělení světa práce do profesních oblastí se společnými charakteristickými znaky práce, 

jejich stručné charakteristiky umožňující nejzákladnější orientaci. Podrobnější pohled na 

profesní oblasti, v nichž se předpokládá uplatnění absolventů příslušného oboru vzdělání 

(u gymnázií s výhledem absolvování VŠ nebo VOŠ). 

6. Hospodářská struktura příslušného regionu                                                          
1 - 2 hod. 

Hospodářská struktura příslušného regionu, hlavní zaměstnavatelské organizace. Zastoupení 

odvětví a hlavních zaměstnavatelů z oblasti uplatnění absolventů příslušného oboru vzdělání. 

 

  

7. Organizační aspekty práce                                                                                      

1 - 2 hod. 

Druhy organizací (rozpočtové a příspěvkové organizace, akciové společnosti, společnosti 

s ručením omezeným apod.), struktura organizací, postavení nadřízených a podřízených. 

8. Práva a povinnosti zaměstnanců                                                                             
3 - 4 hod. 

Pracovní poměr, pracovní smlouva, práva a povinnosti zaměstnance, ochrana zaměstnance, 

odpovědnost vedoucího, hmotná odpovědnost, bezpečnostní předpisy, mzda, její složky 

a výpočet, sociální a zdravotní pojištění, orientace v zákoníku práce, organizace zaměstnanců 

a zaměstnavatelů, sociální dialog (kolektivní vyjednávání).  

9. Soukromé podnikání                                                                                               
2 - 3 hod. 

Podstata a formy podnikání, rozdíly mezi podnikáním a zaměstnaneckým poměrem, výhody 

a rizika podnikání, nejčastější formy podnikání, činnosti s nimiž je třeba při podnikání počítat, 

orientace v živnostenském zákoně  a obchodním zákoníku. 

10. Trh práce                                                                                                                 
2 - 3 hod. 

Pojem trhu práce, nabídka a poptávka na trhu práce, úskalí trhu práce. Hlavní vývojové trendy 

trhu práce - obecně i se zřetelem na příslušný region. Možnosti pohybu na trhu práce 

v zemích EU. 

11. Profesní dráha.                                                                                                         

2 - 3 hod. 

Profesní dráha a kariéra, profesní mobilita, projekce profesní dráhy, vzorce průběhu profesní 



dráhy. 

12. Umění prezentovat se na trhu práce                                                                       5 - 

6 hod. 

Vytváření prvního dojmu na potenciálního zaměstnavatele, uplatňování asertivních prvků v komunikaci 

s potenciálním zaměstnavatelem, psaní žádosti o zaměstnání, psaní životopisu, chování při výběrových řízeních. 

13. Podpora státu sféře zaměstnanosti                                                                          2 

- 3 hod. 

Informační, poradenské a zprostředkovatelské služby v oblasti volby povolání a hledání zaměstnání 

a rekvalifikací, podpora nezaměstnaným. Práce s tiskem a dalšími informačními médii při vyhledávání 

pracovních příležitostí. 

 

 



Doporučené výukové prostředky 

pro realizaci “úvodu do světa práce” 

 

Příloha č. 2 k Metodickému pokynu k zařazení učiva “úvodu do světa práce” do vzdělávacích 

programů středních škol. 
 

 

Jako vhodné, již existující didaktické prostředky pro realizaci výuky “úvodu do světa práce”  lze 

doporučit zejména následující: 

Základní učební text 

Strádal, Jiří – Úlovcová, Helena: Úvod do světa práce. 1. vyd. Praha, Fragment 1998. ISBN 

 80-7200–289–9 

Tato učebnice zahrnuje většinu uvedených tematických celků učební osnovy, obsahuje 

mnoho úloh pro samostatnou práci žáků i rozsáhlý obrazový doprovod.  

 

 

Doplňující výukové prostředky 

 Pracovní listy pro žáky zpracované v rámci experimentální výuky předmětu "Volba 

povolání" na některých základních školách. 

 Počítačový program ”Průvodce světem povolání”, který je k dispozici ve většině úřadů 

práce. Jedná se o komplexní program pro volbu povolání, obsahující řadu různých 

výběrových postupů pro volbu povolání včetně testu zájmů, podává textové a obrazové 

informace o jednotlivých povoláních. V současnosti je inovován v rámci programu 

Leonardo (bude využíván i v zahraničí), v rámci této inovace bude např. ozvučen, 

rozšířen o řadu nových modulů (např. psaní životopisu, místní trh práce apod.). 

 Různé letáky, letáčky, karty, které mají metodickou resp. informačně-orientační povahu 

a jsou k dispozici v informačních a poradenských střediscích úřadů práce. 

 

Kromě uvedených výukových prostředků je vhodné v součinnosti s úřadem práce 

využívat informační zdroje informačních a poradenských středisek úřadů práce přímo 

v úřadech práce. 

 

 

 

 



 

 

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY  
 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 29. 8. 2000,  

čj. 26 257/2000-23,   s platností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem  

 
 

UČEBNÍ PLÁN 
 

Kmenový obor:   2345L Servis a opravy strojů a zařízení  

Studijní obor:       23-45-L/001  Mechanik seřizovač 

 

Denní studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku 

Kategorie a názvy vyučovacích 

předmětů 

Celkový počet týdenních vyučovacích 

hodin pro  1. až  4. ročník  

  
A. Povinné  

a) základní všeobecné 59 

    Český jazyk a literatura          10 

    Cizí jazyk  12 

    Občanská nauka 3 

    Dějepis                                           2 

    Matematika                 12 

    Fyzika   5 

    Chemie  2 

    Základy ekologie 1 

    Práce s počítačem 4 

    Tělesná výchova 8 

  

b) základní odborné  62,5 

   Ekonomika  3 

   Technická dokumentace  5 

   Strojírenská technologie 3 

   Strojnictví 2 

   Technologie 12 

   Odborný výcvik 37,5 

  

c) výběrové 0 – 10,5 

 
 

Celkem hodin týdně 
max 132 

 
 

B) Nepovinné 
 

 

 

 



 

________________________________________________________________ 

 

ČÁST OZNAMOVACÍ 

________________________________________________________________ 

 
Č.j. 24 143/2000-11 

 

Evropská komise: Výzva k vyjádření zájmu č. DG EAC/21/2000 týkající se poskytování služeb v oblasti 

vzdělávání, odborného vzdělávání, kultury, audiovizuální politiky, sportu, občanství a mládeže. 

 

V Úředním věstníku Evropských společenství byla dne 22. července 2000 vytištěna Výzva k vyjádření zájmu 

č.DG EAC/21/2000 týkající se poskytování služeb v oblasti vzdělávání, odborného vzdělávání, kultury, 

audiovizuální politiky, sportu, občanství a mládeže. Anglické znění této výzvy je uvedené na této internetové 

adrese http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_en.htm) pod názvem Call for expression of 

interest (pdf format). 

 

Výzva je adresována všem fyzickým i právnickým osobám, které si přejí být na seznamu osob, kterým  budou 

postupovány výzvy k výběrovému řízení a další podrobnosti týkající se kontraktů v jednotlivých oblastech, které 

jsou dále ve Výzvě specifikovány (vzdělávání, odborné vzdělávání, kultura, audiovizuální politika, sport, 

občanství a mládež). Seznam bude rozdělen do podseznamů odpovídajících oblastem specifikovaným ve Výzvě 

(např. oblast vzdělávání je rozdělena na následující části: vzdělávání, vzdělávací politiky, aktivní strany 

zainteresované ve vzdělávání, jak vzdělávání vnímá veřejnost, aspekty financování vzdělávání, hodnocení 

vzdělávacích systémů a kvality, životní podmínky studentů, role regionů a místních orgány v rozvoji vzdělávání, 

vzdělávací metody, vzdělávání ve spojení se specifickými problémy, nadnárodní spolupráce ve vzdělávání, 

mobilita v členských státech Evropské unie a v nečlenských státech, evropská dimenze ve vzdělávání, vzdělávací 

otázky ve spojení se školní docházkou  dětí migrujících pracovníků, vzdělávací otázky ve spojení s integrací 

dětí ohrožených exkluzí, otázky spojené s interkulturním vzděláváním a vzděláváním pro aktivní občanství). 

 

Patřičně označené žádosti mají být zasílány na adresu uvedenou ve Výzvě, a to na standardním odpovědním 

formuláři, který lze stáhnout na výše uvedené internetové adrese. Žádost musí být podána v některém z 

oficiálních jazyků Evropského společenství a musí obsahovat kompletně a správně vyplněný a podepsaný 

standardní odpovědní formulář. Žadatelé, kteří neposkytnou jakoukoliv z povinně požadovaných  informací,  

nebudou zahrnuti do seznamu. Také žádosti zaslané faxem nebo e-mailem nebudou přijímány.  Tato výzva k 

vyjádření zájmu je otevřena až do 31. ledna 2003. Žadatelé budou informováni o výsledku své žádosti. 

 

 

Praha, 20.9.2000 

 

 

 

       PhDr. Pavel Cink  

      ředitel odboru zahraničních vztahů 

       a evropské integrace 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
 
Číslo  osvědčení                                 Název vzdělávacího zařízení   

 Platnost osvědčení do: 

http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_en.htm


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

12 845/2000–20–1 Moravská zemská knihovna,     31. března 2002 

Kounicova 1, 601 87  Brno 

 

1. Knihovnický kurz se specializací na práci školních knihoven pro pedagogické pracovníky všech typů škol 

 

  

12 846/2000–20–2 Pražská informační služba,    15. února 2002 

Betlémské náměstí 2, 116 98  Praha 1 

 

Semináře ”Učitelé poznávají Prahu” : 

1. Praha v deseti staletích 

2. Prahou křížem krážem 

3. Pražské ”perličky” 

 

 

12 848/2000–20–3 Keramický atelier K, s.r.o.    15. února 2002 

Vosmíkových 20, 180 00  Praha 8 

 

1. ”Víkendový keramický kurz pro učitele  a vychovatele” pro učitelky MŠ, učitele výtvarné výchovy ZŠ, SŠ, 

učitele SpŠ a vychovatele   

2. ”Keramický kurz pro učitele a vychovatele” pro učitelky MŠ, učitele výtvarné výchovy ZŠ, SŠ, učitele SpŠ 

a vychovatele   

3. ”Keramický seminář” pro učitelky MŠ  

 

 

12 849/2000–20–4 Pedagogické centrum Praha     28. února 2002 

110 00  Praha 1, Na Poříčí 4 

 

Anglický jazyk: 

1. Traditions, customs, festivals 

2. Teaching "Australia" 

3. Hodnocení jazykových znalostí 

4. Teaching Realia in basic schools 

5. The Writing Contest - How to write Essays 

6. Bussines English 

7. Mixed-ability classes 

8. Story-telling in Practice 

9. Pebbles 

10. Eurolingua English 
11. Audiorální kurz angličtiny 

 

Německý jazyk: 

1. Sprechen im Unterricht? - Einfach! 

2. Grammatik-Spiele 

3. Lernstörungen und Deutschunterricht 

4. Gedächtnistraining und Wortschatz - Übungen 

5. Spielend Sprechhemmungen abbauen 

6. Sprechen Sie Deutsch? 

7. Stadt mit Max 

8. Theaterspiel im Deutschunterricht 

9. Spiel mit uns! 

10. Motivierende Ideen für die letzten Schulwochen 

11. Deutschunterricht von A bis Z (zum Beispiel: M wie Methodik und Musik) 

12. Zkouška Kinderzertifikat 3 

13. Zkouška Kinderzertifikat 1 

14. Zkouška Kinderzertifikat 2 

15. Vídeňská kavárna 

16. Landeskunde Österreich 

17. Literatur im Unterricht 



18. Literatur im Unterricht 

19. Miteinander reden 

 

Francouzský jazyk: 

1. Multimédia ve výuce francouzštiny 

2. Psycholingvistika a výuka francouzštiny 

3. Jarní vícedenní stáž 

4. Letní prázdninový kurz 

 

Biologie a ekologická výchova: 

1. Přírodní krásy Kanárských ostrovů 

 

Chemie: 

1. Jaderná elektrárna Temelín 

 

Školský management: 

1. Právní (ne)jistota ředitele školy 

2. Evropský projekt ”ZDRAVÉ  ŠKOLY" 

 

Rozvíjíme vlastní školu 

1. Základní studium k problematice řízení škol – doplňková témata 

2. Řízení  základního vzdělávání  - ”Bílá kniha” 

 

Tělesná výchova: 

1. Country tance - 2. část (pro pokročilé) 

2. Country tance - 1. část ( pro začátečníky) 

 

Výtvarná výchova: 

1. Keramický kurz: Stavění duté plastiky ( kombinované techniky ) 

2. Keramický kurz: Závěsná plastika 

3. Keramický kurz: Dekorování keramiky 

4. Keramický kurz: Ruční vytváření nádob 

5. Keramický kurz: Kachle s vlysem 

6. Keramický kurz: Stavěné busty (větší tvary) 

 

Zeměpis: 

1. Problémový přístup k výuce zeměpisu 
 

 

12 851/2000–20–5 Jihočeská univerzita – PedF, Katedra tělesné výchovy a sportu 28. února 2002 

Jeronýmova 10, 371 15  České Budějovice 

 

1. Semináře a přednášky ”Škola plná pohybu” pro pedagogické pracovníky 

2. Semináře a přednášky ”Atletika, Atletika zdravotně postižených” pro učitele Tv 

3. Seminář ”Volejbal” pro učitele Tv 

4. Seminář ”Úpolové sporty a umění” pro učitele Tv 

5. Kurz ”Gymnastika” pro učitele Tv na ZŠ a SŠ 

6. Kurz ”Sportovní a pohybové hry” pro učitele Tv na ZŠ a SŠ 

7. Kurz ”Školení trenérů basketbalu licence ”C” pro učitele Tv na ZŠ a SŠ 

8. Semináře ” Problematika výuky basketbalu na základní a střední škole” pro učitele Tv na ZŠ a SŠ 

 

12 853/2000–20–6 Pedagogicko – psychologická poradna    15. března 2002 

Husitská 12, 787 02  Šumperk  

 

1. Cvičení pro žáky se SVPU v hodinách anglického jazyka 

2. Cvičení pro žáky se SVPU v hodinách německého jazyka 

 

 

12 854/2000–20–7 Středisko výchovné péče pro děti a mládež   15. března 2002 

Dr. E. Beneše , 274 01  Slaný 



 

1. Práce s agresí a negativismem ve třídě 

2. Výchova versus lehká mozková dysfunkce 

 

 

12 855/2000–20–8 Středisko služeb školám okresu Plzeň - jih  15. března 2002 

Doudlevecká 26,  301 36  Plzeň 

 

1. Školský management pro MŠ I – II 

2. Školský management pro ZŠ, ostatní školy a školská zařízení I – II 

3. Kurz pro učitelky MŠ I – II 

4. Kurz pro učitele ZŠ I – V 

 

 

12 857/2000–20–9 Hvězdárna Františka Pešty, občanské sdružení   28. února 2002 

391 02  Sezimovo Ústí, P.O.BOX 48 

 

 

Semináře pro fyziku a technické obory 

1. Optické přístroje a lasery 

2. Kvantová fyzika, termojaderná reakce a urychlovače 

3. Kosmologie, teorie relativity a kosmonautika 

4. Spektrální analýza a rudý posuv 

5. Meziplanetární hmota – planetky a komety – observatoř Kleť 

6. Výzkum Marsu a ostatních planet, možnost mimozemského života 

7. Výzkum aktivity Sluneční činnosti 

8. Raketové pohony a kosmické sondy 

9. Teorie relativity, singularity a další paradoxy 

 

 

Semináře pro obory s humanitním zaměřením 

1. Česká židovská literatura v meziválečném období 

2. Holocaust 

3. Co dělat když…, právní odpovědnost občana 

4. Novinky v české literatuře 

5. Komunismus jako světový totalitní režim 

6. Sekty a náboženská hnutí v ČR 

7. Národnostní menšiny ve světě 

8. Česká literatura po roce 1945 

9. Mezní otázky vědních oborů 

 

 

Semináře pro ekologii v nejširším slova smyslu 

1. Funkce rybníků a vodních ploch v krajině 

2. Zdroje energie a její úspory 

3. Příroda Šumavy a rašeliniště 

4. Globální výchova – škola hrou 

5. Živelné pohromy a co s tím 

6. Klima a jeho proměny 

7. Psychohry a krátkodobé akce v ekologické výchově 

8. Migrace zvířat v ročních obdobích 

9. Zánik druhů a rozmanitost života 

 

 

12 858/2000–20–10 Státní zdravotní ústav      15. března 2002 

Šrobárova 48, 100 42  Praha 10 

 

1. Informační a motivační seminář ”Prezentace Programu podpory zdraví ve škole” 

2. Jak hodnotit svou školu a plánovat její další rozvoj v projektu Škola podporující zdraví 

3. Poradce – lektor Programu škol podporující zdraví 



4. Učíme se navzájem aneb Skupinové hospitace ve školách s rozvinutou praxí v síti škol podporujících zdraví 

5. Pracovní konference škol podporujících zdraví 

6. Jak vytvořit vlastní projekt podpory zdraví ve škole 

 

 

12 859/2000–20–11 Univerzita Karlova, Ústav výzkumu a rozvoje školství 15. března 2002 

Myslíkova 7, 118 12  Praha 1 

 

1. Inovační kurz školní psychologie 

2. Školský management - kurz školského managementu pro řídící pracovníky ve školství 

3. Občanská výchova : Kurz pro aprobované učitele 

Kurz pro neaprobované učitele 
Aktuální problémy integrace ČR do evropských struktur 

Vlastivěda a vybraná témata prvouky 

Domov – obec – region – vlast 

Cyklus přírody a slavnosti 

4. Technická výchova – doplňkové vzdělávání pro mistry odborné výchovy 

 

 

12 860/2000-20-12 Středisko služeb školám     31. března  2002 

Lázeňská 2, 405 01  Děčín 1 

 

1. Metodika rozvoje grafomotoriky a počátečního psaní   

2. Využití velkých terapeutických míčů při rozvoji psychomotoriky dětí 

3. Logopedická prevence 

4. Globální čtení 

5. Dyslektický inspiromat 

6. Loutka v mateřské a základní škole 

7. Primární prevence drogových závislostí 

8. Metodický seminář pro realizátory minimálních protidrogových programů 

9. Moderní prvky v aranžování 

10. Základy práce s keramikou 

11. Malba na hedvábí 

12. Práce s netradičním materiálem 

13. Využití zkušeností v přípravě a realizaci matematických soutěží 

14. Zkušenosti v práci s učebnicemi matematiky různých nakladatelství 

15. Využití zkušeností v přípravě a realizaci soutěží ČJ 

16. Využití zkušeností v přípravě a realizaci soutěží ve fyzice 

17. Využití zkušeností  v přípravě a realizaci soutěží v chemii 

18. Obrázky z přírody Šluknovského výběžku 

19. Romové nebo Cikáni 

20. Ekologie okresu 

21. Zřízení Národního parku České Švýcarsko 

22. Regionální historie - Děčínsko 

23. Regionální historie - Rumbursko 

24. Kurz pro instruktory školního lyžování 

25. Jazykově metodické vzdělávání pro vyučující anglického a německého jazyka na 1. stupni základních škol 

26. Kurzy informatiky 

27. Zdravý životní styl 

28. Školský management 

 

 

13 902/2000-20-13 Přátelé angažovaného učení , občanské sdružení  31. března  2002 

Senovážné náměstí 24, 116 47  Praha 1 

 

1. Základní kurs ”Čtením a psaním ke kritickému myšlení aneb Vysokoškolský učitel pro Evropu” pro týmy 

učitelů ZŠ/SŠ  a VŠ  

2. Týdenní kurs ”Učíme (se) rozumět a kriticky myslet - Letní škola kursu čtením a psaním ke kritickému 

myšlení” pro pedagogické pracovníky  - účastníky základního kursu 

 



 

13 903/2000-20-14 Služba škole  Školského úřadu Jihlava    31. března  2002 

Zborovská 3, 586 01  Jihlava 

 

1. Cyklus seminářů ”Strategie rozvoje školy” pro ředitele škol a jejich zástupce 

2. Cyklus seminářů ”Řízení kvality” pro ředitele a jejich zástupce 

 

 

13 904/2000-20-15 Služba škole  Ostrava     31. března  2002 

Hornická 84, 702 00  Ostrava  

 

1. Evropská unie - charakteristika a integrační program 

2. Čtením a psaním ke kritickému myšlení 

3. Sexuální výchova pro základní a střední školy 

 

 

13 905/2000-20-16 Pragoversa, s.r.o.       31. března  2002 

Jažlovická , 149 00  Praha 4 - Chodov  

 

1. Kabinet specifických výukových potřeb při základní škole 

2. Alternativní vzdělávání - ano či ne? 

3. Možnosti práce s klienty s těžkým mentálním poškozením 

4. Neverbální komunikace  

5. Výtvarné umění a skutečnost ve výuce na základní a střední škole 

6. Muzikoterapie ve školní praxi 

7. Vedení pedagogického sboru 

8. Kontrolní činnost, vyřizování stížností, poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb.     o svobodném 

přístupu k informacím 

 

 

13 907/2000-20-17 Služba škole Hradec Králové      31. března  2002 

Milady Horákové 504, 500 06  Hradec Králové  

 

1. Seminář ”Klub chemiků” pro učitele ZŠ a nižších ročníků gymnázií 

2. Exkurze ”Hradec Králové a okolí” pro učitele  I. stupně ZŠ 

3. Seminář ”Učitel mezi paragrafy” pro pedagogické pracovníky 

4. Seminář ”Populární hudba v hudební výchově” pro učitele Hv  2.st. ZŠ, učitele a vychovatele 1.st. ZŠ  

5. ”Keramický kurz” pro vychovatelky školních družin 

6. Seminář ”Sport ve školách pro mentálně postižené” pro ředitele a učitele Tv na SpŠ 

 

13 913/2000–20–18 Česká arteterapeutická společnost, obč. sdružení  31. března  2002 

Ústavní 91, 181 00  Praha 8 - Bohnice  

 

1. ”Arteterapeutický výcvik pro učitele všech typů a stupňů škol se zaměřením na pozitivní prevenci 

psychosociální patologie dětí a mládeže  

18 264/2000–20–19 Služba škole Kladno     15. května  2002

  

   Rosenbaumovo nám.  622,  272 01  Kladno 

 

1. ”Kurz pro začínající mistry odborného výcviku” pro pedagogické pracovníky ve středních odborných 

učilištích  a střediscích praktického vyučování 

2. ”Pedagogické minimum pro mistry odborného výcviku” pro pedagogické pracovníky SOU 

 

 

13 908/2000–20–20 Středisko služeb školám Zlín    28. února 2002 

Zarámí 88,  760 41  Zlín  

 



Psychologie, výchovné poradenství : 

1. Prevence VPU v předškolním věku 

2. VPU na 1. stupni ZŠ 

3. VPU ve starším školním věku 

4. VPU na středních školách 

5. Zkušenosti s nápravnými metodami 

6. Práce s hyperaktivními dětmi I. 

7. Práce s hyperaktivními dětmi II. 

8. Kooperativní výchova 

9. Asertivita 

10. Verbální a mimoverbální komunikace 

11. Relaxace a imaginace 

12. Psychologické dovednosti I. 

13. Psychologické dovednosti II. 

14. Problémy školní zralosti 

15. Protistresový program pro učitele 

16. Sociálně psychologické hry 

17. Sekty a světová náboženství 

18. Techniky zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů I. 

19. Techniky zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů II. 

20. Arteterapie pro učitele 

21. Výchovný poradce v kontaktu s rodiči 

22. Od poslání k diagnóze (skupina pro ženy) 

23. Diskusní skupina učitelů (bálintovská) 

 

Předškolní výchova 

1. Jóga v mateřské škole 

2. Zdravá výživa 

3. Ekologická výchova v mateřské škole 

4. Hudební výchova 

5. Diagnostika dětí předškolního věku 

6. Umění komunikace 

7. Pracovní výchova v mateřské škole – práce se senem 

8. Zdravý způsob života 

9. Zájezd po mateřských školách okresu Kroměříž 

10. Folklór našeho regionu 

11. Pracovní výchova – pečení a zdobení perníků 

12. Epilepsie a dítě 

13. Dramatická výchova – Minimateřinka 

14. Poznávání MŠ v regionu 

15. Seznámení s programem Začít spolu 

 

Informatika : 

1. Základní kurz obsluhy PC 

2. Základy Windows 95 

3. Textový editor Microsoft Word 97 

4. Tabulkový kalkulátor Microsoft Excel 97 

5. Základy práce s internetem 

6. Program BAKALÁŘI 

 

 

13 909/2000–20–21 Středisko informatiky a služeb ŠÚ   28. února 2002 

Štefánikova 9, 741 11  Nový Jičín 

 

1. Specifické vývojové poruchy učení - základní kurz 

2. Integrované dítě se specifickými poruchami učení I 

3. Integrované dítě se specifickými poruchami učení II 

4. Integrované dítě se specifickými poruchami učení III 

5. Speciálně-pedagogická diagnostika a prevence 

6. Grafomotorika  



7. Dílčí oslabení výkonu a jeho vliv na školní praxi I 

8. Dílčí oslabení výkonu a jeho vliv na školní praxi II 

9. Dílčí oslabení výkonu a jeho vliv na školní praxi III 

10. Metoda Dobrého startu 

11. Děti s LMD aneb psychomotorický vývoj dítěte od nejútlejšího věku 

12. Metoda pohybového rozvoje Weroniki Sheborne 

13. Ergoterapie 

14. Synergizace těla a mysli I – základní východiska  

15. Synergizace těla a mysli II- adaptace, koncentrace, učení 

16. Plavání a děti s LMD 

17. Bazénová terapie pro děti s diagnózou SPU na bázi LMD 

18. Nic neumí a ještě zlobí 

19. Napovídání a SPU 

20. ADHD versus LMD 

21. Předškolák a vstup do školy 

22. Čtení zpráv z PPP 

23. Než se dítě zeptá 

24. Je matematika problém ? 

25. Vývojová dysfázie, koktavost 

26. Prevence vad řeči 

27. Muzikoterapie I 

28. Muzikoterapie II 

29. Dyskalkulie na I.st. ZŠ 

30. Setkání dyslektických asistentek 

31. Integrace handicapovaných dětí do škol 

32. Heidelberský test řečového vývoje 

33. Slovní patlavost 

34. Autismus  III - dílna 

35. Využití zahrady k Tv činnostem 

36. Valašské tance a lidová slovesnost 

37. Barevné cvičení 

38. Zdravá MŠ 

39. Tělíčko Fulnek 

40. Jeden den s tancem 

41. Stop nehodám 

42. Jóga z pohledu ortopeda 

43. Využití jógy v praxi pedagoga 

44. Jóga v praxi pedagoga 

45. Šikanování na školách I 

46. Šikanování na školách II 

47. Základní lyžařský kurz pro instruktory školního lyžování 

48. Doškolovací lyžařský kurz pro instruktory školního lyžování (internátní) 

49. TĚLO KOPŘIVNICE, FULNEK, FRENŠTÁT  aneb setkání učitelů Tv 

50. Zdravá škola 

51. Zdravá škola v regionu 

52. Těloprotažení II 

53. Volba 

54. Jak komunikovat 

55. 5. setkání ředitelů škol 

56. Pracovní hodnocení 

57. Komunikace a řešení konfliktů 

58. Školský management  

59. Školský management 

60. Osobní jednání, vedení porad 

61. Čtením a psaním ke kritickému myšlení 

62. Vychovatel SVČ 

63. Management SVČ III 

64. Komunikace s dětmi v MŠ 

65. Efektivní komunikace  

66. Jsme tým? 



67. Sociálně ekonomické minimum 

68. Společenský styk, diplomacie 

69. I to je život 

70. Škola pro 21. století 

71. Člověk aneb ASU na střední  škole 

72. Konflikt a komunikace 

73. Vedení ZUŠ (1. a 2.část) 

74. Úvod do PC pro učitelky MŠ 

75. MS Excel pro řídící pracovníky 

76. Využití MS Office pro řídící pracovníky 

77. Úvod do PC a Windows 95 pro začátečníky 

78. Windows 95 pro pokročilé 

79. MS Word pro začátečníky 

80. SGP Baltazar pro začátečníky 

81. Baltazar pro pokročilé 

82. Word pro pokročilé ŘP 

83. MS Outlook a MS Powerpoint pro řídící pracovníky 

84. Internet pro řídící pracovníky 

85. Výukové programy 

86. Multimediální odpoledne 

87. Počítače ve školství 

88. MS Word pro pokročilé 

89. MS Excel 

90. Baltík 3,0 pro Windows 

91. Internet I. - Základy 

92. Internet II - práce s informacemi 

93. Internet III - tvorba www.stránek 

94. Start mit Max 

95. Hortext im Untericht 

96. Němčina a počítače 

97. Autentický text v němčině 

98. Wir schreiben nach den neuen Regeln 

99. Jazykový kurz německého  jazyka pro začátečníky 

100. Jazykový kurz německého  jazyka pro mírně pokročilé 

101. Jazykový kurz německého  jazyka pro pokročilé 

102. Oral course in elementary English classes 

103. Dys a angličtina 

104. Start to teaching English 

105. Metodický kurz - Základy výuky anglického jazyka na ZŠ 

106. Metodický semináře pro učitele anglického jazyka 

107. Jazykový kurz anglického jazyka pro začátečníky 

108. Konverzace I 

109. How to teach English to dyslexic/dysgraphic  

110. Jazykový kurz anglického  jazyka pro mírně pokročilé 

111. Jazykový kurz anglického  jazyka pro mírně pokročilé 

112. Jazykový kurz anglického  jazyka pro pokročilé 

113. Dramatická výchova 

114. Tvořivá dramatika 

115. Našli jsme kamínek 

116. Dramatická výchova na I.st. ZŠ 

117. Tvořivá dramatika na I.st. 

118. Žijeme v Evropě 

119. Učitel  21. století 

120. Začít spolu 

121. Příroda slušnější vyhrává 

122. Lesní čarování 

123. Voda jako živel 

124. Stará řemesla 

125. Daltonská výuka 

126. Už nešeptám 



127. Aktivně i v prvouce a vlastivědě či čtení 

128. Životní dovednosti - tajemství úspěchu 

129. Strategie vedení třídy 

130. Jaký budu učitel? 

131. Čtení to pro mě není 

132. Práce třídního  učitele 

133. Školní knihovna jako dílna čtení a psaní 

134. Dítě v MŠ 2000 

135. Na červenou dětičky zabrzděte nožičky 

136. Jak na to ve Vv - I. 

137. Jak na to ve Vv - II. 

138. Procházky světem výtvarného umění II 

139. Výtvarná výchova v projektech II 

140. Výtvarná poradna 

141. Kresba ve Fulneku 

142. Jak zprostředkovávat výtvarné umění 

143. Výtvarná výchova v 8.r. ZŠ 

144. Malíř podzim 

145. Ekologická výchova v přírodě 

146. Modelování z těsta trochu jinak 

147. S novými materiály nové techniky 

148. Velikonoční vazba 

149. Velikonoce 

150. Populární hudba ve škole 

151. Hudba a pohyb v MŠ 

152. Prevence vad páteře 2 

153. Dějiny 20. století (1914 - 1938) 

154. Druhá světová válka (1939 - 1945) 

155. Dějepis a učební pomůcky 

156. Dějiny novověku II 

157. Hvězdárna 

158. Literatura konce 20.stol. 

159. Literární výchova v 6.- 7.r. ZŠ 

160. Náboženské sekty II 

161. Zajímavé školní pokusy 

162. Voda 

163. Sukulenty na školách, pokojové bonsaje 

164. Receptář pro praktických činnosti 

165. Zeměpis a my 

166. Zeměpis a my 

167. 1.třída 

168. Nové metody práce na I.st. ZŠ 

169. Mluvnice a sloh v 5.r. ZŠ 

170. Předmětová komise M 

171. Metodika vyučování matematiky v 6.r.ZŠ 

172. Svět práce 

173. Elektrotechnické práce 

174. Technická výchova 

175. Seminář Mgr. Jaroslavy Staňkové 

176. Stavba vyučovací hodiny HN 

177. Začínající kytarista 

 

 

13 910/2000–20–22 Akademie J.A.Komenského     15. března 2002  

Divišova 8405 02  Děčín 

 

1. Semináře  ”Učitelé a Evropa” pro učitele dějepisu a občanské výchovy ZŠ a SŠ 
 

 

13 911/2000–20–23 Středisko služeb školám  Brno    15. března 2002  



   Kamenná 21, 639 00  Brno 

 

1. Školní rok v mateřské škole v zrcadle estetické výchovy 

2. Němčina hrou 

3. Motivace a tvořivost 

4. Výtvarná výchova na ZŠ 

5. Kooperativní výchova 

6. Čtením a psaním ke kritickému myšlení 

7. Rodinná výchova pro neaprobované učitele 

8. Příběhy, které pomáhají 

9. Výchova dětí pro nové tisíciletí 

10. Kurz posílení psychické odolnosti ředitele a učitele 

11. Relaxace 

12. Řídící práce a týmová spolupráce 

13. Pracovní právo 

14. Jak vést středoškolské studenty při odborné práci 

15. Lidové tance pro učitelky MŠ 

 

 

18 427/2000–20–24 Etické fórum, občanské sdružení    15. května  2002 

   Thákurova 676/3, 160 00  Praha 6 

 

1. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oboru ”Etická výchova” zejména pro učitele základních škol 

 

 

18 430/2000–20–25 Památník Terezín, národní kulturní památka  31. května  2002

  

   Principova alej  304, 411 55  Terezín 

 

1. ”Vzdělávací semináře specializované na historii terezínských represivních zařízení a jejich místo v plánech 

nacistů” pro pedagogické pracovníky  

 

 

18 431/2000-20-26   Ostravská univerzita - PřF,  Katedra fyziky  31. května  2002 

   30. dubna 22, 701 03  Ostrava 

 

1. Další vzdělávání učitelů fyziky základních a středních škol 

 

 

 

18 432/2000-20-27   Pedagogicko-psychologická poradna    31. května  2002 

   Masarykova 895, 288 55  Nymburk 

 

1. Vzdělávací program ”Integrace žáků se zdravotním postižením s důrazem na žáky se specifickými 

vývojovými poruchami učení a chování, systém kvalifikované pomoci” pro učitele a vychovatele všech typů 

škol s žáky se zdravotním postižením 

 

 

18 433/2000-20-28   Státní jazyková škola Brno    30. června  2002 

   Kotlářská 9, 611 49  Brno 

 

1. ”Vzdělávací projekt pro kvalifikované učitele ZŠ” pro učitele anglického a německého jazyka  

 

 

18 434/2000-20-29   Středisko informací a vzdělávání Magnolie   31. května  2002 

   Tř. Osvobození 21, 412 78  Litoměřice 

 

1. Vzdělávací program ”Manažerská příprava pracovníků  řídících školy v období reforem veřejné správy ČR, 

vzdělávací soustavy a vzdělávání v ČR” pro pedagogické pracovníky  

 



 

18 435/2000-20-30   Středisko služby škole Příbram    31. května  2002 

   28. října 24,  261 02  Příbram 

 

Cyklus odborných kurzů DVPP pedagogických pracovníků základních a středních škol zejména z okresu Příbram 

v oblasti pedagogiky  

1. Alternativní metody na 1. stupni základní školy 

2. Problémové dítě ve škole 

3. Plánování výuky pomocí projektů 

 

Cyklus odborných kurzů DVPP učitelek mateřských škol zejména z okresu Příbram v oblasti estetiky  

1. Hudební výchova 

2. Výtvarná a pracovní výchova 

3. Dramatická výchova 

 

Cyklus odborných kurzů DVPP učitelek mateřských škol zejména z okresu Příbram z oblasti pedagogiky  

1. Nové metody v práci mateřské školy 

2. Příprava dítěte na vstup do základní školy 

 

Cyklus odborných kurzů DVPP učitelek mateřských škol zejména z okresu Příbram v oblasti psychologie  

1. Zdravý vývoj dítěte 

2. Vývoj řeči a vliv na rozvoj osobnosti dítěte 

3. Rozvoj myšlení a tvořivosti dítěte 

4. Interpersonální vztahy a řešení konfliktů 

5. Osobnostní výchova 

 

Cyklus odborných kurzů DVPP učitelek mateřských škol zejména z okresu Příbram v oblasti informatiky  

1. Základy práce s PC 

2. Textový editor Word pro začátečníky 

 

Cyklus odborných kurzů DVPP pedagogických pracovníků základních a středních škol zejména z okresu 

Příbram v oblasti psychologie : 

1. Vliv rozvoje řeči  na  myšlení dítěte 

2. Rozvoj osobnosti žáka, jeho tvořivosti, samostatnosti a odpovědnosti 

3. Psychologické aspekty v práci učitele 

4. Interpersonální vztahy a řešení konfliktů 

5. Osbnostní výchova 

 

Cyklus odborných kurzů DVPP pedagogických pracovníků základních a středních škol zejména z okresu 

Příbram v oblasti všeobecně-vzdělávacích předmětů 

1. Čtení  a psaní na 1. stupni základní školy 

2. Matematika na 1. stupni základní školy 

3. Prvouka 

4. Český jazyk 

5. Anglický jazyk pro neaprobované učitele základní školy 

6. Anglický jazyk pro aprobované učitele základní školy 

7. Německý jazyk pro neaprobované učitele základní školy 

8. Německý jazyk pro aprobované učitele základní školy 

9. Matematika pro pedagogy základních a středních škol 

10. Přírodopis, biologie pro pedagogy základních a středních škol 

11. Fyzika  pro pedagogy základních a středních škol 

12. Chemie pro pedagogy základních a středních škol 

13. Zeměpis pro pedagogy základních a středních škol 

14. Dějepis pro pedagogy základních a středních škol 

15. Výtvarná výchova pro pedagogy základních a středních škol 

16. Hudební výchova pro pedagogy základních a středních škol 

17. Rodinná výchova pro učitele RV základních a středních škol  

18. Občanská výchova pro učitele OV základních a středních škol 

19. Tělesná výchova pro učitele TV základních a středních škol 

 



Cyklus odborných kurzů DVPP pedagogických pracovníků základních a středních škol zejména z okresu 

Příbram v oblasti informatiky : 

1. Základy práce na PC 

2. Textový editor Word pro začátečníky 

3. Textový editor Word pro pokročilé 

4. Tabulkový procesor EXEL pro začátečníky 

5. Tabulkový procesor EXEL pro pokročilé 

6. Systém BAKALÁŘ 

7. Hodnocení žáků a diagnostika výuky 

 

 

18 436/2000–20–31 Středisko služeb školám     30. června 2002 

   Vančurova 2904,  390 01 Tábor 

 

1. ”Metodicko – jazykový  kurz pro učitele ZŠ”  

2. Back Office Small Business Server 4.5. – Instalace, konfigurace a správa 

 

 

18 437/2000–20–32 Univerzita J.E. Purkyně ,CDVU    15. června 2002 

   Lipová 11,  400 96  Ústí nad Labem 

 

1. ”Funkční studium pro ředitele, zástupce ředitelů a zájemce o výběrové řízení” pro vedoucí pedagogické 

pracovníky MŠ, ZŠ, SŠ a školských zařízení 

2. ”Předškolní výchova – cyklus seminářů”  pro pedagogické pracovníky MŠ 

3. ”Pedagogické inovace v práci s dětmi mladšího školního věku – cyklus seminářů”  pro pedagogické 

pracovníky 

4. ”Aktuální problémy v současném jazyce – cyklus seminářů”  pro učitele českého jazyka na 2. a 3. stupni 

5. ”Literatura aktuálně – metodický cyklus”  pro učitele českého jazyka a literatury  SŠ 

6. ”Literatura na dlani – metodický cyklus” pro učitele literatury  ZŠ 

7. ”Cyklus metodických seminářů”  pro učitele angličtiny 

8. ”Metodický kurz”  pro méně pokročilé učitele německého jazyka 

9. ”Komunikativní vyučování – cyklus seminářů” pro učitele němčiny 

10. ”Cyklus metodických seminářů” pro učitele německého jazyka 

11. ”Konverzačně metodické kurzy”  pro učitele cizích jazyků 

12. ”Text jako výchozí pracovní materiál ve výuce němčiny na střední škole – cyklus seminářů” pro učitele 

němčiny 

13. Kurz ”Němčina a divadlo?” pro učitele němčiny 

14. ”Nové učebnice a výukové materiály pro cizí jazyky – cyklus prezentací” pro učitele jazyků 

15. ”Letní škola” pro učitele němčiny 

16. Cyklus ” Poznáváme německá města” pro učitele němčiny 

17. Cyklus metodických seminářů pro rekvalifikované a neaprobované učitele němčiny základních a středních 

škol 

18. Kurzy cizích jazyků pro nefilology – pro pedagogické pracovníky bez omezení 

19. ”Didaktika matematiky – cyklus seminářů” pro učitele základních škol 

20. ”Didaktika matematiky 2” pro učitele základních škol 

21. ”Didaktika matematiky – cyklus seminářů” pro učitele středních škol 

22. ”Odborné exkurze”   pro učitele přírodopisu a zeměpisu základních a středních škol 

23. ”Didaktika geografie - cyklus seminářů”  pro učitele zeměpisu základních škol a odpovídajících ročníků 

gymnázií 

24. ”Den geografie” pro učitele zeměpisu základních a středních škol 

25. Vzdělávací cyklus pro učitele zeměpisu na základních a středních školách 

26. Kurz ”Didaktika chemie” pro učitele základních a středních škol 

27. Kurz ”Didaktika fyziky” seminář pro učitele základních škol a gymnázií 

28. ”Multimédia ve výuce – tvorba a využití multimediálních prezentací ” pro pedagogické pracovníky 

29. ”Základy počítačové gramotnosti – cyklus seminářů”  pro pedagogické pracovníky 

30. ”Informatika – cyklus seminářů” pro učitele informatiky ZŠ a SŠ 

31. Společenské vědy pro učitele základních a středních škol (občanská, rodinná, sexuální a multikulturní 

výchova) 

32. ”Dramatická výchova”  pro učitele a vychovatele školních a mimoškolních zařízení 

33. ”Výtvarná výchova – cyklus seminářů” pro učitele základních, středních a uměleckých  škol 



34. ”Hudební výchova – cyklus seminářů” pro učitele a vychovatele 

35. Cyklus seminářů ”Nové směry ve vyučování tělesné výchovy” pro učitele základních a středních škol 

36. Cyklus seminářů ”Psychologie – pedagogika” pro pedagogické pracovníky 

37. Cyklus přednášek, seminářů a workshopů ”Primární prevence sociálně patologických jevů” pro učitele 

základních a středních škol 

38. ”Osobnostní rozvoj a duševní hygiena – cyklus seminářů” pro pedagogické pracovníky 

39. ”Prázdniny trochu jinak – cyklus seminářů” pro pedagogické pracovníky 

 

 

18  438/2000-20-33 Univerzita Karlova Praha – PedF   31. května 2002 

Katedra školní a pedagogické psychologie 

Katedra speciální pedagogiky 

Katedra technické výchovy a odborného vzdělávání 

M.D. Rettigové 4, 116 39  Praha 1 

 

 

1. Kurz ”Metoda zpevňování a rozvoje poznávacích funkcí Reuvena  Feuersteina”     pro školní psychology, 

učitele, vychovatele a speciální pedagogy 

2. ”Postgraduální specializační kurz pro speciální pedagogy – pracovníky zaměřené na zajištění vzdělávání 

dětí/žáků s těžkým zdravotním postižením vrehabilitačních třídách” pro  speciální pedagogy  

rehabilitačních tříd  pomocné školy 

3. Cyklus kurzů ”Metodika technické zájmové činnosti dětí a mládeže z aspektu speciální a sociální 

pedagogiky”  

 

 

18 439/2000–20–34 Univerzita Karlova Praha  – Pedagogická fakulta  31. května 

2002 

Katedra technické výchovy a vzdělávání 

   M.D. Rettigové 4, 116 39  Praha 1 

 

1. Kurz ”Informační a komunikační  technologie”  pro učitele základních škol – začátečníky 

2. Kurz ”Aplikace informačních a komunikačních technologií ve výuce” pro učitele základních škol  - 

pokročilejší  

 

18 440/2000–20–35 Univerzita Karlova Praha      31. května 2002 

Ústav jazykové a odborné přípravy - Středisko výuky cizích jazyků 

Vratislavova 10, 128 00  Praha 2 

 

1. ”Dvousemestrální  zdokonalovací  kurz  angličtiny”  pro učitele základních škol 

 

 

18 441/2000–20–36 Univerzita Palackého v Olomouci    30. června 2002 

   Filosofická fakulta - Středisko distančního vzdělávání    

   Wurmova 7, 771 80  Olomouc 

 

1. Cyklus seminářů ”Doplňující vzdělávání učitelů češtiny” pro učitele ČJ ZŠ a SŠ 

2. Cyklus seminářů ”Letní škola žurnalistiky” pro pedagogické pracovníky 

3. Seminář ”Kultura jazykové komunikace” pro pedagogické pracovníky, zejména   pro učitele ČJ  ZŠ a SŠ 

4. Kurz ”Letní škola anglického jazyka” pro učitele AJ ZŠ 

5. ”Celoroční kurz anglického jazyka” pro pedagogy všech stupňů a typů škol 

6. Kurz ”Další vzdělávání učitelů německého jazyka” pro učitele NJ ZŠ a SŠ 

7. ”Celoroční kurz německého jazyka” pro pedagogy  všech stupňů a typů škol 

8. ”Celoroční kurz italského jazyka” ” pro pedagogy  všech stupňů a typů škol 

9. Kurz ”Školský manager” pro ředitele a zástupce ředitelů 

10. Kurz ”Vzdělávání ředitelů a zástupců ředitelů základních škol”  

11. Cyklus seminářů ”Kurz speciální pedagogiky” pro pedagogy MŠ a ZŠ  

12. Cyklus seminářů ”Psychologický trénink v práci učitele” pro učitele ZŠ, SŠ a učilišť 



13. Cyklud seminářů ”Rodina a děti. Stres a způsoby jeho zvládání” pro učitelky MŠ, učitele ZŠ, SŠ, 

vychovatele a výchovné poradce 

14. Cyklus přednášek, seminářů a workshopů ”Letní škola prevence sociálně patologických jevů” pro pedagogy 

ZŠ, SŠ a internátních zařízení, pro vychovatele a výchovné poradce  

15. Seminář ”Psychografologie” pro ředitele škol  

16. Cyklus seminářů ” Etická a občanská výchova” pro učitele občanské nauky, dějepisu a společenskovědních 

předmětů  

17. Cyklus seminářů ”Rozšiřování Evropské unie do Střední Evropy” pro učitele občanské nauky, dějepisu a 

společenskovědních předmětů  ZŠ a SŠ 

18. Cyklus seminářů ”Výtvarná výchova ve škole” pro učitele výtvarné výchovy ZŠ, SŠ a uměleckých škol 

19. Cyklus seminářů ”Škola estetiky aneb o kráse a umění” pro učitele výtvarné výchovy ZŠ, SŠ a uměleckých 

škol 

20. Cyklus seminářů  ”Aktuální otázky vědy o hudbě” pro učitele hudební výchovy ZŠ, SŠ a uměleckých škol 

a konzervatoří 

21. Cyklus seminářů ”Dramatická výchova na základní škole”  pro učitele 1. stupně,  učitele českého jazyka 

ZŠ a nižších ročníků gymnázií 

22. Kurz ”Instruktor školního lyžování” pro pedagogy bez aprobace tělesné výchovy  

23. Kurz ”Windows 95 a základy Wordu a Excelu” pro pedagogické pracovníky – začátečníky v práci 

s výpočetní technikou 

 

 

14 362/2000–20–37 Univerzita Palackého v Olomouci -PedF   15. července 2002 

   Středisko celoživotního vzdělávání pedagogů 

   Žižkovo náměstí 5, 771 40  Olomouc 

 

1. Soubor seminářů školského managementu pro vedoucí pracovníky a učitele škol a školských zařízení - varianta I 

2. Soubor seminářů školského managementu pro vedoucí pracovníky a učitele mateřských škol - varianta I 

3. Soubor seminářů školského managementu pro vedoucí pracovníky a učitele škol  

a školských zařízení - varianta II, modulové uspořádání 

4. Soubor seminářů školského managementu pro vedoucí pracovníky a učitele mateřských škol - varianta I, 

modulové uspořádání 

5. Soubor kvalifikačních seminářů výchovného poradenství pro speciální školy 

6. Soubor kvalifikačních seminářů výchovného poradenství 

7. Soubor seminářů speciální pedagogiky pro pedagogické pracovníky mateřských škol 

8. Soubor seminářů speciální pedagogiky pro pedagogické pracovníky škol  

a školských zařízení 

9. Soubor seminářů pro okresní metodiky, vedoucí učitele a uvádějící učitele 

10. Dílčí metodické semináře německého jazyka pro učitele ZŠ a nižších stupňů gymnázií 

11. Dílčí metodické semináře německého jazyka pro učitele SŠ 

12. Modul ”Vzdělávání v zemích Evropské unie” 

13. Modul ”Teorie a praxe hodnocení vědomostí a dovedností” 

14. Modul ”Komunikace v pedagogické praxi” 

15. Modul ”Individualizace v mateřské škole” 

16. Modul ”Spolupráce školy s rodinou” 

17. Modul ”Řízení procesu změny v podmínkách školy” 

18. Modul ”Kontrola kvality” 

19. Základní kurz dramiky 

20. Pokračující kurz dramiky 

21. Seminář ”Agresivní chování u dětí” 

22. Seminář ”Vedení žáků” 

23. Soubor seminářů ”Neverbální komunikace a její využitelnost ve školních podmínkách” 

24. Soubor seminářů ”Asertivita ve školních podmínkách” 

 

 

18 443/2000–20–38 Asociace pomáhající lidem s autismem   31. května 2002 

   Junácká 20, 160 00 Praha 6 

 

1. Seminář ”Vzdělávání dětí s autismem I.” pro speciální pedagogy – začátečníky 

2. Seminář ”Vzdělávání dětí s autismem II.” pro speciální pedagogy – mírně pokročilé 

3. Seminář ”Vzdělávání dětí s autismem III.” pro speciální pedagogy – pokročilé 



 

18 447/2000–20–39 Evropská společnost pro vzdělávání, s.r.o.   15. června  2002 

   U Dráhy 6, 789 01  Zábřeh 

 

1. Cyklus seminářů ”Moderní automobilový management” pro pedagogické pracovníky – mistry a učitele ze 

SOU, ISŠ a SPŠ 

 

 

18 449/2000–20–40 Služba škole Kroměříž      15. července 2002 

   Moravcova 259, 767 01  Kroměříž 

 

1. ”Specifika výuky cizího jazyka v oddělení na malotřídní ZŠ”  pro vyučující na 1. stupni základních škol 

v malotřídních a neúplných školách 

2. ”Stres a syndrom vyhoření v práci pedagogického pracovníka”  pro učitele 1. a 2.stupně a ředitele    

3. ”Netradiční pomůcky v TV a relaxační techniky na MŠ”  pro učitelky MŠ a 1. stupně ZŠ 

4. ”Český rok v MŠ – rozvoj hudebních dovedností dětí v MŠ” pro učitelky MŠ 

5. ”Metoda dobrého startu – grafomotorická cvičení pro předškolní děti” pro uč. MŠ 

6. ”Vedení dokumentace MŠ” pro ředitelky MŠ 

7. ”Nové prvky a zábavné činnosti v hudební výchově na MŠ” pro učitelky MŠ 

8. ”Využití keybordu v hodinách Hv na ZŠ”  pro učitele Hv základních škol 

9. ”Problematika šikany a agresivního chování dětí na ZŠ” pro pedagogické pracovníky  

10. ”Problematika týrání, sexuálního zneužívání a zanedbávání dětí” pro pedagogické pracovníky 

11. ”Kurz logopedické prevence” pro učitelky MŠ a 1. stupně ZŠ 

12. ”Funkční rehabilitace na míči a demonstrace kompenzačních pomůcek pro děti se zdravotním postižením”  

pro pedagogické pracovníky, kteří se věnují dětem a mládeži se zdravotním postižením  

13. ”Prevence grafomotorických obtíží” pro učitelky MŠ  a učitelky 1.r. ZŠ 

14. ”Nové poznatky v práci logopedických asistentů II”  pro pedagogické pracovníky – logopedické asistenty 

 

 

 

 

18 450/2000–20–41 Soukromé střední odborné učiliště Vodochody, s.r.o.  15. června 2002 

   250 70  Odolena Voda 370, okres Praha -  východ 

 

Kurzy ”Práce s osobním počítačem a jeho využití při výuce řízení na ZŠ a SŠ” pro pedagogické 

pracovníky : 

1. Základy obsluhy počítače a operačního systému Windows 9x  

2. Zpracování textů a dat v rámci MS OFFICE  97  

3. Počítačová komunikace – INTERNET 

4. CAD – počítačem podporované technické kreslení AUTOCAD 14 CZ 

 

 

19 165/2000–20–42 Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání   31. května 

2002 

   Vinohradská 109, 130 00  Praha 3 

 

1. Kurz ”Učitel ve škole 21. Století” pro učitele MŠ, ZŠ a SŠ   

 

 

19 169/2000–20–43 České sdružení pro waldorfskou pedagogiku    31. května 2002 

   Butovická 228/9, 158 00  Praha 5 

 

1. Základní seminář waldorfské pedagogiky pro mateřské školy 

2. Základní seminář waldorfské pedagogiky pro základní školy 

3. Průběžné prohlubující vzdělávání pedagogů waldorfských základních škol  

 

 

19 170/2000–20–44 Český svaz ochránců přírody,  ZO 15/06 - Šípek  31. května 2002 

   Chvalšinská 112,  381 01  Český Krumlov 

 



1) ”Botanický kurz pro učitele 2000, 2001” pro učitele základních a středních škol  

2) ”Geologická exkurze po jihočeském regionu” pro učitele základních a středních škol 

 

19 184/2000-20-45 Středisko informatiky a služeb při ŠÚ Nový Jičín   31. května 

2002 

   Štefánikova 9, 741 01  Nový Jičín 

 

1. Vzdělávací program ” Kompetence manažera 21. století  aneb  Manažerská příprava pracovníků řídících 

školy v období reforem veřejné správy ČR, vzdělávací soustavy a vzdělávání v ČR”   pro pedagogické 

pracovníky  

 

 

 19 167/2000-20-46 Středisko vzdělávání pedagogů    30. června 2002 

   Husova 17, 746 01  Opava 

  

1. ”Metodický seminář jazyka anglického” pro neaprobované učitele AJ 

2. ”Metodický seminář jazyka německého” pro  neaprobované učitele NJ 

3. ”Konverzační kurz jazyka německého” pro pedagogy - absolventy ”Projektu N” 

4. ”Byl jsem na palubě raketoplánu” pro učitele fyziky na ZŠ, SŚ a SOU 

5. ”Poradce pro integraci” pro pedagogy 

6. ”Specifika v rodinné výchově” pro učitele rodinné výchovy 

7. ”Učím Volbu povolání” pro pedagogy – absolventy kurzu ”Volba povolání” 

8. ”Norma znalostí zdravotníka zotavovacích akcí” pro pedagogy vykonávající funkci zdravotníků na školních 

akcích  

 

  

19 174/2000–20–47 Nová škola, s.r.o.       31. května 2002  

   nám. SNP 9, 613 00 Brno 

 

1. Cyklus vzdělávacích programů ”Výuka pro 3. tisíciletí – tvořivá škola” pro učitele 1 a 2. stupně základních 

škol 

19 175/2000–20–48 MISE, občanské sdružení    31. května 2002 

   Cyrilovská 194, 250 90  Nové Jirny 

 

1. ”Interaktivní semináře prevence zneužívání návykových látek a procesů” pro pedagogické pracovníky, 

zejména výchovné poradce a školní preventisty 

 

 

19 176/2000-20-49   Řetízek, občanské sdružení    31. května  2002 

   T.G. Masaryka 456, 738 01  Frýdek - Místek 

 

 

Semináře o metodách a způsobech individuálního přístupu při reedukaci specifických poruch učení pro 

učitele ve specializovaných třídách a učitele pracující s ZPIŽ : 

1. Způsoby nápravy nerovnoměrně zralých funkcí při dys poruchách 

2. Diagnostika dys poruch v běžné třídě a typické projevy poruch u dětí 

3. Metodické postupy reedukace dyslexie a dysgrafie v hodině čtení 

4. Metody práce v hodinách anglického jazyka u dětí se specifickými poruchami učení na 1. st. ZŠ 

 

 

19 177/2000–20–50 Rezekvítek,       31. května 2002 

sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody   

Lipová 20,  602 00  Brno 

 

1. Seminář ”Letní škola Rezekvítku”  pro začínající pedagogy a vychovatele 

2. Kurzy ”Letní škola řemesel Kutírna” pro učitele Vv,  Pv  a  podobného zaměření   a vychovatele ve 

všech typech škol  

3. ”Veletrh výukových programů – terénní exkurze do NP Šumava ” pro pedagogy, kteří učí ekologickou 

výchovu ve všech typech škol    

 



 

19 178/2000-20-51   Živá planeta , občanské sdružení    31. května  2002

  

   Podvinný mlýn, 190 00  Praha 9 

 

1. Seminář ”Rozvoj komunikace,  spolupráce a tvořivosti nejen v ekologické výchově (s využitím hry BEO)”  

pro pedagogické pracovníky mateřských škol a I. stupně základních škol 

2. Seminář ”Rozvoj komunikace,  spolupráce a tvořivosti nejen v ekologické výchově (s využitím hry BEO)”  

pro pedagogické pracovníky II. stupně základních škol 

3. Seminář ”Rozvoj komunikace,  spolupráce a tvořivosti nejen v ekologické výchově (s využitím hry BEO)”  

pro pedagogické pracovníky středních škol 

 

 

19 179/2000–20–52 Služba škole Frýdek - Místek      15. července 2002 

   Politických obětí 531, 738 02  Frýdek - Místek 

 

1. Seminář ”Adrian Tennant : Afternoon Tea for Friends” pro učitele AJ   ZŠ a SŠ 

2. Seminář ”Angličtina pro dyslektiky a dysgrafiky na 2. stupni základních škol”  pro učitele AJ  2. stupně ZŠ 

3. Seminář ”Angličtina pro nejmenší” pro učitelky mateřských škol a 1. stupně ZŠ 

 

 

19 180/2000–20–53 Středisko volného času a vzdělávání SPEKTRUM  15. července 2002 

   Vápenice 9, 796 01 Prostějov 

 

1. Semináře  ”Keramika pro učitele”   pru učitelky 1. stupně ZŠ, pro učitele výtvarné výchovy 2. stupně ZŠ a 

SŠ   

2. ”Využití výpočetní techniky” pro pedagogické pracovníky 

Osvědčení pro uvedený kurz  se uděluje za předpokladu, že na jednoho účastníka kurzu bude při výuce 

jeden počítač. 

3. ”Fotografie – součást výtvarné výchovy” pro učitele výtvarné výchovy ZŠ a SŠ 

19 182/2000–20–54 Středisko ekologické výchovy Sluňákov   31. května 2002 

   Horní náměstí 1, 771 27  Olomouc 

 

1. ”Ekologická výchova” pro učitele všech stupňů a typů škol 

 

 

19 181/2000–20–55 Společnost pro předškolní výchovu při MŠ Korálek 31. května 2002 

   Klausova 2448, 155 00  Praha 5 

 

1. Semináře a dílny ”Dítě předškolního věku a jeho výchova”  pro učitelky MŠ a pedagogické pracovníky 

2. Kurz ”Řízení mateřské školy” pro stávající  i budoucí vedoucí pedagogické pracovníky  MŠ 

 

 

19 183/2000-20-56 Společnost pro počítačovou podporu výuky, s. r.o. 31. května 2002  

   Těchovská 9, 678 01 Blansko 

 

1. Kurs ”Základy obsluhy personálního počítače”  pro učitele ZŠ a SŠ 

2. Kurs ”MS WINDOWS 98/2000”  pro učitele ZŠ a SŠ 

3. Kurs ”MS Office 97/2000”  pro učitele ZŠ a SŠ 

4. Kurs ”MS WORD” pro učitele ZŠ a SŠ 

5. Kurs ”Výukový SW” pro učitele ZŠ a SŠ 

6. Kurs ”MS Excel” pro učitele ZŠ a SŠ 

7. Kurs ”Základní SW a HW údržba” pro učitele ZŠ a SŠ 

8. Kurs ”Počítačová grafika” pro učitele ZŠ a SŠ 

9. Kurs ”Internet a intranet v počítačové síti ve školách” pro učitele ZŠ a SŚ 

10. Kurs ”Správce počítačové sítě Novell ve školách” pro učitele ZŠ a SŠ, kteří jsou současně správci 

počítačové sítě ve škole 

11. Kurs ”Správce počítačové sítě na bázi Windows NT ve školách” pro učitele ZŠ a SŠ, kteří jsou současně 

správci počítačové sítě ve škole 



12. Kurs ”Základy zpracování podvojného účetnictví na PC” pro učitele ZŠ a SŠ ekonomických aprobací 

 

Osvědčení pro kursy výpočetní techniky se uděluje za předpokladu, že na jednoho účastníka kursu bude při 

výuce jeden počítač. 

 

 

19 185/2000–20–57 Služba škole Mladá Boleslav    30. června 2002 

   Komenského 94, 293 01  Mladá Boleslav 

 

Soubory vzdělávacích akcí  pro pedagogické pracovníky rozdělené do tématických celků:  

 

Osobnostní rozvoj učitele 

Třídní management :    

1. Potřeba transformace 
2. Hodnocení jako předstupeň transformace 

3. Projekty ve vyučování 

4. Diferenciace, individualizace a kooperace ve vyučování 

5. Komplexní rozvoj osobnosti  žáka 

6. Tvořivost 

7. Hra ve vyučování 

8. Kázeň ve škole 

9. Třídní učitel 

10. Třídní učitel a škola 

11. Jednání s rodiči žáků a vedení třídních schůzek 

12. Integrace zdravotně postižených 

13. ”Škola je, když jsou všechny dveře otevřené…” 

14. Projekty z naší kuchyně 

15. Monolog a dialog v učitelské praxi 

 

Dny pro učitelské sbory 

 

Didaktická a obsahová inovace 

 

Předškolní výchova  

1. Rozumová a poznávací výchova 

2. Sociální a rodinná výchova 

3. Hudební a hudebně pohybová výchova 

4. Výtvarná a pracovní výchova 

5. Tělesná a pohybová výchova 

6. Dramatická výchova v MŠ 

7. Hry s dětmi od 3 do 8 let 

 

1. stupeň základní školy  

1. Problematika elementárního vyučování na ZŠ 

2. Pojetí a plánování učiva v 1.-5. ročníku 

3. Regionální prvky ve vyučování 

4. K obsahu a didaktice výchovných předmětů 

 

Školní družiny a kluby  

1. Legislativa a provoz ŠD 

2. Program ve ŠD 

 

2. a 3. stupeň škol  

Společenskovědní předměty  : Na pomoc neaprobovaným učitelům 

Český jazyk 

Občanská a rodinná výchova 

Dějepis 

Přírodovědné předměty :  Na pomoc neaprobovaným učitelům 

    Matematika zajímavá a přitažlivá 



Tvorba úloh s využitím teorie více inteligencí 

Fyzika 

    Fyzikální experiment 

Chemie 

Přírodopis 

Zeměpis 

Výchovné předměty :  Na pomoc neaprobovaným učitelům 

    Hudební výchova 

Tělesná výchova 

 

Problematika společensky nežádoucích jevů : 

1. Miniprogram prevence nežádoucích jevů na školách 

2. Navazující vzdělávací akce k miniprogramu 

3. Peer-program pro učitele a žáky 

 

Jazyková příprava učitelů  ( z DVPP nelze hradit zájezdy mimo ČR) : 

1. Anglický jazyk    /5 kurzů/ 

2. Německý jazyk    /5 kurzů/ 

3. Anglický jazykový kurz pro řídící pracovníky  

 

Funkční vzdělávání řídících pracovníků : 

1. Řízení, plánování a profilace MŠ v praxi 

2. Školský management v praxi : Problematika řízení školy a manažerské pojetí práce 

    Vnitřní transformace školy 

    Škola za chodu 

    Individualizace, profilace a prezentace školy a jejích služeb na veřejnosti 

    Řízení školy s pomocí počítače 

 

Počítačové kurzy a základy technické gramotnosti : 

1. Základy ovládání počítače MS DOS, MS WINDOWS 16 BIT 

2. Základy práce s počítačem – MS WINDOWS 95-98 

3. MS WINDOWS 95-98 – přechod z WIDOWS 3.x 

4. MS WINDOWS 98 – přechod z WINDOWS 95 

5. MS WORD 95-97-2000 – základy práce 

6. MS EXCEL 95-97-2000 – základy práce 

7. MS WINDOWS, MS WORD a MS EXCEL 95-97-2000 – intenzivní kurz 

8. MS ACCES 95-97-2000 – Základy MS POWERPOINT 95-97-2000 - základy 

9. MS WORD FOR WINDOWS – pro pokročilé 

10. MS WORD FOR WINDOWS – intenzivní kurz pro pokročilé 

11. MS EXCEL -  pro pokročilé 

12. MS EXCEL – intenzivní kurz  pro pokročilé 

13. Manažer – ředitel 

14. MS VISUAL BASIC – zpracování databází 

15. MS VISUAL BASIC – základní část 

16. MS FRONTPAGE – administrace a podpora 

17. Teorie počítačových sítí 

18. INTERNET a Programová podpora WWW 

19. Mail 602 – použití v praxi 

20. Základy technické gramotnosti 

 

Předpokladem pro realizaci  kurzů : každý účastník bude mít při výuce počítač 

 

Dramatická výchova ve škole  

 

Praktikum výchovného poradenství 

 

Specifické poruchy učení 

 

 

19 186/2000–20–58 Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. 31. května 2002  



  Bartolomějské nám. 47,  698 01 Veselí nad Moravou  

 

1. Cyklus seminářů ”Příroda kolem nás” pro učitele MŠ a ZŠ v regionu JV Moravy 

2. Cyklus seminářů ”Poznej a chraň” pro učitele ZŠ, SŠ a učilišť v regionu 

3. Seminář ”Školní zahrady a ekologická výchova” pro učitele MŠ a ZŠ 

4. Seminář ”Lesní čarování” pro učitele ZŠ a vychovatele 

5. Seminář ”Krabice plná ryb” pro učitele ZŠ vychovatele 

6. Cyklus seminářů ”Desatero domácí ekologie” pro učitele ZŠ, SŠ a učilišť 

7. Seminář ”moderní ekologie” pro učitele ZŠ, SŠ a učilišť 

 

 

19 187/2000–20–59 Pedagogické centrum Hradec Hrálové   31. července 2002 

   Švendova ul., 500 03  Hradec Králové  

 

Příprava vedoucích pedagogických pracovníků : 
1. Management v praxi mateřské školy, projektování v mateřské škole 

2. Moderní personalistika 

3. Společenský styk, etiketa a etika 

4. K  otázkám řízení středních škol – povinná dokumentace SŠ 

5. Kurz řízení pro vedoucí pracovníky ve školství 

6. Managerské dovednosti  

7. Školská ekonomika a legislativa pro vedoucí vychovatelky ŠD 

8. Školská ekonomika a legislativa 

9. Pedagogicko-organizační aspekty v řídící práci 

10. Vzdělávací semináře pro ředitele ZUŠ 

11. Základy managementu pro řídící pracovníky středních škol 

12. Žena na přelomu 21. století 

13. Konflikt a komunikace 

14. Konflikt a ředitel 

15. Osobnost vedoucího pedagogického pracovníka 

16. Autonomie školy 

17. Kurikulum a klíčové kompetence 

18. Hospitace a pohospitační rozhovor 

19. Jak hodnotit svoji školu? 

20. Na školu přijde inspekce 

21. Pojďte s námi na návštěvu 

Pedagogika, psychologie  

1. Evropská dimenze ve vzdělávání 

2. Informační seminář pro zájemce o program Škola podporující zdraví  

3. Motivační seminář pro vážné zájemce o vstup do programu Škola podporující zdraví  

4. Černá pedagogika ve škole 

5. LMD a co víme o encephalopatických dětech 

6. Vývojové zvláštnosti dětí ve věku 3–7 let 

7. Vývoj dítěte ve věku 7–15 let 

8. Citový život v rodině, jak naučit dítě ”mít někoho rád” 

9. Učitel kontra žák – osobnost učitele a žáka 

10. Puberta a její úskalí 

11. Co se skrývá pod pojmem ”Člověk” 

12. Tresty a odměny, televize a její důsledky 

13. Noční pomočování u dětí a co s tím 



14. Jak vést dítě k úspěchu a k duševnímu zdraví 

15. Vývoj dítěte v prenatálním období a jeho způsob vnímání 

16. Zvládání zátěže učitelů 

17. Zvládání zátěže u dětí 

18. Diagnostika žáka, autodiagnostika učitele 

19. Jaký jsem učitel a jaká je naše škola 

20. Děti a nebezpečné situace 

21. Encounter - Setkání 

22. Tvářím se, tváříš se…. 

23. Setkání s profesorem Zdeňkem Matějčkem 

24. Styly učení u žáků a studentů 

25. Komunikace v pedagogické praxi 

26. Zvládání zátěžových situací u dětí ve škole 

27. Žákovo pojetí učiva 

28. Učení…  s učitelem v pozadí   (problematika autoregulace učení) 

29. Školní psychologie – nový fenomén našeho školství 

30. Psychosomatické souvislosti 

31. Vybrané kapitoly z vývojové psychologie 

32. Normalita osobnosti a její utváření ve škole 

33. Náročné životní situace v současné škole 

34. Psychoterapie a její využití v praxi moderního učitele 

35. Hranice osobnosti a dovednost jejich utváření v učitelské profesi 

36. Podmínky efektivního učení 

37. Vytváření bezpečného klimatu ve třídě 

38. Respektovat a být respektován 

39. Školní psycholog a integrační program školy 

40. Dyslexie na II. stupni ZŠ 

41. Praktický seminář pro dyslektické asistenty 

42. Balintovská skupina 

Výchova ke zdravému životnímu stylu, rodinná výchova, mimoškolní výchova, volný čas 

1. Vedení dokumentace vychovatele školní družiny  

2. Tělesná výchova ve školní družině  

3. Základy managerských dovedností pro vedoucí pracovníky středisek volného času – I. 

4. Základy managerských dovedností pro vedoucí pracovníky středisek volného času – II. 

5. Zdraví mám ve svých rukou (cyklus 5 praktických seminářů) 

6. Specifické vývojové poruchy učení a osobnost žáka 

7. Problematika vývojových poruch učení a chování žáků na středních školách a učilištích 

8. Já a pohoda 

9. Sexuální výchova na ZŠ a ZvŠ 

10. Sexuální výchova – Jak na to? 

11. Zajímavosti z dějin sexuální výchovy 

12. Plánované rodičovství – trendy do 21. století 

13. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě 

14. Drogová prevence trochu jinak 



15. Převýchova drogově závislých  

16. Zdravý životní styl – Výchova ke zdraví  I. 

17. Zdravý životní styl – Výchova ke zdraví  II. 

18. Zdravý životní styl – Výchova ke zdraví  III. 

19. Zdravý životní styl – Výchova ke zdraví  IV. 

20. Zdravý životní styl – Výchova ke zdraví  V. 

21. Rodinná a systemická terapie 

22. Arteterapie a její uplatnění v pedagogické praxi 

23. Nedirektivní (rogersovské) přístupy ve školství: psychoterapie pro pedagogy 

24. Nedirektivní (rogersovské) přístupy ve školství: nedirektivní přístup ve výuce 

25. Nedirektivní (rogersovské) přístupy ve školství: prevence drog. závislostí (zákl. kurz) 

26. Nedirektivní (rogersovské) přístupy ve školství: prevence drog. závislostí (pokrač. kurz) 

27. Sociálně psychologický trénink ve vyučování 

28. Příběh, který se stal (protidrogová prevence) 

 

Multikulturní výchova (výchova k toleranci a proti rasismu)  

1. Historické kořeny romské mentality 

2. Skrytý svět šikanování ve školách 

3. Jak léčit šikanu 

4. Strategie vyšetřování šikany 

5.  Radikální skupiny a extremistická hnutí 

 

Předškolní pedagogika  

1. Management v praxi mateřské školy, projektování v mateřské škole 

2. Ekologická výchova v mateřské škole 

3. Využití přírodních materiálů ve výtvarné a pracovní  výchově v mateřské škole – metodický seminář 

4. Alternativní organizační formy práce v mateřské škole zaměřené na prohloubení efektivity osobnostního 

modelu výchovně vzdělávací práce. 

5. Integrace dětí v mateřské škole 

6. Umím se orientovat v platných předpisech ? 

7. Mateřské školy a právní subjektivita 

8. Handicapované a integrované dítě v MŠ, diagnostické metody, individuální plány 

9. Ekologická globální výchova na MŠ  

10. Prevence logopedických poruch na MŠ 

11. Psychomotorický vývoj dítěte 

12. Náprava řeči 

13. Kolotoč říkadel, písní a her 

14. Pohádky v ranečku 

15. Hrátky s písničkou 

16. Poslech hudby v mateřské škole a instrumentální činnost 

17. Hudebně dramatická výchova s prvky muzikoterapie 

18. Dramatizace příběhů v písničkách aneb ”Když si lidé zpívávali…” 

19. Principy a pojmy pedagogiky Marie Montessori 



20. Grafomotorika 

21. Využití různých materiálů ve výtvarné a pracovní výchově 

22. Záchvatová onemocnění u dětí 

23. Současný pohled na tělesnou výchovu v MŠ 

24. ”První kroky” 

25. Čtyři roční období ve výtvarné výchově v MŠ 

26. Hudebně taneční příprava dětí předškolního věku a ve školní družině 

27. Praktický seminář k hudebně taneční přípravě dětí předškolního věku a ve škol. družině 

28. Projekt Zdravá mateřská škola 

29. Hudba a roční období 

30. Dramatická hra v mateřské škole 

31. Hudba kolem nás – MtŠ 

 

1. stupeň základní školy  

1. Seminář pro začínající učitele 

2. Cesta k netradičnímu vyučování 

3. Čeština jako základ k rozvíjení mluveného a psaného projevu žáka 

4. Matematika pro 1. stupeň ZŠ 

5. Praktické činnosti pro I. stupeň ZŠ 

6. Hry pro tvořivé vyučování 

7. Hrajeme si, zpíváme si 

8. Pohybové aktivity nejen pro hodiny Tv 

9. Aerobik pro děti 

10. Hudba kolem nás – I. stupeň 

11. Rytmická gymnastika 

12. Hudební hry pro školní družiny 

13. Specializační kurz pro pedagogy ZŠ – příprava na práci s postiženými žáky v procesu inkluze 

14. Seminář pro pedagogy 1. stupně ZŠ 

15. Netradiční zahájení školního roku  

16. Netradiční zápis do 1. ročníku  aneb Sedm klíčů od pohádky – projektové vyučování 

17. Poznej a pomoz  

18. Poznej a pomoz – 2. část pro pokročilé  

19. Vyrábíme zvířátka 

20. Vánoce ve školní družině 

21. Zimní radovánky 

22. Velikonoce ve školní družině 

23. Máme rádi zvířata 

 

Speciální pedagogika 

1. Smyslová výchova jako prostředek reedukace dětí tupozrakých a šilhavých 

2. Seminář pro mistry odborného výcviku 

3. Činnost učitele ve třídě běžné školy se zdravotně postiženým dítětem 

4. Pracovní dílna k metodice a didaktice výuky k neverbální komunikaci ve speciálních školách se zaměřením 

na děti a žáky s těžkým mentálním postižením 

5. Specifické problémy výchovy a vzdělávání dětí s autismem a možnosti jejich nápravy 

6. Výchovně vzdělávací intervence pro děti s autismem 

7. Problémy autistického chování 

8. Rozvoj jednotlivých funkčních oblastí u dětí s autismem 

9. Péče o dospívající a dospělé s autismem – specifické problémy integrace 



10. Autistické kontinuum 

11. Rodina s autistickým dítětem 

12. Počítače a autismus 

13. Počítačový program ”MÉĎA ´99” 

14. Počty na pomocné škole 

15. Cvičení na rehabilitačních míčích v praxi 

16. Hospitalizované dítě a bolest 

17. Dětské zvládání zátěžových situací a role sociální opory 

18. Učitel a žák v mateřské a základní škole při nemocnici 

19. Učitel a zdravotník  v mateřské a základní škole při nemocnici 

20. Rizikový novorozenec a jeho další osud v mateřské a základní škole 

Český jazyk a literatura    

1. Tvůrčí psaní 

2. Příprava na soutěže dětských recitátorů 

3. Teorie dramatu 

4. Historie dramatu a dramatické tvorby – I 

5. Historie dramatu a dramatické tvorby – II 

6. Současné světové drama a divadlo 

7. Současné české drama a divadlo 

8. Rétorika 

9. Neverbální komunikace 

10. Interpretace literárních textů 

11. Valenční syntax 

12. Metodika vedení školní knihovny 

13. Čtení to pro mě není aneb Výchova ke čtenářství 

14. Školní knihovna jako dílna čtení a psaní 

15. Aktivní učení při práci s naučným textem 

16. Budou naši žáci při výuce také přemýšlet? 

17. Slohová problematika maturitních písemných prací 

18. Od rukopisu k časopisu a knize  (základy počítačové typografie a polygrafické výroby) 

19. Životní dovednosti 

 

Cizí jazyky a literatura  

1. Arbeit mit literarischen Texten II 

2. Výuka NJ ve vztahu k žákům s poruchami učení 

3. Výuka německého jazyka v předškolním věku 

4. Dialog 

5. Hry ve výuce německého jazyka II 

6. Jazyková cvičení z němčiny pro pokročilé 

7. Nové formy nácviku fonetiky německého jazyka 

8. Autonomes Lernen im Fremdsprachenunterricht 

9. Lieder im Fremdsprachenunterricht 

10. Eigene Lernwege/Lernstrategien - Konstruktivismus im Fremdsprachenunterricht 

11. Vývojové tendence v morfologii současné němčiny 

12. Kurz jazyka německého pro začátečníky 

13. Die Bedeutung von Multimedia und Internet im Deutschunterricht 

14. Poslech s porozuměním v podmínkách ZŠ 

15. Práce se slovní zásobou v podmínkách ZŠ 

16. Jaká úskalí překonává žák učící se němčině 

17. Čtení s porozuměním v podmínkách ZŠ 

18. Jak pracovat s gramatikou němčiny na ZŠ 

19. Nebojme se didaktických her 

20. Evalutionstechniken im Fremdsprachenunterricht 

21. Testen und Prüfen im Fremdsprachenunterricht 



22. Dramatische Erziehung im Fremdsprachenunterricht 

23. Nová pravidla německého pravopisu 

24. Metodika a nové přístupy k výuce literatury 

25. Class Acts: Drama in the Classroom 

26. Surround pupils by English 

27. Práce s jazykem a metodikou angličtiny 

28. Kurz jazyka anglického pro pokročilé 

29. Kurz jazyka anglického pro začátečníky 

30. Americká literatura 20. století 

31. Reálie (British American Studies) a jazykový rozvoj s využitím literárních textů I,II 

32. Teaching Business English 

33. CLIL - Content and Language Integrated Learning 

34. Okresní seminář v Havlíčkově Brodě 

35. Aspect verbal en français et en tcheque 

36. Les nouvelles technologies I, II 

37. La littérature pour la jeunesse 

38. La littérature francophone 

39. Současné Rusko 

40. Exkurze do Ruského střediska vědy a kultury v Praze 

 

Dějepis  

1. Nové pohledy na život a dílo Jana Husa 

2. Nad učebnicemi českých dějin 

3. Cesty minulosti – I 

4. Cesty minulosti – II 

5. Proměny rodiny v dějinách 

6. Slovenská otázka v českých dějinách 

7. Hledání kořenů evropské civilizace – I 

8. Hledání kořenů evropské civilizace – II 

9. České dějiny po roce 1945 – I 

10. České dějiny po roce 1945 – II 

11. České dějiny po roce 1945 – III 

12. Regionální archeologie: Archeologie a škola 

13. Regionální archeologie: Vývoj hradské správy v regionu 

14. Regionální archeologie: Archeologické památky Choceňska 

 

Společenskovědní předměty 

1. Dějiny umění v naší zemi od pravěku po současnost – I 

2. Dějiny umění v naší zemi od pravěku po současnost – II 

3. Dějiny umění v naší zemi od pravěku po současnost – III 

4. Dějiny umění v naší zemi od pravěku po současnost – IV 

5. Dějiny umění v naší zemi od pravěku po současnost – V 

6. Dějiny umění v naší zemi od pravěku po současnost – VI 

7. Poznáváme architekturu a další památky vých. Čech – I 

8. Poznáváme architekturu a další památky vých. Čech – II 

9. Poznáváme architekturu Hradce Králové 

10. Aktuální otázky začleňování naší země do Evropské unie 

11. Historie a současnost evropské integrace 

12. Historie a současnost etnických konfliktů I 



13. Historie a současnost etnických konfliktů II 

14. Historie a současnost etnických konfliktů III 

15. Historie a současnost etnických konfliktů IV 

16. Křesťanství na prahu 3. tisíciletí 

17. Židovské náboženství, kultura, tradice a umění 

18. Dějiny antisemitismu a perzekuce Židů za 2. sv. války 

19. Sekty a nová náboženská hnutí 

20. Seminář pro neaprobované učitele občanské výchovy 

21. Výchova k občanství pro třetí tisíciletí 

22. Projekt ”Občan”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

23. České betlémářské tradice 

24. Světové betlémářské tradice 

25. Beseda JUDr. Miroslava Antla se žáky ZŠ, studenty SŠ a jejich učiteli 

26. Na Elbrus v záři meteorů 

27. Na shledanou na věčnosti 

28. Sám sobě bernardýnem 

29. Vzdorná ňadra východních hor 

30. Ťan Šan 

31. Ťan Šan – Bitva o Chan Tengri 

 

 

Matematika a fyzika 

1. Základy finanční matematiky pro střední školy 

2. Netradiční typy fyzikálních úloh 

3. Pokusy s jednoduchými pomůckami 

4. Maturitní standardy a nová maturita z matematiky 

5. Řešení obtížnějších typů rovnic ve středoškolské matematice 

6. Vybrané partie z geometrie kružnice 

7. Setkání s tvůrci učebnic: Výuka matematiky na 2. stupni základní školy 

8. Setkání s tvůrci učebnic:  Matematika pro 1. stupeň základních škol 

9. Fyzikální úloha jako model reality 

10. Fyzika a biomechanika 

11. Fyzika a biomechanika 

12. Pohyb umělých družic Země 

13. Historie fyziky – zavádění veličin a jednotek 

14. Co je to energie? 

15. Moderní fyzikální poznatky jako obsah fyzikálních úloh 

16. Energetická metoda řešení fyzikálních úloh 

17. Biologické motivace výuky fyziky 

18. Sluneční soustava 

19. Fyzika a technika 

20. Fyzikální experiment s podporou počítače 

21. Hudební akustika v experimentech 

22. Využití fyzikálních metod pro výzkum v různých oblastech nefyzikálních 

23. Diferencovaná práce v hodinách matematiky s využitím výukových programů. 

 

 

Informatika a výpočetní technika  

1. Počítač v práci učitele  (možnosti využití současných informačních technologií) 

2. Příprava elektronických výukových materiálů a testů 

3. Práce s počítačem 

4. Začínáme s internetem 



5. Linux – základy práce uživatele systému UNIX 

6. Algoritmy a základy programování 

7. Programovací jazyk Pascal 

8. Dynamické datové struktury 

9. Objektové programování v Pascalu 

10. Objektová knihovna Turbo Vision v Borland Pascalu 

11. Informatika a výpočetní technika – Delphi 

12. Linux – server na Internetu 

13. IntranetWare – intranetový server ve školní síti základy práce uživatele systému UNIX 

14. PHP – aplikace na Internetu 

15. Informatika a výpočetní technika – Kurz Základy PC 

16. Informatika a výpočetní technika – Kurz Tvorba WWW stránek 

17. Informatika a výpočetní technika – Kurz Internet 

18. Informatika a výpočetní technika – Kurz Programování C++ pro Windows 

19. Kurz grafického programu Corel 

20. Kurz Prezentačního programu Power 

21. Kurz Databáze ACCESS 

22. Kurz Tabulkový procesor EXCEL – pokročilí 

23. Kurz Tabulkový procesor EXCEL - začátečníci 

24. Kurz Textový editor WORD – pokročilí 

25. Kurz Textový editor WORD - začátečníci 

 

Přírodovědné předměty   (biologie, ekologie a environmentalistika;  zeměpis; chemie) 

1. Metodika a didaktika přírodovědy – Země na jedno použití 

2. Metodika a didaktika přírodovědy: Jak vést biologickou exkurzi 

3. Metodika a didaktika přírodovědy: Zpracování biologického materiálu ve škole 

4. Metodika a didaktika přírodovědy: Praktikum hydrobiologie 

5. Metodika a didaktika přírodovědy:  Učební úlohy v chemii 

6. Metodika a didaktika přírodovědy:  Nové přístupy k osvojování učiva chemie na zákl.  školách a 

diverzifikovaných středních školách. 

7. Metodika a didaktika přírodovědy: ”Člověk – škola – prostředí”” 

8. Metodika a didaktika přírodovědy:  Jak připravit ”Den Země” ve škole 

9. Metodika a didaktika přírodovědy:  Den Země 2001 

10. Metodika a didaktika přírodovědy:  Den Země 2002 

11. Metodika a didaktika přírodovědy:  Pracujeme s minerály, horninami a zkamenělinami 

12. Oborové repetitorium: Botanický minikurz 2001 

13. Oborové repetitorium: Botanický minikurz 2002 

14. Oborové repetitorium: Učivo obecné biologie 

15. Oborové repetitorium: Základy ekologie pro školní výuku 

16. Oborové repetitorium: Obecná genetika 

17. Oborové repetitorium: Molekulární genetika 

18. Oborové repetitorium: Základy imunologie 

19. Oborové repetitorium: Základy regionální vulkanologie  (sopky v Evropě a na našem území) 

20. Oborové repetitorium: Obecná a anorganická chemie 

21. Oborové repetitorium: Organická chemie 

22. Setkání s autory učebnic: Práce s učebnicemi přírodopisu 

23. Setkání s autory učebnic: Chemie krok za krokem 



24. Setkání s autory učebnic: Úsporné experimenty v chemii 

25. Příroda východních Čech: Zvířena hor 

26. Příroda východních Čech: Zvířena našeho kraje I (bezobratlí) 

27. Příroda východních Čech: Zvířena našeho kraje II (obratlovci) 

28. Příroda východních Čech: Lesy v regionu 

29. Příroda východních Čech: Příroda ve městě a obci II (pěstované dřeviny) 

30. Příroda východních Čech: Květena Hradecka 

31. Příroda východních Čech: Geologická exkurze na Kunětickou horu 

32. Příroda východních Čech: Hradecké lesy jako ”učební pomůcka” – I. Určujeme rostliny bylinného a 

mechového patra 

33. Příroda východních Čech: Hradecké lesy jako ”učební pomůcka” – II. Určujeme málo známé a exotické 

dřeviny 

34. Příroda východních Čech: Hradecké lesy jako ”uč. pomůcka” – III. Základy pěstování lesa 

35. Příroda východních Čech: Hradecké lesy jako ”učební pomůcka” – IV. O čem vypráví naučná stezka 

Hradeckými lesy  

36. Přírodní vědy v aplikacích: ”Drsná příroda” naší planety – od Krkonoš po Antarktidu 

37. Přírodní vědy v aplikacích: Chemické a biologické analýzy v monitoringu živ. prostředí  

38. Přírodní vědy v aplikacích: Exkurze do školkařské firmy  

39. Přírodní vědy v  aplikacích: Výroba elektřiny a životní prostředí  (exkurze do tepelné elektrárny) 

40. Přírodní vědy v aplikacích: Občan, obec, škola – odpady a co s nimi… 

41. Planeta Země pod lupou: Globální klimatický systém (historie, současnost a budoucnost) 

42. Planeta Země pod lupou: Kras v Evropě 

43. Planeta Země pod lupou: Egypt 

44. Planeta Země pod lupou: Přírodní parky světa (globální/kontinentální/lokální) 

45. Co v učebnicích nebylo: Dojde nám v roce 2020 uhlí? 

46. Co v učebnicích nebylo: Přístupy alternativní medicíny – homeopatie 

47. Co v učebnicích nebylo: Metabolismus a jeho poruchy 

48. Co v učebnicích nebylo: Přehlídka videoprogramů z Ekofilmu 

49. Zoologická zahrada jako ”učební pomůcka” přírodovědné výuky – 2001 

50. Zoologická zahrada jako ”učební pomůcka” přírodovědné výuky – 2002 

51. Botanika a zoologie v pedagogické a terénní praxi 2001: Orlické hory 

52. Botanika a zoologie v pedagogické a terénní praxi 2002: Český ráj 

 

Ekonomické předměty  

1. Zásady hospodaření škol 

2. Seminář pro hospodářky příspěvkových organizací 

3. Setkání s tvůrci učebnic: Výuka ekonomiky na OA a ostatních SŠ s ekonom. zaměřením podle nových 

učebnic 

 

Umělecké školství, estetická výchova    

1. Netradiční výtvarné techniky 



2. Využití počítače ve výuce Vv 

3. Kouzelná hlína – kurz keramiky 

4. Umělecké zpracování dřeva 

5. Hlasová výchova na I. stupni ZŠ  

6. Současná hudba ve škole 

7. Práce na hrnčířském kruhu 

8. Dekorování keramiky 

9. Výtvarná výchova - Reliéf 

10. Prostorové modelování (Vv) 

11. Keramika - Glazování 

12. Výtvarná výchova – Vytváření nádob  

13. Keramická plastika 

14. Metodika hlasové výchovy v ZUŠ  

15. Řízení ZUŠ s právní subjektivitou  

16. Výuka hry na keyboard  v souvislosti s výpočetní technikou a zpracováním zvuku   

17. Příprava žáků na střední umělecké školy výtvarného zaměření, práce s materiálem –      modelování a 

kámen. 

18. Řízení dětského orchestru  

19. Tradice ve výtvarné výchově: Rostlina v čase vánočním 2001 

20. Tradice ve výtvarné výchově: Rostlina v čase vánočním 2002 

21. Tradice ve výtvarné výchově: Ruční stav a tradiční tkalcování 

 

Tělesná výchova  

1. Sportovní kurz – Český ráj 

2. Ochrana člověka za mimořádných událostí – 1. část 

3. Doškolovací lyžařský kurz pro instruktory školního lyžování, Čapkárna 2000 

4. Strečink a jeho místo v jednotlivých tématických celcích školní TV 

5. Sportovní kurz – Český ráj  2001 

6. Úpoly pro potřeby školní TV – 2. část 

7. Základ lyžařský kurz pro budoucí instruktory školního lyžování, Čapkárna 2001  

 

Vzdělávací zájezdy a exkurze   

1. Mladá Boleslav – město automobilů 

2. Praha – Vyšehrad 

3. Kladským pomezím 

4. Beskydy - exkurzní základna 

5. Exkurze do jižních Čech 

6. Exkurze do mateřských škol s profilovaným výchovně vzdělávacím programem –  rozšířená jazyková 

výchova, speciální třídy, MAMA klub 

7. České vánoční tradice – exkurze ve školní družině  

8. Exkurze do Českého rozhlasu v Hradci Králové a beseda s redaktorem 

9. Exkurze do Parlamentu a do zahrad Pražského hradu 

10. Exkurze do Prahy – Rudolfinum a pražská Kampa 

11. Exkurze do Prahy – Národní divadlo, Muchovo muzeum, Obecní dům 

12. Exkurze do České televize v Praze 

 

18 444/2000-20-60   Centrum vzdělávání     31. května  2002 

   Smiřických 1237, 547 01  Náchod 

 

1. Kurz ”Základy obsluhy počítače”  pro pedagogické pracovníky – začátečníky v obsluze PC 

2. Kurz ”Windows 95” pro pedagogické pracovníky – mírně pokročilé přecházející z jiného operačního 

systému 



3. Kurz ”MS Word 97”  pro pedagogické pracovníky – pokročilé uživatele PC 

4. Zdokonalovací kurz ”MS Word pro pokročilé” pro pedagogické pracovníky 

5. Kurz ”MS Excel 97” pro pedagogické pracovníky pro zkušené uživatele PC 

6. Kurz ”Základy obsluhy internetu” pro pedagogické pracovníky se základní orientací při práci s PC 

7. Kurz ”Elektronická pošta” pro pedagogické pracovníky se základní orientací při práci s PC 

8. Výcvikový program ”Poradce pro integraci” pro učitele všech typů škol a školských zařízení integrující 

žáky s postižením 

9. Seminář ”Zásady první pomoci” pro pedagogické pracovníky 

10. Cyklus seminářů  ”Předškolák a jeho budoucí školní úspěšnost” pro učitelky MŠ a 1.ročníku ZŠ 

11. Cyklus seminářů ”Žák se specifickou poruchou učení” pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ, výchovné poradce  ZŠ 

a SŠ a ředitele škol 

12. Cyklus přednášek a seminářů” Učime se jinak aneb využití tvořivé hry a prožitku při učení, prevenci a 

nápravě specifických poruch učení” pro učitele 1. stupně  ZŠ, učitele ZvŠ a další pedagogické pracovníky  

13. Cyklus přednášek a seminářů ”Rozvíjení tvořivosti dětí ve školní družině” pro  pedagogické pracovníky  

14. Cyklus seminářů ”Znevýhodněné dítě” pro pedagogické pracovníky 

15. Seminář ”Specifické poruchy učení ve výuce němčiny” při učitele NJ na ZŠ 

16. Kurz ”Focusing” pro pedagogické pracovníky 

17. Kurz ”Posílení psychické odolnosti” pro pedagogické pracovníky 

18. Kurz ”Malba a její využití v pedagogických činnostech”  pro pedagogické pracovníky využívající při práci 

s dětmi výtvarnou činnost 

19. Seminář ”Současná česká literatura pro děti a mládež”  pro učitele ČJ 

20. Cyklus seminářů ”Vybrané kapitoly z dějin” pro učitele dějepisu, občanské, literární a výtvarné výchovy 

21. Kurz ”Výtvarné dílny” pro pedagogické pracovníky využívající při práci s dětmi výtvarnou činnost 

22. Semináře ”Metodika anglického jazyka” pro učitele anglického jazyka 

  

 

18 445/2000-20–61/1 Český červený kříž      15. června  2002 

   Oblastní spolek Praha 2 - IČO 00425613 

   Legerova 30, 120 00  Praha 2 

 

18 445/2000-20–61/2   Český červený kříž      15. června  2002 

   Oblastní spolek Praha 3+8 - IČO 00425621 

   Zelenky Hajského 14, 130 00  Praha 3  

 

18 445/2000-20–61/3   Český červený kříž      15. června  2002 

   Oblastní spolek Praha 4+5+západ  - IČO 00425630 

   Ohradní 1370, 140 00  Praha 4 

 

18 445/2000-20–61/4   Český červený kříž      15. června  2002 

   Oblastní spolek Praha 6 - IČO 00425656 

   P.O.BOX 49, 169 00  Praha 6 

 

18 445/2000-20–61/5   Český červený kříž      15. června  2002

  

   Oblastní spolek Praha 7+1 - IČO 00425664 

   Janovského 29, 170 00  Praha 7 

 

18 445/2000-20–61/6   Český červený kříž      15. června  2002

  

   Oblastní spolek Praha 9 - IČO 00425681 

   Bratří Venclíků 1070, 198 00  Praha 9-Černý Most I 

 

18 445/2000-20–61/7   Český červený kříž      15. června  2002

  

   Obastní spolek Praha 10+Benešov - IČO 00425699 

   Vršovická 12/882, 101 00  Praha 10 

 

18 445/2000-20–61/8   Český červený kříž      15. června  2002

  

   Oblastní spolek Beroun - IČO 00425737 



   Okružní 650, 266 01  Beroun 

  

18 445/2000-20–61/9   Český červený kříž      15. června  2002 

   Oblastní spolek Kladno - IČO 00425745 

   Petříkova 2595, 272 01  Kladno 

 

18 445/2000-20–61/10   Český červený kříž      15. června  2002

  

   Obl. spolek Kolín-Hradec Králové - IČO 00425753  

   Zborovská 277,  280 02  Kolín II 

   

18 445/2000-20–61/11   Český červený kříž      15. června  2002

  

   Oblastní spolek Kutná Hora - IČO 00425761 

   Benešova 149, 284 01  Kutná Hora 

 

18 445/2000-20–61/12   Český červený kříž      15. června  2002    

   Oblastní spolek Mělník - IČO 00425770 

   Kokořínská  3465, 276 01  Mělník 

 

18 445/2000-20– 61/13   Český červený kříž      15. června  2002 

   Oblastní spolek Mladá Boleslav  - IČO 00425788 

   Staré Město 150, 293 01  Mladá Boleslav 

 

18 445/2000-20–61/14   Český červený kříž      15. června  2002

  

   Oblastní spolek Nymburk - IČO 00425796 

   Pionýrů 50, 290 01  Poděbrady 

 

18 445/2000-20–61/15   Český červený kříž     15. června  2002 

   Oblastní spolek Praha-východ - IČO 49626477 

   Vodičkova 16, 110 00  Praha 1 

 

18 445/2000-20–61/16   Český červený kříž     15. června  2002 

   Oblastní spolek Příbram - IČO 00425826 

   Plzeňská 53, 261 01  Příbram I 

 

18 445/2000-20–61/17 Český červený kříž      15.června 2002 

   Oblastní spolek Rakovník  - IČO 00425834 

   Palackého 76, 269 01 Rakovník 

 

  

18 445/2000-20–61/18   Český červený kříž      15.června 2002 

   Oblastní spolek České Budějovice - IČO 00425851 

   Husova 20, 370 23  České Budějovice 

 

 18 445/2000-20–61/19   Český červený kříž      15. června  2002 

   Oblastní spolek Český Krumlov - IČO 00425869 

   Vyšný 48, 381 01  Český Krumlov 

 

18 445/2000-20– 61/20   Český červený kříž      15.června 2002 

   Oblastní spolek Jindřichův Hradec - IČO 00425877 

   Pravdova 837/II,  377 01  Jindřichův Hradec 

 

 

18 445/2000-20–61/21   Český červený kříž      15. června 2002 

   Oblastní spolek Pelhřimov - IČO 00425885 

   Táborská 1813, 393 01  Pelhřimov 

 

18 445/2000-20– 61/22   Český červený kříž      15. června  2002 



   Oblastní spolek Písek - IČO 00425893 

   Velké nám. 118, 397 01  Písek 

 

18 445/2000-20–61/23   Český červený kříž      15. června  2002 

   Oblastní spolek Prachatice - IČO 00425907 

   Zlatá stezka 145, 383 01  Prachatice 

 

18 445/2000-20–61/24   Český červený kříž      15. června  2002 

   Oblastní spolek Strakonice - IČO 00425915 

   Mírová 173, 386 01  Strakonice 

 

18 445/2000-20–61/25   Český červený kříž      15. června 2002 

   Oblastní spolek Tábor - IČO 00425923 

   Palackého 350, 390 01  Tábor 

 

18 445/2000-20–61/26   Český červený kříž      15. června 2002 

   Oblastní spolek Domažlice - IČO 48342262 

   Fügnerova 647, 344 01  Domažlice 

 

18 445 / 2000-20–61/27   Český červený kříž      15. června  2002 

Oblastní spolek Karlovy Vary - IČO 00425966 

tř. T.G. M. 12, 360 01  Karlovy Vary  

 

18 445/2000-20– 61/28   Český červený kříž      15. června 2002 

   Oblastní spolek Klatovy - IČO 00425974 

   Koldinova 277/II, 339 01  Klatovy 

 

18 445/2000-20– 61/29   Český červený kříž      15. června  2002 

   Oblastní spolek Plzeň - město - IČO 00425982 

   Pobřežní 15,  301 17  Plzeň 

 

18 445/2000-20–61/30   Český červený kříž      15. června 2002 

Oblastní spolek Plzeň–jih+sever - IČO 00426008 

Pobřežní 15, 301 17  Plzeň 

 

18 445/2000-20–61/31   Český červený kříž      15. června 2002 

   Oblastní spolek Rokycany - IČO 00426016 

   Kozlerova 791/II, 337 01  Rokycany 

 

18 445/2000-20–61/32   Český červený kříž      15. června 2002 

Oblastní spolek Sokolov - IČO 00426024 

J.K.Tyla 3/790, 356 11 Sokolov 

 

18 445/2000-20–61/33   Český červený kříž      15. června 2002 

   Oblastní spolek Tachov - IČO 00426032 

Bělojarská 1541, 347 01  Tachov 

 

18 445/2000-20–61/34   Český červený kříž      15. června 2002 

   Oblastní spolek Česká Lípa - IČO 48282847 

   Paní Zdislavy 421, 470 01  Česká Lípa 

 

18 445/2000-20–61/35   Český červený kříž      15. června  2002 

   Oblastní spolek Děčín - IČO 00426067 

2.polské armády 6, 405 01  Děčín I. 

 

18 445/2000-20– 61/36   Český červený kříž      15. června  2002 

   Oblastní spolek Chomutov - IČO 00426075 

   Cihlářská 4106, 430 03  Chomutov 

 

18 445/2000-20–61/37   Český červený kříž      15. června  2002 



Oblastní spolek Jablonec n./Nisou - IČO 00426083 

Korejská 17, 466 01  Jablonec nad Nisou 

 

18 445/2000-20–61/38   Český červený kříž      15. června  2002 

Oblastní spolek  Liberec - IČO 00426091 

Rumunská 14/6, 460 31  Liberec 1 

 

18 445/2000-20–61/39   Český červený kříž      15. června  2002 

Oblastní spolek Litoměřice - IČO 00426105 

Tylova 16, 412 57 Litoměřice 

 

18 445/2000-20–61/40   Český červený kříž      15. června  2002 

Oblastní spolek Louny - IČO 00426113 

Mírové nám. 129, 440 01 Louny 

 

18 445/2000-20–61/41   Český červený kříž      15. června  2002 

Oblastní spolek Most - IČO 00426121 

J. Seiferta bl. 58, 434 01  Most 

 

18 445/2000-20–61/42   Český červený kříž      15. června  2002 

Oblastní spolek Teplice - IČO 00426130 

Wolkerova 2, 415 01 Teplice 

 

18 445/2000-20–61/43   Český červený kříž      15. června  2002 

Oblastní spolek Ústí nad Labem - IČO 00426148 

Thomayerova 2, 400 01  Ústí nad Labem 

 

18 445/2000-20–61/44   Český červený kříž      15. června  2002 

Oblastní spolek Havlíčkův Brod - IČO 00426164 

Horní 2002, 580 01  Havlíčkův Brod 

 

18 445/2000-20–61/45   Český červený kříž      15. června  2002 

Oblastní spolek Chrudim - IČO 00426181 

Svěchyňova 257, 537 02  Chrudim II 

 

18 445/2000-20–61/46  Český červený kříž      15. června  2002 

Oblastní spolek Náchod - IČO 00426200 

Pražská 983, 547 01  Náchod 

 

18 445/2000-20–61/47 Český červený kříž      15. června  2002 

Olastní spolek Pardubice - IČO 69152977 

Závodu míru 1961, 530 02  Pardubice 

  

18 445/2000-20–61/48   Český červený kříž      15. června  2002 

Oblastní spolek Rychnov n./Kněžnou  IČO 00426229 

Panská 79, 516 01  Rychnov nad Kněžnou 

 

18 445/2000-20–61/49   Český červený kříž      15. června  2002 

Oblastní spolek Svitavy - IČO 00426245 

Nerudova 20,  568 02 Svitavy 

 

18 445/2000-20–61/50   Český červený kříž      15. června  2002 

Oblastní spolek Trutnov-Semily - IČO 00426253 

Na struze 30, 541 02  Trutnov 

 

18 445/2000-20–61/51   Český červený kříž      15. června  2002 

Oblastní spolek Ústí nad Orlicí - IČO 00426261 

Lukešova 312, 562 01  Ústí nad Orlicí 

 

18 445/2000-20–61/52   Český červený kříž      15. června  2002 



Oblastní spolek Blansko - IČO 00426288 

Sadová 5, 678 01  Blansko 

 

18 445/2000-20–61/53   Český červený kříž      15. června  2002 

Oblastní spolek Brno - město - IČO 00426296 

Štefánikova 1, 602 00  Brno 

 

18 445/2000-20–61/54   Český červený kříž      15. června  2002 

Oblastní spolek Brno - venkov - IČO 00426300 

Štefánikova 1, 602 00  Brno 

 

18 445/2000-20–61/55   Český červený kříž      15. června  2002 

Oblastní spolek Břeclav - IČO 00426318 

Národních hrdinů 29, 690 89  Břeclav 

 

18 445/2000-20–61/56   Český červený kříž      15. června  2002 

Oblastní spolek Hodonín - IČO 00426334 

Dukelských hrdinů 6,  695 11 Hodonín 

 

18 445/2000-20–61/57   Český červený kříž      15. června  2002 

Oblastní spolek Jihlava - IČO 00426342 

Havlíčkova 44, 586 01  Jihlava  

 

18 445/2000-20–61/58   Český červený kříž      15. června  2002 

Oblastní spolek Kroměříž - IČO 00426351 

Nitranská 4092, 767 01  Kroměříž 

 

18 445/2000-20–61/59   Český červený kříž      15. června  2002 

Oblastní spolek Uherské Hradiště - IČO 00426385 

Palackého náměstí 293, 686 56  Uherské Hradiště 

 

18 445/2000-20–61/60   Český červený kříž      15. června  2002 

Oblastní spolek Vyškov - IČO 00426393 

Kostelní 2, 682 01  Vyškov 

 

18 445/2000-20–61/61   Český červený kříž      15. června  2002 

Oblastní spolek Zlín - IČO 00426326 

Potoky 3314, 760 01  Zlín 

 

18 445/2000-20–61/62   Český červený kříž      15. června  2002 

Oblastní spolek Znojmo - IČO 00426407 

Rooseveltova 1, 669 34  Znojmo 

 

18 445/2000-20–61/63 Český červený kříž      15. června  2002 

Oblastní spolek Žďár n./Sázavou - IČO 69652112 

Komenského 1, 591 01  Žďár nad Sázavou 

 

18 445/2000-20–61/64   Český červený kříž      15. června  2002 

Oblastní spolek Bruntál - IČO 00426431 

Sladovnická 13,  792 11  Bruntál 

 

18 445/2000-20–61/65   Český červený kříž      15. června  2002 

   Oblastní spolek Frýdek - Místek - IČO 00426440 

   Tržní 21, 738 02  Frýdek - Místek 

 

18 445/2000-20–61/66   Český červený kříž      15. června  2002 

Oblastní spolek Karviná – Mizerov - IČO 00426458 

Čajkovského 2216, 733 01  Karviná 

 

18 445/2000-20–61/67   Český červený kříž      15. června  2002 



   Oblastní spolek Nový Jičín - IČO 49590791 

   Sokolovská 9,  741 01  Nový Jičín 

 

18 445/2000-20–61/68  Český červený kříž      15. června  2002 

Oblastní spolek Olomouc - IČO 00426474 

Sokolská 32,  770 95 Olomouc 

 

18 445/2000-20–61/69   Český červený kříž      15. června  2002 

Oblastní spolek Opava - IČO 00426482 

Liptovská 21,  747 06  Opava 

 

18 445/2000-20–61/70   Český červený kříž      15. června  2002 

Oblastní spolek Ostrava - IČO 49593412 

Červeného kříže 4, 730 05  Ostrava 

 

18 445/2000-20–61/71   Český červený kříž      15. června  2002 

Oblastní spolek Přerov - IČO 49558561 

U Bečvy 1,  750 00  Přerov  

 

18 445/2000-20–61/72   Český červený kříž     15. června  2002 

Oblastní spolek Šumperk - IČO 00426512 

Lidická 7,  787 01  Šumperk 

 

18 445/2000-20–61/73   Český červený kříž      15. června  2002 

Oblastní spolek Vsetín - IČO 48773883 

   4. května 232, 755 01  Vsetín 

 

 

Všechny výše uvedené Oblastní spolky Českého červeného kříže získaly osvědčení realizovat v oblasti dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků  vzdělávací program 

 

1. Kurz ”Zdravotník zotavovacích akcí” pro pedagogické pracovníky vykonávající  funkci zdravotníků na 

školních akcích. 

  

 

18 446/2000-20–63   Sdružení Mladých ochránců přírody    31. července  2002 

Českého svazu ochránců přírody - IČO 49629212 

Koněvova 243, 130 00  Praha 3 

  

1. Kurz ”Zdravotník zotavovacích akcí pro děti a dorost” pro pedagogy vykonávající funkci zdravotníků na 

školních akcích  

  

19 173/2000-20–64   ALBION – jazyková škola, s.r.o.     31. července  

2002 

Ostrovní 30,  110 00  Praha 1 

  

1. ”Intenzivní šestiměsíční jazykový kurz angličtiny”  pro učitele AJ základních škol  

2. ”Roční jazykový kurz angličtiny” pro učitele základních škol  

 

 

20 557/2000-20–66   AISIS, občanské sdružení    31. července  2002 

   Gorkého 499, 272 04  Kladno 4 

 

1. ”Strategický management pro ředitele škol” se zaměřením na ředitele základních škol   

20 558/2000-20–67   Pedagogické centrum Třebíč    31. července  2002 

Okružní 935,  674 01  Třebíč 

1. Manažerské vzdělávání pro ředitele a zástupce ZŠ, ZvŠ, SŠ, DDM a dětských domovů 

2. Evropská dimenze a evropanství v českých školách 

3. Kurzy práce na počítači a s informačními médii 

4. Výtvarná výchova – cyklus seminářů a dílen pro učitele VV 1. a 2. stupně ZŠ, ZvŠ 



5. Kurz pro metodiky protidrogové prevence pro výchovné poradce a učitele ZŠ a SŠ 

6. Kurz dobrovolných zdravotníků pro pedagogické  pracovníky škol a školských zařízení 

7. Anglický jazyk pro začínající, mírně pokročilé učitele ZŠ a SŠ, vychovatelky a učitelky MŠ  

8. Pohybové hry a jiné tělesné aktivity pro učitele ZŠ a SŠ 

9. Regionální geologie a paleontologie pro učitele přírodopisu a biologie ZŠ a SŠ 

10. Cyklus poznávacích seminářů  zeměpisu pro učitele ZŠ a SŠ 

11. Kurz didaktiky dějepisu a metod vyučování  - workshop pro učitele dějepisu ZŠ a SŠ 

12. Výstava a prezentace didaktické techniky  pro výuku fyziky ve spojení s odborným seminářem pro učitele 

ZŠ a SŠ 

13. Význam pokusů při výuce chemie – pro učitele chemie ZŠ a SŠ 

14. Metodika matematiky pro učitele ZŠ a SŠ 

15. Inovativní didaktické a metodické postupy v práci učitele ZŠ a SŠ 

16. Současné náboženské směry a sekty – pro učitele ZŠ a SŠ všech aprobací a výchovné  poradce 

17. Sexuální výchova pro učitele ZŠ a SŠ  a vychovatelky školních družin 

18. Dětské pěvecké sbory na MŠ, ZŠ a ZvŠ 

19. Kurz specifických poruch učení u žáků 2. stupně ZŠ a SŠ pro učitele angličtiny a němčiny 

20. Vyučování českého jazyka pro učitele ZŠ a SŠ 

21. Německý jazyk pro začínající, mírně pokročilé a pokročilé učitele ZŠ a SŠ, vychovatelky, učitelky MŠ  

22. Občanská výchova není nauka, natož věda 

23. Český jazyk a literární výchova pro učitele 1. stupně ZŠ 

24. Hudba – cesta k rozvoji tvořivých sil dítěte 

25. Matematika pro 1. stupeň ZŠ 

26. Kurikulum české školy 

27. Pohybem k lepšímu fyzickému a psychickému zdraví 

28. Zvyšování pedagogicko psychologické způsobilosti učitele 

29. Inovativní didaktické a metodické postupy v práci učitele 

30. Alternativní školy u nás a ve světě 

31. Učitel a žák ve 21. Století – cyklus seminářů zaměřených na dosažení změny osobnosti učitele a žáka 

32. Tělesná výchova v mateřské škole 

33. Hudební výchova na mateřských školách formou prožitku 

34. Dítě se speciálními potřebami v mateřské škole 

35. Výtvarná výchova jako prostředek k hlubšímu prožívání – cyklus seminářů výtvarné výchovy pro učitelky 

MŠ 

36. Osobnostní a sociální rozvoj učitelky MŠ – rozvoj profesních dovedností 

37. Tvořivá dramatika v životě mateřské školy 

38. Jak si hrát s matematickými představami s dětmi v MŠ – cyklus seminářů pro učitelky MŠ 

 

 

20 560/2000-20–68   DYS-CENTRUM     31. července  2002 

Horní 16, 639 00  Brno 

  

1. Seminář  ”Péče o integrované žáky na základních a středních školách s vývojovými poruchami učení”  pro 

pedagogy, speciální pedagogy, ředitele, zástupce a výchovné poradce základních škol  se žáky  

s vývojovými poruchami učení  

 

 

 

20 561/2000-20–69   Informační a vzdělávací středisko TECHNIK  Přerov 31. července  2002 

Optiky 16, 750 02  Přerov 

  

 1. Anglický jazyk pro učitele 4. a 5. ročníků ZŠ a OŠ 

 2. Cyklus vzdělávacích seminářů z anglického jazyka 

 3. Německý jazyk pro učitele 4.a 5. ročníků ZŠ a OŠ 

 4. Cyklus vzdělávacích seminářů z německého jazyka 

 5. Cyklus vzdělávacích seminářů z fyziky 

 6. Cyklus vzdělávacích seminářů z chemie 



 7. Cyklus vzdělávacích seminářů z přírodovědy, přírodopisu a biologie 

 8. Cyklus vzdělávacích seminářů z výpočetní techniky 

 9. Cyklus vzdělávacích seminářů z dějepisu 

10. Cyklus vzdělávacích seminářů z občanské výchovy 

11. Rozvoj profesních dovedností učitelů tělesné výchovy 

12. Cyklus vzdělávacích seminářů z hudební výchovy 

13. Výtvarná výchova na ZŠ 

14. Zdravý životní styl 

15. Ekologická výchova 

16. Konflikt a komunikace 

17. Sexuální výchova 

18. Primární prevence sociálně patologických jevů ve škole 

19. Metody primárně preventivního působení 

20. Problematika drogové závislosti 

21. Výtvarná výchova v mateřské škole 

22. Hudební výchova v mateřské škole 

23. Pohyb a tělesná výchova v mateřské škole 

24. Ekologická výchova v mateřské škole 

25. Cyklus vzdělávacích seminářů pro ředitele ZŠ a SŠ 

 

 

 

20 563/2000-20–70   Pedagogické centrum Praha    31. července  2002 

Na Poříčí 4, 110 00  Praha 1 

 

Anglický jazyk: 

AJ-01  Metodika výuky literatury v anglickém jazyce 

AJ-02  American Short Story 

AJ-03  Jazykový a metodický kurz (upper - intermediate) 

AJ-04  Jazykový a metodický kurz (intermediate) 

AJ-05  Jazyk a metodika 

AJ-06  Basic school  (pre-intermediate) 

AJ-07  Basic school (intermediate)          

AJ-08  Anglický klub 1. ročník 

AJ-09  Anglický klub 2. ročník 

AJ-10  Reading and Writing for Understanding 

AJ-11  Jazykové portfolio, samostatnost žáků a jejich sebehodnocení 

AJ-12  Politeness in English 

AJ-13  Learning difficulties ( pokračování) 

AJ-14  Learning difficulties ( úvod do problematiky) 

AJ-15  Realia - Great Britain 

AJ-16  Glimpses of Scotland 

AJ-17  English in the Office 

AJ-18  Teaching and Studying Styles 

AJ-19  Jazz Chants, Songs and Raps 

AJ-20  How to Use Songs and Pop Music in ELT 

AJ-21  Teaching young learners 

AJ-22  The English Language Through Drills 

AJ-23  The English Language Trough Songs 

AJ-24  School and language competitions 



AJ-25  The Importance of Play for Young Learners 

AJ-26  Successful Teacher - Successful Learner 

AJ-27  Language across Curriculum 

AJ-28  Teaching mixed ability classes 

AJ-29  Tolerance a respekt 

AJ-30  Dictionaries 

AJ-31  Readers 

AJ-32  Metodické semináře - Secondary school 

AJ-33  Oxford Basics 

AJ-34  Drama in English          

AJ-35  Traditions, customs, festivals             

 

Biologie a ekologická výchova: 

BI-01  Člověk v zrcadle svého vývoje 

BI-02  Genetika - hrozba nebo naděje? 

BI-03  Světem bezobratlých živočichů 

BI-04  Pražské zahrady a parky 

BI-05  Na výlov rybníka do jižních Čech 

BI-06  Za ptactvem do Polabí            

BI-07  Národní parky a chráněné krajinné oblasti České republiky 

BI-08  Národní park Šumava 

BI-09  Zvláště chráněná území hlavního města Prahy 

BI-10  Voda v přírodě a ve výuce na ZŠ a SŠ 

BI-11  Chování zvířat - teorie a fakta ve světle současných poznatků 

 

Český jazyk a literatura: 

ČJ-01  Globální čtení a rychločtení - volný cyklus seminářů a workshopů 

ČJ-02  Mluvený projev v hodinách  českého jazyka 

ČJ-03  Valenční skladba na 1. stupni ZŠ a ve škole obecné 

ČJ-04  Vyučování spisovného jazyka českého pro děti z jazykově minoritních skupin 

ČJ-05  Didaktické využití básnických a písňových textů v hodinách ČJL             

ČJ-06  ”Jak na brak?” - Populární literatura v četbě dětí a mládeže 

ČJ-07  Dětské čtenářství v konfrontaci se světem audiovizuálních masmédií 

ČJ-08  Vývojové proměny příběhové prózy ze života dětí a mládeže 

ČJ-09  Interpretace literárního textu jako didaktický problém 

ČJ-10  Možnosti projektové výuky ve středoškolském literárním semináři 

ČJ-11  Groteskní vidění v české poválečné literatuře 

ČJ-12  Programové otázky literárního semináře na gymnáziích            

ČJ-13  Magický realismus v latinskoamerické literatuře           

ČJ-14  Nositelé Nobelovy ceny za literaturu               

ČJ-15  Otázky divadla a filmu v rámci středoškolské výuky 

ČJ-16  Slovenská literatura ve středoškolské výuce 

ČJ-17  Literatura četbou a interpretací 

ČJ-18  Literární toulky Prahou  

ČJ-19  Mimopražské toulky  

ČJ-20  Školní knihovna - zdroj informací pro žáky i učitele            

ČJ-21  Setkání se spisovateli a ilustrátory 

ČJ-22  Jak vést žáky k recitaci 

ČJ-23  Jak získávat, udržet si a neztrácet autoritu 

ČJ-24  Didaktická kriteria tvorby a výběru vhodné učebnice 

ČJ-25  Hodnocení a klasifikace 

 

Dějepis: 

D-01   Československé zahraniční vojenské jednotky v letech 1939 - 1945 

D-02   Českoslovenští letci v Bitvě o Británii 

D-03   Experimentální archeologie ve výuce dějepisu 

D-04   Vycházka s návštěvou Židovského muzea 

D-05   Holocaust, lidská práva a tolerance ve výuce společenskovědních předmětů 

D-06   Pogromy a Holocaust očima českého umění 

D-07   Setkání s českými historiky 



 

Didaktická technika: 

DT-01   Moderní informační a komunikační technologie ve výuce 

DT-02  Didaktická technika ve škole 

DT-03  Obrazovková média ve škole 

 

Dramatická výchova: 

DV-01   Divadlo ve škole I. 

DV-02   Divadlo ve škole  II. 

DV-03   Literatura jako dobrodružství poznání, zážitků a napětí 

DV-04   Dramatická výchova na základní škole 

DV-05   Hudebně - dramatická výchova s prvky muzikoterapie I. - V. 

DV-06   Dramatizace příběhů v písničkách I. 

DV-07   Dramatizace příběhů v písničkách II. 

DV-08   Dramatická výchova jako metoda výuky dějepisu, občanské výchovy a literární výchovy              

DV-09   Dramatická výchova jako metoda výuky na 1. stupni základních škol 

 

Francouzský jazyk: 

FJ-01   Poznáváme země francouzského jazyka 

FJ-02   Mnohojazyčnost v současné Evropě 

FJ-03   Didaktika a my 

FJ-04   Konverzační kurz 

FJ-05   Vícedenní soustředění francouzštinářů 

FJ-06   Letní kurz pro francouzštináře 

FJ-07   Kurz angličtiny pro francouzštináře 

 

Fyzika: 

F-01    Seminář k úlohám Matematické olympiády a Fyzikální olympiády pro učitele SŠ 

F-02    Základy elektroniky            

F-03    Vybrané kapitoly z astronomie, astrofyziky a kosmologie            

F-04    Nové pomůcky ve fyzice 

F-05    Exkurze do přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně 

F-06    Ekologie –  a  ve fyzice je stále něco nového 

 

Geologie: 

G-01   Sbíráme zkameněliny pro školní praxi 

G-02   Drahé a ozdobné kameny kolem nás 

G-03   Chráněná krajinná oblast Jeseníky            

 

 

Hudební výchova: 

HV-01  Hlasová výchova na školách a práce s dětmi hudebně a pěvecky zaostávajícími 

HV-02  Počátky tvořivé intonace 

HV-03  Kurz hudební výchovy I. 

HV-04  Kurz hudební výchovy II. 

 

Chemie: 

CH-01 Chemické látky a experimenty ve výuce chemie 

 

Matematika: 

M-01  Školská matematika pod mikroskopem 5 

M-02  Cabri geometrie pro SŠ            

M-03  Cabri geometrie pro ZŠ 

M-04  Moderní trendy ve vyučování matematice            

M-05  Aplikace geometrie ZŠ v praxi            

M-06  Aplikace středoškolské geometrie v praxi 

M-07  Praha v historii matematiky, fyziky a astronomie 

M-08  Statistika a pravděpodobnost na ZŠ 

M-09  Výuka matematiky na SŠ s grafickou kalkulačkou CASIO 

M-10  Moderní trendy ve výuce geometrie 



M-11  Seminář učitelů matematiky a fyziky ZŠ a víceletých gymnázií            

M-12  Seminář učitelů matematiky a fyziky na SŠ 

 

Německý jazyk: 

NJ-01  Začínáme s němčinou 

NJ-02  Němčina pro 2. stupeň ZŠ 

NJ-03  Němčina podle Themen neu 

NJ-04  Deutschkurs für Grundschulen            

NJ-05  Deutschkurs mit Mittelstufe Deutsch 

NJ-06  Deutschkurs für Mittelschulen            

NJ-07  Němčina pro ZŠ            

NJ-08  Fonetika pro ZŠ 

NJ-09  Fonetika pro SŠ 

NJ-10  Letní jazykový a metodický kurz            

NJ-11  Lernwerkstatt für Deutsch als Fremdsprache 

NJ-12  Grammatik im Unterricht            

NJ-13  Landeskunde Schweiz 

NJ-14  Jugend in Deutschland 

NJ-15  Kreuz und quer durch den Deutschunterricht - neu 

NJ-16  Schüler mit Lernstörungen und Deutschunterricht  

NJ-17  Mit Deutsch öffnet sich die Welt I. 

NJ-18  Mit Deutsch öffnet sich die Welt II. 

NJ-19  Die schönsten 5 Minuten Spiele            

NJ-20  Kreativ in das neue Schuljahr 

NJ-21  Nicht nur Weihnachtsbräuche              

NJ-22  Einführung in die deutsche Literatur 

NJ-23  Novinky nakladatelství Fraus 

NJ-24   Novinky nakladatelství Polyglot 

 

Občanská výchova: 

OV-01  Občanská výchova - kurz pro aprobované a neaprobované učitele 

OV-02  Jak čelit šikanování ve školách 

  

Pedagogika: 

PG-01  Racionální studium a rozvoj učivosti u pedagogických pracovníků 

PG-02  Kvalita vzdělávání a vztahů v životě školy - lidská práva + práva učitelů + práva  dětí                  

PG-03  Čtením a psaním ke kritickému myšlení 

PG-04  Inkluzivní a kooperativní škola 

PG-05  Životní dovednosti - tajemství úspěchu             

PG-06  Strategie vedení třídy 

PG-07  Principy programu Začít spolu             

PG-08  Hodnocení žáků a diagnostika výuky, využití počítače 

PG-09  Internet            

PG-10 ”Žijeme v Evropě” - evropská dimenze v obsahu vzdělávání a ve školních aktivitách 

 

Primární výchova: 

PV-01  Škola = matematika = praxe = škola = matematika = praxe....... 

PV-02  Návštěva ve třídách s programem  ”Začít spolu”  v MŠ a 1. stupni ZŠ 

PV-03  Výchova a vzdělávání talentovaných dětí 

PV-04  Využití počítače  v MŠ a  na 1. stupni ZŠ   

PV-05  Využití počítače a programů na 1. stupni ZŠ se zaměřením na žáky se specifickými poruchami učení 

PV-06  Počítač pro začátečníky - seminář pro učitele ZŠ a MŠ 

 

Předškolní výchova: 

MŠ-01  Vzdělávání vedoucích pedagogických pracovnic MŠ - 1. ročník 

MŠ-02  Vzdělávání vedoucích pedagogických pracovnic  MŠ - 2. ročník 

MŠ-03  Vzdělávání vedoucích pedagogických pracovnic MŠ - nadstavba 

MŠ-04  Aktuální otázky předškolní výchovy  

MŠ-05  Jak na to? - minimum na pomoc začínajícím a nekvalifikovaným učitelkám   MŠ 

MŠ-06  Od kurikula k programu výchovně vzdělávací práce v MŠ 



MŠ-07  Úmluva o právech dítěte    

MŠ-08  K problematice dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí - romské dítě, přicházející do MŠ 

MŠ-09  Pedagogicko-psychologická diagnostika 

MŠ-10  Osobnostní a sociální výchova 

MŠ-11  Řeč lidského těla             

MŠ-12  Vybrané otázky vývojové psychologie 

MŠ-13  Učitelky, rodiče a děti... 

MŠ-14  Asertivní dovednosti jako předpoklad rozvoje zdravého sebevědomí a otevřené komunikace 

MŠ-15  Autorita v pedagogické interakci 

MŠ-16  Artefiletické pojetí výtvarné výchovy v MŠ 

MŠ-17  Hudební terapie - základní kurz 

MŠ-18  Hudební terapie - pokročilí 

MŠ-19  Hrátky s hudbou 

MŠ-20  Od první cesty do školy k masopustu 

MŠ-21  Celý rok hrajeme a zpíváme 

MŠ-22  Náměty pro rozvoj hudebnosti dětí 

MŠ-23  Aktuálně k pohybovému rozvoji dítěte předškolního věku 

MŠ-24  Psychomotorické hry v mateřské škole 

MŠ-25  Grafomotorika - problém předškoláka? 

MŠ-26  Handicapované dítě v MŠ   

MŠ-27  Vybrané otázky ze speciální pedagogiky 

 

Psychologie: 

PS-01  Děti a nebezpečné situace 

PS-02  Konflikty ve škole I. 

PS-03  Konflikty ve škole II. 

PS-04  Konflikty a ředitelé 

PS-05  Encounter - Setkání 

PS-06  Šikanování a agresivita mezi dětmi a mládeží 

PS-07  Základní problémy vztahů učitelů a žáků             

PS-08  Rozvoj klíčových sociálních dovedností pedagogických pracovníků 

PS-09  Velké následky mírného citového strádání (subdeprivace) 

PS-10  Zásady optimalizace rodinné výchovy, některé negativní tendence 

PS-11  Metody psychodiagnostiky pro pedagogické pracovníky              

PS-12  Inteligence, učivost, tvořivost a jejich vztah ke školní úspěšnosti 

PS-13  Relaxace jako cesta k pracovní výkonnosti a pohodě 

PS-14  Kurz relaxačních technik             

PS-15  Kurz relaxačních technik - pokračovací 

PS-16  Autogenní trénink 

PS-17  Progresivní relaxace a pohybová relaxační cvičení 

PS-18  Rozvoj komunikačních dovedností 

PS-19  Arteterapie = osobnostní rozvoj kresebnými metodami             

PS-20  Setkání s pohádkou 

PS-21  ” Já učím - ty učíš” 

PS-22   Moc muziky 

PS-23  Být či nebýt tvořivý 

PS-24  Sekty a alternativní náboženské směry 

PS-25  Multikulturní společnost ve škole 

 

Rodinná výchova: 

RV-01  Rodinná výchova jako součást výchovy ke zdravému životnímu stylu na ZŠ 

RV-02  Cvičíme pro zdraví 

RV-03  Pěstování zeleně a úprava rostlinného materiálu v interiérech škol 

RV-04  Sociální pediatrie 

 

Školský management: 

ŠM-01  Právní minimum pro ředitele školy 

ŠM-02 ” Já řídím - ty řídíš”  

ŠM-03  Vedení porad 

ŠM-04  Týmová spolupráce a psaní projektů 



ŠM-05  ”Akční  plán”- spolupráce školy s rodiči 

ŠM-06  Jak z programu školy vytvořit školní kurikulum? (1) –Návštěva školy 

ŠM-07  Osobnost vedoucího pedagogického pracovníka 

ŠM-08  Řízení kvality             

ŠM-09  Autonomie školy – Lidé ve škole vytvářejí podmínky pro tvorbu a  realizaci projektu  

             autonomní školy             

ŠM-10  Školní psycholog a integrační program školy 

ŠM-11  Řízení školy - spojení praktických zkušeností s teoretickými poznatky            

ŠM-12  Inkluzivní a kooperativní strategie 

ŠM-13  Prezentace programu  ”Začít spolu”  pro ředitele MŠ, ZŠ a SŠ 

ŠM-14  Víkend s programem  ”Začít spolu”             

ŠM-15  Víkend s programem  ”Inkluzivní a kooperativní škola”            

ŠM-16  Víkend s programem  ”Škola podporující zdraví”  

ŠM-17  Víkend s programem  ”Týmová spolupráce, psaní projektů” 

ŠM-18  Víkend s programem ”Strategie vedení školy, třídy”  

ŠM-19  Víkend s programem  ”Hodnotící procesy ve výchově a vzdělávání”           

ŠM-20  SPU - jak na integraci dětí se specifickými potřebami             

ŠM-21  Informační systém školy, INTRANET 

ŠM-22  INTERNET 

ŠM-23  Hodnocení žáků a diagnostika výuky 

ŠM-24  Zavádění výpočetní techniky na školy 

ŠM-25  Dynamikou ”zdola” ke svobodě ve vzdělávání 

ŠM-26  Manažerská příprava pracovníků řídících školy v období reforem veřejné správy,  vzdělávací soustavy 

a vzdělávání 

ŠM-27  Od totalitní školy ke škole demokratické       

ŠM-28  Jak z programu školy vytvořit školní kurikulum? (2) – Kurikulum a klíčové kompetence 

 

Tělesná výchova: 

TV-01  Repetitorium  zdravotní tělesné výchovy v praxi 

TV-02  Gymnastika – její druhy, formy a metody 

TV-03  Jógová cvičení pro pedagogy (začátečníky) s využitím jógových prvků ve  školní tělesné výchově 

TV-04  Jógová cvičení pro pedagogy ( pokročilé) s využitím jógových prvků ve školní tělesné výchově 

TV-05  Současné tendence ve výuce sportovních her 

TV-06  Zdravě s aerobikem 

TV-07  Tělesná výchova na prvním stupni základní školy 

TV-08  Základní kurz instruktorů školního lyžování pro učitele všech typů škol   bez aprobace   

             pro tělesnou výchovu 

TV-09  Doškolovací kurz  instruktorů školního lyžování pro učitele všech typů škol bez aprobace 

  pro tělesnou výchovu  

TV-10  Doškolovací kurz pro vedoucí školních lyžařských zájezdů             

TV-11  Novinky v lyžování - snowboarding a carving 

TV-12  Country tance (začátečníci) 

TV-13  Country tance ( pokročilí) 

TV-14  Studentská soutěž    ”O nejlepší pohybovou skladbu”  

TV-15  Žákovská soutěž pohybových skladeb 

 

Výchova mimo vyučování: 

MV-01  Občanské a rodinné právo a činnosti pedagogických pracovníků školy               

MV-02  Školní družina a její činnost 

MV-03  Výchova mimo vyučování na 1. stupni ZŠ 

MV-04  Dovednosti pro výchovnou práci vychovatelek ŠD 

 

Výtvarná výchova: 

VV-01  Inspirace a náměty pro učitele výtvarné výchovy 

VV-02  Umělecký obraz a dětská mysl 

VV-03  Keramický kurz pro učitele 

 

Zeměpis: 

Z-01  Geografické aspekty vývoje světového hospodářství 

Z-02  Instituce ve světové ekonomice, globální a regionální otázky 



Z-03  Demografické trendy současného světa 

Z-04  Globalizace v procesu využívání nerostných zdrojů, energetický průmysl            

Z-05  Zadní Indie, Nepál a Thajsko 

 

 

20 568/2000-20-71 Integrovaná střední škola energetická Chomutov   31. července  

2002 

Na Průhoně 4800,  430 11  Chomutov 

 

Semináře – praktická cvičení ”Práce s didaktickou technikou” pro pedagogické pracovníky :  

1. Výpočetní technika – Internet, výukové programy 

2. Audiotechnika – ozvučení a záznam zvuku 

3. Projekční techniky – projektor, videoprojektor, video, PC-video, kamera 

4. Reprografická technika 

5. Souhrnná cvičení  

 

 

20 569/2000-20–72   Jihočeská univerzita – PedF, Katedra matematiky 31. července  2002 

Jeronýmova 10,  371 15  České Budějovice 

 

1. Kurz  ”Vyučování matematice na 1. stupni základní školy”  

 

20 570/2000-20–73 Nová škola, o.p.s.     31. července  2002 

   Veletržní 24,  170 00  Praha 7 

 

1. ”Další vzdělávání rómských pedagogických asistentů”  –  jednoletý experimentální kurz  pro pedagogické 

pracovníky vykonávající funkci rómského asistenta 

 

 

 

 

 

 

20 575/2000-20–74   Gymnázium Jiřího z Poděbrad    31. července  2002 

Studentská 166,  290 39  Poděbrady 

  

Školení v oblasti výpočetní techniky pro pedagogy a řídící pracovníky škol základního a středního stupně  

1. Psaní (všemi deseti) na PC a elektronickém psacím stroji 

2. Základy WINDOWS (95/98,2000) 

3. MS WORD 7.0-2000 CZ základní kurz 

4. MS EXCEL 7.0-2000 CZ základní kurz 

5. Internet – e-mail, WWW prohlížeč 

6. MS WORD 7.0-2000 pro pokročilé 

7. MS EXCEL 7.0-2000 pro pokročilé 

8. Programovací jazyk Borland Pascal 7.0 Novell 3.12, 4.11, 5.00 pro uživatele 

 

Osvědčení pro uvedené kurzy  se uděluje za předpokladu, že na jednoho účastníka kurzu bude při výuce jeden 

počítač. 

 

 

20 579/2000-20–77   Člověk třetího tisíciletí, občanské sdružení  15. srpna  2002 

Sadová 609, 738 01  Frýdek - Místek 

 

1. ”Řízení lidských zdrojů v pedagogických zařízeních” pro vedoucí pedagogické pracovníky 

2. ”Osobní rozvoj pedagogických pracovníků” pro pedagogické pracovníky všech stupňů a typů škol 

3. ”Sociálně psychologické dovednosti pro začínající učitele” pro začínající pedagogy 

4. ”Hry pomáhající v rozvoji interpersonálních dovedností dětí” pro učitele občanské, rodinné, dramatické 

výchovy ZŠ a další pedagogické pracovníky 

5. ”Jak řešit konflikty ve škole” pro pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ 

6. ”Kreativita, pozornost a paměť dětí” pro pedagogy obou stupňů  ZŠ 



7. ”Setkání s pohádkou” pro učitelky MŠ a 1. a 2. tříd  ZŠ 

8. ”Děti s poruchami učení a chování” pro pedagogy MŠ a ZŠ 

 

 

20 581/2000-20–79 Služba škole        15. srpna  2002 

Hornická 84,   702 00  Ostrava 

 

 

1. ”Národy na konci 20. Století – emancipace nebo nacionalismus?”  pro učitele zeměpisu 

2. ”Vybrané netradiční sporty (softbal,florbal,aerobik)”  pro učitele TV 

3. ”Cyklus seminářů výuky anglického jazyka Projekt – G” pro neaprobované učitele   4. a 5. tříd základních 

škol 

4. ”Cyklus seminářů výuky francouzského jazyka” pro učitele francouzštiny  základních škol 

5. ”Metodika a výuka hry na zobcovou flétnu a ozdravných dechových cvičení pro začínající učitele MŠ, ZŠ , 

vychovatele školních družin  a výchovných zařízení ve školství 

6. ”MS DOS a Windows” pro pedagogické pracovníky 

7. ”Práce s textem – Word pro začátečníky”  pro pedagogické pracovníky 

8. ”Internet” pro pedagogické pracovníky všech typů škol a školských zařízení 

9. ”Práce s tabulkami – Excel pro začátečníky” pro pedagogické pracovníky 

10. ”Práce s tabulkami – Excel pro pokročilé” pro pedagogické pracovníky 

11. ”Práce s texty – Word pro pokročilé” pro pedagogické pracovníky 

12. ”Windows 9x (Windows 95, 98)”  pro pedagogické pracovníky 

13. ”Úvod do správy systému” pro pedagogické pracovníky 

14. ”Algoritmy a programování” pro učitele matematiky a pedagogy vyučující výpočetní techniku na školách  

15. ”Jak vychovává rodina” pro učitele Vv a další pedagogy 

16. ”Náboženství a náboženské sekty”  pro pedagogy  

17. ”Xenofobie, rasismus a anarchismus” pro pedagogy 

18. ”Setkání – osobnost, harmonie rovnováha; blízkost; mezilidská interakce” pro pedagogické pracovníky 

všech typů a stupňů škol 

19. ”Vizovice, jak je neznáte – exkurze”  pro učitele chemie, dějepisu a zeměpisu základních a středních škol  

 

 

20 582/2000-20-80   Středisko služeb školám      15. srpna  

2002  

Zd. Štěpánka 2797,  434 01  Most 

 

1. ”Výjezdní seminář AJ – Poustky”   pro učitele angličtiny  – absolventy Projektu G 

2. ”Refreshment course”  pro učitele angličtiny – absolventy Projektu G 

3. ”Easy communication” pro učitele angličtiny základních škol 

4. ”How to have an active class”  pro učitele angličtiny 

5. ”Jak učit žáky číst s porozuměním” pro učitele ZŚ a ZvŠ 

6. ”Hospitace v hodině českého jazyka v 5. ročníku ZŠ” pro učitele Čj 

7. ”Malování na sklo, porcelán a adhézní fólie, práce s voskovými plátny” pro učitelky MŠ,  učitele výtvarné 

výchovy ZŠ, ZvŠ, ZUŠ a vychovatele školních družin 

8. ”Malování na hedvábí” pro učitelky MŠ,  učitele výtvarné výchovy ZŠ, ZvŠ, ZUŠ a vychovatele školních 

družin   

  

20 583/2000-20–81   Středisko služeb školám      15. srpna  

2002 

Zárámí 88, 760 41  Zlín 

 

Český jazyk 

1. Čtením a psaním ke kritickému myšlení 

2. Dětský přednes v základní škole 

3. Tvořivá práce v literární výchově a její propojení se slohovým výcvikem 

4. Komunikace a tvořivé psaní v literární výchově 

5. Práce s nonsensovou poezií 

6. Nové trendy ve vyučování literární výchovy na II. stupni ZŠ 

 

Anglický jazyk 



1. Konverzační kurz AJ pro mírně pokročilé 

2. Kurs AJ pro začátečníky až mírně pokročilé 

3. Tradice a zvyky 

4. Cestování po Anglii 

5. Písně, říkanky a rytmické popěvky pro 4.-6.ročník 

 

Dějepis : 

1. Střední Morava na úsvitu dějin 

2. Občanská nauka 

3. Výchova k ústavnosti 

 

Rodinná výchova 

1. Rodinná a společenská výchova 

 

Sexuální výchova 

1. Rodina a širší sociální prostředí 

 

Matematika 

1. Výstupní testy žáků 5. Ročníku ZŠ v matematice 

2. Matematika na I. stupni ZŠ 

3. Matematika v 6. – 9. Ročníku ZŠ 

4. Dělitelnost 

5. Práce se žáky slabými v matematice 

 

Chemie 

1. Testy a testování v chemii – klady a zápory 

 

Zeměpis 

1. Učebnice zeměpisu pro ZŠ a SŠ 

2. Od zeměpisného encyklopedismu k zeměpisu pro život v 21. Století 

 

Výtvarná výchova 

1. Malované hedvábí v praxi 

2. Slámové kraslice 

3. Vosková batika 

 

Hudební výchova 

1. Hudební výchova na I. stupni ZŠ 

2. Zpíváme ve 2. A 3. Ročníku ZŠ 

3. Zásady ve  vyučování sborovému zpěvu 

 

Tělesná výchova 

1. Skolioza a skoliotické držení 

2. Dětský aerobic 

 

Dramatická výchova 

1. Dramatická výchova v nejnižších ročnících ZŠ 

 

Oblast řízení škol 

1. Řízení kvality 

 

 

  

 

20 589/2000-20-83   Služba škole       15. srpna  2002 



Milady Horákové 504, 500 06  Hradec Králové 

 

1. ”Fyzikální omyly, kterým možná podléháte i Vy” pro učitele fyziky ZŠ, SpŠ a gymnázií 

2. ”Bakaláři – rozvrh, suplování”  pro pedagogické pracovníky pracující s tímto programem 

3. ”Projektové učení v Obříství” pro ředitele  a učitele škol  všech specializací 

4. ”Kurz zdravotnického minima a první pomoci” pro pedagogy, kteří provádějí zdravotní dozor na školních 

akcích  

5. ”Technologie výroby skla” pro učitele chemie ZŠ, SpŠ a gymnázií 

6. ”Zahrada pro radost”  pro učitele předmětu pěstitelství a přírodopisu 

7. ”Projekt TULIPÁN”  pro učitele přírodopisu a ekologické výchovy ZŠ a gymnázií  

8. ”Mimoškolní aktivity v okrese Jeseník”  pro vychovatelky ve školních družinách 

9. ”Dyslektik v angličtině” pro učitele angličtiny ZŠ a gymnázií 

10. ”Rozvoj grafomotoriky, předškolní příprava a prvopočáteční psaní” pro pedagogy zabývající se 

grafomotorikou dětí v MŠ a ZŠ 

11. ”Řízení školy v praxi” pro ředitele škol a jejich zástupce 

 

 

 

20 590/2000-20-84   Vzdělávací středisko služby škole   15. srpna  2002 

   S.K. Neumanna 1141,  266 01  Beroun  

 

Semináře pro pedagogické pracovníky ZŠ, ZvPŠ a MŠ : 

1. Výrobky ze šustí a slámy 

2. Zdobení voskem 

3. Netradiční použití šablon ve výtvarné výchově 

4. Zachraňme odpadky 

5. Zeměkoulení 

 

 

 

  

 

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

 

Informace 

odboru 23 středního a vyššího odborného vzdělávání 

 

 

čj. 26 257/2000-23 

 

Odbor 23 schválil dne 29. 8. 2000 pod čj. 26 257/2000-23 inovované učební dokumenty pro studijní obor 

středních odborných učilišť 23-45-L/001 Mechanik seřizovač, čtyřleté denní studium, s účinností od 1. 9. 2000. 

 

Tento obor postupně nahradí dosavadní obory 

 

 24-11-4 Mechanik seřizovač pro 01 obráběcí stroje a linky, (23-45-L/002) 

 24-11-4 Mechanik seřizovač pro 02 stavební stroje, (23-46-L/001) 

 24-11-4 Mechanik seřizovač pro 03 linky na výrobu stavebních hmot, (nemá kód podle KKOV) 

 24-11-4 Mechanik seřizovač pro 04 programování a obsluhu technologických pracovišť (23-45-L/003). 

 

Obor 24-11-4/05 (23-45-L/004) Mechanik seřizovač – mechatronik vzhledem k značné odlišnosti obsahu učiva 

zůstává beze změny.  

 

Protože školy nebudou mít provedenu změnu v Rozhodnutí MŠMT o zařazení do sítě na kód a název 

23-45-L/001 Mechanik seřizovač, musejí podle platných předpisů o provedení změny do 30. 11. 2000 požádat. 

Odbor 23 souhlasí, aby do doby provedení této změny, školy, které mají některé z uvedených zaměření zařazené 

do sítě, vyučovaly již podle těchto nových učebních dokumentů, tj. již ve školním roce 2000/2001 počínaje 1. 

ročníkem. Výše uvedené studijní obory jsou dobíhající, platnost učebních dokumentů pro jejich výuku s 

výjimkou učebních dokumentů pro Mechanika seřizovače – mechatronika se ukončuje ke dni 31. 8. 2001. 



 

 

  PhDr. Růžena Černá v.r. 

zástupce ředitele odboru 23 středního 

a vyššího odborného vzdělávání 

 

V Praze dne 11. 9. 2000  

 

 

 

 

 

 

 

 Informace o zrušení  platnosti některých učebních dokumentůodborných 

učilišť   

 

Č.j. 26 929/2000-24 

 

 

K 1. září 2001 počínaje prvním ročníkem pozbývají platnosti všechny učební dokumenty pro učební obor  

KKOV 26 – 51 – E/007 Elektronické a elektromechanické práce – elektrotechnické a strojně montážní 

práce individuálně schválené některým odborným učilištím. 

 

 

V Praze dne 12.10.2000 

       PaedDr. Jiří Pilař, v. r. 
ředitel odboru speciálního vzdělávání  

a institucionální výchovy 
 

 

 

 

 

 

 

Informace o učebních dokumentech odborných učilišť a praktických škol  
 

Č.j. 25 760/2000-24 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor speciálního vzdělávání a institucionální výchovy – 24 

oznamuje, že: 

   

a) MŠMT schválilo dne 4. srpna 2000 učební dokumenty učebního oboru odborných učilišť       

     28-57-E/001 Keramické práce pod. č.j. 24 805/2000-24 s platností od 1. září 2000 počínaje     

     1.ročníkem.  

     Učební dokumenty budou všem odborných učilištím distribuovány přímo.  

 

     Dosud platné  učební dokumenty č.j. 20147//95-24 ze dne 7. 8.1995 pozbývají platnost k 1.září 2000 

počínaje 1. ročníkem.  
 



b) k 1.září 2001 končí platnost učebních dokumentů studijního oboru KKOV 78-62-C/002 praktické školy 

s dvouletou přípravou se zaměřením na veřejně prospěšné práce  

     č.j. 16 735/93-24 ze dne 14.5.1993   počínaje 1. ročníkem.  K  datu 1. září 2001 budou, dle              

     potřeby pedagogické praxe,  zpracovány a  vydány inovované učební dokumenty. 

 

 

       PaedDr. Jiří Pilař, v.r. 

ředitel odboru speciálního vzdělávání  

         a institucionální výchovy 

 

V Praze dne 28. srpna 2000 

 

 

 

 

  

 

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 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor speciálního vzdělávání a institucionální výchovy – 24 

oznamuje, že:   
 

a) MŠMT schválilo dne 8. srpna 2000 alternativní učební osnovy předmětu český jazyk pro  

     přípravný až šestý ročník zvláštní školy pro sluchově postižené pod č.j. 24923/2000-24    

     s platností od 1. září 2000 počínaje přípravných ročníkem.  

 

b) MŠMT schválilo dne 10. srpna 2000 vzdělávací  program přípravného stupně pomocné      

     školy  a pomocné školy pro sluchově postižené pod č.j. 25 153/2000-24 s platností od  

     1. září 2000.  

 

Distribuci učebních dokumentů zajišťuje MŠMT podle objednávek jednotlivých škol, adresovaných MŠMT, 

odboru speciálního vzdělávání a institucionální výchovy.  

 

 

 

       PaedDr. Jiří Pilař, v.r. 

ředitel odboru speciálního vzdělávání  

                                   a institucionální výchovy 

 

V Praze dne 28. srpna 2000 

 

 

 

 

  

Oznámení  o  změně  podzimního  termínu  konání  státní  všeobecné  jazykové  zkoušky 

 

Č.j. 26 390/2000-22 

 

Podzimní termín konání státní všeobecné jazykové zkoušky se přesouvá ze 17. a 18. listopadu 2000 na 24. a 25. 

listopad 2000.  

 

 

V Praze dne 29. 8. 2000 

 



 

 

 

                                                                                            PaedDr. Karel 

Tomek,  v.r. 

                                                                                            ředitel odboru 

předškolního, 

                                                                                      základního a zájmového 

vzdělávání  

 

 

 

 

Oznámení  

 

č.j. 25 648/2000-23 

 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznamuje, že byly vydány nové učební 

dokumenty skupin oborů 28, 32, 33 a 65 pro učební obory středních odborných učilišť  

a učilišť. 

Učební obor Nové učební dokumenty Platnost pozbývají učební 

dokumenty 

 

 

28-57-H/007 
 

Keramik 

 

 

Schválilo MŠMT dne 18. 7. 2000 

čj. 23 660/2000-23 s platností  

od 1. 9. 2000 počínaje 1. ročníkem 

Od 1. 9. 2001 

 Čj. 14 026/86-220 

schválené MŠ ČSR  

dne 16. 12. 1986 

 Čj 15 271/90-21 

schválené MŠMT ČR 

dne 17. 4. 1990 

 Čj. 17981/91-21 

schválené MŠMT ČR 

dne 31. 5. 1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32-54-H/006 
(kód podle JKOV 32-74-2) 

Obuvník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválilo MŠMT dne 19. 4. 2000 

čj. 17 878/2000-23 s platností  

od 1. 9. 2000 počínaje 1. ročníkem 

 Čj. 14 169/87-220 

schválené MŠ ČSR  

dne 17. 9. 1987 

 Čj. 713 985/93-74 

schválené MH ČR  

dne 5. 8. 1993 

 Čj. 714 711/93-74 

schválené MH ČR 

dne 10. 9. 1993 

 Čj. 714 712/93-74 

schválené MH ČR 

dne 10. 9. 1993 

 Čj. 714 713/93-74 

schválené MH ČR 

dne 10. 9. 1993 

 Čj. 22 069/92-21 

schválené MŠMT ČR 

dne 29. 10. 1992 

(kopytář) 



 Čj. 11 570/87-220 

schválené MŠ ČSR 

dne 21. 9. 1987 

(svrškař) 

 Čj. 713 984/93-74 

schválené MH ČR 

dne 5. 8. 1993 

(svrškař) 

33-57-E/002 
(kód podle JKOV 33-83-0) 

Zpracování dřeva 

Schválilo MŠMT dne 8. 8. 2000 

čj. 24 897/2000-23 s platností  

od 1. 9. 2000 počínaje 1. 

Ročníkem 

Čj. 22 400/88-212 

Schválené MŠMT ČSR 

Dne 20. 9. 1988 

 

 

65-51-E/001 
(kód podle JKOV 64-54-0) 

Provoz společného stravování 

Schválilo MŠMT dne 17. 4. 2000 

čj. 17 660/2000-23 s platností  

od 1. 9. 2000 počínaje 1. ročníkem 

Čj. 18 751/88-220 

Schválené MŠ ČSR 

Dne 30. 6. 1988 

65-51-H/001 
(kód podle JKOV 64-54-2) 

Provoz společného stravování 

Schválilo MŠMT dne 17. 4. 2000 

čj. 17 661/2000-23 s platností 

od 1. 9. 2000 počínaje 1. ročníkem  

Čj. 18 750/88-220 

schválené MŠ ČSR 

dne 30. 6. 1988 

 

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

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

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

a IČO Vaší školy. 

 

 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznamuje, že čj. 15 867/2000-23 ze dne  

20. 3. 2000 byly upraveny učební plány, týkající se učebních oborů 65-53-H/001 (64-44-2) 

Číšník - servírka, 65-52-H/001 (64-45-2) Kuchař a 65-51-H/002 (64-58-2) Kuchař - 

číšník pro pohostinství. Poznámka č. 7 v učebních plánech výše uvedených učebních 

oborů nyní zní takto: “ Učební plán je možné upravit až do výše 10% z celkového 

týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě nelze vypustit 

žádný vyučovací předmět ani překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním 

plánem.” 

 

 

 

 

    

 
 

      PhDr. Růžena Černá, v.r. 
         zástupce ředitele odboru 

        středního a vyššího odborného vzdělávání 

 

 

 

 

 



 

V Praze dne 22. 8. 2000 
 

 

 

 

 

 

 

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

následující tituly: 

 

 

pro základní školy: 
 

Rosecká, J. a kol.: Algebra 9, Geometrie 9, pracovní sešity – 

Rovnice, Slovní úlohy, Chvilky s matematikou, Geometrie 9  

2006 Nová škola součást ucelené 

řady 

Č.j.: 24616/2000-22; cena: učebnice á 49,00 Kč, pracovní sešity á 

20,00 Kč 

   

Voženílek, V., Demek, J.: Zeměpis 1 – Planeta Země, Glóbus a 

mapa, Přírodní složky a oblasti Země (učebnice a pracovní sešit) 

2006 Prodos součást ucelené 

řady 

Č.j.: 24526/2000-22; cena: 84 + 42,00 Kč    

Kellyová, M.: Angličtina po větách (pro 6. ročník ZŠ) 2006 Angličtina 

Expres 

součást ucelené 

řady 

Č.j.: 24578/2000-22; cena: 80,00 Kč    

Dorovská, D., Řeřichová, V.: Čítanka 4 (učebnice, pracovní sešit) 2006 Prodos součást ucelené 

řady 

Č.j.: 25285/2000-22; cena: 94,50 + 29,40 Kč    

Zahálková, M., Balcarová, I.: Angličtina pro 7. ročník (učebnice, 

pracovní sešit, audiokazeta) 

2006 SPN a.s. součást ucelené 

řady 

Č.j.: 25669/2000-22; cena: 105+73+165,00 Kč    

Šamšula, P., Adamec, J.: Průvodce výtvarným uměním I 2006 SPL - Práce  

Č.j.: 25706/2000-22; cena: 159,00 Kč    

Šamšula, P., Adamec, J.: Průvodce výtvarným uměním II 2006 SPL - Práce  

Č.j.: 25706/2000-22; cena: 159,00 Kč    

Šamšula, P., Bláha, J.: Průvodce výtvarným uměním III 2006 SPL - Práce  

Č.j.: 25706/2000-22; cena: 159,00 Kč    

Šamšula, P., Hirschová, J.: Průvodce výtvarným uměním IV 2006 SPL - Práce  

Č.j.: 25706/2000-22; cena: 159,00 Kč    

Bláha, J., Slavík, J.: Průvodce výtvarným uměním V 2006 SPL - Práce  

Č.j.: 25706/2000-22; cena: 159,00 Kč    

Augusta, P., Honzák, F.: Dějiny pravěku a starověkého Orientu 2006 SPL - Práce součást ucelené 

řady 

Č.j.: 22245/2000-22; cena: 79,00 Kč    

Augusta, P., Honzák, F.: Dějiny starověkého Řecka a Říma 2006 SPL - Práce součást ucelené 

řady 

Č.j.: 22245/2000-22; cena: 89,00 Kč    

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

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

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



Potůčková, J.: Matematika pro 3. ročník ZŠ (1.-3.díl), 

Procvičovací sešit k matematice pro 3. ročník (1.-3.díl), Příloha k 

matematice 

2006 Studio 1+1 součást ucelené 

řady 

Č.j.: 26082/2000-22; cena: 48+44+40, á 30, 25,00 Kč    

Trejbal, J. a kol.: Matematika pro 7. ročník , 1. a 2. díl – polská 

verze 

2006 SPN a.s. součást ucelené 

řady 

Č.j.: 26083/2000-22;     

Odvárko, O., Kadleček, J.: Pracovní sešit k učebnici matematiky 

pro 8. ročník ZŠ 

2006 Prometheus součást ucelené 

řady 

Č.j.: 25819/2000-22; cena: 66,00 Kč    

Koman, M., Kuřina, F., Tichá, M., Černek, P.: Matematika pro 8. 

ročník ZŠ, 1. díl 

2006 MÚ AV ČR součást ucelené 

řady 

Č.j.: 26521/2000-22; cena: 59,00 Kč    

Doskočilová, H.: Čítanka 3 pro 3. ročník ZŠ 2006 Scientia součást ucelené 

řady 

Č.j.: 26432/2000-22; cena: 146,00 Kč    

 

 

pro střední školy: 

 

Šamšula, P., Adamec, J.: Průvodce výtvarným uměním I 2006 SPL - Práce  

Č.j.: 25706/2000-22; cena: 159,00 Kč    

Šamšula, P., Adamec, J.: Průvodce výtvarným uměním II 2006 SPL - Práce  

Č.j.: 25706/2000-22; cena: 159,00 Kč    

Šamšula, P., Bláha, J.: Průvodce výtvarným uměním III 2006 SPL - Práce  

Č.j.: 25706/2000-22; cena: 159,00 Kč    

Šamšula, P., Hirschová, J.: Průvodce výtvarným uměním IV 2006 SPL - Práce  

Č.j.: 25706/2000-22; cena: 159,00 Kč    

Bláha, J., Slavík, J.: Průvodce výtvarným uměním V 2006 SPL - Práce  

Dekanová, A. a kol.: Fiesta 1 2006 Fraus součást ucelené 

řady 

Č.j.: 24821/2000-22; cena: 269,00 Kč    

Bartuška, K., Svoboda, E.: Fyzika pro gymnázia – Molekulová 

fyzika a termika 

2006 Prometheus součást ucelené 

řady 

Č.j.: 23124/2000-22; cena: 88,00 Kč    

Nezkusil, V. a kol.: Česká a světová literatura po r. 1945 pro 4. 

ročník středních škol  

2006 Fortuna součást ucelené 

řady 

Č.j.: 24387/2000-23; cena: 79,00 Kč    

Nezkusil, V. a kol.: Čítanka české a světové literatury po r. 1945 

pro 4. ročník středních škol  

2006 Fortuna součást ucelené 

řady 

Č.j.: 24387/2000-23; cena: 79,00 Kč    

Soukal, J.: Literatura pro 1. ročník SOŠ  2006 SPN a.s. součást ucelené 

řady 

Č.j.: 26475/2000-23; cena: 83,00 Kč    

Soukal, J.: Čítanka pro 1. ročník SOŠ  2006 SPN a.s. součást ucelené 

řady 

Č.j.: 26475/2000-23; cena: 83,00 Kč    

 

pro zvláštní školy: 

 



Macháček, M.: Fyzika pro 8. ročník zvláštní školy 2006 Septima součást ucelené 

řady 

Č.j.: 24602/2000-24; cena: 59,00 Kč    

Šrajer, J.: Fyzika pro 7. ročník zvláštní školy 2006 Septima součást ucelené 

řady 

Č.j.: 24603/2000-24; cena: 35,00 Kč    

Slapničková, H., Čmolíková, S., Remutová, P.: Matematika pro 4. 

ročník zvláštní školy – pracovní sešit 

2006 Septima součást ucelené 

řady 

Č.j.: 24604/2000-24; cena: 50,00 Kč    

Slapničková, H., Čmolíková, S., Remutová, P.: Matematika pro 6. 

ročník zvláštní školy  

2006 Septima součást ucelené 

řady 

Č.j.: 24605/2000-24; cena: 75,00 Kč    

Slapničková, H., Čmolíková, S., Remutová, P.: Matematika pro 6. 

ročník zvláštní školy – pracovní sešit  

2006 Septima součást ucelené 

řady 

Č.j.: 24606/2000-24; cena: 46,00 Kč    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace pro střední školy 

 

 

Č. j. 26 242/2000-23                                                                         

V Praze dne 28. 8. 2000 

 

 

 

 

 

 Odbor středního a vyššího odborného vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy sděluje všem středním školám, že na  internetové adrese http:// ucnk.ff.cuni.cz 

je veřejně přístupný rozsáhlý soubor elektronických textů, tzv. Český národní korpus, který 

lze využívat jako doplněk pro výuku předmětu český jazyk a literatura. 

 

 

 

 

                                                                                                 

PhDr. Růžena Černá v. r.  
                                                                                       

zástupkyně ředitele odboru středního 

                                                                                            a 

vyššího odborného vzdělávání 

 

 



 

 

 

 

Upozornění 

 

č.j. 26 801/2000-20 

 

 Upozorňujeme na chybně uvedené datum v Organizaci školního roku 2000/2001 (č.j. 

13 738/99-20), a tím i k mylné informaci v ”Souboru pedagogicko-organizačních informací 

pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 

2000/2001”, který vyšel ve Věstníku MŠMT, sešit č. 6/2000, kapitola 1. Místo ”Vánoční 

prázdniny budou zahájeny v pátek 22. prosince” zde má být ”Vánoční prázdniny začínají 

v sobotu 23. prosince, tzn. že posledním vyučovacím dnem v  roce 2000 je pátek 22. 

prosince”. 

 

 

 

V Praze dne 7.9.2000 

 

 

        PaedDr. Jaromír Krejčí v.r. 

            ředitel odboru koncepce a organizace 

        školské soustavy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


