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VĚSTNÍK 
MINISTERSTVA  ŠKOLSTVÍ, 

     MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ 

REPUBLIKY 
___________________________________________________________________________ 

Ročník LVII                                        Sešit 6                                                        

Červen 2001                 

 
 

                                                          O B S A H 

 
Část normativní  

 

- Rozhodnutí č. 2/2000 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika z 31.8.2000 o přijetí podmínek účasti České  

  republiky v programech Společenství v oblasti přípravy na zaměstnání a vzdělávání 

- Rozhodnutí č. 3/2000 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika z 16.10.2000 o přijetí podmínek účasti České  

  republiky v akčním programu Společenství "Mládež" 
- Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 9/2001, kterým se zrušuje 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 

 

- Úprava základní pedagogické dokumentace vzdělávacího programu ”Národní  škola” 

- Úprava základní pedagogické dokumentace ”Modifikace vzdělávacího programu Základní škola pro specifické           

   potřeby romských dětí” 

- Doplnění základní pedagogické dokumentace vzdělávacího programu ”Základní škola”  

- Modelový učební plán vzdělávacího programu Základní škola pro třídy s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní  

   techniky 

- Kódování oborů GYMNÁZIUM platné od 1. 9. 2001 

- Metodický pokyn MŠMT k rozvojovému programu Další vzdělávání pedagogických pracovníků  realizovanému 

grantovým  

   způsobem v roce 2001 

- Metodický pokyn MŠMT k rozvojovému programu Další vzdělávání pedagogických pracovníků  - regionální DVPP v roce  

  2001 

 

  

Část oznamovací  
 

- Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení  

   na školní rok 2001/2002 

- Oznámení o učebních dokumentech pro učební obor 23-62-H/001 Optik 

- Informace o udělení schvalovacích doložek 
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Poznámka : Texty neprošly korekturou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 

ČÁST NORMATIVNÍ 

________________________________________________________________ 
 

 

V částce 15  Sbírky mezinárodních smluv bylo dne 16.5.2001  pod č. 39 publikováno 

následující Rozhodnutí č. 2/2000 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika z 

31/08/2000 o přijetí podmínek účasti České republiky v programech Společenství v oblasti 

přípravy na zaměstnání a vzdělávání. 

 
Rozhodnutí č. 2/2000 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika 

z 31/08/2000 
o přijetí podmínek účasti České republiky v programech Společenství v oblasti 

přípravy na zaměstnání a vzdělávání 
 
 
RADA PŘIDRUŽENÍ 
 
s ohledem na Dodatkový protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi 
Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou 
republikou na straně druhé, týkající se účasti České republiky v programech 
Společenství, především na články 1 a 2 tohoto protokolu;1) 
 
Vzhledem k tomu, že 
 

1. v souladu s článkem 1 Dodatkového protokolu se Česká republika může účastnit 
komunitárních rámcových programů, speciálních programů, projektů nebo jiných 
aktivit, zejména v oblasti přípravy na zaměstnání a vzdělávání; 
 

                                                           
1
 Úř. věst. č. L 317, 30. 12. 1995, str. 45. 

 



Příloha č. 2 

2. v souladu s článkem 2 Dodatkového protokolu podmínky účasti České republiky v 
těchto aktivitách podléhají rozhodnutí Rady přidružení; 
 

3. na základě Rozhodnutí č. 2/97 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a 
jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 
30. září 1997 o přijetí podmínek účasti České republiky v programech Společenství v 
oblasti přípravy na zaměstnání, mládeže a vzdělávání2 se Česká republika účastní 
od 1. října 1997 první fáze programů Leonardo da Vinci3 a Socrates4 a vyjádřila 
zájem účastnit se druhé fáze těchto programů, 
 

 

ROZHODLA TAKTO: 
 
 

Článek 1 
 
Česká republika se účastní druhé fáze programu Evropského společenství Leonardo 
da Vinci podle Rozhodnutí Rady č. 1999/382/ES z 26. dubna 1999 o založení druhé 
fáze akčního programu Společenství v oblasti odborného vzdělávání a přípravy 
"Leonardo da Vinci"5 a druhé fáze programu Socrates podle Rozhodnutí č. 
253/2000/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 24. ledna 2000 o založení 
druhé fáze akčního programu Společenství v oblasti vzdělávání "Socrates"6 (dále jen 
"Leonardo da Vinci II" a "Socrates II") v souladu s podmínkami stanovenými v 
přílohách I a II, které tvoří nedílnou součást tohoto Rozhodnutí. 
 

Článek 2 
 
Toto Rozhodnutí platí po dobu trvání programů Leonardo da Vinci II a Socrates II, 
počínaje dnem 1. ledna 2000. 
 
 

Článek 3 
 
Toto Rozhodnutí vstoupí v platnost dnem jeho přijetí Radou přidružení. 
 
Dáno v Bruselu 31. srpna 2000. 

                                                           
2
 Úř. věst. č. L 277, 10. 10. 1997, str. 26. 

 
3
 Úř. věst. č. L 340, 29. 12. 1994, str. 8. 

 
4
 Úř. věst. č. L 87, 20. 4. 1995, str. 10 Rozhodnutí ve znění Rozhodnutí č. 576/98/ES     (Úř. věst. č. 

L 77, 14. 3. 1998, str. 1). 

 
5
 Úř. věst. č. L 146, 11. 6. 1999, str. 33.  

 
6
 Úř. věst. č. L 28, 3. 2. 2000, str. 1. 
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Za Radu přidružení 
 
 

J. Kavan v. r. 
předseda 

G. Scaramucci v. r. 
P. Poštulka v. r. 

tajemníci 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA I 
Podmínky účasti České republiky v programech 

Leonardo da Vinci II a Socrates II 

 

1. Česká republika se bude účastnit aktivit v rámci programů Leonardo da Vinci II a 
Socrates II (dále jen "programy"), není-li v tomto Rozhodnutí stanoveno jinak, v 
souladu s cíli, kritérii, postupy a harmonogramy stanovenými v Rozhodnutí Rady č. 
1999/382/ES a v Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 253/2000/ES 
zakládající tyto komunitární akční programy. 
 

2. V souladu s podmínkami uvedenými v článcích 5 Rozhodnutí o programech 
Leonardo da Vinci II a Socrates II a s ustanoveními týkajícími se povinností 
členských států a Komise ve vztahu k Národním agenturám Leonardo da Vinci a 
Socrates přijatými Komisí Česká republika vytvoří odpovídající struktury pro 
koordinované řízení implementace aktivit v rámci programů na národní úrovni a 
přijme potřebná opatření k zajištění adekvátního financování těchto agentur, které v 
rámci programu obdrží granty na realizaci svých činností. Česká republika podnikne 
všechny další kroky nezbytné k efektivní realizaci programů na národní úrovni. 
 

3. Za účelem účasti v programech Česká republika uhradí každý rok příspěvek do 
všeobecného rozpočtu Evropské unie v souladu s úpravami stanovenými v příloze II. 
 

V nezbytném případě, s ohledem na vývoj programu nebo nárůst absorpční 
schopnosti České republiky, je Výbor přidružení oprávněn přizpůsobit výši tohoto 
příspěvku, aby zabránil schodku rozpočtu v rámci implementace programů. 
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4. Podmínky pro předkládání, hodnocení a výběr žádostí oprávněných institucí, 
organizací a jednotlivců z České republiky budou stejné jako podmínky, které platí 
pro oprávněné instituce, organizace a jednotlivce v rámci Společenství. 
 

Komise může při nominaci nezávislých expertů podle příslušných ustanovení 
rozhodnutí zakládajících programy uvážit i nominaci českých expertů pro pomoc 
při hodnocení projektů. 
 

5. V zájmu zajištění komunitární dimenze programů a pro oprávnění k získání 
finanční podpory Společenství budou muset projekty a aktivity zahrnovat partnera z 
minimálně jednoho členského státu Společenství. 
 

6. Finanční prostředky pro mobility uvedené v příloze I oddílu III.1 Rozhodnutí o 
programu Leonardo da Vinci II a pro decentralizované akce v rámci programu 
Socrates, jakožto i pro podporu činnosti Národních agentur založených v souladu s 
výše uvedeným bodem 2 budou pro Českou republiku alokovány na základě ročních 
plánů rozpisu rozpočtu, o kterém bude rozhodnuto na úrovni Společenství, a na 
základě příspěvku České republiky do programu. Maximální výše finanční podpory 
na činnost Národních agentur nepřesáhne 50 % rozpočtu na pracovní plán 
Národních agentur. 
 

7. Členské státy Společenství a Česká republika se budou v rámci existujících 
ustanovení snažit usnadnit volný pohyb a pobyt studentů, učitelů, účastníků kursů, 
školitelů, universitních pracovníků, mladých lidí a jiných oprávněných osob 
cestujících mezi Českou republikou a členskými státy Společenství s cílem účastnit 
se aktivit, jež jsou obsahem tohoto Rozhodnutí. 
 

8. Aktivity, jež jsou obsahem tohoto Rozhodnutí, Česká republika osvobodí od 
nepřímých daní, celních poplatků, zákazů a omezení na dovoz a vývoz zboží a 
služeb určených pro zajištění těchto aktivit. 
 

9. Aniž jsou dotčeny povinnosti Komise Evropských společenství a Účetního dvora 
Evropských společenství v souvislosti s hodnocením a monitorováním programů v 
souladu s Rozhodnutími o programech Leonardo da Vinci II a Socrates II (článek 13 
Rozhodnutí o programu Leonardo da Vinci II a článek 14 Rozhodnutí o programu 
Socrates II), účast České republiky v programech bude průběžně sledována na 
partnerském základě zahrnujícím Komisi Evropských společenství a Českou 
republiku. Česká republika předloží Komisi příslušné zprávy a zúčastní se dalších 
specifických aktivit navržených v této souvislosti Společenstvím. 
 

10. V souladu s finančními nařízeními Společenství smluvní závazky uzavřené 
subjekty z České republiky nebo s nimi uzavřené umožní kontrolu a audit provedené 
Komisí a Účetním dvorem nebo orgány jimi pověřenými. Finanční audity mohou být 
provedeny za účelem kontroly příjmu a výdajů těchto subjektů, vztahující se ke 
smluvním závazkům vůči Společenství. V duchu spolupráce a společného zájmu 
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poskytnou příslušné orgány České republiky veškerou dostatečnou a možnou 
pomoc, která může být za daných okolností pro provádění těchto kontrol a auditů 
potřebná nebo prospěšná. 
 

Ustanovení přijatá Komisí související s povinnostmi členských států a Komise 
ohledně Národních agentur Leonardo da Vinci a Socrates budou platit i pro 
vztahy mezi Českou republikou, Komisí a českými Národními agenturami. V 
případech neregulérnosti, zanedbání či podvodu, které budou českým Národním 
agenturám prokázány, ponesou odpovědnost za neuhrazené finanční prostředky 
české orgány. 
 

11. Aniž by byly dotčeny postupy uvedené v článku 7 Rozhodnutí o programu 
Leonardo da Vinci II a článku 8 Rozhodnutí o programu Socrates II, zástupci České 
republiky se budou jako pozorovatelé účastnit jednání výborů programů v bodech, 
které se jich týkají. K projednání ostatních bodů se budou tyto výbory scházet bez 
účasti zástupců České republiky, stejně tak jako v době hlasování. 
 

12. Jazyk, který bude používán při komunikaci s Komisí, zejména pokud jde o 
vypracování a předkládání žádostí o smlouvy a zprávy a jiné administrativní 
záležitosti související s programy, musí být některým z úředních jazyků Společenství. 
 

13. Společenství a Česká republika mohou kdykoliv ukončit aktivity prováděné v 
rámci tohoto Rozhodnutí předložením písemné výpovědi s dvanáctiměsíční 
výpovědní lhůtou. Projekty a aktivity, které budou v době výpovědi probíhat, budou 
pokračovat až do jejich dokončení za podmínek stanovených v tomto Rozhodnutí. 
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PŘÍLOHA II 

Finanční příspěvek České republiky 
do programů Leonardo da Vinci II a Socrates II 

1.  Leonardo da Vinci 
 

Výše finančního příspěvku, který Česká republika uhradí do rozpočtu Evropské 
unie na účast v programu Leonardo da Vinci II bude následující (v EUR): 
 

Rok 2000  Rok 2001  Rok 2002  Rok 2003  Rok 2004  Rok 2005  Rok 2006  

2 558 000  2 629 000  2 806 000  2 930 000  3 054 000  3 214 000  3 338 000  

 

2. Socrates 
 

Výše finančního příspěvku, který Česká republika uhradí do rozpočtu Evropské 
unie na účast v programu Socrates II v roce 2000, bude činit 5 094 000 EUR. 
 

O výši příspěvku, který bude Česká republika hradit v následujících letech 
programu, rozhodne Rada přidružení v průběhu roku 2000. 
 

3. Česká republika uhradí výše uvedený příspěvek částečně z českého státního 
rozpočtu a částečně z Národního programu PHARE České republiky. S výhradou 
samostatné programovací procedury PHARE budou požadované finanční prostředky 
převedeny do České republiky na základě samostatného Finančního memoranda. 
Společně s částí příspěvku ze státního rozpočtu České republiky budou tyto 
prostředky představovat národní příspěvek České republiky, ze kterého budou 
prováděny platby po obdržení roční výzvy k zaplacení od Komise. 
 

4. Prostředky PHARE budou nárokovány podle následujícího rozpisu: 

- 3 783 000 EUR na příspěvek do programu Socrates II v roce 2000; 

- na roční příspěvek do programu Leonardo da Vinci II následovně (v EUR): 

 

Rok 2000  Rok 2001  Rok 2002  Rok 2003  Rok 2004  Rok 2005  Rok 2006  

1 900 500  1 954 000  2 087 000  

částka 

bude 

upřesněna 

později  

částka 

bude 

upřesněna 

později  

částka 

bude 

upřesněna 

později  

Částka 

bude 

upřesněna 

později  

Zbývající část příspěvku České republiky bude uhrazena z českého státního 
rozpočtu. 
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5. Finanční nařízení platné pro všeobecný rozpočet Evropských společenství1 bude platit 
i pro správu příspěvku České republiky. 

Cestovní náklady a diety zástupců a expertů z České republiky vzniklé v souvislosti s 
jejich účastí jako pozorovatelů při práci výborů uvedených v příloze I bodu 11 nebo 
na jiných schůzkách souvisejících s realizací programů bude hradit Komise na 
stejném základě a v souladu s nyní platnými postupy pro nevládní experty z 
členských států Evropské unie. 

6. Poté, co toto Rozhodnutí vstoupí v platnost, a na začátku každého roku zašle Komise 
České republice výzvu k zaplacení příspěvku do každého programu ve výši uvedené v 
tomto Rozhodnutí. 

Tento příspěvek bude vyjádřen v euro a zaplacen na bankovní účet Komise 
denominovaný v euro. 

Česká republika zaplatí svůj příspěvek na základě výzvy k zaplacení: 

- do 1. května část financovanou ze státního rozpočtu za předpokladu, že Komise zašle 
výzvu k zaplacení před 1. dubnem, nebo nejpozději jeden měsíc po zaslání výzvy k 
zaplacení, pokud bude zaslána později. 

- do 1. května část financovanou z PHARE za předpokladu, že byly do té doby do České 
republiky zaslány odpovídající částky, nebo nejpozději v období 30 dní od zaslání těchto 
prostředků do České republiky. 

Jakékoli prodlení v placení příspěvku bude mít pro Českou republiku za následek 
placení úroků z dlužné částky po uplynutí dne splatnosti. Úroková míra bude 
odpovídat míře uplatňované Evropskou centrální bankou pro operace v euro ke dni 
splatnosti a zvýšené o 1,5 procentního bodu. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

V částce 15  Sbírky mezinárodních smluv bylo dne 16.5.2001  pod č. 40 publikováno 

následující Rozhodnutí č. 3/2000 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika z 

16/10/2000 o přijetí podmínek účasti České republiky v akčním programu Společenství 

"Mládež". 

 

  
ROZHODNUTÍ Č. 3/2000 RADY PŘIDRUŽENÍ EVROPSKÁ UNIE - ČESKÁ 

REPUBLIKA 

                                                           
1
 Úř. věst. č. L 356, 31. 12. 1977, str. 1. Finanční nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS, 

ESUO, Euratom) č. 2673/1999 (Úř. věst. č. L 326, 18. 12. 1999, str. 1). 
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z 16/10/2000 
o přijetí podmínek účasti České republiky v akčním programu Společenství 

"Mládež" 
 
 
RADA PŘIDRUŽENÍ 
 
s ohledem na Dodatkový protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi 
Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou 
republikou na straně druhé,17 týkající se účasti České republiky v programech 
Společenství, především na články 1 a 2 tohoto protokolu; 
 
Vzhledem k tomu, že 
 

1. v souladu s článkem 1 Dodatkového protokolu se Česká republika může účastnit 
komunitárních rámcových programů, speciálních programů, projektů nebo jiných 
aktivit mezi jinými v oblasti mládeže; 
 

2. v souladu s článkem 2 Dodatkového protokolu podmínky účasti České republiky v 
těchto aktivitách podléhají rozhodnutí Rady přidružení; 
 

3. na základě Rozhodnutí Rady přidružení č. 2/97 ze dne 30. září 1997 mezi 
Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou 
republikou na straně druhé8 se Česká republika účastní od 1. října 1997 programu 
Mládež pro Evropu a vyjádřila zájem účastnit se nového programu Mládež, 
 

 

 

ROZHODLA TAKTO: 
 
 

Článek 1 
 
Česká republika se účastní akčního programu Společenství "Mládež" (dále jen 
Mládež) v souladu s podmínkami stanovenými v přílohách I a II, které tvoří nedílnou 
součást tohoto Rozhodnutí. 
 

Článek 2 
 
Toto Rozhodnutí platí po dobu trvání programu Mládež, počínaje dnem 1. ledna 
2000. 
 
 

                                                           
1
 Úř. věst. č. L 317, 30. 12. 1995, str. 45. 

 
 
8
 Úř. věst. č. L 277, 10. 10. 1997, str. 26. 
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Článek 3 
 
Toto Rozhodnutí vstoupí v platnost dnem jeho přijetí Radou přidružení. 
 
Dáno v Bruselu 16. října 2000. 
 

 

Za Radu přidružení 
 
 

J. Kavan v. r. 
předseda 

G. Scaramucci v. r. 
P. Poštulka v. r. 

tajemníci 
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PŘÍLOHA I 

Podmínky účasti České republiky v programu Mládež 
 

1. Česká republika se bude účastnit aktivit v rámci programu Mládež (dále jen 
"program"), není-li v tomto Rozhodnutí stanoveno jinak, v souladu s cíli, kritérii, 
postupy a harmonogramy stanovenými v Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 
č. 1031/2000/ES ze dne 13. dubna 2000 zakládající komunitární akční program 
"Mládež".1 
 

2. V souladu s podmínkami uvedenými v článku 5 Rozhodnutí o programu Mládež a 
s ustanoveními týkajícími se povinností členských států a Komise ve vztahu k 
Národním agenturám Mládež přijatými Komisí Česká republika vytvoří odpovídající 
struktury pro koordinované řízení implementace aktivit v rámci programu na národní 
úrovni a přijme potřebná opatření k zajištění adekvátního financování této agentury, 
která v rámci programu obdrží granty na realizaci svých činností. Česká republika 
podnikne všechny další kroky nezbytné k efektivní realizaci programu na národní 
úrovni. 
 

3. Za účelem účasti v programu Česká republika uhradí každý rok příspěvek do 
všeobecného rozpočtu Evropské unie v souladu s postupy stanovenými v příloze II. 
 

V nezbytném případě, s ohledem na vývoj programu nebo nárůst absorpční 
schopnosti České republiky, je Výbor přidružení oprávněn přizpůsobit výši tohoto 
příspěvku, aby zabránil schodku rozpočtu v rámci implementace programů. 
 

4. Podmínky pro předkládání, hodnocení a výběr žádostí oprávněných institucí, 
organizací a jednotlivců z České republiky budou stejné jako podmínky, které platí 
pro oprávněné instituce, organizace a jednotlivce v rámci Společenství. 
 

Komise může při nominaci nezávislých expertů podle příslušných ustanovení 
Rozhodnutí č. 1031/2000/ES uvážit i nominaci českých expertů pro pomoc při 
hodnocení projektů. 

5. V zájmu zajištění komunitární dimenze programu a pro oprávnění k získání 
finanční podpory Společenství budou muset projekty a aktivity zahrnovat alespoň 
jednoho partnera z některého z členských států Společenství. 
 

6. Finanční prostředky pro decentralizované aktivity, jakož i pro podporu činnosti 
Národní agentury založené v souladu s bodem 2 budou pro Českou republiku 
alokovány na základě ročních plánů rozpisu rozpočtu, o kterém bude rozhodnuto na 
úrovni Společenství, a na základě příspěvku České republiky do programu. 
Maximální výše finanční podpory na činnost Národní agentury nepřesáhne 50 % 

                                                           
1
 Úř. věst. č. L 117, 18. 5. 2000, str. 1. 
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rozpočtu na pracovní plán Národní agentury. 
 

7. Členské státy Společenství a Česká republika se budou v rámci existujících 
ustanovení snažit usnadnit volný pohyb a pobyt mladých lidí a jiných oprávněných 
osob cestujících mezi Českou republikou a členskými státy Společenství s cílem 
účastnit se aktivit, jež jsou obsahem tohoto Rozhodnutí. 
 

8. Aktivity, jež jsou obsahem tohoto Rozhodnutí, Česká republika osvobodí od 
nepřímých daní, celních poplatků, zákazů a omezení na dovoz a vývoz zboží a 
služeb určených pro zajištění těchto aktivit. 
 

9. Aniž jsou dotčeny povinnosti Komise Evropských společenství a Účetního dvora 
Evropských společenství v souvislosti s monitorováním a hodnocením programu v 
souladu s článkem 13 Rozhodnutí zakládající program, účast České republiky v 
tomto programu bude průběžně sledována na partnerském základě zahrnujícím 
Komisi Evropských společenství a Českou republiku. Česká republika předloží 
Komisi příslušné zprávy a zúčastní se dalších specifických aktivit navržených v této 
souvislosti Společenstvím. 
 

10. V souladu s finančními nařízeními Společenství smluvní závazky uzavřené 
subjekty z České republiky nebo s nimi uzavřené umožní kontrolu a audit provedené 
Komisí a Účetním dvorem nebo orgány jimi pověřenými. Finanční audity mohou být 
provedeny za účelem kontroly příjmu a výdajů těchto subjektů, vztahující se ke 
smluvním závazkům vůči Společenství. V duchu spolupráce a společného zájmu 
poskytnou příslušné orgány České republiky veškerou dostatečnou a možnou 
pomoc, která může být za daných okolností pro provádění těchto kontrol a auditů 
potřebná nebo prospěšná. 
 

Ustanovení přijatá Komisí související s povinnostmi členských států a Komise 
ohledně Národních agentur Mládež budou platit i pro vztahy mezi Českou 
republikou, Komisí a Českou národní agenturou. V případě neregulérnosti, 
zanedbání či podvodu prokázaných České národní agentuře ponesou 
odpovědnost za neuhrazené finanční prostředky české orgány. 
 

11. Aniž by byly dotčeny postupy uvedené v článku 8 Rozhodnutí zakládající 
program Mládež, zástupci České republiky se budou jako pozorovatelé účastnit 
jednání výboru programu v bodech, které se jich týkají. K projednání ostatních bodů 
se budou tyto výbory scházet bez účasti zástupců České republiky, stejně tak jako v 
době hlasování. 
 

12. Jazyk, který bude používán při veškeré komunikaci s Komisí, pokud jde o 
vypracování a předkládání žádostí, o smlouvy a zprávy a jiné administrativní 
záležitosti související s programy, musí být jedním z úředních jazyků Společenství. 
 



Příloha č. 2 

13. Společenství a Česká republika mohou kdykoli ukončit aktivity prováděné v rámci 
tohoto Rozhodnutí předložením písemné výpovědi s dvanáctiměsíční výpovědní 
lhůtou. Projekty a aktivity, které budou v době výpovědi probíhat, budou pokračovat 
až do jejich dokončení za podmínek stanovených v tomto Rozhodnutí. 
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PŘÍLOHA II 

Finanční příspěvek České republiky do programu 
 

1. Výše finančního příspěvku, který Česká republika uhradí do rozpočtu Evropské 
unie na účast v programu v roce 2000, bude činit 1 139 000 EUR. 
 

O výši příspěvku, který bude Česká republika hradit v následujících letech 
programu, rozhodne Rada přidružení v průběhu roku 2000. 
 

2. Česká republika uhradí výše uvedený příspěvek částečně z českého státního 
rozpočtu a částečně z Národního programu PHARE České republiky. S výhradou 
samostatné programovací procedury PHARE budou požadované finanční prostředky 
PHARE převedeny do České republiky na základě samostatného Finančního 
memoranda. Společně s částí příspěvku ze státního rozpočtu České republiky budou 
tyto prostředky představovat národní příspěvek České republiky, ze kterého budou 
prováděny platby po obdržení roční výzvy k zaplacení od Komise. 
 

3. Prostředky PHARE budou nárokovány následovně: 
 

- 840 000 EUR na příspěvek do programu v roce 2000. 
 

Zbývající část příspěvku České republiky bude uhrazena z českého státního 
rozpočtu. 
 

4. Finanční nařízení ze dne 21. prosince 1977 platné pro všeobecný rozpočet 
Evropských společenství1 bude platit i pro správu příspěvku České republiky. 
 

Cestovní náklady a diety zástupců a expertů z České republiky vzniklé v 
souvislosti s jejich účastí jako pozorovatelů při práci výboru uvedeného v příloze I 
bodu 11 nebo na jiných schůzkách souvisejících s realizací programu bude hradit 
Komise na stejném základě a v souladu s nyní platnými postupy pro nevládní 
experty z členských států Evropské unie. 
 

5. Poté, co toto Rozhodnutí vstoupí v platnost, a na začátku každého následujícího 
roku zašle Komise České republice výzvu k zaplacení příspěvku ve výši, která 
odpovídá jejímu příspěvku do programu. 
 

                                                           

1
 Úř. věst. č. L 356, 31. 12. 1977, str. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2779/98 

(Úř. věst. č. L 347, 23. 12. 1998, str. 3). 
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Tento příspěvek bude vyjádřen v euro a zaplacen na bankovní účet Komise 
denominovaný v euro. 
 

Česká republika zaplatí svůj příspěvek na základě výzvy k zaplacení: 
 

- do 1. května část financovanou ze státního rozpočtu za předpokladu, že Komise 
zašle výzvu k zaplacení před 1. dubnem, nebo nejpozději jeden měsíc po zaslání 
výzvy k zaplacení, pokud bude zaslána později. 
 

- do 1. května část financovanou z PHARE za předpokladu, že byly do té doby do 
České republiky zaslány odpovídající částky, nebo nejpozději v období 30 dní od 
zaslání těchto prostředků do České republiky. 
 

Jakékoli prodlení v placení příspěvku bude mít pro Českou republiku za následek 
placení úroků z dlužné částky po uplynutí dne splatnosti. Úroková míra bude 
odpovídat míře uplatňované Evropskou centrální bankou pro operace v euro ke 
dni splatnosti a zvýšené o 1,5 procentního bodu. 
 
 

 

Ministerstvo školství, mládeže  

a tělovýchovy  

Čj. 18 667/2001 - 23                V Praze dne 31. května 

2001 

 

 

 

P ř í k a z  

 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy  

č. 9/2001, 

 

kterým se zrušuje 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 

 

 

I.náměstkovi ministra 

náměstkům ministra 

vrchním ředitelům 

ředitelům odborů 

vedoucím samostatných oddělení 

 

I. Zrušuji  
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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. 

 

II. Tento příkaz nabývá účinnosti dne 30. června 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Mgr. Eduard Zeman v.r. 

         ministr  
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ČÁST METODICKÁ 

________________________________________________________________ 
 

 

Úprava základní pedagogické dokumentace vzdělávacího programu  

 ”Národní škola” 

čj. 16844/2001-22 

V Praze dne 2.5.2001 

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

2001 úpravu základní pedagogické dokumentace vzdělávacího programu ”Národní 

škola” (čj. 15724/97-20). 
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Kapitola IX. - Vzdělávací obsahy předmětů základní části (kmenové učivo) – 

Úvodní poznámky, 1. odstavec: text tohoto odstavce se nahrazuje takto:  

”Kmenové učivo vymezuje vzdělávací obsahy, ne však v  jejich časové 

posloupnosti v rámci školního roku. Rozvržení témat během roku je plně v  kompetenci 

učitele. Učivo je utříděno po jednotlivých ročnících. Učitel pro organizaci výuky a 

zařazování tématických celků do jednotlivých ročníků může vycházet z  uvedeného 

doporučení nebo je sám rozvrhnout do návazných postupných kroků v  jednotlivých 

ročnících. Podmínkou je dodržení dvoustupňové úrovně Standardu základního 

vzdělávání v definovaných cílech a vzdělávacím obsahu, zejména dodržení kmenového 

učiva základního vzdělávání na 1. stupni základní školy a kmenového učiva pro 

základní vzdělávání. Tento způsob zpracování zvyšuje pedagogickou kompetenci škol 

a učitelů, uplatnění nadstavbové části učiva a tím i diferenciačních a specializačních 

zřetelů.” 

 

         PaedDr. Karel Tomek v.r. 

 ředitel odboru předškolního, základního  

          a zájmového vzdělávání 
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Úprava základní pedagogické dokumentace ”Modifikace vzdělávacího programu 

Základní škola pro specifické potřeby romských dětí”  

čj. 13365/2001-22 

V Praze dne 2.5.2001 

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

2001 úpravu základní pedagogické dokumentace ”Modifikace vzdělávacího programu 

Základní škola pro specifické potřeby romských dětí”.  

Název vzdělávacího programu se mění na Modifikace vzdělávacího programu 

Základní škola pro specifické potřeby dětí se sociálním nebo kulturním 

znevýhodněním, čj. 13365/2001-22. Školy (třídy) pracující podle tohoto vzdělávacího 

programu budou vyučovat podle učebního plánu vzdělávacího programu Základní 

škola čj. 16847/96-2 ve znění úpravy čj. 25018/98-22 s platností od 1.9.1998 

(zveřejněno ve Věstníku MŠMT sešit 11/1998).  

Poznámky k učebnímu plánu vzdělávacího programu Základní škola se 

doplňují takto: ”Ve třídách, které pracují podle Modifikace vzdělávacího programu 

Základní škola pro specifické potřeby dětí se sociálním nebo kulturním 

znevýhodněním, čj. 13365/2001-22, se doporučuje věnovat v 6. – 9. ročníku vyšší 

počet vyučovacích hodin zejména předmětům Rodinná výchova a Praktické činnosti.  

Původní učební osnovy Modifikace … zůstávají nadále v  platnosti. 

Na vysvědčení bude v rubrice ”Výuka probíhala podle učebních dokumentů 

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

 

           PaedDr. Karel Tomek v.r. 

 ředitel odboru předškolního, základního 

             a zájmového vzdělávání 
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Doplnění základní pedagogické dokumentace vzdělávacího programu  

 ”Základní škola” 

čj. 16845/2001-22 

V Praze dne 2.5.2001 

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

2001 modelový učební plán a modelové učební osnovy vzdělávacího programu 

Základní škola pro třídy s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky 

(doplněk se vztahuje ke  vzdělávacímu programu ”Základní škola”, čj. 16847/96 -2 ve 

znění úpravy čj. 25018/98-22). 

 

           PaedDr. Karel Tomek v.r. 

 ředitel odboru předškolního, základního  

             a zájmového vzdělávání 
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Modelový učební plán vzdělávacího programu Základní škola pro třídy s rozšířeným 

vyučováním informatiky a výpočetní techniky 

čj. 16845/2001-22 

 
Ročník 

Minimum 

Předmět 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 6.-9. 

Český jazyk 9 10 10 7 7     16 

Cizí jazyk    3 3 x) x) x) x) 12 

Matematika 4 5 5 5 5     16 

Informatika a výpočetní 

technika 

     2 3 3 3 11 

Prvouka 2 2 3        

Přírodověda        3 4      

Vlastivěda           

Chemie          4 

Fyzika          6 

Přírodopis          6 

Zeměpis          6 

Dějepis          6 

Občanská výchova      x) x) x) x) 4 

Rodinná výchova          4 

Hudební výchova 1 1 1       4 

Výtvarná výchova 1 1 1 4 4     6 

Praktické činnosti 1 1 1       4 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2     8 

Týdenní dotace povinných 

předmětů 
20 22 23 24 25 27 28 30 30 

 

Nepovinné předměty           

 

x) V 6. - 9. ročníku o časové dotaci jednotlivých vyučovacích předmětů rozhodne ředitel školy tak, aby se 

vyučovalo všem předmětům učebního plánu daného ročníku, byl naplněn daný minimální počet hodin pro 

předmět a dodržena týdenní časová dotace. U volitelných předmětů v 7. - 9. ročníku ředitel školy rozhoduje i 

o jejich zařazení do ročníku.  

 

Poznámky k modelovému učebnímu plánu základní školy pro třídy s  rozšířeným 

vyučováním informatiky a výpočetní techniky v 6. – 9. ročníku: 

1. Rozšířené vyučování informatiky a výpočetní techniky lze zavést pouze v 6. – 9. 

ročníku základní školy. Pro rozšířené vyučování se využívá časová dotace 

volitelných předmětů z učebního plánu běžných tříd a disponibilní hodiny. Ve 
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všech ostatních směrech platí učební plán vzdělávacího programu Základní škola 

beze změny. 

2. V 6. – 9. ročníku se zavádí předmět Informatika a výpočetní technika s  pevnou 

časovou dotací dle předloženého modelu.  

3. V předmětu Praktické činnosti se z obsahu učiva vypouští téma Práce s počítačem. 

4. Pro předmět Informatika a výpočetní technika je obsah učiva vymezen modelovými 

rámcovými učebními osnovami předmětu. Škola může uvedené učební osnovy 

upravit podle konkrétních podmínek školy a potřeb žáků.  
 

 

 

Modelové rámcové učební osnovy předmětu  

 

Informatika a výpočetní technika pro školy s rozšířenou výukou tohoto 

předmětu 
 

 

Specifické cíle 

 

Cílem předmětu Informatika a výpočetní technika ve školách s rozšířenou výukou tohoto předmětu je 

prohloubení teoretických i praktických znalostí žáků v ovládání výpočetní techniky a zvýšení jejich schopnosti 

orientace ve světě informací. 

 

Žáci by se měli naučit pracovat s Internetem a dalšími informačními a komunikačními technologiemi jako 

zdrojem informací a také prostředkem pro prezentaci výsledků své činnosti. 

 

Žáci by měli dále rozvíjet algoritmické myšlení a využívat dovednosti manipulace s výpočetní technikou při 

řešení praktických úkolů a problémů. Měli by si na základě získaných poznatků a dovedností uvědomovat 

možnosti informatiky a výpočetní techniky při vlastním celoživotním vzdělávání a těchto možností cílevědomě 

využívat. 

 

Žáci by měli mít možnost využívat výpočetní techniku v jednotlivých vyučovacích předmětech. Výuka by měla 

být nejen charakter výuky o počítačích, ale i výuky s pomocí počítačů. 

 

Součástí výuky by mělo být průběžné seznamování s aktualitami dynamicky se rozvíjejícího oboru. 

 

6.-7. ročník 
 

I. Základní pojmy z Informatiky 

 

- informace a informační činnost 

- informační zdroje a informační instituce 

- informační etika 

 

Co by měl žák umět 

- dovede vysvětlit proces vzniku, přenosu, ukládání a distribuce informací ve společnosti 

- ví, kde jsou uloženy zdroje informací v klasické i digitální podobě a zná způsob, jak se dají obstarat 

- je seznámen s faktem, že informační média mohou obsahovat i eticky závadné informace 

 

II. Základy práce s počítačem 

 

- základní znalosti o struktuře a ovládání počítače a jeho přídatných zařízení 

- péče o počítač, zásady hygieny práce s počítačem 

- operační systém, manager OS 

- viry a antivirové programy 
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- hardware a software počítače 

- historie výpočetní techniky 

 

Co by žák měl umět 

 

- dovede charakterizovat funkci základních součástí počítače a jeho přídatných zařízení 

- ovládá obsluhu počítače a jeho přídatných zařízení 

- dovede objasnit základní funkce hardware a software 

- ví na koho se obrátit, v případě závady počítače 

- dovede užívat antivirové programy 

- zná pojem operační systém a základy práce s ním 

- dovede využívat systém helpů 

- rozumí organizaci informací na paměťovém médiu 

- zná jednotky paměti a jejich hodnoty 

 

Příklady rozšiřujícího učiva 

 

- zobrazení informací v počítači 

- dvojková soustava v počítači 

 

III. Vytváření a zpracování informací pomocí počítačových aplikací 

 

- základní funkce grafického editoru 

- bitmapové a vektorové editory 

- tvorba a zpracování obrázku 

- standardní funkce textového editoru 

- zápis a úprava a tisk jednoduchého dokumentu 

- standardní funkce tabulkového kalkulátoru 

- vkládání dat, editace buňky 

- úprava tabulky 

- tvorba grafu 

- základní vzorce 

- vytváření multimediálních souborů 

- základní typografická pravidla 

 

Co by měl žák umět 

 

- dovede v grafickém editoru vytvořit a upravit obrázek 

- dovede s pomocí textového editoru vytvořit, modifikovat, uložit a znovuvyhledat textový dokument 

- dovede vytvořit tabulku i graf v tabulkovém kalkulátoru a provádět v něm jednoduché matematicko – 

statistické výpočty 

- dovede vytvořit multimediální soubor 

- dovede využívat aplikační, výukové a multimediální programy 

- respektuje při psaní textů základní typografická pravidla 

- je obeznámen se širokým rejstříkem možností dostupných počítačových aplikací a dovede je využívat při 

řešení svých problémů a úkolů 

 

IV. Počítačové sítě a Internet 

 

- základy práce v síti 

- princip přenosu informací v počítačové síti 

- vyhledávání informací na Internetu 

- elektronická pošta, elektronický podpis 

 

Co by měl žák umět 

 

- dovede vysvětlit úlohu a funkci počítačové sítě 

- umí používat některý z internetových prohlížečů 

- dovede využívat Internet k vyhledávání informačních zdrojů v knihovnách 

- umí vyhledat informační zdroj na Internetu a zvolit k tomu vhodný vyhledávací stroj 
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- využívá elektronickou poštu 

- využívá ICT k samostudiu 

 

V. Algoritmizace a programování 

 

- algoritmizace postupu řešení úlohy či problému 

- algoritmizace úloh z denního života a příkladů z aritmetiky a geometrie 

- počítačové programy a jejich různé druhy 

 

Co by měl žák umět 

 

- dovede aplikovat zásady algoritmizace při řešení konkrétních problémů 

- dokáže vysvětlit úlohu programu v počítači 

 

Příklady rozšiřujícího učiva 

 

- základní programové konstrukce některého programovacího jazyka 

 

 

8. – 9. ročník 

 

I. Základní pojmy z Informatiky 

 

- právní ochrana informací, pirátství 

 

Co by měl žák umět 

 

- respektuje zásady autorského práva 

 

II.  Prohloubení práce s počítačem 

 

- základní nastavení počítače (zvuk, grafika…) 

- závady a poruchy počítače 

- komprimace a dekomprimace souborů 

- operační systémy (MS-DOS, Unix, Windows), porovnání 

 

Co by měl žák umět 

 

- dovede upravit základní uživatelské nastavení počítače 

- umí komprimovat a dekomprimovat soubory 

- ví, jak postupovat v případě závady počítače 

- dokáže charakterizovat uživatelské rozdíly mezi operačními systémy 

 

III. Vytváření a zpracování informací pomocí počítačových aplikací 

 

- textové editory, korespondence, makra, vkládání grafů, obrázků, šablony, styly… 

- typografické zásady při psaní dokumentů 

- bitmapová a vektorové editory – vkládání textu, skenování… 

- import a export dat v grafických editorech 

- tabulkové kalkulátory – funkce, práce s více tabulkami 

- princip OLE techniky, propojování aplikací 

- prezentace výsledků své činnosti s využitím běžných programů a technických prostředků (projektor, 

počítač) 

- funkce některého programu pro organizaci a plánování (adresář, kalendář, plánování…) 

- standardní prostředí databázového programu 

- vytváření databáze 

- vyhledávání v databázi 

 

Co by měl žák umět 
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- dovede efektivně využívat základní aplikace pro práci s informacemi (grafický, textový editor, tabulkový 

procesor) 

- dokáže zvolit nejvhodnější prostředek pro zpracování úlohy 

- zná základy OLE techniky k propojování aplikací 

- dovede vytvořit jednoduchou databázi pro uložení a vyhledávání osobních údajů 

   informací o své četbě apod. 

- dovede prezentovat výsledky své práce s pomocí prezentačního programu a dostupných  

   technických prostředků 

- dovede používat některý z programů pro organizaci informací 

 

IV. Počítačové sítě a internet 

 

- typy sítí, topologie sítí 

- technická podpora Internetu, připojení k Internetu 

- architektura klient/server 

- elektronická konference 

- elektronický podpis 

- služba FTP 

- struktura internetové adresy 

- vytváření vlastní www stránky 

 

Co by měl žák umět 

 

- zná základní typy sítí 

- ví, jaké hardwarové a softwarové prostředky jsou potřeba k připojení k Internetu 

- umí vysvětlit, jakým způsobem se přenáší informace v celosvětové síti 

- dokáže, s pomocí učitele, spolupracovat mezi tuzemskými i zahraničními školami 

  formou projektů 

- rozumí funkci elektronického podpisu 

- dovede využívat služby FTP 

- získává z Internetu freeware a shareware 

- umí vytvořit vlastní www stránku 

 

Příklady rozšiřujícího učiva 

 

- IRC, ICQ, videokonference, netmetting 

- publikování na internetu, WEB editory 

- HTML, Java a další programové vybavení pro tvorbu www stránek 

- práce na vzdáleném počítači, Telnet 

- propojování aplikací při práci na projektu 

 

V. Algoritmizace a programování 

 

- standardní struktura programovacích jazyků 

- základní programové konstrukce programovacích jazyků 

 

Co by měl žák umět 

- zná základní příkazy společné všem programovacím jazykům 
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Kódování oborů GYMNÁZIUM platné od 1. 9. 2001 

(6. pozice kódu KKOV vyjadřuje délku studia) 
 

 
KÓD KKOV NÁZEV OBORU/ZAMĚŘENÍ DATZP DATKP 

7941K001 Gymnázium (všeobecné) 1.9.1998 31.8.2001 

7941K401 Gymnázium (všeobecné) - 4leté 1.9.2001  

7941K501 Gymnázium (všeobecné) - 5leté 1.9.2001  

7941K601 Gymnázium (všeobecné) - 6leté 1.9.2001  

7941K701 Gymnázium (všeobecné) - 7leté 1.9.2001  

7941K801 Gymnázium (všeobecné) - 8leté 1.9.2001  

7941K002 Gymnázium - matematika 1.9.1998 31.8.2001 

7941K402 Gymnázium - matematika - 4leté 1.9.2001  

7941K702 Gymnázium - matematika - 7leté 1.9.2001  

7941K802 Gymnázium - matematika - 8leté 1.9.2001  

7941K003 Gymnázium - matematika a fyzika 1.9.1998 31.8.2001 

7941K403 Gymnázium - matematika a fyzika - 4leté 1.9.2001  

7941K703 Gymnázium - matematika a fyzika - 7leté 1.9.2001  

7941K803 Gymnázium - matematika a fyzika - 8leté 1.9.2001  

7941K004 Gymnázium - přírodovědné předměty 1.9.1998 31.8.2001 

7941K404 Gymnázium - přírodovědné předměty - 4leté 1.9.2001  

7941K604 Gymnázium - přírodovědné předměty - 6leté 1.9.2001  

7941K704 Gymnázium - přírodovědné předměty - 7leté 1.9.2001  

7941K804 Gymnázium - přírodovědné předměty - 8leté 1.9.2001  

7941K005 Gymnázium - programování 1.9.1998 31.8.2001 

7941K405 Gymnázium - programování - 4leté 1.9.2001  

7941K006 Gymnázium - základy moderní ekonomie 1.9.1998 31.8.2001 

7941K406 Gymnázium - základy moderní ekonomie - 4leté 1.9.2001  

7941K007 Gymnázium - esteticko výchovné předměty 1.9.1998 31.8.2001 

7941K407 Gymnázium - esteticko výchovné předměty - 4leté 1.9.2001  

7941K807 Gymnázium - esteticko výchovné předměty - 8leté 1.9.2001  

7941K008 Gymnázium - živé jazyky 1.9.1998 31.8.2001 

7941K408 Gymnázium - živé jazyky - 4leté 1.9.2001  

7941K608 Gymnázium - živé jazyky - 6leté 1.9.2001  

7941K708 Gymnázium - živé jazyky - 7leté 1.9.2001  

7941K808 Gymnázium - živé jazyky - 8leté 1.9.2001  

7941K009 Gymnázium - klasické jazyky 1.9.2001 31.8.2001 

7941K409 Gymnázium - klasické jazyky - 4leté 1.9.2001  

7941K809 Gymnázium - klasické jazyky - 8leté 1.9.2001  

7941K010 Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce 1.9.1998 31.8.2001 

7941K410 Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce - 
4leté 

1.9.2001  

7941K510 Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce - 
5leté 

1.9.2001  

7941K610 Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce - 
6leté 

1.9.2001  

7941K810 Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce - 
8leté 

1.9.2001  

7941K013 Gymnázium - tělesná výchova 1.9.1998 31.8.2001 

7941K413 Gymnázium - tělesná výchova - 4leté 1.9.2001  

7941K613 Gymnázium - tělesná výchova - 6leté 1.9.2001  
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7941K713 Gymnázium - tělesná výchova - 7leté 1.9.2001  

7941K813 Gymnázium - tělesná výchova - 8leté 1.9.2001  

7941K011 Gymnázium - humanitní předměty 1.9.1998 31.8.2001 

7941K411 Gymnázium - humanitní předměty - 4leté 1.9.2001  

7941K611 Gymnázium - humanitní předměty - 6leté 1.9.2001  

7941K711 Gymnázium - humanitní předměty - 7leté 1.9.2001  

7941K811 Gymnázium - humanitní předměty - 8leté 1.9.2001  

7941K012 Gymnázium - cestovní ruch 1.9.1998 31.8.2001 

7941K512 Gymnázium - cestovní ruch - 5leté 1.9.2001  

7941K812 Gymnázium - cestovní ruch - 8leté 1.9.2001  

7941K020 Gymnázium - sportovní příprava 1.9.1998 31.8.2001 

7941K420 Gymnázium - sportovní příprava - 4leté 1.9.2001  

7941K620 Gymnázium - sportovní příprava - 6leté 1.9.2001  

7941K720 Gymnázium - sportovní příprava - 7leté 1.9.2001  

7941K820 Gymnázium - sportovní příprava - 8leté 1.9.2001  

 

 

1.   "DATZP" - datum začátku platnosti kódu 

      2.   "DATKP" - datum konce platnosti kódu 

3.   "kurzívou" - obory/zaměření bez rozlišení délky studia v kódu 

 

 

 

 

 

 

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

k rozvojovému programu Další vzdělávání pedagogických pracovníků  realizovanému 

grantovým způsobem v roce 2001 

č.j. 16 989/2001-25 

1. Obecná ustanovení 

1.1. Úvod 

Tento metodický pokyn vymezuje na základě materiálu Informace o 

rozvojovém programu Další vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2001, 

projednaného v poradě vedení MŠMT dne 17.4. 2001 pod č.j. 11 998/2001-25, obsah a 

zaměření rozvojového programu Další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen 

“DVPP”) realizovanému grantovým způsobem v roce 2001 (dále jen “Program”) a 

určuje podmínky a postup pro poskytování a vyúčtování finančních prostředků školám 

a školským zařízením (dále jen “škola”) zařazeným v  síti škol, dále zařízením DVPP 

(vzdělávací agentury, pedagogická centra apod.), nevládním neziskovým organizacím, 

komerčním firmám apod. Dotace nemůže být poskytnuta fyzickým osobám.  

Školám a dalším vybraným subjektům poskytuje Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy (dále je ”ministerstvo”) finanční prostředky na projekty 

splňující níže uvedené náležitosti a schválené náměstkem ministra pro regionální 

školství. Při poskytování finančních prostředků stanoví ministerstvo závazné účely a 

podmínky pro jejich použití. 
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1.2. Základní vymezení a cíle Programu  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v  rámci Programu tyto 

podprogramy: 

A– 24 Program vytváření podmínek integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve           

            školách běžného vzdělávacího proudu 

B – 25 Program podpory inovačních projektů DVPP 

C – 22 Program podpory tvorby modelových školních vzdělávacích programů 

           Bližší určení je vymezeno u jednotlivých programů.
9
 

1.3. Všeobecné podmínky pro poskytování a používání finančních prostředků 
       

Na realizaci projektu uzavírá ministerstvo smlouvu s  příjemcem dotace. 

Finanční prostředky lze použít pouze na neinvestiční výdaje vzniklé 

v souvislosti s realizací projektu. Z poskytnutých prostředků nemůže být hrazen  nákup 

či oprava prostředků výpočetní ani jiné techniky či spotřební elektroniky (video, 

fotoaparáty, přehrávače apod.).  

Na přidělení finančních prostředků není právní nárok.  

Finanční prostředky na vybrané projekty v rámci jednotlivých tematických okruhů 

budou vybraným školám a subjektům uvolňovány na základě uzavřené písemné smlouvy. U 

škol, předškolních a školských zařízení, PC a OPŘO se prostředky přidělují úpravou rozpočtu 

(přímo, popř. ve 3. čtvrtletí 2001 prostřednictvím okresních úřadů) nebo prostřednictvím 

kraje. 

Školy a vybrané subjekty odpovídají za hospodárné použití rozpočtových 

prostředků v souladu s účely, pro které byly poskytnuty a za jejich řádné a oddělené 

sledování v souladu s obecně platnými předpisy. Ověřování správnosti použití 

poskytnutých finančních prostředků, zejména zda jsou hospodárně a účelně využívány, 

podléhá kontrole finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu a MŠMT (v případě 

škol a školských zařízení také ČŠI).  

Ministerstvo je oprávněno ověřovat správnost věcného použití poskytnutých 

finančních prostředků, zejména zda jsou prostředky hospodárně a účelně využívány a 

zda byly dodrženy podmínky stanovené smlouvou o poskytnutí finančních prostředků. 

Škola a vybraný subjekt, kterému byly poskytnuty finanční prostředky na pro jekt, 

umožní na požádání ministerstva provedení kontroly a ověření správnosti použití 

těchto prostředků v účetní evidenci. 

V případě, že dojde k neoprávněnému použití nebo zadržení prostředků 

státního rozpočtu, je příjemce dotace povinen podle zákona č.218 /2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech, § 44, odvést neoprávněně použité prostředky do státního 

rozpočtu ve stejné výši, v jaké byla porušena rozpočtová kázeň, a příslušné penále. 

Odvod a penále uloží finanční úřad, v jehož působnosti se příjemce dotace nachází. 

                                                           
9
 Grantovým způsobem bude realizován rovněž Program regionálního DVPP, v němuž bude vydán 

samostatný metodický pokyn. 
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Informace o schválených projektech (název školy nebo vybraného subjektu, 

adresa, výše přidělených finančních prostředků, název projektu) budou zveřejněny na 

internetové (http://www.msmt.cz) stránce ministerstva.  

1.4. Všeobecné podmínky pro vyúčtování finančních prostředků 

Poskytované finanční prostředky je nutné vyúčtovat k 31. 12. 2001 ve smyslu 

časového použití rozpočtových prostředků (použijí se formuláře v příloze č. 2 a 3).  

Poskytnuté finanční prostředky musí být vyúčtovány a vyúčtování předáno 

ministerstvu (odboru, který byl smluvní stranou za ministerstvo při uzavírání smlouvy 

o poskytnutí finančních prostředků) samostatně na předepsaných formulářích (viz 

příloha č. 2 a 3) nejpozději do 31. 1. 2002. Neoddělitelnou součástí vyúčtování 

finančních prostředků je jejich věcné vyhodnocení. Při nedodržení těchto podmínek 

bude vyúčtování vráceno. 

Zároveň s vyúčtováním musí být poukázány nevyčerpané finanční prostředky 

na účet ministerstva, včetně avíza k platbě. Pokud budou prostředky vráceny do 31. 12. 

2001, musí být poukázány na účet ministerstva č. 821-001/0710 včetně avíza k platbě, 

po 31. 12. 2001 budou nevyčerpané prostředky poukázány na depozitní účet 

ministerstva č. 6015-821-001/0710. 

 Školy, školská zařízení či organizace zřizované MŠMT musí fakt, že finanční 

prostředky určené na projekt nebudou vyčerpány do 15.října kalendářního roku ani není 

předpoklad, že budou využity do konce roku, neprodleně oznámit MŠMT. 

Při peněžním styku s ministerstvem jako variabilní symbol je nutné uvést čí slo 

smlouvy (resp. rozhodnutí). 

1.5. Povinnosti příjemce dotace  

 

Příjemce dotace je povinen vykonávat tyto činnosti:  

 realizace projektu dle smlouvy, 

 vyúčtování přidělené částky (viz bod 1.4.),  

 vypracování závěrečné zprávy, 

 vypracování tiskové zprávy shrnující výsledky projektu.  

 

2. Předkládání a schvalování projektů 

2.1. Termín předložení projektu 

Projekt s názvem a označením podprogramu (A – 24, B – 25, C – 22) musí 

být ministerstvu předložen ředitelem školy (statutárním orgánem) písemně ve dvojím 

vyhotovení nejpozději do 30. června 2001 (rozhodný je termín doručení nebo 

osobního podání do podatelny ministerstva). Projekty se zasílají na adresu: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy , odbor dalšího vzdělávání dospělých 

a informační politiky, Karmelitská 7, 118 12  Praha 1. 

2.2 Náležitosti žádosti 

A. Průvodní dopis, opatřený jménem ředitele (statutární orgán) školy či zařízení DVPP 

(vzdělávací agentury, pedagogického centra apod., nevládní neziskové organizace, 

komerční firmy apod.), razítkem a podpisem. 

B. Vyplněný formulář - žádost podle přílohy č. 1 tohoto pokynu. 

C. Popis projektu (podrobněji viz část 2.3.). 
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Jakýkoli formální nedostatek projektu je důvodem k  vyřazení projektu 

z výběrového řízení. Vyřazené projekty se předkladateli nevracejí. 

2.3. Náležitosti projektu 

Projekt musí být zpracován v následujícím členění:  

1. Název projektu. 

2. Jméno pracovníka zodpovědného za realizaci projektu. 

3. Podrobný popis projektu. Zde bude stručně a výstižně uvedeno: 

3.1. Cíl (účel) projektu a jeho zdůvodnění, stručný popis současného stavu 

problematiky, kterou projekt řeší.  

3.2. Rozsah záměru (počet řešitelů projektu, přibližný počet osob, na který bude mít 

projekt dopad; působnost v regionech ČR; ... ). 

3.3. Rámcový harmonogram realizace projektu. 

3.4. Materiální a personální zabezpečení projektu. 

3.5. Veškeré další podstatné údaje o projektu. 

3.6. Celkový rozpočet na realizaci projektu rozpracovaný v položkovém členění 

rozpočtové skladby. 

3.7. Zdůvodnění jednotlivých položek rozpočtu. 

4. Způsob kontroly. 

Vždy bude požadováno: 

4.1. Vyúčtování doložené prvotními účetními doklady nebo jejich kopiemi.  

4.2. Předložení hodnotící zprávy o realizaci projektu.  

Zaslané projekty se nevracejí. Záporné rozhodnutí bude žadateli oznámeno 

dopisem, důvody zamítnutí projektu se neuvádějí.  

2.4. Schvalovací řízení na MŠMT  

O přidělení finančních prostředků a jejich výši rozhoduje náměstek ministra 

skupiny regionálního školství. Finanční prostředky jsou uvolňovány v souladu 

s uzavřenými smlouvami, avšak při respektování případných regulačních opatření v 

čerpání výdajů státního rozpočtu republiky. Jménem ministerstva smlouvu uzavírá 

ředitel odboru, do jehož gesce spadá DVPP a který stanoví (odsouhlasí) znění  

projektu. Ze smluv musí být zřejmé, zda se na financování konkrétních projektů 

nepodílejí jiné ústřední orgány.  

Projekty budou posuzovány výběrovou komisí jmenovanou náměstkem 

ministra podle následujících kritérií:     

a)  soulad obsahu projektu s vyhlášenými podprogramy, 

b)  odborná úroveň projektu, propracovanost návrhu, 

c)  přínos projektu pro realizaci úkolů vzdělávací politiky ministerstva v oblasti 

regionálního školství,  

d)  dosah projektu a dopad na DVPP (podle podmínek u jednotlivých podprogramů),  

e)  odborné předpoklady řešitelů k úspěšnému řešení projektů, 

f)  přiměřenost a způsob využití požadovaných finančních prostředků na řešení projektu, 

g)  formální zpracování projektu (požadovaná forma, předepsané formuláře apod.). 

3. Vymezení podprogramů 

3.1. Podprogram A – 24 Program vytváření podmínek integrace žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami ve školách běžného vzdělávacího proudu 
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Cílem programu je podpořit způsobilost pedagogických pracovníků škol a školských zařízení 

v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (tj. žáků se 

zdravotním postižením). 

 Tvorba individuálních vzdělávacích programů 

 Speciální metodika a didaktika vzdělávání dětí/žáků podle druhu a stupně postižení 

 Nástroje pedagogické diagnostiky a vyhodnocování výsledků vzdělávání dětí a žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami  

Na jednotlivý projekt lze obdržet finanční dotaci v rozmezí 50 – 200 tisíc Kč. 

3.2. Podprogram B – 25 Program podpory inovačních projektů DVPP 

Cílem programu je podpořit inovační projekty v DVPP), a to na různých úrovních od 

jednotlivých nových seminářů či školení, přes úroveň školních projektů až po projekty 

regionálního či celostátního významu. Cílem je podpořit zejména projekty iniciované na 

úrovni zařízení DVPP, i samotných škol a školských zařízení včetně volnočasových zařízení). 

Za inovační projekt DVPP je pokládán projekt zabývající se dalším vzděláváním 

pedagogických pracovníků, který do DVPP vnáší novou kvalitu zejména v metodice, formě či 

obsahu DVPP, v zaměření akce DVPP na nové skupiny příjemců, nové cíle, či projekt, který 

zasazuje akci DVPP do nového kontextu. 

Přednost dostanou projekty, které budou mít široký dopad na celou oblast DVPP či 

rozvoj pedagogických pracovníků, které vyvíjejí nástroje pro DVPP použitelné v v celé šíři 

vzdělávací soustavy, které přispějí k realizaci cílů Bílé knihy. 

Na jednotlivý projekt lze obdržet finanční dotaci v rozmezí 50 – 100 tisíc Kč. 

3.3. Podprogram C – 22 Program podpory tvorby modelových školních vzdělávacích 

programů 

Cílem programu je podpořit tvorbu návrhů konkrétních školních programů vycházejících z 

koncepce rámcových programů a ze zásad tvorby školních vzdělávacích programů. 

Finanční prostředky mohou být použity na přípravu seminářů vybraných škol podílejících se 

na přípravě modelových školních vzdělávacích programů. Závazným výstupem tohoto 

programu je vypracování školního vzdělávacího programu v souladu s rámcovým 

vzdělávacím programem a implementace tohoto programu ve škole. Finanční prostředky 

budou použity na úhradu účasti na akcích DVPP, pozvání lektorů na školu, konzultační 

činnost.  

 

4. Účinnost metodického pokynu 

Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem 25. května 2001.  

 

 

V Praze dne 24.5. 2001     PaedDr. Jaroslav Műllner v.r. 
              náměstek ministra 

                 skupiny regionálního školství 

 

 

 

Příloha č. 1: Žádost o přidělení finančních prostředků na projekt rozvojového programu  

                    DVPP realizovaného grantovým způsobem v roce 2001 
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Příloha č. 2: Vyúčtování finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy na základě smlouvy na projekt v rámci Rozvojového programu 

DVPP 

Příloha č. 3: Přehled o úhradách plateb 

 



Příloha č. 2 

                       Příloha 

č.1 

Žádost o přidělení finančních prostředků na projekt Rozvojového programu DVPP v 

roce 2001 

obecná část 
(vyplní žadatel) 

Evidenční číslo:……………………… 
(doplní MŠMT) 

Název poskytovatele finančních prostředků: 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

Název programu: ..................................................................................................................................  

Název projektu:  ...................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

1. Identifikační údaje o předkládající organizaci 

1.1. Název: .......................................................................................................................................  

1.2. Organizační forma (forma právní subjektivity): ........................................................................  

1.3. Adresa: 

Obec: ........................................................  Kód obce: ....................  PSČ: .................  

Část obce: .................................................  Okres: ..........................  ..........................  

Ulice: .......................................................  č. p.: ............................  č. o.: .................  

Telefon/Fax: .............................................  .....................................  ..........................  

E-mail: .....................................................  .....................................  ..........................  

Prezentace na Internetu: http://  ...............  .....................................  ..........................  

1.4. IČO: ............................................................ DIČ:.....................................................................  

1.5. Číslo účtu: ................................................................................................................................  

u peněžního ústavu:................................................................................................................  

2. Statutární orgán (popřípadě zástupce statutárního orgánu): 

Jméno, titul, funkce: .................................  .....................................  ..........................  

Kontaktní adresa: .....................................  .....................................  ..........................  

Telefon/Fax: .............................................  .....................................  ..........................  

 

Jméno, titul, funkce: .................................  .....................................  ..........................  

Kontaktní adresa: .....................................  .....................................  ..........................  

Telefon/Fax: .............................................  .....................................  ..........................  
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Statutární orgán potvrzuje, že projekt schválil a doporučil k předložení na 

MŠMT. 

3. Charakteristika organizace s ohledem na dosavadní zaměření činnosti (školy 

nevyplňují) 

3.1. Typ poskytovaných služeb (provozovaných činností): ..............................................................  

 .................................................................  .....................................  ..........................  

 .................................................................  .....................................  ..........................  

3.2. Cílové sociální kategorie, jimž jsou služby určeny: 

a) děti do 18 let  

b) mládež  do 26 let 

c) rizikové skupiny dětí a mládeže  

d) senioři 

e) osoby se zdravotním postižením 

f) osoby v sociální nouzi 

g) příslušníci národnostních menšin 

h) romská komunita (specifické problémy) 

 

 i) osoby, ohrožené drogami  nebo na 

drogách závislé 

j) uprchlíci, cizinci 

k) krajané 

l) obyvatelé venkova 

jiné  ...................................................................  

 ...........................................................................  

……………………………………………….. 

4. Působnost organizace 

4.1. Mezinárodní (územní vymezení): ..............................................................................................  

4.2. Celostátní: ................................................................................................................................  

4.3. Krajská (název nebo názvy regionu): ..........................................................................................  

4.4. Místní (název lokality): ..................................................................................................  

 .................................................................  .....................................  ..........................  

Počet placených pracovníků v organizaci 

4.5. celkový počet placených pracovníků: ....................................................................................  

4.6. přepočtený počet placených pracovníků: .............................................................................  

 

5. Údaje o projektu, na který jsou žádány finanční prostředky 

5.1. Přesný název projektu: ...........................................................................................................  

5.2. Doba realizace projektu: od  ..........................................  do  ..............................................  

5.3. Základní idea a stručný obsah projektu:……………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

5.4. Realizátor projektu (řešitel): 

Jméno, titul, funkce: .................................  .....................................  ..........................  

Organizace: ..............................................  .....................................  ..........................  

Adresa: .....................................................  .....................................  ..........................  

Telefon/Fax: .............................................  .....................................  ..........................  
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5.5. Počet přepočtených pracovníků zajišťujících realizaci projektu: ......................................  

5.6. Počet dobrovolníků podílejících se na realizaci projektu: ..................................................  

6. Základní údaje o rozpočtových nákladech na projekt 

6.1. Celkové náklady projektu: .....................................................................................................  

Neinvestiční náklady celkem: ...................  .....................................  ..........................  

Z toho osobní náklady (mzdy, pojistné, ostatní osobní náklady):  .........  ..........................  

Z toho materiální náklady (DHM): ............  .....................................  ..........................  

Z toho nemateriální náklady (služby): .......  .....................................  ..........................  

Investiční dotace celkem: .........................  .....................................  ..........................  

     6.2.Výše požadované dotace celkem: ............................................  tj. max %  ........................  

Neinvestiční dotace celkem: .....................  .....................................  ..........................  

Z toho osobní náklady (mzdy, pojistné, ostatní osobní náklady):  .........  ..........................  

Z toho materiální náklady (DHM): ............  .....................................  ..........................  

Z toho nemateriální náklady (služby): .......  .....................................  ..........................  

Investiční dotace celkem: .........................  .....................................  ..........................  

    6.3.  Vlastní podíl organizace na financování projektu (pokud se organizace podílí 

vlastními  

              příjmy, např. z členských příspěvků nebo z příjmů z poskytovaných služeb): 

V celkové částce: ......................................  .....................................  ..........................  

V %: .........................................................  .....................................  ..........................  

     6.4. Podíl okresních, magistrátních nebo obecních úřadů na financování projektu        

           (předpoklad): 

Název: ......................................................  částka: .........................  %  ....................  

Název: ......................................................  částka: .........................  %  ....................  

Název: ......................................................  částka: .........................  %  ....................  

     6.5. Podíl dalších subjektů (podnikatelské organizace, nadace, nadační fondy apod.) na 

financování  

              projektu (předpoklad) 

Název: ......................................................  částka: .........................  %  ....................  

Název: ......................................................  částka: .........................  %  ....................  

Název: ......................................................  částka: .........................  %  ....................  

      6.6. Podíl zahraničních zdrojů na financování projektu (předpoklad) 

Název: ......................................................  částka: .........................  %  ....................  

Název: ......................................................  částka: .........................  %  ....................  

Název: ......................................................  částka: .........................  %  ....................  
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Příloha č.2 

Vyúčtování finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy v roce 2001 na základě smlouvy  

smlouva čj.: ........................................... 

1. výše poskytnutých finančních prostředků 

neinvestiční prostředky ......................................................................................................  

 z toho: mzdové prostředky .............................................................................................  

c e l k e m  poskytnuto ....................................................................................................  

2. vyúčtování finančních prostředků 

neinvestiční prostředky ......................................................................................................  

 z toho: mzdové prostředky .............................................................................................  

c e l k e m  čerpáno .........................................................................................................  

3. skutečné celkově vynaložené náklady na akci...............................................................................................................  

4. místo uložení dokladů: 

 

Datum vyúčtování: 

 

Zpracoval: 

 

Telefon: 

razítko a podpis 

pověřeného zástupce sdružení 

 

Stanovisko revizního orgánu (příp. pracovníků pověřených kontrolou) 

 

Přílohy: 

           Příloha č.3 

Přehled o úhradách plateb - Neinvestiční prostředky 

smlouva čj.: ........................................... 

 

položka číslo dokladu 
*)

 účel použití částka v Kč 

_________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

 

Čerpání celkem 
 

 

 

*)  podle účetní evidence 
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Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

k rozvojovému programu Další vzdělávání pedagogických pracovníků  - regionální 

DVPP v roce 2001 

č.j. 17 720/01-25 

1. Obecná ustanovení 

1.1. Úvod 

Tento metodický pokyn vymezuje na základě materiálu Informace o 

rozvojovém programu Další vzdělávání pedagogických pracovníků v  roce 2001, 

projednaného v poradě vedení MŠMT dne 17.4. 2001 pod č.j. 11 998/2001-25, obsah a 

zaměření rozvojového programu Další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen 

“DVPP”) – regionální DVPP v roce 2001 (dále jen “Program”) a určuje podmínky a 

postup pro poskytování a vyúčtování finančních prostředků školám a školským 

zařízením (dále jen “škola”) zařazeným v síti škol, dále zařízením DVPP, nevládním 

neziskovým organizacím, komerčním firmám apod. Dotace nemůže být poskytnuta 

fyzickým osobám. 

Školám a dalším vybraným subjektům poskytuje Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy (dále je ”ministerstvo”) finanční prostředky na projekty 

splňující níže uvedené náležitosti a schválené náměstkem ministra pro regionální 

školství. Rozmezí příspěvku na projekt se pohybuje mezi 50 – 100 tis. Kč. 

Při poskytování finančních prostředků stanoví ministerstvo závazné účely a podmínky 

pro jejich použití. 

1.2. Základní vymezení a cíle Programu  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v  rámci Programu pro 

jednotlivá regionální pedagogická centra následující priority:  
 

PC Praha 

 

1. Programy k profesnímu rozvoji personálu školy 

 Zaměření profesního rozvoje  personálu školy:  
Program školy a odpovídající odborné složení pedagogického sboru. 

Umístění školy v dané lokalitě (složení obyvatelstva, oblast zemědělská, průmyslová apod.). 

Problematika odlišností žáků školy a otázky řešení v konkrétních podmínkách (četnost, etnicita, národnostní 

otázky, náboženství, sociokulturní a socioekonomické zázemí, úroveň znalostí a dovedností v různých 

předmětech, fyzické možnosti- hendikepy aj.) apod. 

 Organizace profesního rozvoje personálu školy, návaznosti: 
Metody a formy práce (projektová výuka, kooperativní metody práce,… - možnost spojování a zástupu) 

Spolupráce se vzdělávacími institucemi.  

Spolupráce škol v regionu, v prostupnosti zástupů škol v regionu (rovněž ve spolupráci s odbory školství). 

Otázky programu školy, filosofie školy, klima školy, problematika týmové spolupráce 

pedagogického sboru, hodnotící procesy ve výchově a vzdělávání apod.  

 

 Efektivní motivace k profesnímu rozvoji pedagogického sboru (každého pedagoga) školy: 

Možnosti realizace programů zabezpečení profesního růstu, otázky možností a formy zvyšování kvalifikace, 

možnosti v oblasti motivačních nástrojů (např. osobním ohodnocením, přidělováním odpovědných funkcí apod.). 
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2. Programy výchovy a vzdělávání sledující národní tradice, 

regionální podmínky a integrační trendy v Evropě 
     Programy škol a školských zařízení respektující jiné kultury a systémy hodnot, charakterizované masivní 

migrací lidí a intenzivními interakcemi v kulturní, informační, environmentální i ekonomické sféře. Otázky 

etnických nebo národnostních odlišností a příbuzností,  problematika kultur, náboženství, hodnotových systémů, 

socioekonomického zázemí,  úrovně znalostí a dovedností v různých oblastech, otázky fyzických možností 

jednotlivců a skupin, možnosti eliminace hendikepů  aj. jak v oblasti školní praxe – vzdělávací program školy, 

přístupy, metody, formy práce, tak v oblasti mimoškolní. 

 

3. Programy prevence negativních jevů ve společnosti. Minimální preventivní programy 

ve škole 

 

     Projekty zaměřené na příspěvek škol, resp. dalších zařízení v oblasti školství k systémovému přístupu 

prevence negativních společenských jevů.  

     Cílem je tvorba a úprava podmínek pro následnou realizaci programů zaměřených na podporu omezování 

těchto negativních jevů, programů na podporu pozitivní hodnotové orientace nastupující generace, v součinnosti 

s jejich rodiči a okolím. V programech budou sledovány otázky komplexního pohledu na řešenou problematiku, 

včetně otázek mezipředmětových vztahů.  

 

Projekty s označením příslušného podprogramu zašlete ve dvojím písemném vyhotovení a e-mailem na adresu 

Pedagogické centrum Praha, Na Poříčí 4, 110 00 Praha 1 – Nové Město, e-mail pavlicek@pcpraha.cz 

nejpozději do 30.6. 2001. Rozhodný je termín doručení na PC. 

 

 

PC Střední Čechy 

 

1. Projekty jazykového vzdělávání 

 pojetí jazykové výuky odlišné od běžných jazykových kursů (zejména aplikace výukových programů pro 

učitele odborných předmětů) 

 

2. DVPP v oblasti informačních technologií 

 zvýrazněná aplikovatelnost do vlastních výukových programů 

 

3.  DVPP v oblasti environmentální výchovy a vzdělávání 

 vytváření podpůrných opatření pro rozšiřování DVPP s cílem mezipředmětové integrace s využitím nových 

informačních a komunikačních technologií 

 

4.  Rozvoj odborného školství 

 vytvoření horizontální sítě garantů a metodiků (oblast přípravy nových maturit) 

 

Projekty s označením příslušného podprogramu zašlete ve dvojím písemném vyhotovení na adresu 

Pedagogické centrum Střední Čechy, Na Strži 35a, 140 00 Praha 4 nejpozději do 30.6. 2001. Rozhodný je 

termín doručení na PC. 

 

 

PC Liberec 

 

1.  Vzdělávací programy zaměřené na podporu začínajících učitelů 

 Určeno novým absolventům pedagogických fakult, popř. učitelům, kteří nemají 

příslušné pedagogické vzdělání. 

2.  Vzdělávací programy zaměřené na prohloubení znalostí o problematice Euroregionu 

Nisa 
 Programy zaměřené na přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Nisa, dále na programy 

prohlubující znalosti pedagogů o Libereckém kraji např. v oblasti dějepisu, zeměpisu apod. 

3. Vzdělávací programy zaměřené na zpřístupnění DVPP pro učitelky MŠ 
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 Určeno pedagogům mateřských škol, zde je možno přihlásit široké spektrum vzdělávacích projektů 

zaměřených pro učitelky MŠ, neboť i v této oblasti existují podobné problémy jako v málotřídních 

školách. Normativně poskytované prostředky na DVPP pokrývají u těchto zařízení jen malou část jejich 

potřeb. 

4. Vzdělávací programy zaměřené na inovativní a moderní přístupy při výuce 

 Určeno na programy zaměřené na moderní a inovativní výukové metody a postupy, popř. alternativní 

nabídky a typy vzdělávacích forem apod. 

5. Vzdělávací programy zaměřené na úlohu výchovných poradců popř. dalších 

pedagogických pracovníků při řešení specifických problémů rozvoje regionálního 

školství 
 Programy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů, šikanu, romskou problematiku, uplatnění 

absolventů na trhu práce, apod. 

 

Projekty s označením příslušného podprogramu zašlete ve dvojím písemném vyhotovení a e-mailem na adresu 

Pedagogické centrum Liberec, Masarykova 28, 460 01 Liberec, e-mail posta@pc-lib.cz nejpozději do 30.6. 

2001. Rozhodný je termín doručení na PC. 

 

 

PC Ústí nad Labem 

 

1.  Multikulturní výchova 

 Projekty zaměřené na řešení problematiky v oblasti multikulturní výchovy a výchovy k toleranci mezi 

majoritou a etnickými minoritami v Ústeckém kraji. Určeno pedagogickým pracovníkům škol a výchovných 

zařízení všech stupňů. 

 

2. Environmentální výchova a vzdělávání 

 Projekty zaměřené na další vzdělávání pedagogických pracovníků škol všech stupňů v environmentální 

výchově a vzdělávání. Preferovány budou programy reagující na specifika Ústeckého kraje uplatňující  

aktivizační metody a formy  a interdisciplinární pojetí. 

 

3. Výchova k zaměstnatelnosti 

 Projekty zaměřené na rozvíjení schopnosti nalézat zaměstnání a trvale se uplatňovat na trhu práce 

v souvislosti s vysokou mírou nezaměstnanosti v Ústeckém kraji.  

     Klíčové problémy: osobnostní rozvoj žáka (flexibilita, adaptabilita, tvořivost,       

     samostatnost, iniciativa, odpovědnost…), informační podpora (databáze míst, oborů,     

     možností apod.). 

 

Projekty s označením příslušného podprogramu zašlete ve dvojím písemném vyhotovení a e-mailem na adresu 

Pedagogické centrum Ústí nad Labem, Lipová 11, 400 10 Ústí nad Labem, e-mail Strasik@rek.ujep.cz 

nejpozději do 30.6. 2001. Rozhodný je termín doručení na PC. 

 

 

PC Plzeň 

 

1.  DVPP v oblasti ekologické výchovy 

EV jako průřezový obor procházející celou školskou soustavou. Zvyšování ekologické 

gramotnosti pedagogických pracovníků. EV v prostředí MŠ jakou součást vzdělávacího 

programu – dítě a svět okolo něj. Školní a mimoškolní projekty zaměřené na EV jako výstup 

z DVPP v této oblasti. Prostředí škol, ekologická osvěta a informační systém. Spolupráce škol   

a škol. zařízení v systému DVPP s pracovišti orientovanými na oblast životního prostředí. 

 

2.  Prevence vzniku sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže 

DVPP jako zdroj aktuálních informací a metodiky řešení daných problémů. Prevence 

procesuálních závislostí a interetnických forem násilí. Výchova k etnickému relativismu, 
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strategie prevence xenofobie, multikulturní výchova. Problematika závislostí. Transfer 

poznatků z DVPP do života školy či škol. zařízení (analýza stavu, projekty, skupinové 

supervize). 

 

3.  Inovační vzdělávání školských pracovníků v technických oborech 

Modelová priorita související s projektem OŠMS KÚ Plzeňského kraje předloženým MŠMT: 

Projekt podpory vzdělávání ve strojírenských oborech v letech 2001-2005. 

     DVPP v oblasti novinek v technických oborech. Příprava pedagogů (ZŠ, SŠ) na preferenci technických 

oborů při volbě povolání žáků a studentů. Propojení technických škol se špičkovými pracovišti v ČR v rámci 

DVPP a implementace poznatků do strategického plánu rozvoje školy. 

 

4.  Vnitřní evaluace školy 
DVPP jako prostředek získání vědomostí a dovedností k vnitřní evaluaci školy (cíle, smysl, úkoly vedení, obsah 

sebeevaluace a její průběh). Evaulační systém a místo sebeevaluace školy v něm. Kvalita ve vzdělání, kvalitní 

škola – znaky, kritéria, nástroje hodnocení kvality. Škola jako učící se organizace, pedagogický sbor jako tým. 

Plán strategického rozvoje školy a plán DVPP jako výstupy z vnitřní evaluace školy. 

 

Projekty s označením příslušného podprogramu zašlete ve dvojím písemném vyhotovení a e-mailem na adresu 

Pedagogické centrum Plzeň, Koperníkova 26, 301 25 Plzeň, e-mail Cais@pcp.pilsedu.cz nejpozději do 30.6. 

2001. Rozhodný je termín doručení na PC. 

 

 

PC Karlovy Vary 

 

1. Specifické poruchy chování a prevence nežádoucích návyků a závislostí 
 preventivní, intervenční a terapeutické programy 

 psychologické problémy sociálně patologických jevů ( drogové závislosti, gamblerismus, výzkum 

drogové závislosti, vliv rodiny, školy…) 

 zdravotní a farmakologické aspekty ( drogy, AIDS, forenzní toxikologie) 

 kazuistika a exkurze do nízkoprahových zařízení a kontaktních center 

 speciální problematika (otázka sekt, transformace společnosti, problémy etnika, týrané děti, šikana) 

 

2. Komunikace mezi školou a veřejností 

 Škola a rodiče 

-     prevence konfliktů, strategie řešení konfliktních situací 
- rodiče žáků jako poradní orgán ředitele školy 

- zapojení rodičů žáků do mimoškolních aktivit 

- rodič – sponzor (pozitiva, negativa..) 

 Škola a obec 
- návrh rozpočtu obce – zřizovatele školy, podíl ředitele školy na jeho přípravě 

- spolupráce s místními orgány 

 Rada školy 
- poradní a kontrolní orgán školy 

- zřízení, fungování a odpovědnost Rady školy ke zřizovateli 

- Rada školy jako součást evaluace školy 

 Public Relations 
- prezentace činnosti školy 

- práce v tisku 

- prezentace na internetu 

 Informační systém školy 
- školní informační bulletin 

- komunikace z pohledu vstupních a výstupních informací – podíl pedagogů na její úrovní 

- informační výzkum – dotazníky, zapojení žáků, rodičů a učitelů, školní klima 
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3. Nové metody a formy pedagogického procesu v návaznosti na Rámcové vzdělávací 

programy škol 

 aktivizující metody a formy vyučování 

 pedagogické dovednosti ( kooperativní učení, řízení týmové práce, projektové učení, skupinová práce, 

tvořivá dramatika) 

 osobnostní styl výchovné práce ( např. sebehodnocení, komunikace, řešení konfliktů, videotrénink interakcí, 

zvládání stresu) 

 pedagogická diagnostika 

 práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a s žáky mimořádně nadaným 

 výchova ke zdravému životnímu stylu  

 integrace ekologické výchovy v rámci mezipředmětových vztahů              

 

Projekty s označením příslušného podprogramu zašlete ve dvojím písemném vyhotovení a e-mailem na adresu 

Pedagogické centrum Karlovy Vary, Západní 15, 360 01 Karlovy Vary, e-mail pc kvary@volny.cz 

nejpozději do 30.6. 2001. Rozhodný je termín doručení na PC. 

 

 

PC České Budějovice 

 

1.  Šikana na škole jako sociálně patologický jev - diagnostika 

 

Problematika diagnostiky šikany na škole jako základní východisko k objektivnímu 

odkrývání příčin jejího výskytu, vlastnímu řešení i účinné prevenci. Nezbytné je tedy 

poskytnout pedagogickým pracovníkům odpovídající diagnostické nástroje, umožňující 

objektivně posuzovat a řešit šikanu na škole ve všech jejích fázích i sociálních souvislostech. 

Řešení uvedeného problému je nutné nejenom pro pedagogické pracovníky, ale i pro 

rodičovskou veřejnost, sociální pracovníky apod. 

 

2.  Pomoc mladým začínajícím učitelům 

 

Pomoc začínajícím učitelům ze strany ředitelů škol a zkušených pedagogických 

pracovníků je nezbytným předpokladem k jejich značně náročné sociální a profesní adaptaci. 

Současně se jedná o období vytváření odpovídajících vztahů k pedagogické práci 

prostřednictvím získávání prvních konkrétních pedagogických zkušeností. Z tohoto hlediska 

je však nezbytné upřesnit si oblasti a problémy – a to jak v sociální tak profesní sféře – 

kterých by se měla podpora, pomoc či hlubší spolupráce dotýkat. Je tedy nutné objektivně 

posoudit potřeby začínajících učitelů a vytvořit funkční systém, modifikovatelný na specifické 

podmínky jednotlivých škol. 

 

3. Informační centrum školy – využití moderních informačních technologií 

 

Na základě posouzení a analýzy stávajících zkušeností s využitím nejnovějších poznatků 

na úseku informačních technologií vytvořit modifikovatelný model činnosti informačního 

centra školy. Jedná se o informace potřebné pro vlastní vzdělávací proces, mimoškolní a 

zájmové činnosti a další oblasti, vztahující se na profesní a osobnostní rozvoj žáků – včetně 

možnosti účasti na celostátních i mezinárodních aktivitách. 
 

Projekty s označením příslušného podprogramu zašlete ve dvojím písemném vyhotovení a e-mailem na adresu 

Pedagogické centrum České Budějovice, Hlinsko 49, 370 82 České Budějovice, e-mail 

Cerveny@pedcentrum.cz nejpozději do 30.6. 2001. Rozhodný je termín doručení na PC. 

 

 

PC Pardubice 
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1.  Metody a formy výuky cizích jazyků na ZŠ  

 ukázat učitelům cizích jazyků na ZŠ různé metody a formy výuky za účelem zefektivnění výuky, tj. rozvíjet 

takové formy práce, které by vedly k aktivizaci komunikačních dovedností a mluveného projevu, k 

aktivnímu používání jazyka a samostatné tvořivosti, k využívání reálných cizojazyčných informačních 

zdrojů.  

 

2.  Podpora prevence sociálně patologických jevů 

 rozšíření znalostí a dovedností všech učitelů v problematice  šikany, rasismu, drog, xenofobie a 

kriminálních jevů a dosažení vzájemné spolupráce mezi všemi složkami, zejména formou nácviku 

praktických dovedností. 

 

Projekty s označením příslušného podprogramu zašlete ve dvojím písemném vyhotovení a e-mailem na adresu 

Pedagogické centrum Pardubice, Za Pasáží 657, 530 02 Pardubice, e-mail bares@pcpce.cz nejpozději do 

30.6. 2001. Rozhodný je termín doručení na PC. 

 

 

PC Hradec Králové 

 

1. Projekt školy či školského zařízení zaměřený na systém uvádění začínajících učitelů  

do praxe, případně systém péče o nekvalifikované učitele 

 vytvořit podpůrné prostředí pro zlepšení odborné pedagogické erudice učitelů s nižší 

mírou odborné praxe, cíleně vytvářet ve škole či školském zařízení komplexně 

orientovaný systém péče o profesní růst učitele. Projekt lze zpracovat i pro využití 

v oblasti některých specifických skupin pedagogických pracovníků, např. v oblasti mistrů 

odborného výcviku, pedagogicko-psychologických poraden, speciálního školství apod. 

Projekt musí být cílově zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků jako cesty 

k naplnění stanoveného cíle. 

 

2.  Právní minimum pedagogického pracovníka  

 tvorba podpůrného prostředí pro zvyšování orientace v oboru základních legislativních 

parametrů upravujících  činnost školy či školského zařízení a spolupráce s dalšími 

subjekty. Smyslem navrženého projektu je posílení míry informovanosti  a zároveň i 

správnosti výkonu řídící a pedagogické činnosti ve školském subjektu. Projekt musí být 

cílově zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků jako cesty k naplnění 

stanoveného cíle. 

 

3.  Prevence sociálně-patologických jevů 

 tvorba podpůrného prostředí pro snižování či eliminaci výskytu sociálně-patologických 

jevů v celé šíři významu tohoto termínu. Projekt má mít přímou a konkrétní vazbu na 

určité pracoviště a jeho charakteristiky (věk dětí, žáků či studentů, zaměření školy, 

lokalita apod.). Smyslem projektu je vytvoření interaktivní situace mezi všemi subjekty 

ovlivňujícími výchovně-vzdělávací proces (vedení školy, pedagogický sbor, žáci, rodiče, 

další partneři školy). Projekt musí být cílově zaměřen na další vzdělávání pedagogických 

pracovníků jako cesty k naplnění stanoveného cíle. 

 

4. Uplatnění zásad zdravého životního stylu v edukačním procesu školy či školského zařízení 
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 tvorba podpůrného prostředí pro kvalitativní i kvantitativní zakomponování 

psycho-hygienických, hygienických, komunikativně-sociálních a týmových interaktivních 

metod 

 a principů v životě školy či školského zařízení. Může se jednat o inovační projekt na 

základě autoevaluačního programu školy. Projekt musí být cílově zaměřen na další 

vzdělávání pedagogických pracovníků jako cesty k naplnění stanoveného cíle. 
 

Projekty s označením příslušného podprogramu zašlete ve dvojím písemném vyhotovení a e-mailem na adresu 

Pedagogické centrum Hradec Králové, Švendova ul., P.O.BOX 24, 500 03 Hradec Králové, e-mail  

pc.hk@pgchk.cz nejpozději do 30.6. 2001. Rozhodný je termín doručení na PC. 

 

 

PC Ostrava 

 

1.    Národnostní menšiny a etnika v regionu 

 možnosti spolupráce 

 propojení kulturních, výchovných a vzdělávacích tendencí 

 zefektivnění informačních toků mezi jednotlivými skupinami 

 podpora soužití a spolupráce s okolními euroregiony 

 
2.     Zdravý životní styl s ohledem na specifika regionu 

 volnočasové a ozdravné aktivity 

 prevence sociálněpatologických jevů  

 aktivity integračního charakteru (děti a mládež vyžadující speciální péči) 

 
3.     Environmentální výchova 

 výchova k ekologickému myšlení na všech stupních škol v tradičním průmyslovém region 

vzhledem k bohatému přírodnímu zázemí 

 výchova k sounáležitosti s regionem 

 výchova k uvědomění si a šíření povědomí kulturního a přírodního bohatství 

 spotřebitelská výchova (právní povědomí, ochrana pře konzumním způsobem života, 

spotřebitelství a nadměrná spotřeba  x  ekologie) 

 
Projekty s označením příslušného podprogramu zašlete ve dvojím písemném vyhotovení a e-mailem na adresu 

Pedagogické centrum Ostrava, Blahoslavova 1576/2, 702 00 Ostrava, e-mail pc.ostrava@volny.cz  

nejpozději do 30.6. 2001. Rozhodný je termín doručení na PC. 

 

 

PC Olomouc 

 

1. Perspektivní orientace dětí a mládeže 

 profesní orientaci 

 přípravu k nové maturitě 

 prevenci sociálně patologických jevů 

 výchovu ke zdravému životnímu stylu apod 

 

2.  Budování právního vědomí pedagogického pracovníka 

 současná školská legislativa a ostatní právní normy, které zasahují do oblasti výchovy a vzdělávání 

 

3.  Příprava na vstup do EU 

 cizojazyčné vzdělávání, jako předpoklad rozvoje komunikace mezi občany Evropy 

 objasňování cílů, struktury a politik EU 

 

Projekty s označením příslušného podprogramu zašlete ve dvojím písemném vyhotovení a e-mailem na adresu 

Pedagogické centrum Olomouc, Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc, e-mail pcol@nextra.cz  nejpozději do 30.6. 

2001. Rozhodný je termín doručení na PC. 

mailto:pc.hk@pgchk.cz
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PC Zlín 

 

1. Budování a rozvíjení klíčových a profesních kompetencí učitelů  

 

Program bude podporovat projekty, které budou zaměřeny na budování a rozvoj klíčových a profesních 

kompetencí učitelů:  

 Sociální kompetence: týmová práce, mezilidské vztahy - řešení konfliktů, komunikační dovednosti – 

verbální, neverbální komunikace, komunikační styly 

 Kompetence ve vztahu k vlastní osobě: sebehodnocení, zpětná vazba, sebepoznání, schopnost reflexe 

 Kompetence v oblasti metod: práce s informacemi – práce s PC, orientace v internetu, v knihovně, 

plánování, tvořivost, kritické myšlení 

 Profesní kompetence: motivace, plánování učebního procesu, metody práce, hodnocení, zpětná vazba, 

právní povědomí 

 

2. Program rozvoje školy 
V rámci programu budou podporovány projekty, které ředitelům, učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům 

poskytnou potřebné vědomosti a dovednosti k rozvoji školy.  

 Programy trvalého rozvoje školy, evaluace školy – prezentace školy navenek, profilace, nabídka, spolupráce 

s ostatními organizacemi  

 Specializované semináře pro kolektiv jedné školy – týmová spolupráce  

 Programy pro rozvoj MŠ – prezentace školy navenek, profilace, nabídka, spolupráce s ostatními 

organizacemi  

 Kriticky myslící škola apod.  

 Působení školy na rodiče a veřejnost  

 

3. Zdravý životní styl a prevence sociálně – patologických jevů  

Jedná se o stále živé a aktuální téma. Programy pro řešení a prevenci negativních vlivů ve školách a školských 

zařízeních.  

 Sociální vztahy ve třídách – klima třídy, interakce učitel – žák 

 Programy pro systematické rozvíjení vzájemných pozitivních vztahů a  sebedůvěry žáků, prevence 

agresivity žáků    

 Protidrogová prevence  

 Prevence kriminality  

 Zdravý životní styl 

 

 

 

Projekty s označením příslušného podprogramu zašlete ve dvojím písemném vyhotovení a e-mailem na adresu 

Pedagogické centrum Zlín, Potoky 267, 760 01 Zlín, e-mail haskova@pczlin.cz nejpozději do 30.6. 2001. 

Rozhodný je termín doručení na PC. 

 

 

PC Jihlava 

 

1.   Podpora soudržnosti regionů Jihlavského kraje 

 formy prezentace kraje jako celku vnitrostátně i mezinárodně 

 metodicko-organizační centra pro jednotlivé předměty nebo vzdělávací oblasti – spolupráce mezi pedagogy 

 celokrajské aktivity podporující soudržnost kraje ( sportovní přebory, divadelní přehlídky, odborné 

konference… 

 příprava poznávacích tras po jednotlivých okresech a po celém kraji ( trasy na školní výlety, putování, 

přípravy do vyučování…) 

 tvorba průvodců, map… 

 besedy, přednášky o historii, geografii, fauně a floře území tvořícím dnes náš kraj 

 naučné stezky 
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2.  Evropská integrace a školství v kraji 

 semináře o integraci 

 metodika výuky o EU 

 využívání prostředků EU 

 ukázkové mezinárodní projekty ( provedení a metodika ) 

 spolupráce s agenturami EU a Tandemem, Rozvojovou agenturou, krajským úřadem 

 rozvoj činnosti stávajících center na školách 

 příprava letních mezinárodních táborů pro dospělé a studenty 

 letní školy pro pedagogy 

 využití kluboven a základen 

 aktivity v rámci výuky jazyků pro pedagogy 

 

3.  Environmentální a ekologická výchova 

 využití zachovalého životního prostředí kraje 

 projekty a metodika obohacující školní praxi 

 poznávání krás a zajímavostí 

 odhalování možných rizik a nebezpečí 

 rozvoj vzdělanosti pedagogů 

 metodika výuky, konkrétní projekty 

 

Projekty s označením příslušného podprogramu zašlete ve dvojím písemném vyhotovení a e-mailem na adresu 

Pedagogické centrum Jihlava, Zborovská 3, 586 01 Jihlava, e-mail reditel@pcjihlava.cz nejpozději do 30.6. 

2001. Rozhodný je termín doručení na PC. 

 

 

PC Brno 

 

1.   Jazyky a komunikace  

2.   Informační a komunikační technologie 

3.   Prevence sociálně-patologických jevů 

 

Jako hlavní kritéria pro hodnocení projektů: 

1. Plošný a časový dopad projektu 

2. Inovativní charakter řešení a vliv na tvorbu nových vzdělávacích metodik 

3. Metody financování projektu a účelnost vynaložení finančních prostředků  

 

Projekty s označením příslušného podprogramu zašlete ve dvojím písemném vyhotovení a e-mailem na adresu 

Pedagogické centrum Brno, Křížová 22, 603 00 Brno, e-mail svarc@sssbrno.cz nejpozději do 30.6. 2001. 

Rozhodný je termín doručení na PC. 

1.3. Všeobecné podmínky pro poskytování a používání finančních prostředků 
       

Na realizaci projektu uzavírá ministerstvo smlouvu s  příjemcem dotace. 

Finanční prostředky lze použít pouze na neinvestiční výdaje vzniklé 

v souvislosti s realizací projektu. Z poskytnutých prostředků nemůže být hrazen nákup 

či oprava prostředků výpočetní ani jiné techniky či spotřební elektroniky (video, 

fotoaparáty, přehrávače apod.).  

Na přidělení finančních prostředků není právní nárok.  

Finanční prostředky na vybrané projekty v rámci jednotlivých tematických okruhů 

budou vybraným školám a subjektům uvolňovány na základě uzavřené písemné smlouvy. U 

škol, předškolních a školských zařízení, PC a OPŘO se prostředky přidělují úpravou rozpočtu 

(přímo, popř. ve 3. čtvrtletí 2001 prostřednictvím okresních úřadů) nebo prostřednictvím 

kraje. 

mailto:svarc@sssbrno.cz
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Školy a vybrané subjekty odpovídají za hospodárné použití rozpočtových 

prostředků v souladu s účely, pro které byly poskytnuty a za jejich řádné a oddělené 

sledování v souladu s obecně platnými předpisy. Ověřování správnosti použití 

poskytnutých finančních prostředků, zejména zda jsou hospodárně a účelně využívány, 

podléhá kontrole finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu a MŠMT (v případě 

škol a školských zařízení také ČŠI).  

Ministerstvo je oprávněno ověřovat správnost věcného použití poskytnutých 

finančních prostředků, zejména zda jsou prostředky hospodárně a účelně využívány a 

zda byly dodrženy podmínky stanovené smlouvou o poskytnutí finančních prostředků. 

Škola a vybraný subjekt, kterému byly poskytnuty finanční prostředky  na projekt, 

umožní na požádání ministerstva provedení kontroly a ověření správnosti použití 

těchto prostředků v účetní evidenci. 

V případě, že dojde k neoprávněnému použití nebo zadržení prostředků 

státního rozpočtu, je příjemce dotace povinen podle zákona č.218/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech, § 44, odvést neoprávněně použité prostředky do státního 

rozpočtu ve stejné výši, v jaké byla porušena rozpočtová kázeň, a příslušné penále. 

Odvod a penále uloží finanční úřad, v jehož působnosti se příjemce dotace nachází. 

Informace o schválených projektech (název školy nebo vybraného subjektu, 

adresa, výše přidělených finančních prostředků, název projektu) budou zveřejněny na 

internetové (http://www.msmt.cz) stránce ministerstva.  

1.4. Všeobecné podmínky pro vyúčtování finančních prostředků 

Poskytované finanční prostředky je nutné vyúčtovat k 31. 12. 2001 ve smyslu 

časového použití rozpočtových prostředků (použijí se formuláře v příloze č. 2 a 3).  

Poskytnuté finanční prostředky musí být vyúčtovány a vyúčtování předáno 

ministerstvu (odboru, který byl smluvní stranou za ministerstvo při uzavírání smlouvy 

o poskytnutí finančních prostředků) samostatně na předepsaných formulářích (viz 

příloha č. 2 a 3) nejpozději do 31. 1. 2002. Neoddělitelnou součástí vyúčtování 

finančních prostředků je jejich věcné vyhodnocení. Při nedodržení těchto podmínek 

bude vyúčtování vráceno. 

Zároveň s vyúčtováním musí být poukázány nevyčerpané finanční prostředky 

na účet ministerstva, včetně avíza k platbě. Pokud budou prostředky vráceny do 31 . 12. 

2001, musí být poukázány na účet ministerstva č. 821-001/0710 včetně avíza k platbě, 

po 31. 12. 2001 budou nevyčerpané prostředky poukázány na depozitní účet 

ministerstva č. 6015-821-001/0710. 

Při peněžním styku s ministerstvem jako variabilní symbol  je nutné uvést číslo 

rozhodnutí. 

1.5. Povinnosti příjemce dotace  

 

Příjemce dotace je povinen vykonávat tyto činnosti:  

 realizace projektu dle smlouvy, 

 vyúčtování přidělené částky (viz bod 1.4.),  

 vypracování závěrečné zprávy, 

 vypracování tiskové zprávy shrnující výsledky projektu.  
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2. Předkládání a schvalování projektů 

2.1. Termín předložení projektu 

Projekt s názvem a označením podprogramu musí být předložen ředitelem 

školy (statutárním orgánem) písemně ve dvojím vyhotovení nejpozději do 30. června 

2001 (rozhodný je termín doručení nebo osobního podání na příslušné PC). Projekty se 

zasílají na adresy PC uvedené pod příslušnými prioritami.  

 

2.2 Náležitosti žádosti 

D. Průvodní dopis, opatřený jménem ředitele (statutární orgán) školy či zařízení DVPP 

(vzdělávací agentury, pedagogického centra apod., nevládní neziskové organizace, 

komerční firmy apod.), razítkem a podpisem. 

E. Vyplněný formulář - žádost podle přílohy č. 1 tohoto pokynu. 

F. Popis projektu (podrobněji viz část 2.3.). 

Jakýkoli formální nedostatek projektu je důvodem k vyřazení projektu 

z výběrového řízení. Vyřazené projekty se předkladateli nevracejí.  

2.3. Náležitosti projektu 

Projekt musí být zpracován v následujícím členění:  

3. Název projektu. 

4. Jméno pracovníka zodpovědného za realizaci projektu. 

4. Podrobný popis projektu. Zde bude stručně a výstižně uvedeno: 

4.1. Cíl (účel) projektu a jeho zdůvodnění, stručný popis současného stavu 

problematiky, kterou projekt řeší.  

4.2. Rozsah záměru (počet řešitelů projektu, přibližný počet osob, na který bude mít 

projekt dopad; působnost v regionech ČR; ... ). 

4.3. Rámcový harmonogram realizace projektu. 

4.4. Materiální a personální zabezpečení projektu. 

4.5. Veškeré další podstatné údaje o projektu. 

4.6. Celkový rozpočet na realizaci projektu rozpracovaný v položkovém členění 

rozpočtové skladby. 

4.7. Zdůvodnění jednotlivých položek rozpočtu. 

4. Způsob kontroly. 

Vždy bude požadováno: 

4.1. Vyúčtování doložené prvotními účetními doklady nebo jejich kopiemi.  

4.2. Předložení hodnotící zprávy o realizaci projektu. 

Zaslané projekty se nevracejí. Záporné rozhodnutí bude žadateli oznámeno 

dopisem, důvody zamítnutí projektu se neuvádějí.  

2.4. Schvalovací řízení na MŠMT  

O přidělení finančních prostředků a jejich výši rozhoduje náměstek ministra 

skupiny regionálního školství. Finanční prostředky jsou uvolňovány v souladu 

s uzavřenými smlouvami, avšak při respektování případných regulačních opatření v 

čerpání výdajů státního rozpočtu republiky. Jménem ministerstva smlouvu uzavírá 

ředitel odboru, do jehož gesce spadá DVPP a který stanoví (odsouhlasí) znění  

projektu. Ze smluv musí být zřejmé, zda se na financování konkrétních projektů 

nepodílejí jiné ústřední orgány.  
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Projekty budou posuzovány výběrovými komisemi jmenovanými náměstkem 

ministra pro regionální školství podle následujících kritérií:     

h)  soulad obsahu projektu s vyhlášenými podprogramy, 

i)  odborná úroveň projektu, propracovanost návrhu, originálnost navrhovaného projektu a 

reálnost jeho řešení (zejména vymezení podmínek a případných rizik projektu), 

j)  přínos projektu v oblasti DVPP pro školu a region, definice cílové skupiny 

k)  modelovost řešení dané problematiky (použitelnost i v podmínkách jiných škol a 

školských zařízení),   

l)  dosah projektu a dopad na DVPP (podle podmínek u jednotlivých podprogramů), 

m) odborné předpoklady řešitelů k úspěšnému řešení projektů, 

n)  přiměřenost a způsob využití požadovaných finančních prostředků na řešení projektu, 

o)  formální zpracování projektu (požadovaná forma, předepsané formuláře apod.). 

3. Účinnost metodického pokynu 

Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem 25. května 2001.  

 

V Praze dne 24.5. 2001 
 

PaedDr. Jaroslav Műllner v.r. 

náměstek ministra 

skupiny regionálního školství 

 
Příloha č. 1: Žádost o přidělení finančních prostředků na projekt rozvojového programu  

                    DVPP realizovaného grantovým způsobem v roce 2001 

Příloha č. 2: Vyúčtování finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy na základě smlouvy na projekt v rámci Rozvojového programu 

DVPP 

Příloha č. 3: Přehled o úhradách plateb 

 
 

 

 

 

 

 

                       Příloha 

č.1 

Žádost o přidělení finančních prostředků na projekt Rozvojového programu DVPP v 

roce 2001 

obecná část 
(vyplní žadatel) 

Evidenční číslo:……………………… 
(doplní MŠMT) 

Název poskytovatele finančních prostředků: 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 
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Název programu: ..................................................................................................................................  

Název projektu:  ...................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

7. Identifikační údaje o předkládající organizaci 

7.1. Název: .......................................................................................................................................  

7.2. Organizační forma (forma právní subjektivity): ........................................................................  

7.3. Adresa: 

Obec: ........................................................  Kód obce: ....................  PSČ: .................  

Část obce: .................................................  Okres: ..........................  ..........................  

Ulice: .......................................................  č. p.: ............................  č. o.: .................  

Telefon/Fax: .............................................  .....................................  ..........................  

E-mail: .....................................................  .....................................  ..........................  

Prezentace na Internetu: http://  ...............  .....................................  ..........................  

7.4. IČO: ............................................................ DIČ:.....................................................................  

7.5. Číslo účtu: ................................................................................................................................  

u peněžního ústavu:................................................................................................................  

8. Statutární orgán (popřípadě zástupce statutárního orgánu): 

Jméno, titul, funkce: .................................  .....................................  ..........................  

Kontaktní adresa: .....................................  .....................................  ..........................  

Telefon/Fax: .............................................  .....................................  ..........................  

 

Jméno, titul, funkce: .................................  .....................................  ..........................  

Kontaktní adresa: .....................................  .....................................  ..........................  

Telefon/Fax: .............................................  .....................................  ..........................  

Statutární orgán potvrzuje, že projekt schválil a doporučil k  předložení na 

MŠMT. 

9. Charakteristika organizace s ohledem na dosavadní zaměření činnosti (školy 

nevyplňují) 

9.1. Typ poskytovaných služeb (provozovaných činností): ..............................................................  

 .................................................................  .....................................  ..........................  

 .................................................................  .....................................  ..........................  

9.2. Cílové sociální kategorie, jimž jsou služby určeny: 

m) děti do 18 let  

n) mládež  do 26 let 

o) rizikové skupiny dětí a mládeže  

 u) osoby, ohrožené drogami  nebo na 

drogách závislé 

v) uprchlíci, cizinci 

w) krajané 
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p) senioři 

q) osoby se zdravotním postižením 

r) osoby v sociální nouzi 

s) příslušníci národnostních menšin 

t) romská komunita (specifické problémy) 

 

x) obyvatelé venkova 

jiné  ...................................................................  

 ...........................................................................  

……………………………………………….. 

10. Působnost organizace 

10.1. .................................................................................................................................. M
Mezinárodní (územní vymezení): ..............................................................................................  

10.2. .................................................................................................................................. C
Celostátní: ................................................................................................................................  

10.3. .................................................................................................................................. K
Krajská (název nebo názvy regionu): ..........................................................................................  

10.4. ..................................................................................................................... M
Místní (název lokality): ..................................................................................................  

 .................................................................  .....................................  ..........................  

Počet placených pracovníků v organizaci 

10.5. .................................................................................................................................. c
celkový počet placených pracovníků: ....................................................................................  

10.6. .................................................................................................................................. p
přepočtený počet placených pracovníků: .............................................................................  

 

11. Údaje o projektu, na který jsou žádány finanční prostředky 

11.1. .................................................................................................................................. P
přesný název projektu: ...........................................................................................................  

11.2. ..................................................................................Doba realizace projektu: 

od  ......................................................................................  do  ..............................................  

11.3. .................................................................................................................................. Z
Základní idea a stručný obsah projektu:……………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

11.4. .................................................................................................................................. R
Realizátor projektu (řešitel): 

Jméno, titul, funkce: .................................  .....................................  ..........................  

Organizace: ..............................................  .....................................  ..........................  

Adresa: .....................................................  .....................................  ..........................  

Telefon/Fax: .............................................  .....................................  ..........................  

11.5. .................................................................................................................................. P
Počet přepočtených pracovníků zajišťujících realizaci projektu: ......................................  
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11.6. .................................................................................................................................. P
Počet dobrovolníků podílejících se na realizaci projektu: ..................................................  

12. Základní údaje o rozpočtových nákladech na projekt 

12.1. .................................................................................................................................. C
Celkové náklady projektu: .....................................................................................................  

Neinvestiční náklady celkem: ...................  .....................................  ..........................  

Z toho osobní náklady (mzdy, pojistné, ostatní osobní náklady): .........  ..........................  

Z toho materiální náklady (DHM): ............  .....................................  ..........................  

Z toho nemateriální náklady (služby): .......  .....................................  ..........................  

Investiční dotace celkem: .........................  .....................................  ..........................  

     6.2.Výše požadované dotace celkem: ............................................  tj. max %  ........................  

Neinvestiční dotace celkem: .....................  .....................................  ..........................  

Z toho osobní náklady (mzdy, pojistné, ostatní osobní náklady): .........  ..........................  

Z toho materiální náklady (DHM): ............  .....................................  ..........................  

Z toho nemateriální náklady (služby): .......  .....................................  ..........................  

Investiční dotace celkem: .........................  .....................................  ..........................  

    6.3.  Vlastní podíl organizace na financování projektu (pokud se organizace podílí 

vlastními  

              příjmy, např. z členských příspěvků nebo z příjmů z poskytovaných služeb): 

V celkové částce: ......................................  .....................................  ..........................  

V %: .........................................................  .....................................  ..........................  

     6.4. Podíl okresních, magistrátních nebo obecních úřadů na financování projektu        

           (předpoklad): 

Název: ......................................................  částka: .........................  %  ....................  

Název: ......................................................  částka: .........................  %  ....................  

Název: ......................................................  částka: .........................  %  ....................  

     6.5. Podíl dalších subjektů (podnikatelské organizace, nadace, nadační fondy apod.) na 

financování  

              projektu (předpoklad) 

Název: ......................................................  částka: .........................  %  ....................  

Název: ......................................................  částka: .........................  %  ....................  

Název: ......................................................  částka: .........................  %  ....................  

      6.6. Podíl zahraničních zdrojů na financování projektu (předpoklad) 

Název: ......................................................  částka: .........................  %  ....................  

Název: ......................................................  částka: .........................  %  ....................  

Název: ......................................................  částka: .........................  %  ....................  
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Příloha č.2 

Vyúčtování finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy v roce 2001 na základě smlouvy  

smlouva čj.: ........................................... 

1. výše poskytnutých finančních prostředků 

neinvestiční prostředky ......................................................................................................  

 z toho: mzdové prostředky .............................................................................................  

c e l k e m  poskytnuto ....................................................................................................  

2. vyúčtování finančních prostředků 

neinvestiční prostředky ......................................................................................................  

 z toho: mzdové prostředky .............................................................................................  

c e l k e m  čerpáno .........................................................................................................  

3. skutečné celkově vynaložené náklady na akci...............................................................................................................  

4. místo uložení dokladů: 

 

Datum vyúčtování: 

 

Zpracoval: 

 

Telefon: 

razítko a podpis 

pověřeného zástupce sdružení 

 

Stanovisko revizního orgánu (příp. pracovníků pověřených kontrolou) 

 

Přílohy: 
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           Příloha č.3 

Přehled o úhradách plateb - Neinvestiční prostředky 

smlouva čj.: ........................................... 

 

položka číslo dokladu 
*)

 účel použití částka v Kč 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

Čerpání celkem 
 

 

 

*)  podle účetní evidence 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 

ČÁST OZNAMOVACÍ 
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________________________________________________________________ 
 

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, 

střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení  

na školní rok 2001/2002 
 

č.j. 13145/2001-20 

 

 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních informací pro základní školy, střední  

školy, vyšší odborné školy a školská zařízení  na školní rok 2001/2002 má poskytnout 

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

základní informace, které se vztahují ke školnímu roku 2001/2002.  

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

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

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

usnadnit orientaci v jejich práci. 

  

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

odborné školy a školská zařízení  není právně závazný. Platné právní předpisy mají přednost 

před informacemi zveřejněnými v tomto materiálu. Pokud se v průběhu školního roku změní 

školské předpisy, pozbývají tímto dotčené pasáže “Souboru” platnosti.   

 

1.  Organizace školního roku 2001/2002 v základních, středních a 
speciálních školách (Gesce odbor 20,22,23)  

 

Organizace školního roku 2001/2002 v základních, středních a speciálních školách 

(Gesce odbor 20)  

č.j.27 450/2000 - 20 

  

Období školního vyučování ve školním roce 2001/2002 začne ve všech základních, 

středních a speciálních školách v pondělí 3. září 2001. Vyučování bude v prvním pololetí 

ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2002. Období školního vyučování  ve druhém pololetí bude 

ukončeno v pátek 28. června 2002. 

 

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2001. 

 

Vánoční prázdniny trvají od neděle 23. prosince do středy 2. ledna 2002. Vyučování 

skončí v pátek 21. prosince 2001 a  začne ve čtvrtek 3. ledna 2002. 

 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2002. 

 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne trvají podle rozpisu od pondělí 4. února do pátku 

15. března 2002. 

 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března a pátek 29. března 2002. 
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Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 1. července do soboty 31. srpna 2002. 

 

Posloupnost termínů jarních prázdnin ve školním roce 2001/2002 
 

 

4.2.- 8.2. 
Mladá Boleslav 

Příbram 

Tábor 

Český Krumlov 

Strakonice 

Ústí nad Labem 

Chomutov 

Most 

Jičín 

Rychnov nad Kněžnou 

Pardubice 

Chrudim 

Pelhřimov 

Olomouc 

Šumperk 

Opava 

Jeseník 

 

 

11.2.-15.2.  

 

Benešov 

Beroun 

Rokycany 

České Budějovice 

Klatovy 

Sokolov 

Česká Lípa 

Semily 

Trutnov 

Ústí nad Orlicí 

Jihlava 

Blansko 

Znojmo 

Ostrava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.2.-22.2.  

Praha 1 

Praha 2 

Praha 3 

Praha 4 

Praha 5 

Domažlice 

Tachov 

Louny 

Havlíčkův Brod 

Svitavy 

Hodonín 

Vsetín 

Zlín 

Prostějov 

Karviná 

  

 

 

 

25.2.-1.3.  

 

Praha 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Praha 7 

Praha 8 

Praha 9 

Praha 10 

Nymburk 

Jindřichův Hradec 

Cheb 

Litoměřice 

Děčín 

Uherské Hradiště 

Břeclav 

Přerov 

Frýdek - Místek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.- 8.3. 

Praha - východ 

Praha - západ 

Mělník 

Rakovník 

Plzeň - město 

Plzeň - sever 

Plzeň - jih 

Hradec Králové 

Teplice 

Kroměříž 

Vyškov 

Nový Jičín 

Bruntál 

 

 

 

 

 

 

11.3.-15.3.  

Kladno 

Kolín 

Kutná Hora 

Písek 

Prachatice 

Karlovy Vary  

Liberec 

Jablonec nad Nisou 

Náchod 

Žďár nad Sázavou 

Brno - město 

Brno - venkov 

Třebíč 
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Zápis do 1. ročníku 

(Gesce odbor 22)  

 

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

291/1991 Sb., o základní škole, ve dnech 15. ledna až 15. února 2002. Tento termín se 

vztahuje i na školy soukromé a církevní. 

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

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

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

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

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

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

Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je hlavně kapacita školy.  

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

oznámí tuto skutečnost příslušné spádové škole.  

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 564/1990 

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

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

zástupce dítěte doložené předložením jednoho odborného posouzení v zákoně citovaných 

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

zvažování odkladů školní docházky. Pokud důvody uvedené v posouzení neprokazují 

dostatečně nepřiměřenost tělesné nebo duševní vyspělosti, ředitel odklad nepovolí nebo 

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

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

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

psychickou vyspělost. 

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

jejímž ředitelem byl odklad udělen, nemusí znovu k zápisu.  

 

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy pro školní rok 2001/2002 

(Gesce odbor 20) 

 

 Podle ustanovení  § 19 odst. 4 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, 

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

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

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

kalendářním týdnu měsíce dubna (tzn. od 22.4.2002). Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí 

vydá ředitel školy do sedmi dnů od rozhodnutí, nejdříve však také v posledním úplném 

kalendářním týdnu měsíce dubna.  

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

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

studiu ve středních školách zřizovaných státem (dále vyhlášky č. 10/1997 Sb.). To znamená, 

že v rámci přijímacího řízení se uskuteční:  

1.  první kolo přijímacích zkoušek (pokud jsou vyhlášeny) v pondělí 22. dubna 2002, podle 

§ 2 odst. 2 vyhlášky č. 10/1997 Sb. 

2.  druhé kolo přijímacích zkoušek (pokud jsou vyhlášeny) nejdříve ve čtvrtek 9. května 

2002, podle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 10/1997 Sb. 

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

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

jako v uplynulém školním roce.  
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Pro přijímání přihlášek ke studiu ve středních školách zřizovaných státem a orgány 

samosprávy pro školní rok 2001/2002 se předkládají přihlášky na aktuálních formulářích 

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

samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, k zajištění jednotného postupu orgánů 

veřejné správy a dalších osob ve školství podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

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

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

ochraně osobních dat upozorňujeme, že nelze požadovat uvedení údaje o národnosti 

v přihlášce ke studiu na střední škole. Vyplnění tohoto údaje je dobrovolné. 

Pokud žák předá přihlášku řediteli základní školy do konce února, odešle ji ředitel 

základní školy řediteli střední školy do 15. března (§ 1 odst. 2 vyhlášky č. 10/1997 Sb.). 

Dále upozorňujeme, že i v letošním roce platí postup dohodnutý s Ministerstvem 

obrany k zabezpečení jednotného zajištění zdravotních prohlídek žáků, kteří se hlásí na 

vojenské školy, prostřednictvím obvodních vojenských správ.  

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

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

uvedených v § 19 odst. 2 školského zákona, přijímáni od 1.9.2000 všichni žáci a uchazeči, 

kteří ukončili povinnou školní docházku a při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí 

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

zvolený obor vzdělání. 

 Talentové zkoušky v termínu od 15. do 31. ledna 2002 se konají i nadále podle 

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

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

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

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

do 15. listopadu 2001 ( uchazeč podává přihlášku přímo řediteli umělecké školy) a ředitel 

základní školy odešle přihlášku příslušné umělecké škole do 30. listopadu 2001. I nadále 

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

uměleckořemeslná výroba přijat na střední školu, nejsou jeho práva podle Čl. 4  odst. 1 

tohoto opatření účastí na talentové zkoušce dotčena a může se zúčastnit přijímacího řízení 

konaného na středních školách v souladu s vyhláškou č. 10/1997 Sb., nebo na soukromých a 

církevních školách. 

 
 

 

Termíny maturitních zkoušek  

(Gesce odbor 20) 

 

Maturitní zkoušky se konají podle rozhodnutí ředitele střední školy v termínu od 20. 

května 2002 do 20. června 2002. Písemná práce, resp. písemná zkouška z předmětů 

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

se koná v dubnu 2002 v termínu určeném ředitelem školy. 

 Ředitelé škol a orgány krajů v přenesené působnosti postupují při zajišťování 

maturitních zkoušek podle příslušných ustanovení vyhlášky č. 442/1991 Sb., o ukončování 

studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů, dále podle Pokynu 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k přijímání žáků do studijních oborů pro 

absolventy tříletých učebních oborů a k postupu podle § 9  odst. 1 vyhlášky č. 442/1991 Sb., 

o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů, č.j. 11 

860/98-20 ze dne 20.7.1998, zveřejněném ve Věstníku MŠMT č. 9/1998. 
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 Podle § 8 odst. 4 vyhlášky č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách  

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

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

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

vyučovacích dnů před zahájením ústních zkoušek. 

      Praktickou zkoušku konají žáci před teoretickou zkouškou z odborných předmětů  

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

ředitele školy nevyslovilo ministerstvo školství  souhlas s dřívějším termínem zahájení 

zkoušek.  

 Předsedy zkušebních komisí jmenuje do konce února orgán kraje v přenesené 

působnosti. 

    

  

Termíny státních jazykových zkoušek 

(Gesce odbor 22) 

  

 Písemné státní jazykové zkoušky na státních jazykových školách konaných podle 

vyhlášky MŠMT ČR č. 526/1992 Sb., o státních jazykových školách a státních jazykových 

zkouškách, se uskuteční v těchto termínech: 

 

A)  Podzimní období : 

 

Státní základní jazyková zkouška : 

 

9. listopadu 2001 odpoledne - germánské jazyky kromě anglického jazyka  

10. listopadu 2001 dopoledne - anglický jazyk 

10. listopadu 2001 odpoledne - románské, slovanské a orientální jazyky 

 

Státní všeobecná jazyková zkouška : 

 

23. listopadu 2001 odpoledne - germánské jazyky kromě anglického jazyka  

24. listopadu 2001 dopoledne - anglický jazyk 

24. listopadu 2001 odpoledne - románské, slovanské a orientální jazyky 

 

B)  Jarní období : 

 

Státní základní jazyková zkouška : 

 

10. května 2002 odpoledne - anglický jazyk  

11. května 2002 dopoledne - germánské jazyky kromě anglického jazyka 

11. května 2002 odpoledne - románské, slovanské a orientální jazyky 

 

Státní všeobecná jazyková zkouška : 

 

17. května 2002 odpoledne - anglický jazyk  

18. května 2002 dopoledne - germánské jazyky kromě anglického jazyka 

18. května 2002 odpoledne - románské, slovanské a orientální jazyky 

Přijímání žáků ke studiu a ukončování studia na vyšších odborných školách 

(Gesce odbor 23) 
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 Přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve vyšších odborných školách se 

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

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

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

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

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

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

Zkušební komisi pro vykonání absolutoria jmenuje orgán kraje v přenesené působnosti 

nejpozději dva měsíce před konáním absolutoria. 

 2. Informace o přijímání studentů ke studiu na vysoké školy pro 
akademický rok 2001/2002 (Gesce odbor 30)              

  

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

každoročně zpracovává Centrum pro studium vysokého školství MŠMT ve spolupráci 

s odborem vysokých škol MŠMT v podobě publikace “Jak na vysokou školu”.  

 Další informace o možnostech universitního i neuniversitního studia lze získat na 

veletrhu pomaturitního studia Gaudeamus. Ve dnech 30. října – 2. listopadu 2001 se 

uskuteční na Brněnském výstavišti již VIII. ročník tohoto veletrhu pomaturitního studia. 

Informace je možné získat na internetu na webovské adrese: http://www.gaudeamus.cz. 

 Všechny informace platné pro akademický rok 2001/2002 je možné najít na  

“webové” stránce  Centra  pro  studium  vysokého školství MŠMT (http://www.csvs.cz), 

informace o přijímacím řízení platné pro následující akademický rok budou umístěny na této 

stránce koncem prosince letošního roku. Kromě toho základní informace otiskují rovněž 

Učitelské noviny v listopadu 2001  (a případné opravy počátkem následujícího roku - 

většinou v lednu- únoru). 

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

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

znění zákona č. 210/2000 Sb. Zákon ukládá vysokým školám a fakultám zveřejnit na úřední 

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

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

termín a způsob ověřování splnění těchto podmínek, pokud je součástí ověřování požadavek 

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

nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v příslušném studijním programu a oboru. 

Informace o přijímacím řízení i studijních programech a oborech je možné získat i na 

domácích internetovských stránkách jednotlivých vysokých školách, jejichž seznam je uveden 

na internetovské stránce MŠMT v oddíle “Vysoké školy” – “Odkazy na jiné servery” – 

“SWWW servery vysokých škol” (http:/www.msmt.cz).  

 

3. Schválené vzdělávací programy pro základní školu a další platné učební 
dokumenty (Gesce odbor 22) 

 

Ve školním roce 2001/2002 se v základních školách vyučuje podle učebních 

dokumentů těchto vzdělávacích programů: 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA - čj. 16847/96-2 

OBECNÁ ŠKOLA - čj. 12035/97-20 

NÁRODNÍ ŠKOLA - čj. 15724/97-20 
 

http://www.gaudeamus.cz/
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Pro každý vzdělávací program jsou charakteristické přístupy k žákům, systém výuky, 

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

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

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

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

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

potenciálu příslušného vzdělávacího programu. 

V učebním plánu vzdělávacího programu Základní škola  u všech vyučovacích 

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

příslušném ročníku vyučovalo všem předmětům stanoveným učebním plánem a byl dodržen 

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

učebních osnov  zaměřené na vysvětlení a doplnění přístupů k organizaci a obsahu výuky, na 

dílčí úpravy obsahu a rozsahu učiva formou zpřesnění jednotlivých pojmů v osnovách hesel a 

požadavků na žáky a na odstranění problémů formálního charakteru byly zveřejněny 

v Učitelských novinách č. 31 ze dne 15. 9. 1998 a ve Věstníku MŠMT sešit č. 11, listopad 

1998 pod čj. 25 018/98-22. Zařazeny jsou také ve druhém, doplněném vydání publikace 

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

nakladatelství FORTUNA v roce 1998. Druhé vydání je dále doplněno o obsah ekologického 

přírodopisu a volitelných předmětů a o modelové učební plány předmětů s rozšířeným 

vyučováním. Upozorňujeme zvláště na změnu učebního plánu, jehož upravená podoba je 

uvedena na str. 327. 

Upozorňujeme na tiskové chyby v některých vydáních materiálu ”Vzdělávací program 

Základní škola” (zelená kniha) čj. 16 847/96-2, které vydalo nakladatelství FORTUNA v roce 

1998: 

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

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

uvedena správně, 

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

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

24 hodiny. 

 

 

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

rámci vzdělávacího programu Základní škola následující alternativní učební osnovy pro 

výtvarnou výchovu: 

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

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

Alternativa C) pro individuální práci s žákem - autor Linaj pod č.j. : 18 265/2001-22 

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

vzdělávacího programu Základní škola mohou učitelé výtvarné výchovy vyučovat buď podle 

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

individuálně pracovat s žákem (žáky) podle alternativy C). Tu volí v případě, že přístup a 

obsah výuky v ní je pro žáka (žáky) vhodnější z hlediska jeho (jejich) osobnostního rozvoje. 

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

webových stránkách úřadu. 

 

 

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

úpravu základní pedagogické dokumentace vzdělávacího programu “Národní škola” 

(čj. 15724/97-20), a to v kapitole IX. - Vzdělávací obsahy předmětů základní části (kmenové 
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učivo) – Úvodní poznámky. Předmětem úpravy je doplnění úvodních poznámek k vymezení a 

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

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

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

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

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

stránkách úřadu. 

 

Ke vzdělávacím programům a ke vzdělávacímu procesu byl vydán Metodický pokyn 

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

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

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

 

Alternativní vzdělávací programy 

 

Waldorfská škola - čj. 23641/96-20 v režimu pokusného ověřování. Vyučuje se na 

šesti školách v republice. 

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

režimu pokusného ověřování.Od 1.září 2001 vejde v platnost vzdělávací program Základní 

škola Montessori - II. stupeň v režimu pokusného ověřování. Informace o něm budou 

zveřejněny ve Věstníku MŠMT a na webových stránkách úřadu. 

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

 

Odlišná forma vzdělávání 

Domácí vzdělávání v režimu pokusného ověřování. Nositeli tohoto typu vzdělávání 

jsou tři základní školy: 

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

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

Základní škola, Šeříková 33, 700 30 Ostrava - Vyškovice 

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

zařazení žáka do ”domácího vzdělávání” rozhoduje ředitel školy, která je nositelem tohoto 

typu vzdělávání, na základě žádosti rodičů žáka. ”Domácí vzdělávání” se řídí podmínkami, 

které stanovilo MŠMT.  

 

Základní umělecké školy 

 

V základních uměleckých školách se vyučuje podle učebních plánů zveřejněných 

v metodické části vyhlášky č. 186/1988 Sb., o LŠU a ve Věstníku MŠMT sešit č. 1/1989, 

nebo podle upravených učebních plánů schválených MŠMT ČR  pod č.j. 18 418/95-25.  

Výuka výtvarného oboru probíhá podle inovovaných učebních dokumentů 

schválených pod č.j. 15 865/2000-22 a výuka přípravného a 1. stupně tanečního oboru podle 

dokumentů schválených pod č.j. 15 866/200-22. Dodatky k organizaci výuky budou 

zveřejněny ve Věstníku MŠMT.    

Aktualizované osnovy hudebního oboru budou postupně zveřejňovány ve Věstníku 

MŠMT. 

 

4. Organizace výuky v základních školách pro školní rok 2001/2002 (Gesce 
odbor 22) 
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Ve třídách 1. ročníku se vyučuje podle vzdělávacího programu dle výběru školy 

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

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

vyučovalo v předcházejícím ročníku. 

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

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

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

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

vyučovalo v předcházejícím ročníku. 

 

Učební plán ročníku (třídy) 

 

Pokud učební plán nestanoví pro některé vyučovací předměty pevnou týdenní 

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

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

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

 

Výuka cizích jazyků 

 

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

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

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

anglickému nebo německému jazyku. 

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

Výuka volitelného předmětu cizí jazyk se zahajuje v 7. ročníku s dotací nejméně 2 

hodiny týdně. Jako druhý cizí jazyk se vždy zařadí jazyk anglický nebo německý, pokud se od 

4. ročníku vyučovalo jazyku francouzskému, ruskému, španělskému, případně jinému. Pokud 

je jako povinný předmět první cizí jazyk zařazen jazyk anglický nebo německý, škola by měla 

přednostně nabízet výuku francouzského, ruského nebo španělského jazyka. 

 

c) V nepovinném předmětu 

Výuku nepovinného předmětu cizí jazyk škola organizuje dle zájmu žáků a 

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

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

zajištěna učiteli aprobovanými pro výuku cizího jazyka; jsou splněny všechny povinnosti 

školy ve smyslu zabezpečení povinné výuky cizího jazyka pro žáky 4. - 9. ročníku. 

Podmínky jsou platné pro všechny vzdělávací programy pro základní vzdělávání. 

 

Rozšířené vyučování předmětů nebo skupin předmětů 

 

Pro rozšířené vyučování některého předmětu nebo skupiny předmětů v rámci 

vzdělávacího programu Základní škola byly schváleny tyto modelové učební plány: 

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

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

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

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

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

čj. 16845/2001-22 (rozšířené vyučování informatiky a výpočetní techniky) 
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo s platností od 1. září 2001 

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

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

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

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

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

č. 6/2001 a na webových stránkách úřadu. 

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

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

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

Pro rozšířené vyučování matematiky v rámci rozšířeného vyučování matematiky a 

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

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

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

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

podmínek a potřeb. 

 

Další informace k rozšířené výuce předmětů viz Soubor pedagogicko - organizačních 

informací pro školní rok 1998/99. 

 

Nepovinné předměty 

 

Zařazování nepovinného předmětu Náboženství se řídí Pokynem ministra školství, 

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

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

 

 

 

Prevence sociálně patologických jevů 

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

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

1.1.2001 (Věstník MŠMT sešit 1/2001).  

 

Doporučené formy a metody spolupráce škol při zajišťování přechodu žáků neúplných 

základních škol do úplných základních škol (část věnovaná předávání pedagogické 

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

 

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

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

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

spolužáky, dojíždějí do sousední obce. Referáty školství vytvoří podmínky a podle potřeby 

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

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

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

žáků doporučujeme ředitelům a učitelům základních škol realizovat v jednotlivých oblastech 

zejména uvedené metody a formy vzájemné spolupráce: 

 

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

Zajistit kompatibilitu vzdělávacích programů neúplných a spádových škol 
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Zajistit návaznost výuky cizích jazyků 

Využívat dalších forem spolupráce neúplných a spádových ZŠ 

Vzájemné kontakty ředitelů a zástupců ředitelů, učitelů, žáků ZŠ; informování rodičů 

žáků neúplných ZŠ o spádové ZŠ; účelově pořádat akce ve spádových ZŠ (schůzky s rodiči; 

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

regionálních sdělovacích  prostředků, školních časopisů, informačních tabulí apod. 

 

Předávat pedagogickou dokumentaci a informace o žácích neúplných ZŠ spádovým ZŠ 

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

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

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

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

zdravotně postiženého žáka informace o obsahových a organizačních úpravách výuky z 

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

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

charakteristiky žáků. 

 

Zvláštní způsob plnění povinné školní docházky 

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

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

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

žáků v kmenové škole v České republice jsou obsaženy v ustanoveních § 18 vyhlášky.  
 
 

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

 

K základním trendům našeho školství patří v současné době integrované vzdělávání 

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

i pedagogických pracovníků všech typů škol. 

Speciální školy slouží žákům s těžkým a kombinovaným zdravotním postižením, pro 

které integrovaná forma vzdělávání není vhodná.  

K zabezpečení podmínek vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

doporučujeme sledovat aktualizaci dokumentů týkajících se dané oblasti a aktuálně využívat 

zejména následující pokyny, informace a dokumenty: 
 

1. Metodické pokyny z oblasti speciálního školství:  

1.1. Metodický pokyn k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami do škol  a školských zařízení č.j. 16 138/98-24, Věstník MŠMT č. 6/1998 

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

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

1.3. Metodický pokyn k doplnění vzdělání poskytovaného základní školou pro 

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

Učební plán kurzu k doplnění vzdělání poskytovaného zvláštní školou  

1.4. Metodický pokyn k doplnění vzdělání poskytovaného zvláštní školou č.j. 

18 371/96-24, Věstník MŠMT č.8/1996, včetně Dodatku k  metodickému pokynu č.j. 28 

605/96-22 
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1.5. Metodický pokyn k doplnění vzdělání poskytovaného pomocnou školou 

č.j. 19 096/97-24, Věstník MŠMT č. 4/1998  

1.6. Metodický pokyn k hodnocení a klasifikaci žáků zvláštní školy  č.j. 10 

182/98-24, Věstník MŠMT č. 9/1998 

1.7. Metodický pokyn k hodnocení a klasifikaci žáků pomocné školy č.j. 10 

522/98-24, Věstník MŠMT č. 11/1998 

1.8. Pokyn MŠMT školským zařízením pro výkon ústavní výchovy a ochranné 

výchovy  č.j. 13 649/95-24, Věstník MŠMT č. 7/1995 

1.9. Pokyn MŠMT k upřesnění činnosti školských zařízení pro výkon ústavní 

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

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

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

1.11. Metodický pokyn k zajištění přeřazení úspěšných žáků zvláštních škol 

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

1.12. Metodický list k poskytování poradenských služeb na školách a 

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

1.13. Metodický pokyn náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

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

1.14. Informace pro školské úřady ČR č.j. 23 518/98-24 Zřizování 

přípravného stupně pomocné školy včetně Kritérií pro zřízení přípravného stupně 

pomocné školy  

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

č.8/1997 

 

2. Učební dokumenty speciálních škol 

2.1. Vzdělávací program speciální základní školy pro žáky s tělesným 

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

2.2. Alternativní vzdělávací program zvláštní školy pro žáky romského etnika 

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

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

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

vyučovacím jazykem: Učební plán zvláštní školy s polským vyučovacím jazykem č.j. 

19 709/97-22, Učební plán pomocné školy s polským vyučovacím jazykem č.j.24 

035/97-22, Věstník MŠMT č.10/1997  

2.5. Úprava vzdělávacího programu zvláštní školy č.j.16984/2000-24 (Věstník 

MŠMT č.6/2000) 

2.6. Učební plán speciální základní školy pro zrakově postižené č.j. 

19644/2000-24 

2.7. Učební dokumenty předmětu Psaní na počítači pro 5.,6.,7. ročník 

speciální základní školy pro zrakově postižené č.j. 12631/2000 -24 

2.8. Vzdělávací program zvláštní školy č.j.22980/97-22 s platností od 1.září 

1997 
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2.9. Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy 

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

 

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

V prvním čtvrtletí roku 2000 bylo provedeno komplexní zhodnocení  pedagogického 

experimentu přípravných tříd. Na základě výsledků pokusného ověřování přípravných tříd pro 

děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí rozhodlo ministerstvo pokračovat ve 

zřizování přípravných tříd, a to podle § 58 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, 

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

podle § 45 odst. 6 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Zřizování přípravných  tříd se ukázalo být velmi účinným prostředkem k vyrovnání 

vzdělávacích příležitostí pro děti, jejichž sociální znevýhodnění jim dávalo jen malou šanci  

úspěšně se zapojit do základního vzdělávání. Zejména v kombinaci s činností vychovatelů - 

asistentů učitele přináší tato forma přípravy na školní vzdělávání nesporný pozitivní efekt. 

V současné době mohou být zřizovány přípravné třídy pro děti se sociálním 

znevýhodněním (dále jen ”přípravné třídy”) podle pokynu ministerstva ze dne 25.12.2000 čj. 

25 484/2000-22 ”Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke zřizování 

přípravných tříd pro děti se sociálním znevýhodněním a k ustanovení funkce vychovatele - 

asistenta učitele” (Věstník MŠMT sešit č. 1/2001 a internetové stránky www.msmt.cz).  

V metodickém pokynu jsou vymezeny základní požadavky podmiňující zřízení 

přípravné třídy a požadavky k ustanovení funkce vychovatele - asistenta učitele. Metodický 

pokyn obsahuje nové skutečnosti, které se během pokusného ověřování vyskytly. Zejména 

možnost zřizovat přípravné třídy při mateřských školách rovnocenně se základními školami, 

nejen výjimečně. Toto ustanovení je v souladu s návrhem nového školského zákona, protože i 

v mateřských školách předpokládáme možnost zřízení třídy pro děti z rodin se sociálním 

znevýhodněním. Přípravná třída může být zřízena při počtu nejméně 10 a nejvíce 15 žáků; 

výjimky z minimálního i maximálního počtu žáků schvaluje zřizovatel školy a orgán kraje 

v přenesené působnosti. V případě, že počet docházejících dětí klesne pod 7, přípravná třída 

se zruší. Platnost metodického pokynu předpokládáme do doby, kdy vstoupí v platnost nový 

školský zákon. 

Žádosti o ustanovení funkce vychovatele – asistenta učitele od 1.1.2001 budou i 

nadále schvalovány ministerstvem školství. Škola zažádá prostřednictvím referátu nebo 

odboru školství okresního úřadu či magistrátu o schválení žádosti. Po schválení žádosti bude 

ministerstvem provedena úprava rozpočtu příslušného úřadu o finanční prostředky na plat 

asistenta do konce kalendářního roku. Finanční prostředky na mzdu asistenta si dále nárokuje 

škola v rámci finančních požadavků na kalendářní rok 2002. O platovém zařazení asistenta 

rozhoduje ředitel školy.  

 

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

úpravu základní pedagogické dokumentace “Modifikace vzdělávacího programu Základní 

škola pro specifické potřeby romských dětí”. 

Název vzdělávacího programu se mění na Modifikace vzdělávacího programu 

Základní škola pro specifické potřeby dětí se sociálním nebo kulturním znevýhodněním, čj. 

13365/2001-22. 

Úpravy spočívají ve sjednocení učebního plánu Modifikace s učebním plánem 

běžných základních škol. Upravený učební plán dává větší možnost škole přizpůsobit ho 
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podmínkám školy a složení konkrétní třídy. Podobně jako v běžných třídách ZŠ bude i zde 

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

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

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

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

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

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

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

webových stránkách úřadu. 

 

V souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona č.29/1984 Sb., o soustavě základních 

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

zaslalo Ministerstvo školství dopis ředitelům středních škol Upozornění k přijímání na střední 

školy (čj. 11837/2000-20).  

 

Třetí kolo programu ”Podpora romských žáků středních škol v resortu školství”  

 

Dne 12. 4. 2000 schválila vláda usnesením č. 386/2000 uvolnění finančních prostředků 

z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky ”Podpora projektů integrace romské 

komunity” a rozhodla o jejich alokaci do kapitoly 333 Ministerstva školství.  

Pro období leden – červen 2001 bylo vypsáno již třetí kolo vládního programu 

”Podpora romských žáků středních škol v resortu školství”.  

Informace o Podpoře studentům byla zaslána referátům nebo odborům školství 

okresních úřadů či magistrátů, romským poradcům dopisem čj. 13286/2001-22 ze dne 2. 

března 2001. Formulář žádosti o podporu mohou zájemci získat na adrese 

(http://www.msmt.cz/cp1250/web/96/Formularzadosti.doc). 

Pro žáky romského etnika, kteří navštěvují zvláštní školu, je možné zvolit alternativní 

vzdělávací program zvláštní školy čj. 35252/97-24. Znění tohoto vzdělávacího programu bylo 

uveřejněno ve Věstníku  MŠMT sešit č. 6/1998. 

MŠMT vydalo Metodický pokyn k doplnění vzdělání poskytovaného základní školou 

pro absolventy zvláštní školy (čj. 17908/95-24). 

MŠMT ukončilo pedagogický experiment ”Romské děti v českých školách” (čj. 

13093/98-22), protože romským dětem se vychází vstříc zejména zvýhodněnými podmínkami 

ve třídě zajištěním individuálního přístupu k dětem ustanovením funkce vychovatele - 

asistenta učitele. 

MŠMT ve spolupráci s Hnutím R spolupracujících škol a učitelů organizuje  pro 

učitele a romské pedagogické asistenty v roce 2001 tyto semináře: 

V měsíci červnu: ”Romové a sociální pedagogika” ve spolupráci Muzea J.A.Komenského 

v Přerově a Ministerstva školství Slovenské republiky (2. část semináře se koná ve spolupráci 

Magistrátem  města Levoča a Katedry romské kultury PdF University Konstantina filozofa 

v Nitře).  

V měsíci říjnu: ”Romové a sociální práce” ve spolupráci s Universitou v Hradci Králové. 

Součástí všech seminářů jsou diskuse o hledání efektivních metod a vzdělávacích 

přístupů k romským žákům a eliminaci projevů intolerance ve školách a v dalších výchovných 

institucích. 

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

 

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

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

zařazena v programech dalšího vzdělávání učitelů.  

MŠMT zaslalo všem školám informační materiál pro výuku v základních a 

středních školách Téma - Holocaust.  

Zejména je potřebné upozornit na  možnost získání komplexních informací o 

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

Vzdělávací středisko Památníku Terezín  (koordinátor Mgr. Ludmila Chládková,  telefon 

0416/782577, Fax 0416/782 576) a Kulturní a vzdělávací středisko Židovského muzea 

v Praze - odborné semináře, poznávací a dokumentační projekt pro žáky ZŠ a SŠ ”Zmizelí 

sousedé” (koordinátor Mgr. Marta Vančurová, telefon 02/2325172, fax 02/2318856). 

Ve výuce je potřebné akcentovat téma českoněmeckých vztahů ( včetně 

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

život dalších národností a etnik žijících v ČR. Žáci by též měli být dostatečným způsobem 

informováni o současných extremistických skupinách mládeže  (pravicový  a levicový 

extremismus).  

  Doporučuje se všem školám využívat v dostatečné míře  nabízené  programy 

orientované na prevenci konfliktů, doporučené metodické materiály a odborné publikace 

(kterými  jsou školy průběžně vybavovány). 

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

budou pedagogové dostatečně a aktuálně informováni pověřenými  odbornými lektory jak o 

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

lokalitě xenofobie.  

 

Národnostní školství 

 

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

národnostním a etnickým menšinám  se za podmínek stanovených zákonem zaručuje právo 

na vzdělání v jejich jazyce. 

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

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

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

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

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

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

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

doporučuje MŠMT věnovat  požadavkům a potřebám  výše uvedených subjektů náležitou 

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

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

problematiku národnostního školství (v odůvodněných případech podpora specifických 

lokálních  experimentálních  vzdělávacích  programů). 
 

 

8.  Výuka v gymnáziích (Gesce odbor 23) 

 

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

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

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

dne 5. 5. 1999. Učební plány byly zveřejněny ve Věstníku MŠMT sešit č. 7/1999, doplnění 
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učebního plánu pro večerní studium studia při zaměstnání č.j. 20 599/99-22 bylo zveřejněno 

ve Věstníku MŠMT, sešit č. 1/2000. 
 

 

 

9. Informace o možnosti studia ve třídách gymnázií s výukou vybraných 
předmětů v cizím jazyce (Gesce odbor 23)   

 

 Výchovní poradci na základních školách a gymnáziích zajistí informovanost žáků  7. 

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

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

 

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

česko-francouzské třídy Gymnázium J.Nerudy, Hellichova 3, Praha 1 

Gymnázium M.Lercha, Žižkova 55, Brno 

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

Tábor          

Slovanské gymnázium, tř. Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc 

Gymnázium, Komenského 89, Písek (třídy jsou zřízeny ve 

spolupráci s Francouzským společenstvím Belgie) 

 

česko-italské třídy  Gymnázium, Ústavní 400, Praha 8 

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

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

(třídy jsou zřízeny ve spolupráci s Rakouskem) 

česko-španělské třídy Gymnázium, Budějovická  690, Praha 4 

Gymnázium, Vejrostova  2, Brno 

 

10. Informace o vzdělávání cizinců v základních školách, středních 
školách a vyšších odborných školách v ČR (Gesce odbor 22,11) 

 

Pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ke vzdělávání cizinců 

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

v České republice, čj. 21836/2000-11, byl zveřejněn ve Věstníku MŠMT, sešit 9/2000. 

 

11. Informace k organizaci tělesné výchovy (Gesce odbor 50)  

 

 Při dostatečném množství žáků zařazených do III. zdravotní skupiny doporučujeme 

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

doporučujeme nevyřazovat tyto žáky z hodin povinné tělesné výchovy, ale umožnit jim 

cvičení s úlevami podle druhu oslabení. 

Ve všech školách doporučujeme organizačně umožnit žákům dostatečné možnosti 

pohybové relaxace o přestávkách i během vyučovací hodiny kompenzující jednostranné 

zatížení organismu. 
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 Výuka plavání se organizuje v základních školách v rámci povinné tělesné výchovy  

ve dvou po sobě následujících ročnících 1. stupně v rozsahu 20 hodin v jednom ročníku, tj. 40 

hodin povinné výuky plavání. Náklady na zabezpečení povinného plaveckého výcviku 

v rámci hodin tělesné výchovy jsou hrazeny z přímých výdajů formou účelové dotace 

poskytované OkÚ (MÚ) do rozpočtu obce. Úhrada provozních nákladů při výuce plavání se 

provádí z prostředků zřizovatele základní školy, ze které žáci docházejí (dojíždějí) na výuku 

plavání. Úhrada nákladů na dopravu je hrazena z prostředků rodičů, popřípadě z jiných 

zdrojů. 

Zařízení,  která  se  zabývají  dalším vzděláváním  pedagogických pracovníků, 

mohou rozšířit svou působnost  o udělování kvalifikace instruktora školního lyžování. 

Podmínkou přidělení statutu  okresního školícího střediska je splnění podmínek čl. 5 

Metodického pokynu MŠMT čj. 25864/93-50. Žádosti o akreditace zasílejte odboru 25 

MŠMT. 

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

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

potvrzené příslušným sportovním svazem, povolit vzdělávání podle individuálního studijního 

plánu, nebo upravit organizaci vyučování. 

Účast snowboardistů na lyžařských kurzech základních a středních škol je povolena 

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

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

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

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

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

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

kategorie B ( 4. a 5. třída ZŠ). Žádáme ředitele základních škol a jejich zřizovatele o podporu 

tohoto projektu v rámci vytváření podmínek pro účast žáků v soutěži. Bližší informace mohou 

poskytnout, okresní rady a sekretáři regionálních rad AŠSK, trenéři mládeže ČMFS a 

restaurace McDonald´s. 

MŠMT převzalo záštitu nad čtvrtým ročníkem atletické soutěže žáků druhých až 

pátých tříd základních škol Kinder olympiády, kterou připravila spolu s Českým atletickým 

svazem společnost Ferrero, na kterou doporučuje školám účast. Bližší informace k soutěži 

poskytne paní Věra Vápenková z Českého atletického svazu, Atletická 100/2 p.s. 40, 160 17 

Praha 6, tel.33355337. 

Studentům středních škol doporučujeme účast v Juniorském maratonu, ve kterém 

vítězové regionálních škol štafetovým způsobem změří svoje síly s účastníky Pražského 

mezinárodního maratonu. Letošní ročník se stejně jako v uplynulém roce běží pod patronací 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Evropské unie. Bližší informace jsou 

k dispozici na školách, nebo na adrese Prague International Marathon, Záhořánského 3, Praha 

2 (Tomáš Mirovský), tel. 249199999209, fax 24923355.  

 

MŠMT doporučuje  ředitelům základních a středních škol v rámci vytváření 

podmínek pro volnočasové aktivity žáků školy iniciovat na školách vznik a podporu  činnosti 

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

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

okresní a regionální rady AŠSK, nebo přímo sekretariát Asociace školních sportovních klubů, 

José Martího 31, 162 52 Praha 6, tel. 02/20562234, 02/20172144, mailová adresa 

www.ftvs.cuni.cz/assk, nebo okresní rady AŠSK.  

Informace organizačního charakteru a přehledu soutěží AŠSK jsou obsahem brožury 

”Školní sportovní soutěže a pohybové aktivity pro rok 2001 - 2002”, které budou k dispozici 

na školských referátech a okresních radách AŠSK v září tohoto roku.  

http://www.ftvs.cuni.cz/assk
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O tělovýchovných aktivitách pro školní mládež a činnosti AŠSK informuje pravidelný 

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

nám. 12, 10100 Praha 10.  

K pravidelnému odběru rovněž doporučujeme odborný časopis pro učitele ”Tělesná 

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

6. 

Školám s odpovídajícím sportovním zařízením a personálním obsazením 

doporučujeme zřídit Centra sportu na školách, která by umožňovala sportovní aktivity žákům 

i jiných škol, které pro sportovní činnost podmínky nemají. Podmínkou zřízení ”Centra” je 

činnost školního sportovního klubu, který má na tuto činnost možnost finanční podpory z 

ústředí AŠSK a podpory ze strany zřizovatele školy. Zřízení ”Centra” se uskutečňuje na 

základě projektu předloženého do výběrové komise AŠSK. Bližší podmínky poskytnou 

ústředí AŠSK nebo okresní a regionální rady AŠSK. 

Učitelům tělesné výchovy doporučujeme účast na 4. pracovním setkání pedagogů, 

největší celostátní akci vzdělávacího charakteru v oblasti školní tělesné výchovy Těloolomouc 

a Tělíčkoolomouc, která se  uskuteční v Olomouci ve dnech 29.8. až 1.9.2001. Celostátní 

akci organizuje Fakulta tělesné kultury Palackého univerzity Olomouc. Konkrétní informace 

je možné získat od Dr. Ferdinanda Mazala, sekretáře Těloolomouc 01, Hynaisova 9, 77200 

Olomouc, tel.068/5418081. Tato celostátní akce je součástí celostátního projektu ověřování 

systému“ Kariérového postupu učitelů”, se kterým je možné se seznámit a zapojit se do něj 

prostřednictvím internetové informace www.karpo.upol.cz. Současně žádáme ředitele škol o 

vytvoření podmínek učitelům škol, na kterých projekt probíhá. 

V roce 1999 vyhlásil ministr školství spolu s předsedou Olympijského výboru 

“Olympijské dny na základních, středních a speciálních školách”, které se setkaly 

s mimořádným ohlasem. MŠMT doporučuje všem ředitelům škol, aby navázali společně 

s místními tělovýchovnými organizacemi na tuto úspěšnou akci a organizovali ji i v novém 

školním roce. Vhodné je spolu se sportovními soutěžemi pořádat doprovodné akce - např. 

literární či hudební soutěže, výstavy kreseb se sportovní tematikou, nebo besedy 

s významnými sportovci. 

V roce 2000 přijala vláda České republiky svým usnesením č. 17 “ Národní program 

rozvoje sportu pro všechny v České republice”, se kterým byli prostřednictvím školských 

úřadů seznámeni všichni ředitelé škol. Vzhledem k závaznosti plnění  “Programu” a 

k případné inspekční činnosti zaměřené na tento program žádáme ředitele škol, aby věnovali 

patřičnou pozornost jeho plnění a realizaci na škole. Jeho součástí je výchova 

k olympionismu, k Fair play, výchova ke zdravému způsobu života, které je možné zařadit 

v rámci mezipředmětových vztahů do obsahové náplně vybraných vyučovacích předmětů. 

Cílem je prevence škod na tělesném a duševním zdraví a osvojení si zdravého životního stylu. 

V rámci kampaně ke zdravému způsobu života je možné vedle programů realizovaných 

v podmínkách školy připravit komponované projekty v rámci města, okresu, nebo kraje. Tyto 

projekty by měly obsahovat  aktivity volnočasové a sportovní, výchovně vzdělávací a 

kulturně společenské. 

 

 

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

 

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

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

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

Věstník MŠMT sešit č. 9/1999). 

http://www.karpo.upol.cz/
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13. Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Gesce odbor 31) 

 

 Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR za pedagogiku (dále jen “Cena”) je 

mimořádným oceněním jednotlivců nebo kolektivů z řad pedagogických pracovníků. Uděluje 

se za celoživotní tvůrčí pedagogickou činnost nebo za významné výsledky v pedagogické 

praxi. Uděluje se ve dvou kategoriích, a to v kategorii  regionálního školství a v kategorii 

vysokého školství.  

 Ceny uděluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy ke Dni učitelů  28. března. 

 Náležitosti návrhu stanoví Statut Ceny zveřejněný na www stránce ministerstva. 

Lhůta k předání návrhů na udělení Ceny v roce 2002 končí 15. ledna 2002. 

 

14. Školní cena Fair play (Gesce odbor  50) 

 

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

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

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

na školních akcích i při sportovních soutěžích. 

 Návrh na udělení ceny s popisem příkladného činu zpracuje pedagogický pracovník a 

s doporučením ředitele školy nebo referátu školství okresního nebo krajského úřadu zašle 

nejpozději do 30. listopadu 2001 na adresu PaedDr. Václav Müller, odbor 50, Karmelitská 7, 

118 12 Praha 1.Podrobnější informace lze nalézt na internetových stránkách MŠMT http: // 

www.msmt.cz/cp 1250/skupina 5/fairplay.htm. 

 
 

15. Informace o vzdělávacích programech EU v oblasti přípravy na 
zaměstnání, vzdělávání a mládeže (Gesce odbor 11)  

. 

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

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

sjednání Rozhodnutí č. 2/2000 a 3/2000 Rady přidružení. Obě Rozhodnutí budou uveřejněna 

ve Sbírce mezinárodních smluv a ve Věstníku MŠMT.  

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

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

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

 

Kontaktní adresy: 
 

Národní agentura Socrates 

U Lužického semináře 13, 118 00  Praha 1 

Tel.: +4202/5753 0504 

Fax: +4202/5753 2407 

E-mail: socrates@csvs.cz 

http://www.csvs.cz/socrates 
 

Národní agentura Leonardo da Vinci 
Národní vzdělávací fond, o.p.s. 
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Václavské nám. 43, 110 00 Praha 1 

Tel.: +4202/242 151 78 

Fax: +4202/242 145 33 

E-mail: leonardo@nvf.cz 

http://www.nvf.cz/leonardo 
 

Česká národní agentura Mládež  

Na Poříčí 12 

115 30 Praha 1 

Tel.: +4202/24 87 22 80-83 

Fax: +4202/24 87 22 80 

E-mail: youth@youth.cz 

http://www.youth.cz 

 

 

16. Opatření k prevenci násilí a šikanování mezi žáky (Gesce odbor 51)  

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

 a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j. 

28275/2000-22. Podmínkou úspěšnosti výchovné práce škol v  této oblasti je včasné 

zjištění všech projevů fyzického a psychického násilí mezi žáky. Nejefektivněji se 

těmto projevům čelí v počáteční fázi, kdy mají podobu nadávek, posměšků a 

zlomyslných “legrací”, a to dříve, než kulminují ve fyzické  poškozování oběti či 

v její psychické týrání. Obtíže však spočívají ve skutečnosti, že se pedagogové o 

těchto případech včas nedovídají a nebo jim nevěnují potřebnou pozornost. Proto 

vyzýváme především třídní učitele, aby  více sledovali vývoj sociálních vztahů mezi 

žáky a naslouchali těm signálům od dětí i rodičů, které by mohly  vést k odhalení 

jakýchkoliv projevů agrese. Násilí a šikanování se dnes v  nějaké podobě vyskytuje 

téměř na všech školách, nemusí souviset s úrovní výchovně vzdělávací práce školy a 

není výjimkou ani na velmi dobrých školách. Proto řešení  případů skrytého  

šikanování nebude předmětem kritiky a negativního hodnocení školy Českou školní 

inspekcí. Naopak bude vyjádřena podpora a pomoc těm školám, které ji budou při 

řešení obtížných případů potřebovat. Sledujte nabídku kurzů 

pedagogicko-psychologických poraden a pedagogických center. Budou určeny školním 

metodikům prevence, výchovným poradcům i zájemcům z  řad učitelů a budou 

obsahovat diagnostické postupy a speciální metodiku řešení šikanování, která je 

poněkud odlišná od řešení běžných kázeňských přestupků. Všechny základní školy, 

speciální školy a střední školy obdrží od MŠMT publikaci M. Koláře: Bolest 

šikanování (Portál 2001), která popisuje konkrétní případy a jejich řešení, a proto 

může posloužit jako metodická příručka.  

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

stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, pod odkazem Mládež. Ve 

školním roce 2001/2002 bude v návaznosti na tento pokyn probíhat školení okresních 

metodiků preventivních aktivit a školení metodiků prevence na školách. Školení bude 

probíhat pod patronací IPPP. Další informace nebo konzultace jsou možné na č. tel. 

57193 616, MUDr. Millerová. 
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17. Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže (Gesce odbor 
51) 

 

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

na období let 2001 - 2004 akceptuje  výsledky a analýzy Koncepce prevence zneužívání 

návykových látek a dalších sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 1998 - 

2000. 

Strategie pro léta 2001 -  2004 navazuje na cíle a hodnotový rámec koncepce 

prevence na období  let 1998 - 2000, systémově optimalizuje její kvalitativní parametry a 

aktualizuje některé  koncepční kroky v souvislosti s reformou veřejné správy. 

Je v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání v oblasti, která se týká změny 

vnitřního klimatu školy, vztahů žáků a pedagogů a vytváření klíčových kompetencí pro 

osobní život i budoucí uplatnění mladých lidí. Byla vytčena i některá opatření k efektivnější 

realizaci prevence sociálně patologických jevů v oblasti koordinační uvnitř resortu i 

v meziresortních aktivitách. 

  Plné znění Strategie prevence je od května zveřejněno na webových stránkách MŠMT, 

odkaz mládež. Kontaktní osoba pro další informace: MUDr.E.Millerová , tel. 57193616. 

 

18. Informace o zřízení příspěvkových organizací MŠMT (Gesce odbor 51)  

 

K 31. 8. 2000  byly zřízeny dvě příspěvkové organizace MŠMT a to:  

Středisko výchovy, informací a služeb (SVIS) Prachatice, Ševčíkova 273, PSČ 383 01 

a Institut zájmového vzdělávání (IZV) Hořovice, Sv. Čecha 455, PSČ 268 01, které 

jsou metodickými pracovišti MŠMT pro střediska volného času, SVIS Prachatice pak i 

pro ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu. Zájemci o spolupráci mohou 

kontaktovat přímo pracovníky obou organizací, ředitele IZV Mgr. Jiřího Veverku, č.tel. 

0316/51 43 56 a Mgr. Pavla Fencla, ředitele SVIS, č. tel.:0338/31 04 07.  

19. Informace o obsahu výchovy hlavních vedoucích táborů a možných 
školitelích (Gesce odbor 51) 

 

Od 1. 4. 2001 je pro SVČ otevřena možnost stát se školicím pracovištěm pro 

vzdělávání hlavních vedoucích táborů, pořádaných nestátními organizacemi i SVČ. 

Informace o obsahu školení, možnostech stát se školicím pracovištěm i kontaktní 

adresy jsou zveřejněny na web stránkách MŠMT, odkaz Mládež.   

 
 

20. Informace o schválených tiskopisech  pedagogické dokumentace 
(Gesce odbor 20) 

 

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

rok 2001/2002, je zveřejněn ve Věstníku MŠMT sešit 9/2000, ročník LVI pod č.j. 

22476/2000-20 a na internetových stránkách MŠMT v oddíle Informační stránka. 

Úřední dokumenty vydávané školou  se opatří otiskem kulatého razítka školy s 

malým státním znakem České republiky a názvem školy shodným s názvem uvedeným 

v Rozhodnutí  o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení.  
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Náležitosti a užití razítka se řídí § 1 a § 3 zákona č. 68/1990 Sb., o užívání státního 

znaku a státní vlajky České republiky, ve znění pozdějších předpisů,  § 2 vyhl. č. 435/1990 

Sb., kterou se stanoví podrobnosti užívání státního znaku a státní vlajky České republiky, ve 

znění pozdějších předpisů,  § 4 vyhl. č. 291/1991 Sb., o základní škole, ve znění pozdějších 

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

 

 

21. Informace o učebnicích a učebních textech používaných ve školách,  
v nichž se plní povinná školní docházka,  které byly schváleny  MŠMT 

(Gesce odbor 20) 

 

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

učební texty podle následujících pokynů: 

 Platný seznam učebnic a učebních textů pro školní rok 2001/2002, kterým byla 

udělena schvalovací doložka MŠMT, je zveřejněn ve Věstníku MŠMT sešit 4/2001 a 

na internetových stránkách MŠMT. Ve Věstníku MŠMT sešit 11/2001 vyjde tento 

seznam znovu s tím, že bude doplněn o schválené tituly vydané v období od března do 

října 2001. 

 Ministerstvo upozorňuje, že podle zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě 

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

pozdějších předpisů, se vedle učebnic a učebních textů uvedených v seznamu vydaném 

MŠMT  mohou na školách používat i jiné učebnice a učební texty. Podle uvážení 

ředitele školy se tedy mohou používat i učebnice, kterým skončila platnost schvalovací 

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

doložkou uváděny. 

 Bezplatné poskytování učebnic a učebních textů žákům základních škol, 

odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a osmiletých konzervatoří v oboru tanec, 

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

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

znění nařízení vlády  č. 195/1996 Sb.  

 

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

školských zařízení (Gesce odbor 21)  

 

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

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

a prováděcí předpisy ministerstva. Jedná se o tyto předpisy: 

Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k postupu při zařazování škol, 

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

zařízení, provádění změn v těchto údajích a k řízení o vyřazování škol, předškolních zařízení 

a školských zařízení ze sítě, č.j. 16 394/2001-21 ze dne 23. května 2001. Tato směrnice bude 

publikována ve Věstníku vlády.     

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

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

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

sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, č.j. 30 005/2000-VŘII/2, ze dne 20. 2. 

2001. 
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  Vzhledem k zásadním kompetenčním změnám, vyplývajícím z novely zákona            

č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství a platnosti zákona č. 157/2000 Sb., o 

přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetků krajů, 

doporučujeme postupovat důsledně podle výše uvedených předpisů. 

   

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

 

Střední školy při vyplňování kódu studijního nebo učebního oboru na vysvědčeních 

postupují podle vyhlášky č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů, 

a v souladu s Opatřením Českého statistického úřadu ze dne 16. června 1998 k zavedení 

Klasifikace kmenových oborů vzdělání a uvádějí souběžně  kódy JKOV a KKOV až do 

přijetí nových legislativních předpisů. 

Stejným způsobem při vyplňování vysvědčení a diplomů postupují vyšší odborné 

školy.  

 

24. Informace o resortních statistických zjišťováních v roce 2001  (Gesce 
ÚIV)  

 

 Opatření ČSÚ, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 2001, 

bylo publikováno ve Sbírce zákonů, částka 109/2000. Statistické zpracování provádějí 

referáty školství okresních úřadů, Magistrátů města Brna, Ostravy a Plzně, odbory školství 

krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy a Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV), 

Senovážné nám. 26, P. O. BOX č. 1, 110 06  Praha 1. 

Data jsou předávána na předepsaných technických nosičích podle metodických 

pokynů MŠMT a ÚIV.  Bližší informace a aktuální zprávy ke statistickým zjišťováním lze 

získat na internetové adrese http://www.uiv.cz/dsi/so.html.  

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

přímo řízených MŠMT: 

Značka Název zjišťování 

Lhůta k poskytnutí 

údajů 

zpravodajskou 

jednotkou 

          

Škol (MŠMT) V 1-01 Výkaz o mateřské škole 5. 10. 2001 

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

samostatném, při mateřské škole, při víceleté 

střední škole 

5. 10. 2001 

Škol (MŠMT) V 3-01 Výkaz o základní škole 5. 10. 2001 

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

speciálních-specializovaných třídách 

5. 10. 2001 

Škol (MŠMT) V 4-01 Výkaz o speciálních školách 5. 10. 2001 

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

střední škole, o odborném  učilišti, praktické škole 

5. 10. 2001 
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Škol (MŠMT) V 4b-01 Příloha k výkazu o speciálních školách o 

základní-zvláštní škole 

5. 10. 2001 

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

škole, rehabilitační třídě a přípravném stupni 

5. 10. 2001 

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

škole 

5. 10. 2001 

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

 do 1. roč. denního studia na středních školách 

14. 6. 2001 

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

škole-konzervatoři 

5. 10. 2001 

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

škole-konzervatoři 

5. 10. 2001 

Škol (MŠMT) V 10-01 Výkaz o vyšší odborné škole 19. 10. 2001 

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

výchovy 

19. 10. 2001 

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

mládeže 

5. 11. 2001 

Škol (MŠMT) V 17-01 Výkaz o společném stravování dětí a mládeže 19. 10. 2001 

Škol (MŠMT) V 18-01 Výkaz o státní jazykové škole 5. 10. 2001 

Škol (MŠMT) V 19-01 Výkaz o domově mládeže 19. 10. 2001 

Škol (MŠMT) V 23-01 Výkaz o pedagogicko-psychologické poradně 7. 1. 2002 

Škol (MŠMT) V 24-01 Výkaz o základní umělecké škole 19. 10. 2001 

Škol (MŠMT) V 24a-01 Příloha  k výkazu o základní umělecké škole 19. 10. 2001 

Škol (MŠMT) V 25-01 Výkaz o středním odborném učilišti, učilišti 5. 10. 2001 

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

třídě s rozšířenou výukou tělesné výchovy střední 

škole a základní škole 

5. 10. 2001 

Škol (MŠMT) V 27-01 Výkaz o středisku praktického vyučování 5. 10. 2001 

Škol (MŠMT) V 33-01 Výkaz o speciálně pedagogickém centru 7. 1. 2002 

Škol (MŠMT) V 34-01 Výkaz o středisku výchovné péče pro děti a mládež 19. 10. 2001 

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

dětí a mládeže 

7. 1. 2002 

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

školských zařízeních 

5. 10. 2001 

Škol (MŠMT) V 41-01 Přijímací řízení ke studiu na vyšší odborné škole 5. 10. 2001 

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

prostředcích v regionálním školství 

17. 4. 2001 

16. 7. 2001 

15.10. 2001 

21. 1. 2002 
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25. Informace o poskytování dotací občanským sdružením (Gesce odbor 
22,51)   

 

Poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR občanským sdružením působícím v oblasti 

regionálního školství v roce 2002 

(Gesce odbor 22) 

 

           Dotace občanským sdružením působícím v oblasti regionálního školství mohou být 

poskytnuty pouze občanským sdružením, která jsou právnickými osobami, vznikla registrací 

a vyvíjejí činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen ”sdružení”). Finanční prostředky mohou být použity pouze na neinvestiční 

výdaje. Na dotaci ze státního rozpočtu není právní nárok. Dotace budou sdružením 

poskytovány až po schválení státního rozpočtu na rok 2002 a po výběrovém řízení na MŠMT, 

a na základě písemných rozhodnutí. Při poskytování dotací stanoví ministerstvo jednoznačně 

závazné účely a podmínky pro jejich použití. 

Postup a veškeré  podmínky pro poskytování, používání a vyúčtování dotací jsou 

podrobně uvedeny v Metodickém pokynu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro 

realizaci Programu na podporu činnosti občanských sdružení působících v oblasti 

regionálního školství v roce 2002 (zveřejněno ve Věstníku MŠMT sešit č.3/2001) a na 

internetové stránce MŠMT - www.msmt.cz ).  

 

 

 

 

 

 

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace v roce 

2002  

(Gesce odbor 51) 

 

Text dotační politiky bude zveřejněn v Učitelských novinách formou inzerátu a 

v plném znění bude zveřejněn na webových stránkách MŠMT pod odkazem Mládež. 

Upozorňujeme především představitele malých a regionálních sdružení, včetně sdružení při 

školách, která nejsou zastřešena Unií rodičů, aby ve vyhlášeném textu pečlivě sledovali 

termín předkládání žádostí i místo předložení.   

 

 

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

 

 Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy podle stavu k 

1.1.2001 je obsažen ve  Věstníku MŠMT sešitu 2/2001, který je zároveň publikován na 

internetové stránce MŠMT. Na této stránce jsou pravidelně publikovány další pokyny a 

instrukce vydávané MŠMT.  
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27. Informace o rozvojovém programu DVPP (Gesce odbor 25) 

  

Obecné zásady rozvojového programu Dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků v roce 2001 

 
 

Pro rok 2001 byly stanoveny tyto priority: 

 

Priority řešené vyčleněním účelově vázaných prostředků na DVPP: 

 vzdělávání v oblasti cizích jazyků 

 vzdělávání ředitelů  

 zpřístupnění DVPP malotřídním školám 

 

 

Priority řešené grantovým způsobem: 

 podpora DVPP v regionech 

 vytváření podmínek integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách 

běžného vzdělávacího proudu     

 podpora inovačních projektů DVPP 

 podpora tvorby modelových školních vzdělávacích programů    

   

Zásady grantové realizace rozvojového programu DVPP: 

 O finanční prostředky rozdělované grantovým způsobem se mohou ucházet všechny školy 

a školská zařízení bez ohledu na zřizovatele, popř. další subjekty (vzdělávací zařízení 

DVPP, PC, komerční subjekty, nevládní neziskové organizace apod.). 

 Finanční prostředky na vybrané projekty v rámci jednotlivých tematických okruhů budou 

vybraným školám a subjektům uvolňovány na základě písemné smlouvy.  U škol, 

předškolních a školských zařízení, PC a OPŘO se prostředky přidělují úpravou rozpočtu 

(přímo, popř. ve 3. čtvrtl. 2001 prostřednictvím okresních úřadů) nebo prostřednictvím 

kraje. 

 Podmínky získání dotace a postup žadatelů o dotaci na grant jsou upraveny metodickými 

pokyny MŠMT č.j. 16 989/2001-25 a 17 720/01-25. 

 

 

Charakteristika programů 

 

1. Program vzdělávání v oblasti cizích jazyků     

Cíl: Podpořit vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků. 

 

Program je rozčleněn do tří oblastí. Všichni pedagogičtí pracovníci mohou čerpat 

prostředky na vysokoškolské studium vedoucí k získání další aprobace a ke zvýšení 

vybavenosti vedoucí k získání jazykového certifikátu (viz Aktivita 1 a 2). Zvlášť je vyčleněna 

Aktivita 3, určená učitelům cizích jazyků jako specifické cílové skupině. Zlepšení jazykových 

dovedností učitelů cizích jazyků má přímý dosah do pedagogické praxe. Finanční prostředky 

budou vyčleněny jako účelově vázané. 
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Aktivita 1 – vysokoškolské vzdělávání pedagogických pracovníků 

Úhrada nákladů spojeným s VŠ studiem vedoucím k doplnění, rozšíření či zvýšení 

kvalifikace učitelů (s odbornou a pedagogickou způsobilostí i bez ní). Finanční prostředky 

mohou být použity na úhradu studia nebo jeho části, na úhradu učebnic nezbytných k tomuto 

studiu, dále na úhradu cestovného a diet. 

 

Aktivita 2 - Zvýšení jazykové vybavenosti pedagogických pracovníků vedoucí k jazykovým 

certifikátům 

 Úhrada nákladů na studium vedoucí k nabytí certifikátů. Finanční prostředky mohou 

být použity na úhradu školného nebo jeho části, úhradu učebnic nezbytných k tomuto studiu, 

dále na úhradu poplatků za vykonání jazykové zkoušky, úhradu cestovného a diet. Pro rok 

2001 je seznam jazykových zkoušek a certifikátů omezen na jazyky: angličtina, němčina a 

francouzština. 

 

Aktivita 3 – Zlepšování jazykových dovedností učitelů cizích jazyků 

V rámci tohoto programu je možno hradit učitelům cizích jazyků kurzovní poplatky 

v kurzech cizího jazyka (konverzační, rozšiřující, zdokonalující atd.) v souladu s aprobací 

učitele. Finanční prostředky mohou být použity na úhradu kurzovného, úhradu učebnic 

nezbytných k tomuto studiu, dále na cestovné a diety. 

 

2. Program vzdělávání ředitelů        

Cíl: Podpořit vzdělávání ředitelů v oblasti školského managementu. Oddělit prostředky určené 

na vlastní vzdělávání ředitelů škol, popř. jejich zástupců. 

 

Finanční prostředky budou vyčleněny jako účelově vázané na systematické vzdělávání 

ředitelů škol a školských zařízení, popř. jejich zástupců. Takto vyčleněné prostředky může 

škola nebo školské zařízení čerpat na hrazení nákladů spojených se studiem školského 

managementu organizovaným vysokými školami nebo s návštěvou cyklu kursů školského 

managementu ve vzdělávacích zařízeních s osvědčením MŠMT o způsobilosti k pořádání akcí 

v systému DVPP (náklady na studium, ubytování a stravování apod.).  

Pokud ředitel nebo zástupce ředitele školy či školského zařízení neprojeví zájem o 

studium či kurz z oblasti školského managementu, použije ředitel školy tyto prostředky na 

vlastní vzdělávání (např. jazykové či jiné). 

 

3. Program zpřístupnění DVPP malotřídním školám         

Cíl: Umožnit účast na akcích DVPP pedagogickým pracovníkům malotřídních škol, v nichž je 

obtížná zastupitelnost. 

 

Finanční prostředky jsou určeny na zajištění náhrady vyučujících v malotřídních 

školách v době účasti na akcích DVPP, neboť rozpočet určený na DVPP je dán počtem žáků 

školy a účast na akci DVPP znamená zvýšenou finanční zátěž. Jedná se zejména o úhradu 

poplatků a doprovodných plateb za DVPP (cestovní náklady, diety, nákup literatury), dále o 

úhradu suplování za učitele účastnícího se akce DVPP. Finanční prostředky jsou vyčleněny 

jako účelově vázané a může je čerpat pouze malotřídní škola. s maximálně 5 třídami, kde 

přepočtený počet učitelů činí max. 6.  

 Finanční prostředky budou vyčleněny jako účelově vázané. 

 

 

4. Navýšení prostředků účelově vázaných na DVPP                    
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Cíl: Zpřístupnit DVPP řadovým pracovníkům škol, motivovat školy k vzdělávání 

pedagogických pracovníků. 

 

Vyčleněné prostředky budou využity k navýšení základní úrovně prostředků účelově 

vázaných na DVPP, tj. normativně rozepsány. Účelově vázané finanční prostředky jsou 

přidělovány školám a školským zařízením zřizovaným obcemi, kraji a státem v souladu 

s metodikou sekce ekonomické MŠMT (viz Způsob převádění finančních prostředků ze 

státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtů obcí a krajů a do rozpočtů okresních úřadů 

v roce 2001, který byl schválen usnesením vlády č. 1218 ze dne 4.12.2000). 

 

 

 

Programy řešené grantovým způsobem: 

 

1. Program regionálního DVPP        

Cíl: Podpořit rozvoj DVPP v jednotlivých krajích se zřetelem na regionální specifika.  

 

Regionální pedagogická centra připraví návrh tematických okruhů regionálního 

programu, který bude obsahovat priority kraje. Rozmezí příspěvku na jeden projekt se 

pohybuje od 50 tis. Kč do 100 tis. Kč. Finanční prostředky nelze užít na nákup elektroniky, 

softwaru atd. Finanční prostředky budou rozděleny rovnoměrně (500 tis. na kraj). 

 O finanční prostředky na projekty v rámci programu regionálního DVPP se mohou 

ucházet školy a školská zařízení (včetně školských volnočasových zařízení) zařazená v síti 

škol bez ohledu na zřizovatele, zařízení DVPP, komerční subjekty i neziskové organizace.  

Pedagogická centra a další přímo řízené organizace MŠMT se o prostředky ucházet nemohou. 

 Poskytnuté finanční prostředky budou v termínu stanoveném smlouvou vyúčtovány 

MŠMT. 

 

2. Program vytváření podmínek integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

ve školách běžného vzdělávacího proudu             

Cíl: Podpořit způsobilost pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti 

vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (tj. žáků se zdravotním 

postižením). 

 

Program je rozčleněn do tří modulů. Při vlastní realizaci budou jednotlivé moduly dále 

rozpracovány do dílčích obsahově uzavřených a označených modulů pro perspektivní využití 

při hodnocení celkové dosažené úrovně v rámci stanovených požadavků odborného růstu 

pedagogických pracovníků. DVPP. Finanční prostředky mohou být využity na organizační 

zajištění, úhradu studijních materiálů, cestovní náhrady, příp. ubytování. 

 

Modul 1 

Tvorba individuálních vzdělávacích programů 

 

Modul 2 

Speciální metodika a didaktika vzdělávání dětí/žáků podle druhu a stupně postižení 

 

Modul 3 

Nástroje pedagogické diagnostiky a vyhodnocování výsledků vzdělávání dětí a žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami  
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  O finanční prostředky na projekty se mohou ucházet školy a školská zařízení bez 

ohledu na zřizovatele, zařízení DVPP, komerční subjekty i neziskové organizace. 

 Poskytnuté finanční prostředky budou v termínu stanoveném smlouvou vyúčtovány 

MŠMT. 

 

3. Program podpory inovačních projektů DVPP      

Cíl: Podpořit inovační projekty v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen 

DVPP), a to na různých úrovních od jednotlivých nových seminářů či školení, přes úroveň 

školních projektů až po projekty regionálního či celostátního významu. Cílem je podpořit 

zejména projekty iniciované na úrovni zařízení DVPP, škol i školských zařízení samotných 

(včetně volnočasových zařízení), projekty, jejichž realizace je potřebná, ale ne vždy 

zvládnutelná v současném systému financování DVPP. 

 

Inovační projekt DVPP je takový projekt zabývající se dalším vzděláváním 

pedagogických pracovníků, který do DVPP vnáší novou kvalitu zejména v metodice, formě či 

obsahu DVPP, v zaměření akce DVPP na nové skupiny příjemců, nové cíle, či projekt, který 

zasazuje akci DVPP do nového kontextu. 

Maximální přidělovaná částka bude činit 100 tis. Kč, minimální výše příspěvku na 

projekt je 50 tis. Kč. 

 Poskytnuté finanční prostředky budou v termínu stanoveném smlouvou vyúčtovány 

MŠMT. 

 

4. Program podpory tvorby modelových školních vzdělávacích programů      

Cíl: Podpořit tvorbu modelových školních programů vycházejících z koncepce rámcových    

programů a ze zásad tvorby školních vzdělávacích programů. 

 

Vyčleněné finanční prostředky budou použity na přípravu seminářů vybraných škol 

podílejících se na přípravě modelových školních vzdělávacích programů.  Závazným 

výstupem tohoto programu je vypracování školního vzdělávacího programu v souladu s 

rámcovým vzdělávacím programem a implementace tohoto programu ve škole. Finanční 

prostředky budou použity na úhradu účasti na akcích DVPP, pozvání lektorů na školu, 

konzultační činnost.   

Výsledné modelové programy budou použity pro implementační manuál, ředitelé a učitelé 

škol budou doškoleni na lektory pro potřeby pedagogických center a zkušenosti nabyté během 

programu budou použity k optimalizaci implementačního procesu i rámcového vzdělávacího 

programu. 

 Poskytnuté finanční prostředky budou v termínu stanoveném smlouvou vyúčtovány 

MŠMT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Přehled soutěží a přehlídek (Gesce odbor 51)  
 

1. Systém organizace a financování soutěží a přehlídek ve školním roce 2001/2002 
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s vyhláškou č. 431/1992 Sb., o 

organizaci a financování soutěží a přehlídek žáků předškolních zařízení, škol a školských 

zařízení, ve znění novely č.182/1998 Sb., (dále jen ”vyhláška”) zveřejňuje každý rok do 30.6. 

přehled soutěží a přehlídek (dále jen “soutěže”) pro nadcházející školní rok, které vyhlašuje.  

Ve školním roce 2000/01 okresní a oblastní (krajská) kola převážné části soutěží byla 

finančně zabezpečena MŠMT prostřednictvím pedagogických center. Již na konci roku 2000 

bylo rozhodnuto, že počínaje školním rokem 2001/02 budou krajská (dosud oblastní) kola 

soutěží organizována samostatně ve všech 14 krajích.  Na základě vyjádření krajských 

úřadů k materiálu č.j. 13 622/2001-51 ”Návrh uceleného systému organizace a financování 

soutěží a přehlídek” MŠMT rozhodlo, že realizaci krajských a okresních kol vybraných 

soutěží budou zabezpečovat od školního roku 2001/02 krajské úřady, kterým MŠMT 

delimituje příslušné finanční prostředky, které bude mít rozpočtované na soutěže pro 

kalendářní rok 2002.  

Krajským úřadům bude doporučeno, aby při organizaci soutěží spolupracovaly 

se stávajícími pedagogickými centry, která kvalitně zabezpečila organizaci soutěží a 

přehlídek ve školním roce 2000/01,  některá i v předchozích letech, a která mají dostatek 

zkušeností v této oblasti. Zásadní je především spolupráce v období září – prosinec 2001, kdy 

se začínají rozbíhat nové ročníky soutěží, ale krajům budou poskytnuty finanční prostředky na 

soutěže až v roce 2002. 

Počet soutěží typu A vyhlašovaných pro školní rok 2001/02 se snížil o 7 ve srovnání 

s počtem těchto soutěží vyhlášených pro školní rok 2000/01 (z 54 na 47). Ubyla soutěž 

Mezinárodní programování (o jejím vyřazení bylo rozhodnuto již dříve) a 3 sportovní soutěže 

byly nahrazeny 2 novými. Do soutěží “typu C” byly přeřazeny 3 soutěže (Alšova země, 

Gymnazia Cantant, Pedagogická poema) a z přehledu byly vyřazeny 2 soutěže (Soutěž 

recitátorů a recitačních kolektivů Turistický sraz DD). Z kategorie I do kategorie II byly 

přeřazeny 3 soutěže (Turnaj mladých fyziků, Pythagoriáda a Soutěž v grafických 

předmětech). Naopak soutěže v oblasti speciálního školství byly přeřazeny z kategorie II do 

kategorie I (děti a mládež z dětských domovů, dětských výchovných ústavů a výchovných 

ústavů pro mládež nemají možnost hradit stravování resp. ubytování). 

Počet soutěží typu B se snížil z loňských 20 na 19. Opět došlo k tomu, že 3 sportovní soutěže 

byly nahrazeny 2 novými. 

Počet soutěží typu C se zvýšil z 41 na 44. Přibylo 8 soutěží - Pro Bohemia, Ahoj z prázdnin, 

Příroda kolem nás, Kniha a já, Mezinárodní šachový turnaj zdravotně postižené mládeže, 

Talentum,  Festival hotelových škol, Zlatý pohár LINDE a 3 soutěže uvedené výše. Naopak 

ubylo 7 soutěží - Pohár ve šplhu, Project Time Capsule, Debatní program Karl Popper, 

Eurorebus, Je ještě čas …!?, Zlatá zebra, Gastrosalon Hronov a Gastroden. 

 

2. Přehled soutěží a přehlídek vyhlášených pro školní rok 2001/2002 

 

Níže uvedený přehled obsahuje soutěže, které MŠMT pro školní rok 2001/2002: 

- vyhlašuje a finančně v celém rozsahu zabezpečuje (dle § 3, odst. 3, písm. a vyhlášky - dále 

jen ”soutěže typu A”), 

- spoluvyhlašuje a finančně na ně přispívá (dle § 3, odst. 3, písm. b vyhlášky - dále jen 

”soutěže typu B”),  

- po předchozí dohodě s vyhlašovateli doporučuje uskutečnit; finančně na nich neparticipuje 

(dle § 3, odst. 6 vyhlášky - dále jen ”soutěže typu C”). 

Soutěže typu A i soutěže typu B jsou dle § 5, odst. 2 vyhlášky rozděleny podle způsobu 

financování do dvou kategorií. V kategorii I hradí organizátor veškeré výdaje, v kategorii II 

hradí organizátor veškeré výdaje s výjimkou nákladů na stravování a ubytování. 



Příloha č. 2 

 32 

MŠMT bude financovat soutěže typu A a B do výše, kterou mu umožní rozpočet 

na rok 2002. Současně si vyhrazuje právo dalších možných úprav v návaznosti na vývoj 

státního rozpočtu. 

V přehledu jsou soutěže rozděleny podle jejich obsahu a zaměření do čtyř oblastí - 

předmětové soutěže, umělecké soutěže, sportovní soutěže a soutěže z oblasti speciálního 

školství. U jednotlivých soutěží jsou uvedeny kategorie (obory), postupová kola, příp. termíny 

konání jednotlivých kol a místo konání ústředního kola. Stejně jako v předchozích letech jsou 

uvedeny u všech soutěží kontaktní adresy. U soutěží typu B je spoluvyhlašovatel uveden 

v závorce. 

1. Soutěže typu A a B 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle § 3 odst. 3 písm. a), resp. b) 

vyhlášky MŠMT ČR č. 431/1992 Sb., o organizaci a financování soutěží a přehlídek žáků 

předškolních zařízení, škol a školských zařízení, ve znění vyhlášky MŠMT č. 182/1998 Sb., pro 

školní rok 2001/2002 následující soutěže: 

1.1. Soutěže typu A 

1.1.1. Předmětové soutěže 

Kategorie I: 

A 1) Matematická olympiáda (51. ročník, odborný garant Jednota českých matematiků 

a fyziků) - 8 kategorií dle ročníku školy + kategorie P 

SŠ A - Š (4.12.2001), K (15.1.2002), Ú (7.-10.4.2002) 

B, C - Š (22.1.2002), K (26.3.2002) 

P - ŠD, K (1/2002), Ú (10.-13.4.2002) 

ZŠ Z9 - ŠD, O (31.1.2002), K (20.3.2002) 

Z8, Z7, Z6, - ŠD, O (10.4.2002) 

Z5 - ŠD, O (31.1.2002) 

Kontaktní adresa: RNDr. Karel Horák, CSc., tajemník soutěže, Jednota českých matematiků a 

fyziků, Žitná 25, 117 10  Praha 1, tel. 02/22 09 07 11, e-mail: horakk@math.cas.cz. 

A 2) Fyzikální olympiáda (43. ročník, odborný garant Jednota českých matematiků a 

fyziků) - 7 kategorií dle ročníku školy 

SŠ A - Š (do 7.1.2002), K (18.1.2002), Ú (21.-24.3.2002) 

B, C, D - Š (do 5.4.2002), K (26.4.2002) 

ZŠ E - Š (do 22.3.2002), O (3.4.2002), K (10.5.2002) 

F - Š (do 22.3.2002), O (3.4.2002) 

G (Archimédiáda) - Š (do 7.5.2002), O (27.-31.5.2002) 

Kontaktní adresa: Prof. RNDr. Ivo Volf, CSc., předseda a tajemník soutěže, Katedra fyziky 

Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, V. Nejedlého 573, 500 03  Hradec Králové, 

tel. 049/50 61 190, fax 049/55 13 890, e-mail: ivo.volf@uhk.cz. 

A 3) Chemická olympiáda (38. ročník) - 5 kategorií dle zaměření a ročníku školy 

SŠ A - Š (9.11.2001), K (7.-8.12.2001), Ú (1-2/2002, Brno) 

B - Š (7.-8.3.2002), K (5.-6.4.2002) 

C - Š (7.-8.3.2002), K (19.-20.4.2002) 

SŠ s odb. zaměř. E - Š (9.11.2001), K (7.-8.12.2001), Ú (1-2/2002, Brno) 

ZŠ D - Š (8.2.2002), O (7.- 8.3.2002), K (10.- 11.4.2002) 

Kontaktní adresa: PaedDr. Eva Schneiderová, IDM MŠMT, Sámova 3, 101 00  Praha 10, tel. 

02/71 74 60 98, 71 74 59 36, fax 02/71 74 69 23, e-mail: schneiderova@idm-msmt.cz, 

www.idm-msmt.cz. 

A 4) Biologická olympiáda (36. ročník) - 4 kategorie dle ročníku školy 

SŠ A - Š (8.2.2002), K (22.3.2002), Ú (6.-11.5.2002) 
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B - Š (8.2.2002), K (12.4.2002) 

ZŠ C - Š (24.2.2002), O (19.4.2002), K (17.5.2002) 

D - Š (31.3.2002), O (24.5.2002) 

Kontaktní adresa: Ing. Otto Hoffmann, IDM MŠMT, Sámova 3, 101 00  Praha 10, tel. 02/71 

74 59 36, 71 74 66 16, fax 02/71 74 69 23, e-mail: hoffmann@idm-msmt.cz, 

www.idm-msmt.cz. 

A 5) Soutěže v cizích jazycích - 6 jazyků (němčina - N, angličtina - A, francouzština - F, 

ruština - R, španělština - Š, latina - L); konverzační soutěže s důrazem na ústní projev 

(s výjimkou latiny - ve všech postupových kolech formou písemného testu); vždy ve 2-5 

kategoriích dle ročníku, příp. typu školy 

N: ZŠ I. A, I. B (RVJ) - Š (12/2001), O (1/2002)  

II. A, II. B (RVJ) - Š (12/2001), O (1/2002), K (2/2002), Ú (3/2002) 

SŠ III - Š (12/2001), O (1/2002), K (2/2002), Ú (3/2002) 

A: ZŠ I. A, I. B (RVJ) - Š (1/2002), O (2/2002) 

II. A, II. B (RVJ) - Š (1/2002), O (2/2002), K (3/2002), Ú (4/2002) 

SŠ III - Š (1/2002), O (2/2002), K (3/2002), Ú (4/2002) 

F: ZŠ A1, A2; SŠ B1, B2 - Š (1/2002), K (do 15. 3. 2002), Ú (4/2002) 

R: SŠ I, SŠ II - Š (1/2002), K (3/2002), Ú (4/2002) 

Š: SŠ I, SŠ II - Š (1/2002), K (3/2002), Ú (4-5/2002) 

L: SŠ A, SŠ B - Š (1/2002), R (3/2002), Ú (4/2002) 

Kontaktní adresa: pro A, N Ing. Miroslava Fatková; pro F, R, Š, L Mgr. Dita Váchová, IDM 

MŠMT, Sámova 3, 101 00  Praha 10, tel. 02/71 74 69 82, 71 74 71 62, fax 02/71 74 69 23, 

e-mail: fatkova@idm-msmt.cz, vachova@idm-msmt.cz, www.idm-msmt.cz. 

A 6) Olympiáda v českém jazyce (28. ročník) - 2 kategorie dle ročníku školy 

ZŠ, SŠ - Š (1/2002), O (3/2002), K (4/2002), Ú (6/2002) 

A 7) Dějepisná olympiáda (dříve Soutěž mladých historiků) (31. ročník) - 1 kategorie dle 

ročníku školy 

ZŠ - Š (12/2001), O (2/2002), K (4/2002), Ú (5-6/2002) 

Kontaktní adresa u soutěží A/6 a A/7: PaedDr. Eva Schneiderová, IDM MŠMT, Sámova 3, 

101 00  Praha 10, tel. 02/71 74 60 98, 71 74 59 36, fax 02/71 74 69 23, e-mail: 

schneiderova@idm-msmt.cz, www.idm-msmt.cz. 

A 8) Zeměpisná olympiáda (4. ročník) -  4 kategorie dle ročníku školy 

ZŠ A (6. roč.), B (7. roč.), C (8. a 9. roč.); SŠ D - Š (do 28.2.2002), O (20.3.2002), K 

(5.4.2002), Ú (2.-3.5.2002) 

Kontaktní adresa: Mgr. Klára Grimmová, Katedra geografie Pedagogická fakulta Masarykovy 

univerzity, Poříčí 7, 603 00  Brno, tel. 05/43 12 92 20, fax 05/43 12 91 09, e-mail: 

grimmova@jumbo.ped.muni.cz. 

A 9) Středoškolská odborná činnost (24. ročník) - 17 oborů 

SŠ - Š (3/2002), (O) (4/2002), K (do 15.5.2002), Ú (6/2002, Holešov) 

Kontaktní adresa: Ing. Miroslava Fatková, IDM MŠMT, Sámova 3, 101 00  Praha 10, tel. 

02/71 74 69 82, 71 74 71 62, fax 02/71 74 69 23, e-mail: fatkova@idm-msmt.cz, 

www.idm-msmt.cz. 

A 10) Matematický Klokan (8. ročník, odborný garant Pedagogická fakulta UP, Olomouc) - 

5 kategorií dle ročníku školy (Klokánek, Benjamin, Kadet, Junior, Student) 

ZŠ, SŠ - Š (22.3.2002) 

Kontaktní adresa: Dita Navrátilová, Katedra matematiky Pedagogické fakulty UP, Žižkovo 

nám. 5, 771 40  Olomouc, tel. 068/56 35 702, fax 068/52 31 400, e-mail: 

navratid@pdfnw.upol.cz. 
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Kategorie II: 

A 11) Turnaj mladých fyziků (15. ročník, odborný garant Jednota českých matematiků a 

fyziků) - 1 kategorie 

SŠ - Š (11/2001-3/2002), Ú (4/2002) 

Kontaktní adresa: Doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc., předseda Českého výboru TMF, ředitel 

Gymnázia Christiana Dopplera, Zborovská 45, 150 00  Praha 5, tel. 02/57 32 08 16, fax 

02/51 51 05 31, e-mail: gchdopplera@seznam.cz. 

A 12) Pythagoriáda (25. ročník) - 2 kategorie dle ročníku školy 

ZŠ - Š (1-2/2002), O (3-5/2002) 

Kontaktní adresa: Mgr. Jiří Brant, Mgr. Stanislava Krčková, Výzkumný ústav pedagogický, 

Strojírenská 386, 155 21  Praha 5 - Zličín, tel. 02/57 95 00 44, fax 02/57 95 03 13, e-mail: 

vuppraha@mbox.vol.cz. 

Umělecké soutěže 

Kategorie I: 

A 13) Soutěž žáků základních uměleckých škol (34. ročník) - 5 oborů (hra na klavír, hra na 

smyčcové nástroje, hra na kytaru a skladba, hra na akordeon, výtvarný obor)  

ZUŠ - Š, O, K, Ú (4-5/2002) 

Kontaktní adresa: Mgr. Marie Schejbalová, PaedDr. Pavel Kloub, odbor 22 MŠMT, 

Učňovská 100, 190 00  Praha 9, tel. 02/66 10 61 11, e-mail: schejbal@msmt.cz; 

kloub@msmt.cz. 

A 14) Soutěž konzervatoří (25. ročník) - 3 obory (hra na klavír, sólový zpěv, hra na 

akordeon) 

konzervatoře - Ú (11/2001, Pardubice) 

Kontaktní adresa: Mgr. Jaromír Hönig, Konzervatoř Pardubice, Sukova třída 1260, 530 02  

Pardubice, tel./fax: 040/51 35 03, tel. 040/516 545, e-mail: conservatory@supce.cz. 

A 15) Náš svět (29. ročník) - soutěž dětského literárního projevu - 3 kategorie dle věku + 

kategorie kolektivů 

ZŠ - ÚK (příspěvky jednotlivců do 31.3.2002 na adresu dětských časopisů Mateřídouška, 

Ohníček, Mladá fronta, a. s., Radlická 61, 150 00  Praha 5; příspěvky kolektivů do 31.3.2002 

do IDM MŠMT, PaedDr. Eva Schneiderová, Sámova 3, 101 00  Praha 10). 

A 16) Evropa ve škole (49. ročník) - výtvarná a literární soutěž - 4 kategorie dle věku 

MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, ZUŠ, SPVČDM... - Š (do 2/2002), K (3/2002), Ú (6/2002) 

Kontaktní adresa: Mgr. Dita Váchová, IDM MŠMT, Sámova 3, 101 00  Praha 10, tel. 02/71 

74 69 82, 71 74 71 62, fax 02/71 74 69 23, e-mail: vachova@idm-msmt.cz, www.idm-msmt.cz. 

 

Kategorie II: 

A 17) Hudební festival středních pedagogických škol a vyšších odborných škol 

pedagogických (25. ročník) - 5 oborů (sólový zpěv, klavír, ostatní instrumenty, vokálně 

instrumentální skupiny, pěvecké sbory) 

SPgŠ a VOŠ pedagogické – Š (1/2002), Ú (3/2002, Krnov) 

Kontaktní adresa: Mgr. Gabriela Kubová, SPgŠ a SOŠ, Jiráskova 1a, 749 01  Krnov, tel. 

0652/71 05 88, fax 0652/71 62 10, e-mail: info@spgs.cz, www.spgs.cz. 

1.1.3. Sportovní soutěže 

Kategorie I: 

A 18) Zdatné děti (33. ročník) - víceboj 6. ročníků ZŠ - 2 kategorie kolektivů (malé a velké 

školy) 

ZŠ - O, Ú (6/2002) 

A 19) Volejbal - 2 kategorie, vždy dívky a chlapci 

SŠ - O, K, Ú (6/2002) 

A 20) Minifotbal - 1 kategorie chlapci 
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ZŠ - O, K, Ú (6/2002) 

A 21) Basketbal - 2 kategorie, vždy dívky a chlapci 

ZŠ - O, K, Ú (5/2002) 

A 22) Plavání - 2 kategorie, vždy dívky a chlapci 

ZŠ, - O, K, Ú (1/2002) 

A 23) Přespolní běh - 2 kategorie, vždy dívky a chlapci 

SŠ - O, K, Ú (11/2001) 

A 24) Atletický čtyřboj - 2 kategorie, vždy dívky a chlapci 

ZŠ - O, K, Ú (6/2002) 

A 25) Házená - 2 kategorie, vždy dívky a chlapci 

SŠ - O, K, Ú (2/2002) 

A 26) Stolní tenis - 2 kategorie, vždy dívky a chlapci 

SŠ - O, K, Ú (2/2002) 

Kontaktní adresa soutěží A/18 až A/26: Dr. Ladislav Petera, sekretariát Asociace školních 

sportovních klubů ČR, José Martího 31, 162 52  Praha 6, tel. 02/20 17 21 45, fax 20 56 22 

35, e-mail: petera@ftvs.cuni.cz. 

1.1.4. Soutěže v oblasti speciálního školství 

Kategorie I: 

A 27) Sportovní hry mládeže a žáků zvláštních škol (37. ročník) - atletický čtyřboj - 

kategorie dívky, chlapci 

ZvŠ - Š (do 8.5.2002), O (do 15.5.2002), K (do 30.5.2002), Ú (6/2002, kraj České 

Budějovice) 

Kontaktní adresa: PaedDr. Vladimír Sura, předseda organizačního výboru, Krušnohorská 979, 

363 01  Ostrov, tel. 0164/61 52 34. 

A 28) Sportovní hry zrakově postižené mládeže (7. ročník) - 4 zrakové kategorie 

spec. ZŠ - Ú (5-6/2002) 

Kontaktní adresa: Lenka Kodymová, Speciální školy a Školská zařízení pro zrakově 

postižené, Hlinky 156, 603 00  Brno. 

A 29) Celostátní sportovní hry sluchově postiženého žactva (38. ročník) - 4 disciplíny 

(atletika, plavání - dívky, chlapci; malá kopaná - chlapci; košíková dívky) 

spec. ZŠ - Ú (6/2002, Valašské Meziříčí) 

Kontaktní adresa: Mgr. Jan Kratochvíl, předseda organizačního výboru, Okružní 1, 664 91  

Ivančice, tel. 0502/45 14 06. 

A 30) Celostátní sportovní hry sluchově postižené mládeže (21. ročník) - 4 disciplíny 

(atletika - dívky, chlapci; odbíjená - dívky; kopaná - chlapci; stolní tenis - smíšená družstva) 

spec. SŠ - Ú (5/2002, Hradec Králové) 

Kontaktní adresa: Mgr. Miloš Pártl, SPŠ oděvní, SOU pro sluchově postiženou mládež a OU, 

Gellnerova 1, 637 00  Brno, tel./fax 05/41 22 04 64, e-mail: mpartl@volny.cz. 

A 31) Braillův klíč (7. ročník) - 3 kategorie dle ročníku a typu školy 

spec. ZŠ, ZvŠ - Ú (11/2002) 

Kontaktní adresa: Mgr. Emilie Průchová, Speciální školy a školská zařízení pro zrakově 

postižené, Škola J. Ježka, Loretánská 19/104, 119 00  Praha 1, tel. 02/20 51 52 64, fax 02/20 

51 51 24, e-mail: skolajj@braillnet.cz. 

A 32) Festival zájmové umělecké činnosti výchovných ústavů pro mládež - kategorie 

dívky, chlapci 

výchovné ústavy pro mládež - Š, Ú 

A 33) Festival zájmové umělecké činnosti dětských výchovných zařízení - kategorie 

dívky, chlapci 

dětské domovy, dětské výchovné ústavy, speciální školy - Š, Ú 
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A 34) Přebor dětských výchovných zařízení v minikopané a vybíjené - kategorie dívky, 

chlapci 

dětské domovy, dětské výchovné ústavy, speciální školy - Š, Ú 

A 35) Sportovní hry dětí z dětských domovů  - kategorie dívky a chlapci 

dětské domovy, dětské výchovné ústavy, speciální školy - Š, K, Ú 

A 36) Nejmilejší koncert - přehlídka zájmové umělecké činnost dětských domovů - 2 

kategorie dle věku 

dětské domovy - Š, K, ÚM 

A 37) Zimní olympiáda dětských výchovných ústavů - kategorie chlapci 

dětské výchovné ústavy - Š, Ú 

A 38) Zimní olympiáda výchovných ústavů pro mládež - kategorie dívky, chlapci 

výchovné ústavy pro mládež - Š, Ú 

A 39) Letní olympiáda dětských výchovných ústavů - kategorie chlapci 

dětské výchovné ústavy - Š, Ú 

A 40) Letní olympiáda výchovných ústavů pro mládež - kategorie chlapci 

výchovné ústavy pro mládež - Š, Ú 

A 41) Letní olympiáda výchovných ústavů - kategorie dívky 

dětské výchovné ústavy, výchovné ústavy pro mládež - Š, Ú 

Kontaktní adresa soutěží A/32 až A/41: Olina Králíková, IDM MŠMT, Sámova 3, 101 00  

Praha 10, tel. 02/71 74 71 62, 71 74 69 82, fax 02/71 74 69 23, e-mail: 

kralikova@idm-msmt.cz; výchovné ústavy: Mgr. Zdenek Pelda, Výchovný ústav pro děti a 

mládež, Školní 438, 463 31 Chrastava, tel. 048/28 21 532, e-mail: vudm-chrastava@volny.cz; 

dětské domovy: Mgr. Zdena Havlasová, Federace dětských domovů, Palackého 515, 288 02  

Nymburk, tel. 0325/51 39 46, e-mail: domovspskol@iol.cz. 

Kategorie II: 

A 42) Soběslavská růže (8. ročník) - celostátní soutěž odborných učilišť a praktických škol 

ve vázání a aranžování rostlin - 2 kategorie - jednotlivci a tříčlenná družstva 

spec. OU, PrŠ - Š, Ú (11/2001)  

Kontaktní adresa: Mgr. Jana Hovorková, Odborné učiliště a Praktická škola, Wilsonova 405, 

392 01  Soběslav, tel. 0363/52 12 24, fax 0363/52 15 56, e-mail: ouprs@raz-dva.cz. 

A 43) Celostátní módní přehlídka OU a PŠ 2002 (9. ročník) - celostátní soutěž žáků 

odborných učilišť a praktických škol oboru šití oděvů - kategorie dívek 

spec. OU, PrŠ - Š, Ú (5/2002) 

Kontaktní adresa: Jana Majvaldová – ředitelka, Odborné učiliště a Praktická škola, K. 

Pokorného 1742, 708 00  Ostrava – Poruba, tel. 069/6939350, fax 069/6939313. 

1.1.5. Ostatní soutěže 

Kategorie II: 

A 44) Soutěž v grafických předmětech (10. ročník) - 5 oborů (psaní na klávesnici, autorská 

korektura, těsnopis, stenotypistika, profesionální zpracování textu) 

SŠ - Š (2/2002), K (22.3.2002), ÚM (26.4.2002, Praha) 

Kontaktní adresa: Ing. Jaroslav Konůpek, Národní ústav odborného vzdělávání, Weilova 

1271/6, 102 00 Praha 10, tel. 02/78 65 256, fax 02/78 63 380, e-mail: konupek@vuos.cz, 

www.vuos.cz/stv.htm. 

A 45) Soutěž první pomoci (7. ročník) - celostátní soutěž s mezinárodní účastí - 1 kategorie 

SZdrŠ - Š, ÚM (5/2002, Brno) 

Kontaktní adresa: PhDr. J. Kelnarová, Střední zdravotnická škola, Jaselská 7/9, 602 00  Brno, 

tel. 05/41 24 71 25, e-mail: kelnarova@szs-jaselska.cz. 

A 46) Soutěž dětí a mládeže v programování (16. ročník) - 2 kategorie dle věku a 

programovacího jazyka 

ZŠ, SŠ - O (3/2002), K (4/2002), Ú (6/2002) 
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Kontaktní adresa: Olina Králíková, IDM MŠMT, Sámova 3, 101 00  Praha 10, tel. 02/71 74 

71 62, 71 74 69 82, fax 02/71 74 69 23, e-mail: kralikova@idm-msmt.cz, www.idm-msmt.cz. 

A 47) Vzdělání a řemeslo (7. ročník) - celostátní přehlídka umu a dovednosti českého 

středního odborného školství - 5 oborů 

SOŠ, SOU, OU, U - Š, K, Ú (září 2002, České Budějovice) 

Kontaktní adresa: Ing. Jaroslav Froulík, odbor 51 MŠMT, Karmelitská 7, 118 12  Praha 1, 

tel. 02/57 193 632, fax 02/57 193 798, e-mail: froulik@msmt.cz. 

1.2. Soutěže typu B 

1.2.2. Umělecké soutěže 

Kategorie II: 

B 1) Virtuosi per musica di pianoforte (34. ročník, Městský úřad Ústí nad Labem) - 

mezinárodní klavírní soutěž posluchačů uměleckých škol - 3 kategorie 

ZUŠ, konzervatoře - ÚM (11/2001, Ústí nad Labem) 

Kontaktní adresa: Karla Herajnová, ředitelka ZUŠ Evy Randové, W. Churchilla 4, 400 01  

Ústí nad Labem, tel. 047/52 11 914, fax 047/52 10 841, e-mail: zuserandova@mbox.vol.cz, 

www.zuserandove.cz. 

B 2) Pěvecká soutěž A. Dvořáka - Junior (36. ročník, Městský úřad Karlovy Vary, Městské 

kulturní středisko Karlovy Vary) - mezinárodní interpretační soutěž mladých pěvců - 

1 kategorie 

ZUŠ, konzervatoře - ÚM (1.-9.11.2001, Karlovy Vary) 

Kontaktní adresa: Alois Ježek, Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka o. p. s., 

Šmeralova 40,  360 00  Karlovy Vary, tel. 017/34 47 045, 0602/41 61 83, fax 017/34 47 020, 

e-mail: zs_a_zus.rybareac@mail.cz, www.zs_zus.regnet.cz.  

B 3) Kocianova houslová soutěž (44. ročník, Městský úřad Ústí nad Orlicí) - mezinárodní 

houslová soutěž mladých interpretů - 4 kategorie 

ZUŠ, konzervatoře - ÚM (8.-11.5.2002, Ústí nad Orlicí) 

Kontaktní adresa: Mgr. Eva Zelinková, Klubcentrum, Dělnická 1405, 562 01  Ústí nad Orlicí, 

tel. 0465/52 39 75, fax 0465/52 52 45, 52 39 75, e-mail: klubcentrum@ustinadorlici.cz; 

PaedDr. Jiří Tomášek, ZUŠ J. Kociana, 562 01  Ústí nad Orlicí, tel. 0465/52 52 72, fax 

0465/52 76 46, e-mail: zus.uo@worldonline.cz, www.klubcentrum.ustinadorlici.cz. 

B 4) Mladý módní tvůrce ČR (14. ročník, Sdružení pro pořádání soutěže MMT ČR) - soutěž 

žáků SOU, OU a U, textilních a oděvních oborů - 7 kategorií 

SOU, OU a U - Ú (10-11/2002) 

Kontaktní adresa: Ing. Jana Stará, Sdružení pro pořádání soutěže MMT ČR, SOU textilní a 

služeb, K. Světlé 2, 586 01  Jihlava, tel. 066/73 07 625, 73 00 826, fax 066/73 10 148, 

e-mail: stara@sous.ji.cz. 

B 5) Mezinárodní dětská výtvarná soutěž Lidice (30. ročník, Ministerstvo kultury, Mladá 

fronta a.s.) - 2 kategorie dle věku 

MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, SPVČDM ...- Ú (6/2002, Muzeum Středního Pootaví - Hrad, Strakonice) 

Kontaktní adresa: Mgr. Ľubica Riedlbauchová, komisařka výstavy, Mladá fronta a.s., 

Radlická 61, 150 00  Praha 5, tel. 02/51 55 49 48, fax 02/51 55 49 34, e-mail: 

zajicova@mf.cz 

B 6) Dětská scéna 2002 (31. ročník, Ministerstvo kultury) - celostátní přehlídka dětských 

divadelních, loutkářských a recitačních souborů a celostátní dílna dětských recitátorů 

ZŠ, ZUŠ, SPVČDM ... – Š (2/2002), O (3/2002), K (3-4/2002), Ú (6/2002, Trutnov) 

Kontaktní adresa: Jakub Hulák, IPOS-ARTAMA, P.O.BOX 2, Křesomyslova 7, 140 16  

Praha 4, tel. 02/61 21 56 83-7, fax 02/61 21 56 88, e-mail: artama.dc@volny.cz, 

www.ipos-mk.cz. 

B 7) Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance (Ministerstvo kultury) 

ZŠ, ZUŠ, SPVČDM … - K (3-4/2002), Ú (5/2002, Kutná Hora) 
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Kontaktní adresa: Jiří Lőssl, IPOS-ARTAMA, Křesomyslova 7, P.O.BOX 2, 140 16  Praha 4 

- Nusle, tel. 02/61 21 56 83, 61 21 56 84-7, fax 02/61 21 56 88, e-mail: artama.dc@volny.cz, 

www.ipos-mk.cz. 

B 8) Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů (12. ročník, Ministerstvo 

kultury) - 4 kategorie dle věku 

ZŠ, ZUŠ, SPVČDM … - K (3-4/2002), Ú (6/2002, Rychnov nad Kněžnou) 

Kontaktní adresa: PhDr. Jaroslava Macková, IPOS-ARTAMA, P.O.BOX 2, Křesomyslova 7, 

140 16  Praha 4, tel. 02/61 21 56 83, 61 21 56 84-7, fax 02/61 21 56 88, e-mail: 

artama.dc@volny.cz, www.ipos-mk.cz. 

B 9) Celostátní přehlídka dětského parketového tance (Ministerstvo kultury) - festival 

dětského tance - 1 disciplína (parketové taneční kompozice) - 2 kategorie dle věku 

ZŠ, ZUŠ, SPVČDM … - O (3/2002), K (3-4/2002), Ú (5/2002) 

Kontaktní adresa: Miroslav Franc, IPOS-ARTAMA, P.O.BOX 2, Křesomyslova 7, 140 16  

Praha 4, tel. 02/61 21 56 83, 61 21 56 84-7, fax 02/61 21 56 88, e-mail: artama.dc@volny.cz, 

www.ipos-mk.cz. 

B 10) Wolkrův Prostějov (45. ročník, Ministerstvo kultury) - celostátní festival poezie pro 

sólové recitátory, recitační kolektivy a divadla poezie - 3 kategorie dle věku 

SŠ - Š (1/2002),  O (2/2002), K (3/2002) , Ú (6/2002, Prostějov) 

Kontaktní adresa: Jana Štefánková, IPOS-ARTAMA, P.O.BOX 2, Křesomyslova 7, 140 16  

Praha 4, tel. 02/61 21 56 83, 61 21 56 84-7, fax 02/61 21 56 88, e-mail: artama.dc@volny.cz, 

www.ipos-mk.cz. 

B 11) ”A 2002” (8. ročník, Městský úřad Kladno) - přehlídka absolventských prací žáků 

středních uměleckých škol - 1 kategorie 

SUŠ - ÚK (20.6.-15.9.2002, Kladno) 

Kontaktní adresa: Mgr. Alena Holubcová, Magistrát města Kladna - odbor kultury, náměstí 

Starosty Pavla 44, 272 00  Kladno, tel. 0312/62 71 05, fax 0312/62 05 40, e-mail: 

kultura@mestokladno.cz. 

1.2.3. Sportovní soutěže 

Kategorie II: 

B 12) Pohár rozhlasu v atletice (34. ročník, Český atletický svaz, Český rozhlas, Asociace 

školních sportovních klubů ČR) - atletický víceboj - kategorie městských škol, vesnických 

škol, sportovních tříd  - vždy dívky a chlapci 

ZŠ - Š, O, K, Ú (10/2001) 

B 13) CORNY - Středoškolský pohár v atletice (20. ročník, CORNY, Český atletický svaz, 

Asociace školních sportovních klubů ČR)  -  kategorie vždy dívky a  chlapci 

SŠ - O, K, Ú (11/2001) 

B 14) Sportovní gymnastika (Česká gymnastická federace, ČASPV, ČOS, Asociace 

školních sportovních klubů ČR) - 2 kategorie, vždy dívky a chlapci 

ZŠ, SŠ - O, K, Ú (4/2002) 

B 15) Florball (Česká florballová unie, Asociace školních sportovních klubů ČR) - 2 

kategorie, vždy dívky a chlapci 

SŠ - O, K, Ú (3/2002) 

B 16) Mc Donald´s CUP - pohár v minifotbalu pro I. stupeň žáků ZŠ (Mc Donald´s ČR, 

Českomoravský fotbalový svaz, Asociace školních sportovních klubů ČR) - 2 kategorie (2.-3. 

ročník a 4.- 5. ročník) 

ZŠ - O, K (5/2002) 

Kontaktní adresa soutěží B 12 až B 16: Dr. Ladislav Petera, sekretariát Asociace školních 

sportovních klubů ČR, José Martího 31, 162 52  Praha 6, tel. 02/20 17 21 45, fax 20 56 22 

35, e-mail: petera@ftvs.cuni.cz.  

1.2.5. Ostatní soutěže 
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Kategorie II: 

B 17) Děčínská kotva 2002 (31. ročník, Svaz květinářů a floristů ČR) - soutěž v aranžování 

rostlin - 2 kategorie dle věku 

SŠ, SOU - ÚM (5/2002, Děčín) 

Kontaktní adresa: Ing. Libor Kunte, SŠ zahradnická a zemědělská a SOU, Českolipská 123, 

405 02  Děčín - Libverda, tel. 0412/52 46 92, fax 0412/52 46 94, e-mail: libverda@space.cz, 

www.libverdadc.cz. 

B 18) Zelená stezka - Zlatý list (30. ročník, Český svaz ochránců přírody, Lesy České 

republiky, s. p.) - přírodovědně-ekologická soutěž dětských kolektivů - 2 kategorie dle 

ročníku školy 

ZŠ, SŠ, SPVČDM ... - M (4/2002), K (5/2002), Ú (6/2002) 

Kontaktní adresa: Ing. Michal Kulík, Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP, poštovní 

přihrádka 447, 111 21  Praha 1, tel. 02/24 91 24 66, fax 02/24 92 17 65, e-mail: 

cdmcsop@volny.cz, www.volny.cz/cdmcsop. 

B 19) ”Učeň instalatér 2002” (5. ročník, Cech topenářů a instalatérů ČR) - soutěž žáků 3. 

ročníků SOU a U oboru instalatér 

SOU, U - Š (12/2001-15.3.2002), K (18.3.-5.4.2002), Ú (24.-25.4.2002, v rámci stavebního 

veletrhu v Brně) 

Kontaktní adresa: Ing. Andrzej Bartoš, SOŠ, SOU a U, Jílová 36g, 639 00  Brno, tel. 05/43 

42 45 12, fax 05/43 42 45 55, e-mail: bartos@sou-jilova.cz, www.sou-jilova.cz. 

2. Soutěže typu C 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dále doporučuje podle § 3 odst. 6 vyhlášky 

MŠMT ČR č. 431/1992 Sb., ve znění vyhlášky MŠMT č. 182/1998 Sb. ve školním roce 

2001/2002 školám účast na následujících soutěžích (vyhlašovatel uveden v závorce za 

názvem soutěže): 

2.1. Předmětové soutěže 

C 1) Matematická soutěž žáků SOŠ, ISŠ a SOU (10. ročník, Jednota českých matematiků a 

fyziků) - 7 kategorií dle ročníku školy 

SOŠ, ISŠ, SOU – Š (2/2002), Ú (3/2002) 

Kontaktní adresa: Mgr. Aleš Kubíček, VOŠ, SOŠ a OA, Masarykova 101, 757 00  Valašské 

Meziříčí, tel. 0651/61 17 07, fax 0651/24 246, e-mail: akubicek@oavm.cz, www.oavm.cz. 

2.2. Umělecké soutěže 

C 2) Alšova země (36. ročník) - 5 kategorií dle věku 

MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, SPVČDM … - ÚK (12/2001) 

Kontaktní adresa: PhDr. Jana Skarlantová, Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta 

Univerzity Karlovy, M. D. Rettigové 4, 116 39  Praha 1, tel. 02/ 21 90 01 11, fax 02/24 94 71 

56. 

C 3) Gymnazia Cantant (8. ročník) - 2 kategorie 

G - R (2/2002, Praha, Brno, Ostrava, Liberec), Ú (4/2002, Brno) 

Kontaktní adresa: Mgr. Jan Ocetek, Gymnázium, Vídeňská 47, 639 00  Brno, tel./fax 05/47 

21 52 36, 0608/63 08 56, e-mail: ocetek@post.cz, www.cantant.web2001.cz.  

C 4) Pedagogická poema (34. ročník) 

SPgŠ a VOŠPg - Š (do 30.9.2001), Ú (11/2001) 

Kontaktní adresa: RNDr. Jana Adamcová, VOŠSP, SPgŠ a OA Most, Z. Fibicha 2778, 434 01  

Most, tel./fax 035/77 07 792, e-mail: adamcova@vos-oamost.cz, www.vos-oamost.cz. 

C 5) Šrámkův Písek (41. ročník, Městské divadlo Písek, Kulturní klub Písek, 

IPOS-ARTAMA Praha, OS Svět a divadlo Praha) - národní setkání mladého amatérského 

divadla 

SŠ - R (2-4/2002) Ú (5/2002, Písek) 
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Kontaktní adresa: Karel Tomas, IPOS-ARTAMA, Křesomyslova 7, P.O.BOX 2, 140 16  

Praha 4 - Nusle, tel. 02/61 21 56 84-7, fax 02/61 21 56 88, e-mail: artama@volny.cz, 

www.oavm.cz. 

C 6) Krásná jako kvítka ... (12. ročník, Základní škola, Frýdecká, Havířov - Bludovice) - 

mezinárodní výtvarná soutěž žáků mateřských a základních škol - kresba, grafika - 5 kategorií 

MŠ, ZŠ - ÚM (1.6.2002, Havířov - Bludovice) 

Kontaktní adresa: Mgr. Jiřina Sivá, Základní škola, Frýdecká 37, 736 01  Havířov - 

Bludovice, tel./fax 069/64 11 325. 

C 7) Amadeus (9. ročník, Základní umělecká škola F. Jílka, Brno) - mezinárodní 

mozartovská soutěž pro mladé klavíristy do 11 let - 6 kategorií 

ZUŠ - Ú (8.-10.3.2002, Brno) 

Kontaktní adresa: Mgr. Jaroslav Fuksa, ředitel Základní umělecké školy Františka Jílka, 

Vídeňská 52, 639 00  Brno, tel./fax 05/43 23 20 61, e-mail: fuksa@zusjilka.cz, 

www.volweb.cz/zusjilka-heslo Amadeus.  

C 8) Karlovarský skřivánek (7. ročník, Mezinárodní pěvecké centrum A. Dvořáka) - 

pěvecká soutěž - 3 kategorie dle věku 

ZŠ, ZUŠ, SŠ - Š (12/2001), O (2/2002), Ú (11.-13.3.2002, Karlovy Vary) 

Kontaktní adresa: Marie Drlíková, Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka, 

Šmeralova 40, 360 05  Karlovy Vary, tel. 017/34 47 045, fax 017/34 47 020, 

www.zs_zus.regnet.cz.  

C 9) Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicizmus (8. ročník, Základní umělecká 

škola Karla Ditterse, Vidnava) - interpretační soutěž pro sólisty a komorní soubory ZUŠ ČR, 

konzervatoře ČR, Německa, Polska, Rakouska a Slovenské republiky - 4 kategorie 

ZUŠ, konzervatoře - ÚM (18.-20.10.2001, Vidnava) 

Kontaktní adresa: Alena Frélichová, ředitelka ZUŠ Karla Ditterse, Kostelní 1, 790 55  

Vidnava, tel. 0645/43 51 88, e-mail: zusvid@jes.cz. 

C 10) Pro Bohemia (3. ročník, Umělecká agentura Rubico, Janáčkova konzervatoř v Ostravě) 

- klavírní soutěž - 3 kategorie dle věku 

ÚM (24.-26.10.2002, Ostrava) 

Kontaktní adresa: Mgr. Hana Kundrátová, Umělecká agentura Rubico a Janáčkova 

konzervatoř v Ostravě, Českobratrská 40, 702 00  Ostrava 1, tel. 069/61 12 007, 0607/68 37 

38, fax 069/61 11 14 43, e-mail: jako@mbox.vol.cz.  

C 11) Mateřinka (7. ročník, Nadační fond Mateřinka) - přehlídka mateřských škol - hudební, 

výtvarně-dramatická a pohybová výchova - 1 kategorie 

MŠ - K, Ú (5/2002, Nymburk) 

Kontaktní adresa: Nadační fond Mateřinka, PhDr. Ivana Šmejdová, Palackého 116, 288 02  

Nymburk, tel. 0325/51 20 79, fax 0325/51 20 78, e-mail: materinka@quick.cz, 

www.materinka.kpnqwest.cz, rodinna-pohadka.cz. 

C 12) Čtenice - (4. ročník, obec Hodslavice, Katedra historie UP Olomouc, Okresní 

vlastivědné muzeum Nový Jičín, Státní okresní archiv Nový Jičín, ZŠ F. Palackého, 

Hodslavice) - celostátní soutěžní přehlídka studentských odborných prací v oboru historie 

SŠ - ÚK (11/2001, ZŠ Hodslavice) 

Kontaktní adresa: PhDr. Zora Kudělková, Městský úřad, Masarykovo nám. 1, 741 01  Nový 

Jičín, tel. 0656/76 82 29, fax 0656/70 11 88, e-mail: munj@novyjicin-town.cz. 

C 13) Přehlídka zájmové umělecké činnosti církevních škol (9. ročník, Církevní střední 

škola a střední zdravotnická škola sv. Anežky České Odry) - setkání žáků a učitelů středních 

církevních škol - 1 kategorie 

SŠ - Ú (19.-21.3.2002, Nový Jičín) 
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Kontaktní adresa: Ing. Jindra Šustková, Církevní střední škola a střední zdravotnická škola sv. 

Anežky České Odry, tř. 1. máje 37, 742 35  Odry, tel./fax 0656/73 01 29, e-mail: 

css-odry@applet.cz, www.škola.wwweb.cz.  

C 14) Barevný svět (9. ročník, Základní škola, Kaštanová, Třinec-Sosna) - mezinárodní 

výtvarná soutěž - 5 kategorií dle věku  

ZŠ, ZUŠ - ÚM (7.5.2002), výtvarná dílna (29.6.-5.7.2002, Studeničné Beskydy), vernisáž 

oceněných prací (12/2002, Třinec; 3/2003, Katowice - Polsko) 

Kontaktní adresa: Mgr. Aleš Adamík, ZŠ, Kaštanová 412, 739 61 Třinec, tel. 0659/33 56 

21-2, fax 0659/32 31 91, e- mail: 7zs-trinec@iol.cz, http://web.telecom.cz/7zs-trinec. 

C 15) Výtvarná soutěž (9. ročník, Český zahrádkářský svaz) - 4 kategorie dle věku 

ZŠ, ZvŠ - ÚK (uzávěrka 31.3.2002) 

Kontaktní adresa: Stanislava Jeřábková, Český zahrádkářský svaz, Rokycanova 318/15, 130 

00  Praha 3, tel. 02/22 78 27 10, fax 02/22 78 27 11, e-mail: zahradkari@vol.cz, 

www.zahradkari.cz. 

C 16) Fotografická soutěž ”Pohledy do přírody” (7. ročník, Český svaz ochránců přírody, 

Lesy ČR, s. p.) - 3 kategorie dle věku 

ÚK - (uzávěrka 10/2002) 

Kontaktní adresa: Ing. Michal Kulík, Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP, poštovní 

přihrádka 447, 111 21  Praha 1, tel. 02/24 91 24 66, fax 02/24 92 17 65, e-mail: 

cdmcsop@volny.cz, www.volny.cz/cdmcsop. 

C 17) Požární ochrana očima dětí (28. ročník, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska) - 

výtvarná a literární soutěž s tematikou požární ochrany, výtvarná část - 7 kategorií dle ročníku 

školy, literární část - 5 kategorií dle ročníku školy 

výtvarná část - MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, literární část - ZŠ, SŠ, SOU - Š (2-3/2002), O (do 

19.4.2002), K (do 10.5.2002), Ú (6/2002) 

Kontaktní adresa: Ing. Monika Němečková, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Římská 

45, 121 07  Praha 2, tel. 02/22 51 56 57, fax 02/22 51 16 75, e-mail: 

monika.nemeckova@dh.cz, www.dh.cz.  

C 18) Ahoj z prázdnin (12. ročník, Dům dětí a mládeže Šumná, referát kultury Okresního 

úřadu Znojmo) - výtvarná a literární soutěž, výtvarná část - 5 kategorií dle ročníku školy, 

literární část - 4 kategorie dle ročníku školy 

výtvarná část - MŠ, ZŠ – ÚK (odeslat do 20.10.2001); literární část - ZŠ - ÚK (odeslat do 

20.10.2001) 

C 19) Příroda kolem nás (2. ročník, Dům dětí a mládeže Šumná, Správa Národního parku 

Podyjí) - výtvarná soutěž s tematikou ochrany přírody - 5 kategorií dle ročníku školy 

MŠ, ZŠ – ÚK (odeslat do 28.2.2002, vyhodnocení do 31.3.2002) 

C 20) Kniha a já (11. ročník, Dům dětí a mládeže Šumná, referát kultury Okresního úřadu 

Znojmo) - výtvarná soutěž, jejímž posláním je zachytit zážitky dětí z četby oblíbené knihy - 5 

kategorií dle ročníku školy 

MŠ, ZŠ – ÚK (do 30.3.2002) 

Kontaktní adresa soutěží C/18 až C/20: Dům dětí a mládeže, 671 02  Šumná, tel. 0624/29 14 

36, e-mail: ddmsum@mboxzn.cz, www.sis.znojmo.cd/ddmsumna. 

2.3. Sportovní soutěže 

C 21) Fotbal ano – drogy ne! (2. ročník, Českomoravský fotbalový svaz) – turnaj ve futsalu - 

1 věková kategorie 

SŠ - Š, M, O (do 2/2002), K (3-4/2002), Ú (4-5/2002) 

Kontaktní adresa: Mgr. Otakar Mestek, Českomoravský fotbalový svaz, Diskařská 100, 169 

00  Praha 6, tel. 02/33 02 92 43, fax 02/33 35 31 07, e-mail: mestek@fotbal.cz, 

www.fotbal.cz. 

2.4. Soutěže v oblasti speciálního školství 
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C 22) Paralympiáda dětí a mládeže v plavání (11. ročník, Federace rodičů a přátel sluchově 

postižených, Český svaz mentálně postižených sportovců) - 3 kategorie dle typu postižení 

spec. školy - Ú (5/2001) 

Kontaktní adresa: Mgr. Alena Erlebachová, Zvláštní škola, Husova 783, 464 01  Frýdlant, 

tel. 0427/31 21 10, e-mail: zvps@volny.cz. 

C 23) Mezinárodní šachový turnaj zdravotně postižené mládeže (10. ročník, Speciální 

škola pro zrakově postižené, občanské sdružení Litka)   

spec. školy - Ú (12.-14.10.2001) 

Kontaktní adresa: Mgr. Miloš Dobeš, Speciální škola pro zrakově postižené, nám. P. Otakara 

777, 784 01  Litovel, tel. 068/53 43 241, fax 068/53 41 479. 

C 24) Sportovní soutěže mentálně postižených (Český svaz mentálně postižených 

sportovců) - 6 kategorií (dívky, chlapci, ženy, muži, ženy B, muži B), 11 sportů, spec. školy a 

zařízení pro mentálně postižené  

K (stolní tenis 10-11/2001, kopaná 5/2002, plavání 2-3/2002, atletika 5/2002, malá kopaná 

3-6/2002, floorball 1-5/2002, košíková 1-2/2002, cyklistika 9/2001, přespolní běh 9-10/2001, 

lyžování 1-2/2002), Ú (stolní tenis 11-12/2001, kopaná 5-6/2002, plavání 4/2002, atletika 

5-6/2002, malá kopaná 3-6/2002, floorball 1-5/2002, košíková 1-2/2002, cyklistika 

9-10/2001, přespolní běh 10/2001, lyžování 1-2/2002, tenis 6/2002) 

Kontaktní adresa: Dr. Pavel Svoboda, Český svaz mentálně postižených sportovců, 

Durychova 1381, 500 00  Hradec Králové, tel. 049/52 73 266, fax 049/52 10 661. 

2.5. Ostatní soutěže 

C 25) Talentum (1. ročník, Yes manager services, s. r. o., Talent sevice, s. r. o.) - soutěž 

sdružující jednotlivé soutěže související s informačními technologiemi probíhající na školách 

ČR - 1 kategorie neomezená věkem, 5 soutěžních okruhů 

Ú (uzávěrka přihlášek 30.8.2001 na stránce www.talentum.cz, 10.-15.10.2001, veletrh 

INVEX, Brno) 

Kontaktní adresa: Ing. Jiří Janík, YES manager services, s. r. o., Mariánské nám. 81, 686 01  

Uherské Hradiště, tel. 0632/55 56 26, 0608/88 72 77, fax 0632/55 56 69, e-mail: 

janik@yes.cz, www.yes.cz, www.talentum.cz. 

C 26) Soutěž dětí a mládeže v radioelektronice (25. ročník, Český radioklub a Společnost 

mladých elektroniků) - 3  kategorie dle věku 

ZŠ, SŠ - O (3/2002), K (4/2002), Ú (24.-26.5.2002, Hradec Králové) 

Kontaktní adresa: Vladislav Zubr, Dům dětí a mládeže, Kozinova 9, 500 00  Hradec Králové, 

tel. 049/55 14 531-3, fax 049/55 11 208, e-mail: info@barak.cz, www.barak.cz.  

C 27) Literární soutěž SPUSA 2002 (8. ročník, The SPUSA - Společnost přátel USA) - 

literární soutěž v angličtině - 3 kategorie dle ročníku školy 

ZŠ - ÚK (uzávěrka 15.3.2002, slavnostní vyhlášení 31.5.2002, Praha) 

SŠ, VŠ – ÚK (uzávěrka 15.3.2002, 2. kolo 9.4.2002, slavnostní vyhlášení 31.5.2002, Praha) 

Kontaktní adresa: Štěpánka Maňhalová, Vzdělávací středisko SPUSA, Rytířská 10, 110 00  

Praha 1, tel. 02/24 21 08 13, fax 02/24 21 55 61, e-mail: spusa@mbox.vol.cz, 

www.czechia.com/spusa. 

C 28) Soutěže modelářských odborností (Svaz modelářů ČR) - 6 odborností (letečtí, 

raketoví, lodní, plastikoví, železniční modeláři a dráhoví automodeláři) - různé věkové 

kategorie 

ZŠ - O (3-4/2002), K (4-5/2002), Ú (5-6/2002) 

Kontaktní adresa: Mgr. Miroslav Navrátil, tajemník Svazu modelářů ČR, U Pergamenky 3, 

170 00  Praha 7, tel. 02/87 22 222, e-mail: navratil@svaz-modelaru.cz, 

www.svaz-modelaru.cz. 

C 29) Soutěž učňů stavebních oborů (6. ročník) - soutěž žáků 2. a 3. ročníků SOU, OU, O a 

ISŠ - 4 kategorie (zedník, zedník-obkladač, truhlář, montér suché výstavby) 
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SOU, OU, O, ISŠ – K (Ostrava 11/2001, Hradec Králové 10/2001, Plzeň 4/2002, Brno 

4/2002, České Budějovice 3/2002, Praha 5/2002, Karlovy Vary 6/2002, Bánská Bystrica 

5/2002), ÚM (9/2002, Praha) 

Kontaktní adresa: PhDr. Lenka Ulrychová, ABF, a.s., Václavské nám. 31, 111 21  Praha 1, 

tel. 02/22 89 11 36, fax 02/22 89 11 99, e- mail: ulrychova@abf.cz, www.abf.cz/souteze/suso. 

C 30) ”Učeň automechanik 2002” (7. ročník, Svaz autopraven ČR) - soutěž žáků 3. ročníků 

SOU a U oboru MO SMV - automechanik 

SOU, U - Š (4/2002), K (do 15.5.2002), Ú (6/2002 v rámci Autosalonu v Brně) 

Kontaktní adresa: Ing. Milan Vorel, ředitel SOŠ a SOU, Weilova 4, 102 00  Praha 10, tel. 

02/78 62 689, fax 02/78 68 746, e-mail: souhostivar@mbox.vol.cz, www.skolahostivar.cz; 

Ing. Vratislav Kšica, ředitel Integrované střední školy automobilní, Hybešova 15, 602 00  

Brno, tel. 05/43 21 22 56, fax 05/43 21 16 11, e-mail: redissa@brno.anet.cz. 

C 31) Zlatá udice (29. ročník, Český rybářský svaz) – soutěž v lovu ryb na plavanou, 

v rybolovné technice a v rybářských znalostech, 3 kategorie dle ročníku školy 

ZŠ, SŠ - M (4/2002), O (5/2002), K (6/2002), Ú (6/2002) 

Kontaktní adresa: Jarmila Poslušná, Český rybářský svaz - odd. sportu a mládeže, Nad 

Olšinami 31, 100 00  Praha 10, tel. 02/78 11 751-3, fax 02/78 11 754, e-mail: 

poslusna@ipnet.cz, www.surf.to/udice. 

C 32) Mladý zahrádkář (17. ročník, Český zahrádkářský svaz) – 2 kategorie dle ročníku 

školy 

ZŠ - M (2-3/2002), O (4-5/2002), Ú (6/2002) 

C 33) Okno do přírody (7. ročník, Český zahrádkářský svaz) - 1 kategorie do 15 let 

ZŠ - ÚK (6/2002) 

Kontaktní adresa soutěží C/32 a C/33: Stanislava Jeřábková, Český zahrádkářský svaz, 

Rokycanova 318/15, 130 00  Praha 3, tel. 02/22 78 27 10, fax 02/22 78 27 11, e-mail: 

zahradkari@vol.cz, www.zahradkari.cz. 

C 34) Chovatelské dovednosti mladých (34. ročník, Český svaz chovatelů) - 2 kategorie dle 

věku, 10 odborností 

ZŠ, SŠ - M (2/2002), O (4/2002), Ú (8-9/2002) 

Kontaktní adresa: Ing. Libuše Pobudová, Český svaz chovatelů, Maškova 3, 182 53  Praha 8 

- Kobylisy, tel. 02/68 83 437, fax 02/68 81 451, e-mail:CSCH@comp.cz. 

C 35) Zlatá srnčí trofej (32. ročník, Českomoravská myslivecká jednota) - 2 kategorie dle 

ročníku školy 

ZŠ - M (4/2002), O (5/2002), Ú (7-8/2001) 

Kontaktní adresa: Věra Tvrdoňová, Českomoravská myslivecká jednota, Jungmannova 25, 

115 25  Praha 1, tel. 02/24 94 84 56, fax 02/24 94 84 59. 

C 36) Dopravní soutěž mladých cyklistů (23. ročník, Rada vlády ČR pro bezpečnost 

silničního provozu) – 2 kategorie dle ročníku školy 

ZŠ, spec. ZŠ - Š (2-3/2002), Ok (4/2002), O (4-5/2002), K (5-6/2002), Ú (6/2002), ÚM 

(7/2002; 9/2002). 

C 37) ”Děti, pozor, červená!” (14. ročník, Rada vlády ČR pro bezpečnost silničního 

provozu) - výtvarná soutěž s problematikou bezpečnosti silničního provozu - 3 kategorie dle 

ročníku školy 

MŠ, ZŠ - Š (1-2/2002), O (3-4/2002) 

Kontaktní adresa soutěží C/36 a C/37: Mgr. Josef Votruba, Ministerstvo dopravy a spojů ČR, 

BESIP, nábřeží Ludvíka Svobody 12/22, 110 15  Praha1 1, tel. 02/51 43 10 07, fax 02/51 43 

10 14, e-mail: besip@volny.cz. 

C 38) Ekologická olympiáda (7. ročník, Český svaz ochránců přírody) - 1 kategorie  

SŠ - Š (do 9/2001), K (9-10/2001), Ú (4-5/2002) 
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Kontaktní adresa: Ivo Plecháč, Český svaz ochránců přírody, Uruguayská 7, 120 00  Praha 2, 

tel. 02/90 01 20 69; P. O. BOX 21 B, 551 01  Jaroměř, tel. 0442/81 32 42, e-mail: 

ivo.plechac@atnet.cz. 

C 39) Český cukrář (5. ročník, Společenstvo cukrářů ČR) - celostátní soutěž žáků odborných 

škol v cukrářských znalostech a dovednostech – 2 kategorie 

SOŠ - Ú (9/2001). 

C 40) Brněnský soudek (7. ročník, Obchodní a hotelová škola v Brně, s. r. o.) - celostátní 

soutěž žáků odborných škol ve znalostech o pivu a v technice točení piva 

HŠ, SOŠ, SOU - Š (21.2.2002), Ú (2/2002, Brno) 

Kontaktní adresa soutěží C 39 a 40: JUDr. Helena Fišerová, tajemník soutěže, Obchodní a 

hotelová škola, s.r.o., Bosonožská 9, 625 00  Brno, tel. 05/47 21 82 47, fax 05/47 21 80 53, 

e-mail: info@hotskolabrno.cz, www.hotskolabrno.cz. 

C 41) Festival hotelových škol (2. ročník, Národní federace hotelů a restaurací ČR, Svaz 

českých a moravských spotřebních družstev) - celostátní soutěžní přehlídka odborných 

znalostí a dovedností žáků posledních ročníků hotelových škol ČR s mezinárodní účastí - 5 

kategorií 

HŠ, SOŠ, SOU - Š (do 31.5.2002), ÚM (2.-4.10.2002, Hronov) 

Kontaktní adresa: Ing. Vladimír Štěpánek, ředitel SOU a SOŠ Svazu českých a moravských 

spotřebních družstev, Hronov, s. r. o., Čapkova 193, 549 31  Hronov, tel. 0441/48 31 04, 48 

38 09, fax 0441/48 24 90 e-mail: hs_hronov.stepanek@worldonline.cz. 

C 42) Mladý sommelier (7. ročník, Sommelier klub Brno, Obchodní hotelová škola v Brně, 

s. r. o., Vinařská akademie Valtice, Asociace sommelierů ČR) - celostátní soutěž mladých 

znalců vína 

HŠ, SOŠ, SOU - Š (11/2001), Ú (12/2001, Brno) 

C 43) Brněnský šejkr (7. ročník, Obchodní a hotelová škola v Brně, s. r. o.) - celostátní 

soutěž žáků odborných škol ve znalostech o nápojích a v míchání nápojů 

HŠ, SOŠ, SOU - Š (3/2002), Ú (4/2002, Brno) 

Kontaktní adresa soutěží C/42 a C/43: PhDr. Ludmila Bartoňová, ředitelka Obchodní hotelové 

školy, s. r. o., Bosonožská 9, 625 00  Brno, tel. 05/47 21 82 47, fax 05/74 21 80 53, e-mail: 

info@hotskolabrno.cz, www.hotskolabrno.cz. 

  C 44)  Zlatý pohár LINDE (6.ročník, Integrovaná střední škola Frýdek-Místek) - 

celostátní soutěž žáků 2. - 4. ročníků středních škol všech učebních a studijních oborů ve 

svařování metodami svařování plamenem, elektrickým obloukem a elektrickým obloukem 

v ochranné atmosféře 

   SŠ - Ú (4/2002, Frýdek-Místek) 

Kontaktní adresa: Integrovaná střední škola Frýdek-Místek, Lískovecká 2089, Mgr. Bc. 

Zdeněk Bužek, tel. 0658/482720,  fax 0658/621807, e-mail: issfm@mcnet.cz. 

 

Ostatní tradiční sportovní soutěže budou zařazeny mezi soutěže typu C a budou vypsány 

Asociací školních sportovních klubů ČR. Informace o budou zveřejněny v manuálu ”Veřejně 

prospěšné programy AŠSK ČR ve školním roce 2001-02”, který  bude od poloviny srpna 

2001 k dispozici na pedagogických centrech, krajských a okresních úřadech, městských 

úřadech větších měst a dále na Okresních a Krajských radách AŠSK ČR a všech školách, 

jejichž školní sportovní kluby jsou zaregistrovány v AŠSK ČR. 

Kontaktní adresa sportovních soutěží typu C, Dr. Ladislav Petera, sekretariát Asociace 

školních sportovních klubů ČR, José Martího 31, 162 52 Praha 6. tel.: 02/20172145, fax: 

02/20562235, e-mail: petera@ftvs.cuni.cz 

 

Pozn.: 



Příloha č. 2 

 45 

Vyhlašovatelé soutěží si vyhrazují právo změnit v přehledu uvedené termíny konání 

jednotlivých stupňů soutěží, příp. místa konání ústředních kol. Přesné termíny a místa konání 

budou uvedeny v propozicích a pozvánkách na soutěž, u sportovních soutěží ve výše zmíněné 

brožuře ”Veřejně prospěšné programy ve školním roce 2001-02”. 

Legenda: 

Š, ŠD, M, O, K, R, Ú - školní kolo, tzv. ”domácí kolo”, místní kolo, okresní kolo, krajské 

kolo, regionální kolo, ústřední kolo 

ÚM - závěrečný stupeň soutěže s mezinárodní účastí 

(O) - okresní kolo, které se uskuteční podle možností 

OK, KK, ÚK, MK - příslušný stupeň soutěže realizovaný ”korespondenční formou” (zaslání 

úkolů, výrobků apod. na místo a do termínu dle propozic soutěže), tj. bez fyzické účasti 

soutěžících; 

ZŠ - základní škola, SŠ - střední škola, ZUŠ - základní umělecká škola, ZvŠ - zvláštní škola, 

ISŠ - integrovaná střední škola, SPVČDM - středisko pro volný čas dětí a mládeže, apod. - 

zkratky škol, příp. školských zařízení, jimž jsou soutěže či příslušné kategorie, obory soutěží 

určeny. Za těmito zkratkami jsou uvedena označení kategorií, pokud jsou běžně užívána 

(např. u Matematické olympiády ”P” značí ”programování”, Z9, Z 8 .... příslušné kategorie 

této soutěže). 

RVJ - rozšířená výuka jazyků 

Upozornění : 

1) Soutěže jsou určeny i žákům příslušných ročníků jiných druhů a typů škol (např. soutěž 

určená žákům 7. ročníků ZŠ je i pro žáky 2. ročníků osmiletých gymnázií apod.). Podrobnosti 

budou uvedeny v organizačních pokynech a propozicích k jednotlivým soutěžím či 

přehlídkám a bulletinech vydávaných příslušnými asociacemi (např. učitelů cizích jazyků). 

2) Při přípravě rozpočtů na jednotlivé akce doporučujeme uplatnit individuální diferencovaný 

přístup při určení položky nájemné, a to s ohledem na poslání školy, školského zařízení a 

stupeň soutěže, přehlídky, ale i s ohledem na nutnost snížit výdaje státního rozpočtu. 

3) Distribuce soutěžních úkolů (pro školní a okresní kola) a propozic celé řady soutěží typu A 

a typu B bude realizována prostřednictvím odborů školství mládeže a tělovýchovy krajských 

úřadů (do konce roku 2001 ve spolupráci s pedagogickými centry). Tyto útvary obdrží rovněž 

od vyhlašovatele soutěže (resp. organizace jím pověřené) potřebný počet výtisků úkolů pro 

krajská kola těchto soutěží. 

4) Finanční prostředky na zabezpečení okresních a krajských kol vybraných soutěží delimituje 

MŠMT krajským úřadům. Tyto orgány veřejné správy organizací těchto akcí pověří školy a 

školská zařízení ve své působnosti, příp. jiné subjekty (§ 3 odst. 7 vyhlášky MŠMT ČR 

č. 431/1992 Sb., ve znění vyhlášky MŠMT č. 182/1998 Sb.), a to v úzké spolupráci 

s vyhlašovatelem soutěží (resp. organizacemi jím pověřenými - např. Jednota českých 

matematiků a fyziků, Institut dětí a mládeže MŠMT). 

 

 

 

 

 

 
 

Oznámení 

 
č.j. 15 788/01-23 
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznamuje, že schválilo nové učební dokumenty  pro učební 

obor 23-62-H/001 Optik. 

V souvislosti s tímto se ruší tímto platnost dosavadních učebních dokumentů. 

 

Učební obor Nové učební dokumenty Učební dokumenty pozbývající platnost  

 

 

 

23-62-H/001       

     Optik 

 

 

 

Schválilo MŠMT dne 

12.04.2001   pod             

čj. 15 788/01-23              

s platností od 1.09.2001 

 

 23-62-H/002 (24-40-2/01) Optik-přístrojová technika, 

schválené MŠ ČSR dne 18.12.87      čj. 15 067/87-220 

 23-62-H/003 (24-40-2/02) Optik-brýlová technika, 

schválené MŠ ČSR dne 18.12.87      čj. 15 067/87-220 

 23-62-H/004 (24-61-2/00) Mechanik optických přístrojů, 

schválené MŠ ČSR dne 16.07.87      čj. 15 494/87-220 

 

 

 

 

Má-li škola některý z těchto oborů zařazen v síti škol, může podle nově schválených učebních dokumentů 

čj. 15 788/01-23 vyučovat tento obor již od 1.09.2001 počínaje prvním ročníkem.  

"MŠMT žádá ředitele škol, kterých se v důsledků uvedených změn učebních dokumentů týkají případné 

úpravy a změny v rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních a školských zařízení, aby bezodkladně zaslaly 

odboru 21 správy sítě škol MŠMT žádost o provedení požadovaných změn. Žádost je nutno zaslat na 

předepsaných formulářích. Tímto zjednodušeným způsobem je možno žádat pouze o úpravy vyplývající z výše 

uvedených změn." 

Učební dokumenty si lze objednat v Národním ústavu odborného vzdělávání, Weilova 1271/6, 102 00 

Praha 10. 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 7.5.2001                                              Ing. Vojtěch Šrámek v.r. 

                                                                           ředitel odboru středního  

                                                                    a vyššího odborného vzdělávání 

 

 

 

 

 

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

učebních textů
*
 následující tituly: 

 

pro základní školy: 

Picková, D. a kol.: Dějiny středověku a raného 

novověku I. – III. díl  

2003 SPL Práce součást 

ucelené řady 

Č.j.: 15443/2001-22; cena: 54+58+50,00 Kč    

Mühlhauserová, H., Svobodová, J.: Prvouka 2 pro 2. 

ročník základní školy (učebnice a pracovní sešit)  

2007 Nová škola součást 

ucelené řady 

Č.j.: 16220/2001-22; cena: 59 + 33,00 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. 



Příloha č. 2 

 47 

Mandelová, H. a kol.: Dějiny 20. století – dějepisný 

atlas  

2007 Kartografie součást 

ucelené řady 

Č.j.: 13840/2001-22; cena: 119,00 Kč    

Martinková, V.: Malá čítanka 9, Literatura 9 2007 Tripolia součást 

ucelené řady 

Č.j.: 11699/2001-22; cena:  100+105,00 Kč    

Taubenhanslová, K., Ulrychová, I.: Čteme si a hrajeme 

si 1,2,3 pro základní školu 

2007 Pansofia součást 

ucelené řady 

Č.j.: 17284/2001-22; cena:  á 69,00 Kč    

Šrut, P.: Čítanka 8 pro 8. ročník ZŠ 2007 Scientia součást 

ucelené řady 

Č.j.: 13867/2001-22; cena:  120,00 Kč    

 

pro střední školy: 

Souček, J.: Dějiny pravěku a starověku pro střední 

školy 

2003 SPL Práce součást 

ucelené řady 

Č.j.: 15614/2001-22; cena:  149,00 Kč    

Beneš, K.: Dějiny středověku pro střední školy 2003 SPL Práce součást 

ucelené řady 

Č.j.: 15615/2001-22; cena:  149,00 Kč    

Hroch, L.: Dějiny novověku pro střední školy 2003 SPL Práce součást 

ucelené řady 

Č.j.: 15616/2001-22; cena:  149,00 Kč    

Kuklíkové, J. a J.: Dějiny 20. století pro střední školy 2003 SPL Práce součást 

ucelené řady 

Č.j.: 15617/2001-22; cena:  149,00 Kč    

Popelka, M.,Válková, V.: Dějepis pro gymnázia I 2007 SPN součást 

ucelené řady 

Č.j.: 13831/2001-22; cena:  119,00 Kč    

Čornej, P., Čornejová, I., Parkan, F.: Dějepis pro 

gymnázia II 

2007 SPN součást 

ucelené řady 

Č.j.: 13832/2001-22; cena:  119,00 Kč    

Flemr, V. Dušek, B.: Chemie I pro gymnázia 2007 SPN součást 

ucelené řady 

Č.j.: 15743/2001-22; cena:  99,00 Kč    

Klener, P.: Vnitřní lékařství II 2007 Informatorium součást 

ucelené řady 

Č.j.: 12314/2001-23; cena:  175,00 Kč    

Jan, Z., Ždánský, B.: Automobily I – Podvozek  2007 Avid  

Č.j.: 16914/2001-23; cena:  220,00 Kč    

Jan, Z., Ždánský, B.: Automobily II – Převody  2007 Avid  

Č.j.: 16915/2001-23; cena:  170,00 Kč    

Jan, Z., Ždánský, B.: Automobily III – Motory  2007 Avid  

Č.j.: 16916/2001-23; cena: 190,00 Kč    
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Jan, Z., Ždánský, B.: Automobily IV – Podvozek  2007 Avid  

Č.j.: 16917/2001-23; cena:  220,00 Kč    

Hačkajlová, L. a kol.: Stavební ekonomika a 

management  

2007 Sobotáles  

Č.j.: 13938/2001-23; cena: 169,00 Kč    

Bičík, I., Janský, B. a kol.: Příroda a lidé Země 2007 Česká 

geografická 

společnost 

součást 

ucelené řady 

Č.j.: 13983/2001-23; cena:  135,00 Kč    

Šmarda, J.: Genetika 2007 Fortuna  

Č.j.: 16806/2001-23; cena:  109,00 Kč    

 

pro zvláštní školy: 

 

Kábrtová, K.: Přírodověda pro 4. ročník zvláštní školy 

– pracovní sešit 

2007 Parta součást 

ucelené řady 

Č.j.: 16234/2001-24; cena: 44,00 Kč      

Kábrtová, K.: Přírodověda pro 5. ročník zvláštní školy 

– pracovní sešit 

2007 Parta součást 

ucelené řady 

Č.j.: 16235/2001-24; cena: 44,00 Kč      

Kábrtová, K.: Přírodověda pro 6. ročník zvláštní školy 

– pracovní sešit 

2007 Parta součást 

ucelené řady 

Č.j.: 16236/2001-24; cena: 44,00 Kč      

 

pro zrakově postižené: 

 

Demek, J., Horník, S.: Zeměpis 6. a 7. ročník 

speciálních ZŠ pro zrakově postižené – Planeta země a 

její krajiny 

2007 KTN součást 

ucelené řady 

Č.j.: 14290/2001-24; cena: 1562,00 Kč      

 

 

 

 

 


