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________________________________________________________________ 

 

ČÁST NORMATIVNÍ 

________________________________________________________________ 
 

 

Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy  
Č. j. 12 660/2002-14         

               V Praze dne 27. února 2002 

 

Opatření 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují 

některé vnitroresortní předpisy 

 

 
Čl. 1 

 

     Zrušuji tyto předpisy: 
 

1. Metodický návod k doporučené maximální výši zásob jedů a jiných látek 

škodlivých zdraví používaných při výuce chemie na středních školách č. j. 

18 796/82-211, Věstník MŠ a MK sešit 7-8/1982.  

2. Metodický pokyn pro rozhodování o odvoláních proti rozhodnutí ve věci 

obhajob disertací č. j. 214/97-ČKVH, Věstník ČKVH sešit 4/1992.  

3. Pokyny MŠMT pro organizaci civilní obrany na školách a školských 

zařízeních č. j. 14 739/92-15, Věstník MŠMT sešit 10-12 1992.  

4. Zásady předsedy ČKVH k předkládání návrhů na čestné vědecké hodnosti 

doktora věd č. j. 97/93 ČKVH, Věstník ČKVH sešit 2/1993.  

5. Odpisy u organizací, které mění hospodářsko právní formu hospodaření z 

rozpočtového na příspěvkovou, Věstník MŠMT sešit 12/1994.  

6. Statut Ceny a Čestného uznání ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

"TALENT" č. j. 14 342/95-51.  

7. Rozlišování učebních pomůcek a materiálů č. j. 19 062/96-40, Věstník 

MŠMT sešit 1/1997.  



8. Pokyn MŠMT pro organizaci, řízení a kontrolu požární ochrany č. j. 19 

720/96-10/3, ve znění změny č. j. 19 202/98-10/3.  

9. Zřizovací listina Komise pro vědecké hodnosti MŠMT č. j. 29 751/96-31.  

10. Prozatímní instrukce pro činnost  při přípravě k obraně státu v resortu 

MŠMT č. j. 33 178/98-10/3.  

 

 

Čl. 2 

 

     Toto opatření nabývá účinnosti dnem 5. března 2002. 

 

 

Ministr: 

Mgr. Eduard Zeman, v. r.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí 

 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle § 58 písm. a) 

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

vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, o experimentálním ověřování maturitních zkoušek ve 

třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů  v cizím jazyce, 

zřízených ve spolupráci s Velkou Británií, Francií, Francouzským 

společenstvím Belgie, Spolkovou republikou Německo, 

Rakouskem, Itálií, Španělskem    

a v Rakouské škole v Praze, o. p. s.  
 

 
Č. j.  28 019/2001-23                                                                   V Praze dne  1. 2. 
2002 

 

 
 
Jedním z opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k postupnému 

dosahování cizojazyčné vzdělanosti u naší mládeže bylo od roku 1990 zřizování 
pětiletého a následně šestiletého studia s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce 
ve třídách gymnázií (dále jen ”dvojjazyčné třídy gymnázií”). 



 Dvojjazyčné třídy gymnázií byly zřízeny od školního roku 1990/91 na základě 
mezinárodních dohod a připojených protokolů stanovujících podíl smluvních stran na 
obsahovém, personálním a materiálním zajištění dvojjazyčné výuky. Tuto výuku řídí 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s ministerstvem školství příslušné 
země prostřednictvím jeho zástupce. 
 V dvojjazyčných třídách gymnázií se vyučuje podle učebních osnov a 
učebních plánů gymnázií upravených podle dohody s ministerstvem školství 
příslušné země. Tato úprava spočívá v začlenění některých složek učebních plánů a 
učebních osnov zahraničních středních škol do učebních plánů a učebních osnov 
vydaných pro dvojjazyčné třídy gymnázií v České republice. To se promítá též do 
celkové koncepce maturitních zkoušek v dvojjazyčných třídách gymnázií a do 
obsahu a organizace jednotlivých maturitních zkoušek konaných v českém jazyce a 
v příslušném cizím jazyce, jak byly dohodnuty se zástupci školských orgánů 
jednotlivých států. 
 Změněné pojetí maturitních zkoušek v dvojjazyčných třídách gymnázií 
vyžadovalo a dále vyžaduje tyto zkoušky pokusně ověřit. Proto se v návaznosti na 
Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 14 976/1994-21 ve znění 
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí o experimentálním ověřování maturitních 
zkoušek v dvojjazyčných třídách gymnázií. 

 

Maturitní zkoušky v dvojjazyčných třídách gymnázií se konají podle 

vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 

442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích,  s těmito 

odlišnostmi : 
 
 
 
 
 
 

I. 
Maturitní zkouška ve třídách s výukou vybraných předmětů v jazyce anglickém, 

francouzském, německém, španělském a italském  zřízených ve spolupráci 

s Velkou Britanií, Francií, Francouzským společenstvím Belgie, Rakouskem, 

Itálií, Španělskem   

 

 

Čl. 1 

Předměty maturitní zkoušky 
 
  (1) Povinné a volitelné předměty maturitní zkoušky a její formy (tj. písemná 
zkouška, ústní zkouška, písemná práce jako součást ústní zkoušky) jsou stanoveny 
v učebních plánech dvojjazyčných tříd. Žák může konat ještě dobrovolně maturitní 
zkoušku z jednoho předmětu, jehož celková hodinová dotace činila nejméně čtyři 
vyučovací hodiny. 
 (2) Písemné práce a písemné zkoušky z předmětů, kromě předmětu český 
jazyk a literatura, trvají nejdéle 300 minut, ústní zkoušky z těchto předmětů nejdéle 
20 minut. Témata písemných prací, písemných zkoušek a ústních zkoušek včetně 
počtu témat stanoví ředitel gymnázia, pokud není dále stanoveno jinak.  Způsob 



zadání témat žákům při písemné práci, při písemné zkoušce a ústní zkoušce stanoví 
ředitel gymnázia po projednání se zkušební komisí. 
 (3) V dvojjazyčných třídách zřízených ve spolupráci s Francií provede výběr 
témat česko-francouzská komise jmenovaná Francouzským institutem. 
V dvojjazyčných třídách zřízených ve spolupráci se Španělskem stanovuje témata 
písemných prací a jejich počet španělská strana prostřednictvím Španělského 
velvyslanectví v Praze. V dvojjazyčných třídách zřízených ve spolupráci s Itálií  
provede výběr témat písemných prací a písemných zkoušek Ministerstvo školství 
Italské republiky. 

(4) Výsledky písemných prací se žákům oznámí nejpozději před zahájením 
ústních zkoušek. 
 
 

Čl. 2 

Termíny maturitních zkoušek 

 
 (1) V dvojjazyčných třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v jazyce 
anglickém a v dvojjazyčných třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v jazyce 
francouzském zřízených ve spolupráci s Francií se maturitní zkouška z českého 
jazyka a literatury a z prvního cizího jazyka koná po úspěšném uzavření klasifikace 
ve všech vyučovacích předmětech v pátém ročníku šestiletého studia (dále jen ”první 
část maturitní zkoušky”), a to v období od 10. do 25. června. Ve školách podle věty 
první se písemná práce z českého jazyka a literatury  koná v dubnu, písemná práce 
z prvního cizího jazyka se koná v dubnu nebo v květnu; písemné zkoušky se konají 
v termínu písemných prací nebo v termínu ústních zkoušek. V dvojjazyčných třídách 
zřízených ve spolupráci s Francií se v týdnu následujícím po termínu písemných 
zkoušek a písemných prací opravují písemné práce a písemné zkoušky komisí 
jmenovanou Francouzským institutem. Přesné datum písemných prací, písemných 
zkoušek a ústních zkoušek určí ředitel gymnázia. 
 (2) V dvojjazyčných třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v jazyce 
francouzském zřízených ve spolupráci s Francouzským společenstvím Belgie se 
maturitní zkouška z českého jazyka  a literatury a francouzského jazyka koná 
současně s ostatními předměty maturitní zkoušky po úspěšném ukončení šestého 
ročníku. Písemné maturitní práce z českého jazyka a literatury a francouzského 
jazyka se konají v dubnu v termínu určeném ředitelem gymnázia. Termíny ústních 
maturitních zkoušek stanoví ředitel gymnázia v souladu s vyhláškou MŠMT č. 442/91 
Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích. 

(3) Před zahájením ústních zkoušek se žáci  nezúčastňují vyučování 
v rozsahu pěti až osmi vyučovacích dnů, které jsou určeny na přípravu k maturitní 
zkoušce. Přesný rozsah stanoví ředitel gymnázia. Žákům, kteří konají první část 
zkoušky, se stanoví doba na přípravu k vykonání této první části zkoušky v rozsahu 
tří vyučovacích dnů. Pokud ředitel gymnázia rozhodne, že písemné zkoušky se 
konají v termínu písemných prací, stanoví dobu na jejich přípravu podle počtu 
zkoušek, zpravidla jeden vyučovací den na přípravu k jedné písemné zkoušce. 
Ředitel může stanovit volno na přípravu také před písemnými pracemi, a to jeden 
vyučovací den na přípravu k písemné práci z jednoho předmětu. 

 
 

Čl. 3 



Opravné zkoušky ve třídách s výukou vybraných předmětů v jazyce anglickém 

a v dvojjazyčných třídách  s výukou vybraných předmětů v jazyce 

francouzském zřízených ve spolupráci s Francií 

 
(1) Jestliže byl žák dvojjazyčné třídy gymnázia s výukou vybraných předmětů 

v jazyce anglickém  v první části zkoušky klasifikován z jednoho  předmětu stupněm 
5 – nedostatečný, koná opravnou zkoušku na konci srpna téhož školního roku. 
V dvojjazyčných třídách zřízených ve spolupráci s Francií koná opravnou zkoušku 
v měsíci září. Písemnou práci neopakuje, pokud z ní nebyl klasifikován stupněm 5 – 
nedostatečný. Jestliže žák u této opravné zkoušky neprospěl, opakuje zkoušku 
včetně písemné práce v šestém ročníku v termínu maturitních zkoušek stanoveném 
ředitelem gymnázia. Jestliže byl žák v první části zkoušky klasifikován z obou 
předmětů stupněm 5 – nedostatečný, postupuje rovněž do šestého ročníku a 
maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury a z prvního cizího jazyka včetně 
písemné práce opakuje v šestém ročníku v termínu maturitních zkoušek stanoveném 
ředitelem gymnázia. 

 
 

Čl. 4 

Zkušební komise 
 
 (1) K maturitní zkoušce v dvojjazyčné třídě přizve Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy zástupce příslušného orgánu cizího státu, který se podle 
mezinárodní dohody podílí na zabezpečení dvojjazyčné výuky. V případě, že se 
tento zástupce zkoušky zúčastní, je členem zkušební komise. 
 (2) Předsedu zkušení komise v dvojjazyčné třídě gymnázia jmenuje do konce 
února každého školního roku příslušný krajský úřad. Předsedou zkušební komise je 
jmenován pedagogický pracovník z jiné střední školy nebo z vysoké školy, který má 
odbornou a pedagogickou způsobilost pro výuku v gymnáziu, nejméně pětiletou 
pedagogickou praxi na střední nebo vysoké škole a ovládá příslušný cizí jazyk. Při 
opravných zkouškách a při zkouškách v náhradním termínu je předsedou zkušební 
komise ředitel gymnázia, ve kterém se zkoušky konají, popř. zástupce ředitele, 
kterého ředitel gymnázia výkonem funkce předsedy zkušební komise pověřil. 
 (3) Prokáže-li se neobjektivnost zkušební komise, jmenuje novou zkušební 
komisi Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 
 
 

Čl. 5 

Vysvědčení o maturitní zkoušce 

 
 (1) Žákům, kteří úspěšně vykonali první část maturitní zkoušky, se vydá výpis 
z protokolu o maturitních zkouškách podepsaný předsedou zkušební komise a 
ředitelem gymnázia. Po úspěšném vykonání celé maturitní zkoušky se žákům vydá 
vysvědčení o maturitní zkoušce, které má datum ukončení maturitní zkoušky žáka a 
ostatní příslušné náležitosti. Vysvědčení se vydá žákům nejpozději do 7 dnů od 
závěrečné porady zkušební komise. 
 (2) Na vysvědčení o maturitní zkoušce se za text ”Maturitní zkouška byla 
vykonána podle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České 
republiky č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích” 
doplní text ”a podle Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle § 



58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a 
vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o 
experimentálním ověřování  maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou 
vybraných předmětů v cizím jazyce, zřízených ve spolupráci s Velkou Británií, 
Francií, Francouzským společenstvím Belgie, Spolkovou republikou Německo, 
Rakouskem, Itálií, Španělskem a v Rakouské škole v Praze, o. p. s.”, č. j. 28 
019/2001-23 ze dne 1. 2. 2002. 

 

 

 
    

II. 
Maturitní zkouška ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů  

v německém jazyce zřízených ve spolupráci se Spolkovou republikou Německo 

 

 
 Třídy gymnázií s výukou vybraných předmětů v německém jazyce (dále jen 
”česko-německé třídy”) se v České republice zřizují od školního roku 1990/1991 
podle dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Stálou 
konferencí ministrů školství Spolkové republiky Německo. Na jejím základě je 
stanoven podíl obou stran na obsahovém, personálním a materiálním zajištění 
výuky. Vyučování v česko-německých třídách řídí Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy České republiky ve spolupráci se sekretariátem Stálé konference 
ministrů školství zemí Spolkové republiky Německo. 
 
 V česko-německých třídách se vyučuje podle učebního plánu a učebních 
osnov upravených podle dohody se zástupci Stálé konference ministrů školství 
Spolkové republiky Německo. Tato úprava, která spočívá v začlenění některých 
složek učebních plánů a učebních osnov německých gymnázií do učebního plánu a 
učebních osnov gymnázií v České republice, vyžaduje též změněné pojetí maturitní 
zkoušky. Toto pojetí umožňuje absolventům česko-německých tříd gymnázií splňovat 
předpoklady pro studium na vysokých školách v České republice a též na vysokých 
školách ve Spolkové republice Německo.  
 
 
 
 
 
 

Čl. 1 

Předměty maturitní zkoušky 

 
(1)Maturitní zkouška v česko-německých třídách zřízených v České republice ve 

spolupráci se Spolkovou republikou Německo se koná 
a) v předmětech vyučovaných v německém jazyce tj. německý jazyk, dějepis, 

matematika a dva z předmětů fyzika, chemie, biologie,  s účinností od školního 
roku 2004/2005 zeměpis, podle ”Zkušebního a organizačního řádu zkoušky 
k získání vysvědčení o všeobecné způsobilosti ke studiu na vysoké škole 
vydaného pro absolventy česko-německých tříd státních speciálních gymnázií 
v České republice, který stanovila Stálá konference ministrů školství zemí 



Spolkové republiky Německo dne 17. 2. 1994, ve znění pozdějších předpisů – 
Ordnung für die Durchführung der Prüfung zur Erlangung eines Zeugnisses der 
deutschen allgemeinem Hochschulreife und des tschechischen 
Sekundarschulabschlusses für Absolventen deutschsprachiger Abteilungen an 
staatlichen Spezialgymnasien in der Tschechischen Republik” (dále jen 
”Zkušební řád”), 

b) v předmětech vyučovaných v českém jazyce (tj. český jazyk a literatura, anglický 
jazyk, české dějiny jako součást dějepisu a předmět, z něhož žák koná maturitní 
zkoušku dobrovolně) podle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
České republiky č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a 
učilištích (dále jen ”vyhláška MŠMT”). 
 (2) Zkoušky z jednotlivých předmětů se konají v jazyce, který byl v daném 

předmětu jazykem vyučovacím. 
(3) Při maturitní zkoušce z předmětů, v nichž je vyučovacím jazykem český jazyk, 

je  
předsedou  zkušební komise člen této komise jmenovaný příslušným krajským 
úřadem. O této zkoušce se vede protokol na tiskopisech pro maturitní zkoušky ve 
třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v německém jazyce  zřízených  ve 
spolupráci se Spolkovou republikou Německo. 
 (4) Dějepis v českém jazyce zkouší vyučující, který vyučoval tomuto předmětu v 
5. ročníku. Jeho klasifikace je však součástí celkového hodnocení z dějepisu 
uváděného jak na českém, tak i na německém vysvědčení o maturitní zkoušce. 
Hodnocení maturitní zkoušky z dějepisu v českém jazyce tvoří 50% výsledné známky 
z ústní zkoušky z dějepisu. Výsledná známka maturitní zkoušky z dějepisu se stanoví 
podle Zkušebního řádu.  
  
 
 

Čl. 2 

Termíny maturitních zkoušek 

 
 Písemné maturitní práce z německého jazyka a předmětů vyučovaných 
v německém jazyce (matematika a jeden přírodovědný předmět) se konají v únoru 
v šestém ročníku. Ředitel gymnázia může stanovit volno na přípravu před písemnými 
pracemi, a to jeden vyučovací den na přípravu k písemné práci z každého předmětu. 
Písemné práce z českého jazyka a ústní maturitní zkoušky se konají v termínech 
stanovených vyhláškou MŠMT č. 442/1991 Sb. Před zahájením ústních zkoušek se 
žáci nezúčastňují vyučování v rozsahu pěti vyučovacích dnů, které jsou určeny na 
přípravu k maturitní zkoušce. 
 
 
 
 

Čl. 3 

Hodnocení žáků 

 
 Klasifikační stupnice uvedená § 4 Zkušebního řádu se pro potřeby klasifikace na 
českém vysvědčení o maturitní zkoušce převádí takto: 
 

15 /14 /13 /12      bodů  - prospěch výborný 



11 /10 /9 /8          bodů  - prospěch chvalitebný 
7 /6 /5                  bodů  - prospěch dobrý 
4 /3 /2                  bodů  - prospěch dostatečný 
1/0                       bodů  - prospěch nedostatečný 

 
 (1)Při celkovém hodnocení žáka a opakování zkoušky se postupuje podle § 14  
Zkušebního řádu. 
 (2)Jestliže žák má u maturitní zkoušky nedostatečný prospěch z některého 
předmětu a má tedy podle Zkušebního řádu opakovat ročník, může na základě 
vlastního rozhodnutí vykonat opravnou zkoušku v termínu stanoveném v § 21 
vyhlášky MŠMT (září následujícího školního roku), nemá však nárok na vydání 
německého vysvědčení. Stejně se postupuje i v případě opakování celé maturity po 
neúspěšně vykonané opravné zkoušce podle vyhlášky MŠMT. Zkušební komise se 
v tomto případě ustanovuje podle vyhlášky MŠMT. 
 
 

Čl. 4 

Vysvědčení o maturitní zkoušce 

 
 O úspěšně vykonané maturitní zkoušce podle Zkušebního řádu a vyhlášky 
MŠMT se absolventům vydá české vysvědčení o maturitní zkoušce na tiskopise pro 
dvojjazyčné třídy gymnázií v ČR a vysvědčení v německém jazyce na německém 
tiskopise ověřené velvyslancem Spolkové republiky Německo v České republice. Na 
českém vysvědčení o maturitní zkoušce se uvádí klasifikace z těch předmětů, ze 
kterých žák konal ústní maturitní zkoušku. Na českém vysvědčení o maturitní 
zkoušce se uvede doložka: ”Maturitní zkouška vykonána podle Rozhodnutí 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 
Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, o experimentálním ověřování maturitních 
zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím  jazyce zřízených 
ve spolupráci s Velkou Británií, Francií, Francouzským společenstvím Belgie, 
Spolkovou republikou Německo, Rakouskem, Itálií, Španělskem a v Rakouské škole 
v Praze, o. p. s.”, č. j. 28 019/2001-23  ze dne 1. 2. 2002. 

 
 

 

III. 
Maturitní zkouška v Rakouské škole v Praze, o. p. s. 

 
 V šestiletém studiu v Rakouské škole v Praze, o. p. s., (vyšší gymnázium) 
zařazené do sítě  škol, předškolních zařízení a školských zařízení v ČR, studují 
převážně žáci české státní příslušnosti. Výuka se uskutečňuje v jazyce německém 
s výjimkou povinných předmětů český jazyk a literatura a občanská nauka, v nichž je 
vyučovacím jazykem čeština. Tato modifikace výuky je zohledněna při maturitní 
zkoušce a maturitní zkouška v dohodě s rakouským Spolkovým ministerstvem 
školství a kulturních záležitostí bude i nadále experimentálně ověřována  takto: 

 

 

Čl. 1 

 



Maturitní zkouška v Rakouské škole v Praze, o. p. s., se koná 
 
a) podle příslušných ustanovení rakouského Zákona o školním vyučování a podle 

Vyhlášky spolkového ministra vyučování, umění a sportu ze dne 7. 6. 1990 o 
maturitní zkoušce ve všeobecně vzdělávacích vyšších školách –Verordnung des 
Bundesministers für Unterricht, Kunst und Sport, BGBI.432/1992- a její novely z 
23. 12. 1992, BGBI.789/1992, 

b) podle dodatku k vyhlášce uvedené v odst. a) ”Ustanovení o maturitní zkoušce pro 
Rakouskou školu v Praze – Reifeprüfungsbestimmungen für die österreichische 
Schule Prag” vydaného rakouským Spolkovým ministerstvem vyučování a 
kulturních záležitostí dne 19.1.1995,  č. j. GZ 11 012/11-1/2/95, 

c) podle Vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 
442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, 
v předmětech český jazyk a literatura a občanská nauka. 

 
 

Čl. 2 

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

Čl. 3 

 
 Při maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury a občanské nauky je 
předsedou zkušební komise člen této komise jmenovaný  Magistrátem hlavního 
města Prahy. 

 

 

Čl. 4 

 
 Po úspěšně vykonané maturitní zkoušce se žákům vydá jedno vysvědčení 
v českém jazyce na tiskopise pro dvojjazyčné třídy gymnázií v České republice a 
jedno vysvědčení v jazyce německém na tiskopise pro rakouská gymnázia. Na 
českém vysvědčení o maturitní zkoušce se uvede tato doložka: ”Maturitní zkouška 
vykonána podle Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle § 58 
písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších 
odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o experimentálním 
ověřování maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů 
v cizím  jazyce zřízených ve spolupráci s Velkou Británií, Francií, Francouzským 
společenstvím Belgie, Spolkovou republikou Německo, Rakouskem, Itálií, 
Španělskem a v Rakouské škole v Praze, o. p. s.”, č. j. 28 019/2001-23 ze dne 1. 2. 
2002. 

    

 
 
 

IV. 
Vyhodnocení experimentálního ověřování 

maturitních zkoušek v dvojjazyčných třídách gymnázií a  

v Rakouské škole v Praze, o. p. s. 



 
Vyhodnocení celé maturitní zkoušky v dvojjazyčných třídách gymnázií a 

v Rakouské škole v Praze, o. p. s., provede vždy po skončení celé maturitní zkoušky 
v příslušném školním roce Výzkumný ústav pedagogický v Praze podle kritérií 
dohodnutých s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle § 58 písm. a) 
zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších 
odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

 

V. 
Platnost rozhodnutí 

 
Doba platnosti tohoto rozhodnutí se stanoví na 12 let. 
Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. září 2002. 
 
 
 
 

 

Mgr. Eduard Zeman v. r.  
ministr školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha k ”Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle § 
58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a 



vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o 
experimentálním ověřování konání maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou 
vybraných předmětů v cizím jazyce, zřízených ve spolupráci s Velkou Británií, 
Francií, Francouzským společenstvím Belgie, Spolkovou republikou Německo, 
Rakouskem, Itálií, Španělskem a v Rakouské škole v Praze, o. p. s.”, č. j. 28 
019/2001-23 ze dne 1. 2. 2002. 

Podle uvedeného rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  se 
postupuje při maturitních zkouškách ve třídách s výukou vybraných předmětů v cizím 
jazyce  v těchto gymnáziích : 
 

1) Gymnázium, Olomouc – Hejčín, Tomkova  45    
                        (česko-anglické třídy zřízené  ve spolupráci  s Velkou Británií) 

2)  Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy,  Praha 1,  Hellichova 

3    
                        (české-francouzské třídy zřízené ve spolupráci s Francií) 

3) Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13  
                        (česko-francouzské třídy zřízené ve spolupráci s Francií) 

4) Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova  55   
                        (česko-francouzské třídy zřízené ve spolupráci s Francií) 

5) Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Nám. Fr. Křižíka 860  
                        (česko-francouzské třídy zřízené ve spolupráci  s Francií) 

6) Gymnázium, Písek, Komenského 89 
                        (česko-francouzské třídy zřízené ve spolupráci s Francouzským 
                        společenstvím Belgie) 

7) Gymnázium F.X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530  
                        (česko-německé třídy zřízené ve spolupráci se Spolkovou republikou 
Německo) 

8) Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Na Ohradě 1700  
                        (česko-německé třídy zřízené ve spolupráci se Spolkovou republikou 
Německo-  

-  dobíhající studium) 

9) Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo, Komenského nám. 4  
                        (česko-německé třídy zřízené  ve spolupráci s Rakouskem) 

10)  Gymnázium, Praha 8, Ústavní  400  
                        (česko-italské třídy zřízené ve spolupráci s Itálií) 

11)  Gymnázium, Praha 4, Budějovická  680    
                        (česko-španělské třídy zřízené ve spolupráci  se Španělskem) 

12) Gymnázium, Brno-Bystrc, Vejrostova 2    
                        (česko-španělské třídy zřízené ve spolupráci se Španělskem) 

13)  Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9   

                       (česko-španělské třídy zřízené ve spolupráci se Španělskem) 

14)  Rakouská škola v Praze, o. p. s., Praha 5, Drtinova ul. 3  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rozhodnutí 

 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle § 58 písm. a) zákona 

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

škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o experimentálním 

ověřování ukončování studia v The English College in Prague (Anglické  

gymnázium v Praze) podle programu International Baccalaureate 

 
  
Č. j. 28 020/2001-23                                                               V Praze dne  1. 2. 2002
       
 
 
 Program International Baccalaureate je dvouletý studijní program pro žáky 
posledních dvou ročníků gymnázia ukončený souhrnnou zkouškou ze 6 předmětů, 
z nichž 3 nebo 4 byly vyučovány a jsou zkoušeny na ”vyšší úrovni” (Higher level) a 3, 
popř. 2, na ”nižší úrovni” (Subsidiary level). Vyučovacím jazykem je jazyk anglický 
nebo francouzský nebo španělský. Výuka podle programu IB ve všech školách na 
celém světě je řízena organizací International Baccalaureate Organisation se sídlem 
v Ženevě. Studium se ukončuje souhrnnou zkouškou, kterou připravuje, zadává a 
vyhodnocuje examinační centrum IBEX v Cardiffu ve Velké Británii. 
 V České republice je v současné době program International Baccalaureate 

(dále jen program IB) realizován v  The English College in Prague (Anglické 

gymnázium v Praze),  Praha 9, Sokolovská 320, a rozšiřuje tak vzdělávací nabídku 
o možnost částečné nebo celkové výuky v cizím jazyce. Škola je  zařazena do sítě 
škol, předškolních zařízení a školských zařízení od roku 1994. Délka studia je šest 
let. Ve výše uvedené škole v České republice je vyučovacím jazykem jazyk anglický. 
Předmět český jazyk a literatura je povinnou součástí výuky, a to jako jazyk A 
studovaný na vyšší úrovni. Dalšími předměty programu IB jsou cizí jazyk a literatura, 
jeden společenskovědní předmět, jeden přírodovědný předmět, matematika a další 
volitelný předmět (druhý společenskovědní předmět či přírodovědný předmět). 
Kromě toho si žák může zvolit i další volitelný předmět. 
 Od roku 1995 je na základě rozhodnutí ministra školství, mládeže a 
tělovýchovy České republiky č. j. 12 367-1995-21 ze dne 6. 3. 1995 a  rozhodnutí 
ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 28 772/1998-23 ze dne 8. 3. 1998  
ukončování studia podle programu IB v České republice experimentálně ověřováno. 
Platnost posledního rozhodnutí končí školním rokem 2001/2002, a proto bude 
ukončování studia podle programu IB v The English College in Prague 
experimentálně ověřováno na základě tohoto rozhodnutí :   
 
 

Čl. 1 

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

středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, se stanoví, že studium podle programu IB v The English College in Prague, 
Praha 9, Sokolovská 320, se ukončuje souhrnnou zkouškou podle programu IB.  
 
 



 
 

Čl. 2 

 
 Souhrnná zkouška vykonaná v závěru dvouletého studia podle programu IB v 
The English College in Prague v České republice se považuje za rovnocennou 
maturitní zkoušce vykonané podle českých předpisů

1)
 za podmínky, že jedním 

z předmětů této souhrnné zkoušky je český jazyk a literatura zařazený do programu 
IB jako jazyk A (první jazyk studovaný na vyšší úrovni, tedy s náročným obsahem). 
 
 

Čl. 3 

 
 Doklad o souhrnné zkoušce vykonané v programu IB, jejíž součástí nebyla 
zkouška z předmětu český jazyk a literatura označeného v programu IB jako jazyk A 
(první jazyk studovaný na vyšší úrovni), je třeba nostrifikovat podle českých předpisů. 
V tomto případě žák koná doplňovací zkoušku.

2)
 

 
 

Čl. 4 

 
 Ukončování studia podle programu IB v The English College in Prague 
v České republice uskutečňované experimentálně na základě uznání rovnocennosti 
s maturitní zkouškou konanou podle českých předpisů vyhodnotí jednou za dva roky 
vždy po ukončení zkoušky Výzkumný ústav pedagogický v Praze podle kritérií 
dohodnutých s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 
 
 

Čl. 5 

 
Doba platnosti  tohoto rozhodnutí se stanoví na 12 let. 
Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2002 

 
 
 
 
 
      

Mgr. Eduard Zeman  v. r. 
ministr školství, mládeže a tělovýchovy 

 
 
 
 
 

                                                           
1)

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

ve středních školách a učilištích 
2)

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

rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami 

 



Rozhodnutí 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle § 58 písm. a) 

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

vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, o rovnocennosti maturitní zkoušky z prvního cizího 

jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím 

jazyce a v Rakouské škole v Praze, o. p. s, se státní všeobecnou 

jazykovou zkouškou konanou  

v jazykových školách zřizovaných státem nebo krajem 

 
 

Č. j.  29 700/2001-23                                                               V Praze dne  1. 2. 2002 
 

 

 
 Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce se ve třídách gymnázií (dvojjazyčné 
třídy) realizuje od školního roku 1990/91. Vyučuje se podle učebních osnov a 
učebních plánů gymnázií upravených podle dohody s ministerstvem školství 
příslušné země. Tato úprava spočívá v začlenění některých složek učebních plánů a 
učebních osnov zahraničních středních škol do učebních plánů a učebních osnov 
vydaných pro gymnázia v České republice. To se promítá též do celkové koncepce 
maturitních zkoušek v dvojjazyčných třídách gymnázií a do obsahu a organizace 
jednotlivých maturitních zkoušek konaných v českém jazyce a v příslušném cizím 
jazyce, jak byly dohodnuty se zástupci školských orgánů jednotlivých států. 
 Po zhodnocení dosavadních výsledků maturitních zkoušek ve třídách 
gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce a v Rakouské škole v Praze, 
o. p. s., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo takto : 
 

Čl. 1 

Státní všeobecná jazyková zkouška 

 
 Maturitní zkouška z prvního cizího jazyka, která je součástí maturitní zkoušky 
vykonané s celkovým hodnocením prospěl(a) s vyznamenáním nebo prospěl(a) ve 
třídě gymnázia s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce a v Rakouské škole 
v Praze, o. p. s., je rovnocenná státní všeobecné jazykové zkoušce konané v 
jazykových školách zřizovaných státem nebo krajem. 
 V Rakouské škole v Praze, o. p. s., se toto ustanovení vztahuje na žáky, kteří 
vykonali maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury. 
 

Čl. 2 

Vysvědčení o maturitní zkoušce 

 
 Na vysvědčení o maturitní zkoušce se uvede doložka v následujícím znění : 
 ”Podle Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  dle § 58 písm. a) 
zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších 
odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o rovnocennosti 
maturitní zkoušky z prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných 
předmětů v cizím jazyce a v Rakouské škole v Praze, o. p. s., se státní všeobecnou 



jazykovou zkouškou konanou v jazykových školách zřizovaných státem nebo krajem, 
č. j. 29 700/2001-23 ze dne 1. 2. 2002, je maturitní zkouška z jazyka………………… 
uvedená na tomto vysvědčení rovnocenná státní všeobecné zkoušce 
z jazyka………………… konané v jazykových školách zřizovaných státem nebo 
krajem podle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 
č. 526/1992 Sb., o státních jazykových školách a státních jazykových zkouškách.” 
 
 

Čl. 3. 
Vyhodnocení  

maturitních zkoušek v dvojjazyčných třídách gymnázií  
 

Vyhodnocení celé maturitní zkoušky v dvojjazyčných třídách gymnázií a 
v Rakouské škole v Praze, o. p. s., provede vždy po skončení celé maturitní zkoušky 
v příslušném školním roce Výzkumný ústav pedagogický v Praze podle kritérií 
dohodnutých s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle § 58 písm. a) 
zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších 
odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

Čl. 4 

Platnost rozhodnutí 

 
Doba platnosti tohoto rozhodnutí se stanoví na 2 roky. 
Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. září 2002. 
 
 
 
 
 

 

Mgr. Eduard Zeman v. r. 
ministr školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha k Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  podle § 58 
písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších 
odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o rovnocennosti 
maturitní zkoušky z prvního cizího jazyka v dvojjazyčných třídách gymnázií se státní 

všeobecnou jazykovou zkouškou konanou ve státních jazykových školách, č. j. 29 
700/2001-23 ze dne 1.2.2002. 

Podle uvedeného rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  se 
postupuje při maturitních zkouškách ve třídách s výukou vybraných předmětů v cizím 
jazyce   v těchto gymnáziích : 
 

1) Gymnázium, Olomouc – Hejčín, Tomkova  45    
                        (česko-anglické třídy zřízené  ve spolupráci  s Velkou Británií) 

2)  Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy,  Praha 1,  Hellichova 

3    
                        (české-francouzské třídy zřízené ve spolupráci s Francií) 

3) Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13  
                        (česko-francouzské třídy zřízené ve spolupráci s Francií) 

4) Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova  55   
                        (česko-francouzské třídy zřízené ve spolupráci s Francií) 

5) Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Nám. Fr. Křižíka 860  
                        (česko-francouzské třídy zřízené ve spolupráci  s Francií) 

6) Gymnázium, Písek, Komenského 89 
                        (česko-francouzské třídy zřízené ve spolupráci s Francouzským 
                        společenstvím Belgie) 

7) Gymnázium F.X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530  
                        (česko-německé třídy zřízené ve spolupráci se Spolkovou republikou 
Německo) 

8) Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Na Ohradě 1700  
                        (česko-německé třídy zřízené ve spolupráci se Spolkovou republikou 
Německo-  

-  dobíhající studium) 

9) Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo, Komenského nám. 4  
                        (česko-německé třídy zřízené  ve spolupráci s Rakouskem) 

10)  Gymnázium, Praha 8, Ústavní  400  
                        (česko-italské třídy zřízené ve spolupráci s Itálií) 

11)  Gymnázium, Praha 4, Budějovická  680    
                        (česko-španělské třídy zřízené ve spolupráci  se Španělskem) 

12) Gymnázium, Brno-Bystrc, Vejrostova 2    
                        (česko-španělské třídy zřízené ve spolupráci se Španělskem) 

13) Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9   

                        (česko-španělské třídy zřízené ve spolupráci  se Španělskem)  

14) Rakouská škola v Praze, o. p. s., Praha 5, Drtinova ul. 3  

15) Česko-italské gymnázium, s. r. o., Praha 9, Sadská 530    
                           (česko-italské třídy) 

16) Euroregionální gymnázium, s. r. o., Liberec 32, Radčice 152  

                           (česko-francouzské třídy, česko-anglické třídy) 
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ČÁST METODICKÁ 
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Č.j.: 30 554/ 2001 – 20  

  

 

Výklad  

k vyhlášce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 281/2001 Sb., kterou se 

provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240 /2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový zákon) 

 

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se zabývá oblastí péče o 
vybranou skupinu dětí, žáků a mládeže (viz. komentář k § 1) v době, kdy v určitém 
období nemohou tuto péči z důvodu krizové situace vykonávat rodiče nebo jiní 
zákonní zástupci (dále jen ”zákonní zástupci”).  

Takováto péče je uložena zejména zákonem č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění 
pozdějších předpisů  (jde především o § 45, § 45a a další).  

Otázka péče o děti je velice citlivá v případech kdy nastane krizová situace a 
zákonní zástupci nemohou vykonávat své povinnosti. Zajistit tuto péči 
v mimořádných situacích je pro orgány krizového řízení povinností a při jejím 
zajištění se postupuje podle § 29 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o 
změně některých zákonů (krizový zákon), v rámci pověření příslušných právnických 
osob nebo podnikajících fyzických osob. Těmito mohou být (nebo jejich součástí 
mohou být) v období krizové situace také školy, předškolní zařízení a školská 
zařízení zařazená do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení (dále 
vzdělávací zařízení) při přípravě na ochranu žáků zejména svěřených do jejich péče. 
Může jít jak o vzdělávací zařízení zřizované orgány samosprávy nebo státu, tak 
vzdělávací zařízení soukromé nebo církevní.  

K tomu podle § 9 odst. 3 písm. a) krizového zákona je v této souvislosti určeno, že 
mají být pro přípravu na krizové situace a jejich řešení prováděcím právním 
předpisem stanoveny podmínky a způsob vykonávání péče o děti v předškolních 
zařízeních, žáky, kteří plní ve školách povinnou školní docházku, a děti a mládež ve 
školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně 
výchovné péče zařazených do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, 
pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče nebo jiní zákonní 
zástupci. V § 40 odst. 2 krizového zákona pak je zmocněno k jeho vydání 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jenž k tomuto účelu vydalo vyhlášku 
č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o 
krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). Pro zjednodušení se 
v dalším textu ve vyhlášce dále užívá pro takto vymezenou skupinu osob jen pojem 
”žáci”. 

Ředitel/-ka vzdělávacího zařízení, jako organizace zajišťující výchovu a vzdělávání 
žáků, se přitom ve své činnosti může setkat v období mimořádného stavu s řešením 



různých problémů. Může se jednat např. o to, že bude muset přijmout mimořádná 
opatření na ochranu žáků, především nezletilých, z důvodu rozmanitých 
mimořádných událostí jako jsou živelné pohromy nebo havárie zasahující území ve 
kterém jimi řízené vzdělávací zařízení působí.  

K tomu lze uvést, že vydáním vyhlášky č. 281/2001 Sb., není dotčeno zákonné 
právo orgánů krizového řízení zařadit do svých krizových plánů i jiné vzdělávací 
zařízení než je ve výše uvedené vyhlášce zmíněné, a jeho prostřednictvím pak 
zajišťovat úkoly nezbytné k přípravě na krizové situace i k jejich  řešení (podle § 29 
krizového zákona). Dotčeným ustanovením krizového zákona je tak stanoven 
nezbytně větší rozsah pravomocí a povinností orgánů krizového řízení než ten, který 
je zahrnut v popsaných podmínkách a způsobu vykonávání péče o žáky podle 
uvedené vyhlášky č. 281/2001 Sb. Přitom pravomoci a povinnosti orgánů krizového 
řízení v uvedené vyhlášce jsou jejich součástí. Ve svém celku vyplývají úkoly 
krizového řízení ze souboru právních předpisů pro tuto oblast, kde koordinační úloha 
příslušející Ministerstvu vnitra (pro orgány státní správy a samosprávy především 
prostřednictvím Hasičského záchranného sboru, který je základní složkou 
integrovaného záchranného systému a jehož generální ředitelství je součástí 
Ministerstva vnitra) je dána především § 10 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 
řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) a § 7 zákona č. 239/2000 Sb., o 
integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. Úkoly orgánů 
kraje vycházejí pak především z § 14 až 17 krizového zákona s tím, že tyto orgány 
zajišťují připravenost kraje na řešení krizových situací, úkoly orgánů okresu z § 18 až 
20 krizového zákona s tím s tím, že tyto orgány zajišťují připravenost okresu na 
řešení krizových situací a orgánů obce z § 21 až 23 krizového zákona s tím, že tyto 
orgány zajišťují připravenost obce na řešení krizových situací. Lze předpokládat, že 
zpravidla na úrovni krizového řízení obce rovněž budou dotčení ředitelé vzdělávacích 
zařízení seznámeni s rozsahem úkolů souvisejících s jejich podílem na přípravě a 
řešení možných krizových situací, aby mohli řádně připravit dokumenty a podklady 
v systému krizového řízení, i s ohledem k specifickým otázkám vzdělávání (orgánem, 
který osloví vzdělávací zařízení jako právnické osoby nebo právnické osoby jejichž 
jsou vzdělávací zařízení součástí, může být i orgán okresu nebo kraje. Následně si 
tento orgán může ve své pravomoci ponechat i způsob zajišťování jejich 
připravenosti na řešení krizových situací – rozhodnutí přísluší příslušnému orgánu 
krizového řízení, pokud MV v rámci své koordinační úlohy vůči orgánům samosprávy 
nerozhodne jinak).  

K jednotlivým ustanovením vlastní vyhlášky č. 281/2001 Sb. lze dále uvést:  

 

 
§ 1 

Základní ustanovení  

Tato vyhláška stanoví podmínky a způsob vykonávání péče o děti v předškolních 

zařízeních,
1)

 žáky, kteří plní ve školách povinnou školní docházku,
2)

 a děti a mládež ve 

školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovné 

péče
3)

 (dále jen "žáci") zařazených do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení
4)

 

(dále jen "vzdělávací zařízení"), pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat 

rodiče nebo jiní zákonní zástupci
5)

 (dále jen "zákonní zástupci").  
 
1
) § 2 a 3 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č. 390/1991 Sb., zákona 



č. 190/1993 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb. 
2
) § 6 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský 

zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb. 
3
) § 9, § 25 a násl. zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č. 31/1984 Sb., zákona 

č. 390/1991 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 138/1995 Sb., zákona č. 19/200 Sb. a zákona 

č. 132/200 Sb. 
4
) § 13a a § 13b zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona 

č. 139/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb. 
5
) Například § 45 a § 45a zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb., zákona 

č. 91/1998 Sb. a zákona č. 360/1999 Sb. 

Úvodní ustanovení vymezuje rozsah působnosti vyhlášky Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy v návaznosti na zmocnění pro její vydání v krizovém zákoně. 
Poznámky pak upřesňují právní předpisy, které pojmy a vztahy uváděné v tomto 
ustanovení upřesňují. Ustanovení tak vyjadřuje, že jde jen o vybranou skupinu dětí, 
žáků a mládeže vyjmenovanou v ustanovení § 9 odst. 3 krizového zákona a návazně 
zejména o vzdělávací zařízení poskytující trvale uvedeným žákům odpovídající péči.  

Současně poslední věta tohoto ustanovení omezuje péči o uvedené žáky jen 
na případy, kdy tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče nebo jiní 
zákonní zástupci. Těmi mohou být i např. pěstouni, nebo orgány sociálně-právní 
ochrany dětí. Nevztahuje se proto na všechny žáky. Z uvedeného omezení rovněž 
lze odvodit, že pokud si zákonný zástupce vyžádá vydání žáka (s tím že bude 
odpovídající péči zajišťovat sám) v období kdy je zajišťovaná příslušná péče podle 
této vyhlášky, pomine důvod pro její poskytování a další péči o něj přebírá zákonný 
zástupce. Podle našeho názoru pro sporné případy bude stanoven postup jiných 
odpovědných složek systému krizového řízení, zpravidla příslušných orgánů 
sociálně-právní ochrany dětí. 

 

 

§ 2 

Podmínky vykonávání péče  

(1) Pokud příslušný orgán
6)

 vyhlásí stav nebezpečí nebo nouzový stav anebo stav 

ohrožení státu (dále jen "krizový stav")
7)

 a nemohou-li zákonní zástupci vykonávat péči o 

žáky, vykonává po dobu nezbytně nutnou základní péči určené vzdělávací zařízení s cílem 

zabezpečit ochranu života, zdraví, osobního majetku a základních práv žáků. Vzdělávací 

zařízení je určeno k této péči příslušným orgánem krizového řízení.  
 
6
) Například čl. 5 až 7 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, § 3 odst. 3 zákona 

č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). 
7
) § 2 písm. c krizového zákona. 

Ustanovení prvého odstavce § 2 vyjadřuje návazně na § 1 i právní předpisy ve školství základní cíl 

vykonávané péče, kterým je v rámci působení vzdělávacího zařízení především zajištění ochrany života, zdraví, 

osobního majetku a základních práv žáků. Současně je zde v druhé větě vyjádřena podmínka za které je dotčená 

péče poskytována. Z určení vzdělávacího zařízení podle § 29 krizového zákona vyplývá i jeho právo požadovat 

od orgánu krizového řízení který jej oslovil potřebné informace, materiální a finanční prostředky a služby. Jejich 

rozsah je stanoven právními předpisy, zejména zákonem č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro 

krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, a to jak v etapě přípravy na mimořádné situace, tak 

v období krizového stavu, a musí být také vždy v souladu spotřebou zajištění ochrany žáků. 

 

(2) Určená vzdělávací zařízení vykonávají péči o žáky ve svých objektech vhodných pro 

tuto činnost s vytvořenými materiálně technickými, personálními a jinými podmínkami 



nebo v jiných odpovídajících objektech, které jsou zajištěny na základě smlouvy uzavřené 

určeným vzdělávacím zařízením nebo stanoveny orgány krizového řízení.  

Další podmínkou vykonávání péče o žáky v krizových situacích je především vhodnost kapacit pro 

poskytování péče žákům. Vyzvaným vzdělávacím zařízením, které vykonávají svoji činnost ve svých objektech 

v souladu s § 13a a 13b zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění 

pozdějších předpisů, nebo obdobných objektech jimi smluvně zajištěných, se v tomto ustanovení upřesňuje 

podmínka zajištění prostorových kapacit pro jejich činnost v tom, že v návaznosti na krizový zákon mohou pro 

případ krizové situace smluvně zabezpečit potřebné kapacity (i nad rámec obvyklých potřeb) operativně ve 

spolupráci s orgány krizového řízení (příslušný orgán krizového řízení může uvolnění vhodných prostor v rámci 

svých kompetencí nařídit specificky pro období kdy by nastala předpokládaná krizová situace nebo v období kdy 

již krizový stav nastal, spolu s nařízením např. pracovní povinnosti, zajištění vybavení apod. jak je uvedeno 

dále). S tím souvisí i souběžné vytvoření materiálně technických, personálních a jiných podmínek. Přitom  jde 

především o stav celkové kapacity vzdělávacího zařízení pro očekávané počty žáků, tedy o stav odpovídající 

příslušným předpisům k ochraně a bezpečnosti při práci s  žáky (příslušné věkové skupiny). Jedná se o jednu 

z hlavních podmiňujících podmínek pro zajištění základní podmínky v předcházejícím ustanovení. 

Určením náhradních nebo dalších prostor orgány krizového řízení není ale dotčena 

odpovědnost vzdělávacího zařízení za to, aby i tyto další prostory vyhovovaly potřebě 

zajištění kvalitní péče o žáky. V této souvislosti lze považovat podíl ředitelů dotčených 

vzdělávacích zařízení na tvorbě krizových plánů jako nezastupitelný. Vzhledem ke 

skutečnosti, že v systému krizového řízení jsou i zástupci orgánů vydávající výjimky 

z uvedených předpisů, může nastat situace, že pro řešení mimořádných opatření budou některé 

výjimky z uvedených předpisů výjimečně uděleny v rámci krizového plánování. Tento stav 

může nastat např. i proto, že ředitel vzdělávacího zařízení upozorní na rozsah potřeb výchovy 

a vzdělávání svěřených mu žáků a pro krizovou situaci bude třeba přijmout mimořádná 

provizorní opatření k zajištění optimálního chodu dotčeného vzdělávacího zařízení.  

Pokud jde o podmínky výchovně vzdělávací, je jejich vymezení dáno příslušnými učebními 

dokumenty v návaznosti na § 39 školského zákona. Současně se v této souvislosti lze zmínit, 

že pro ředitele základních a středních škol (k přípravě žáků na krizové období) platí Pokyn 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k začlenění tematiky ochrany člověka za 

mimořádných situací do vzdělávacích programů (č.j. 34 776/98-22), který upřesňuje v jakém 

rozsahu mají být uvedené učební dokumenty ve vztahu k ochraně člověka za mimořádných 

situací upraveny. Vychází se přitom ze záměru začlenit dotčenou problematiku do obsahu 

vzdělávání v souladu s právními předpisy pro krizové řízení a civilní nouzové plánování i v 

kontextu se začleňováním ČR do NATO a do EU. K tomu je v něm stanoveno, že  

”Zařazením témat do obsahu vzdělávání na základních a středních školách včetně škol speciálních se 

zároveň plní i úkoly stanovené resortu školství v Národní obranné strategii.  

Vzdělávání ve všech programech poskytujících základní a střední vzdělávání včetně 

programů škol speciálních se proto v rozsahu přiměřeném věku a dalším podmínkám 

doplňují o: 
-  zásady ochrany obyvatelstva v případě radiační havárie; 

- základní poznatky o ochraně obyvatelstva v případě havárií s únikem škodlivin do životního prostředí; 

- zásady chování obyvatelstva při vzniku živelních pohrom včetně nezbytných dovedností; 

- další poznatky a dovednosti z oblasti ochrany člověka za mimořádných situací ( např. mezinárodní úmluvy, 

integrovaný záchranný systém, sebeochrana a vzájemná pomoc). 

Cílem uvedených oblastí vzdělávání je získat znalosti a dovednosti, které jsou 
důležité pro účinnou ochranu sebe i druhých v případě mimořádných situací. O 
rozvržení témat a stanovení konkrétních obsahů vzdělávání v jednotlivých 
ročnících a předmětech rozhodne ředitel školy s účinností od 1.9.1999. Rozhodne 
rovněž o organizaci a formě výcviku praktickým dovednostem.”  



Na pomoc všem základním a středním školám přitom již byla dána k dispozici příručka 

”Ochrana člověka za mimořádných situací”. Je v ní na základě cílů, stanovených k naplnění 

výše uvedených tématických celků pro jednotlivé druhy ohrožení, rozpracován příslušný 

obsah učiva. Tento obsah bude průběžně zpřesňován v návaznosti na aktuální situaci 

v dotčené oblasti a vývoj příslušných předpisů krizového řízení. Pokud jde o vlastní Pokyn, 

připravuje se jeho doplnění v návaznosti na realizovanou transformaci veřejné správy a 

potřebu upřesnění informací o ochraně člověka z důvodu ohrožení aktuálními druhy rizik.  

Současně lze očekávat, že budou zpracovány v dohodě MV a MŠMT další metodické 

materiály k dotčenému tématu. V návaznosti na připravovaný nový školský zákon lze také 

předpokládat, že se výše uvedená témata promítnou i v připravovaných ”Rámcových 

vzdělávacích programech” pro příslušné druhy škol. 

 

(3) Určená vzdělávací zařízení vykonávají péči o žáky zpravidla v rozsahu stanoveném 

plány krizové připravenosti,
8)

 které zpracovávají ve spolupráci s orgány kraje,
9)

 okresními 

úřady,
10)

 orgány obcí,
11)

 popřípadě dalšími orgány určenými podle zvláštních právních 

předpisů
12)

 a začleněnými v integrovaném záchranném systému. V plánech krizové 

připravenosti a krizových plánech doplní určené vzdělávací zařízení podle druhu své 

činnosti opatření naplňující ustanovení školského zákona; do organizačního zabezpečení v 

nich promítnou i mimořádná opatření k řešení dopadů možných krizových situací v oblasti 

výchovy a vzdělávání a jejího zabezpečení. Tyto plány doplní v souladu s rozsahem jejich 

začlenění v systému krizového řízení v příslušných krizových plánech
13)

 i v souladu s plány 

kraje, okresu nebo obce.  
 
8
) § 29 odst. 1 krizového zákona. 

9
) § 14 a násl. krizového zákona. 

10
) § 18 a násl. krizového zákona. 

11
) § 21 a násl. krizového zákona. 

12
) § 4 odst. 1 písm. b) krizového zákona. 

13
) § 14 odst. 2 písm. c, 18 odst. 2 písm. b, 21 odst. 2 písm. b krizového zákona. 

Při realizaci péče o žáky i při přípravě na její vykonávání v krizových situacích je 

podmínkou také dostatečná předchozí příprava na krizové situace (jak z hlediska možných 

druhů ohrožení, tak intenzity ohrožení). Ta je realizována za běžného chodu vzdělávacího 

zařízení na základě krizových plánů v jeho plánech krizové připravenosti, následně i 

v nácviku a vzdělávání žáků a zaměstnanců pro období krizové situace.  

Pozornost zde zaslouží návaznost na úkoly (včetně jejich zpřesnění v prováděcích 

předpisech) speciálních orgánů (především jde o policisty, zdravotníky, hasiče a vojáky) 

v souvislosti s integrovaným záchranným systémem podle zákona č. 239/2000 Sb., o 

integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, případně zákona 

č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, kteří jsou zastoupeni rovněž 

v územních orgánech krizového řízení.  

Vzdělávací zařízení proto zpracovává požadované plány, nebo poskytuje podklady pro 

krizové plány orgánů krizového řízení, především ve spolupráci s těmi orgány, které je ke 

spolupráci vyzvaly a to tak, aby byla postižena komplexně organizace zajištění péče o žáky 

ve všech jejich souvislostech. Zejména v období krizové situace jde o naplnění hlavního 

předmětu činnosti vzdělávacího zařízení, kterým je vzdělávání a výchova žáků, a současně 

zajištění především jejich zdraví (a jak bylo již vyjádřeno dříve za souvisejících podmínek 

ekonomických, personálních, prostorových apod.) i z hlediska jejího ředitele (v rámci jeho 

kompetencí zejména je-li statutárním zástupcem organizace). Dotčený ředitel v systému 



krizového řízení zohledňuje přitom skutečnosti, které pro něj vyplývají z krizových plánů 

nadřízených orgánů krizového řízení (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bude 

prosazovat v rámci spolupráce s Ministerstvem vnitra, aby tyto plány orgánů krizového řízení 

pro příslušné území byly zpracovávány ve spolupráci s odborníky působícími v oblasti péče 

o žáky, nebo přímo ve spolupráci s dotčenými vzdělávacími zařízeními jak je uvedeno již 

dříve a tak umožnit, aby v nich byly zohledněny požadavky na zajištění péče o žáky, jdoucí 

především nad rámec možností konkrétního vzdělávacího zařízení).  

 

(4) Příslušný orgán krizového řízení může určenému vzdělávacímu zařízení svěřit i péči 

o žáky jiných vzdělávacích zařízení, nejvýše však do počtu stanoveného schváleným plánem 

krizové připravenosti.  

Podmínka stanovující horní počet žáků vychází z potřeby odpovědně vyjádřit v plánech krizové 

připravenosti, před jejich schválením příslušnými orgány krizového řízení, variantně kapacitu vzdělávacího 

zařízení (vyjádřenou počtem žáků) pro krizovou situaci tak, aby bylo zajištěno vytvoření dostatečných podmínek 

pro maximální možné počty žáků pro něž by v příslušném území bylo třeba zajistit požadovanou péči. 

Ustanovení také upozorňuje i příslušný orgán krizového řízení, že pro péči o žáky jako specifickou kategorii 

občanů je nezbytné stanovit dostatečné podmínky  v předstihu. Důvodem je značný rozsah zvláštních povinností, 

které vzdělávací zařízení vůči žákům jim svěřeným musí vykonávat. Současně tím není omezeno právo provést 

úpravu příslušných plánů kdykoli, jestliže příslušné podmínky pro výkon dotčené péče jsou komplexně zajištěny. 

Vzdělávací zařízení při přípravě na krizové situace přitom musí počítat i s možností, že by 

orgány krizového řízení mohly požadovat zabezpečení péče i pro vyšší počet žáků, než jaký je 

v něm obvykle umístěn. K tomu vyhláška č. 281/2001 Sb. proto ve svých ustanoveních 

zdůrazňuje potřebu zajistit jejich péči v rozsahu nezbytných podmínek komplexně.  

Dále tím také není dotčeno právo orgánu krizového řízení v krizové situaci přijmout 

mimořádná opatření (viz výše uvedený § 29 odst. 4 krizového zákona). Z hlediska vytváření 

podmínek péče o žáky je ale třeba přednostně zajistit, aby tato péče nebyla vykonávána na 

úkor základních práv žáků, zejména jejich zdraví. Lze proto předpokládat, že plány krizové 

připravenosti i krizové plány na příslušném území budou případně zahrnovat i počty žáků pro 

náhradní umístění, dojde-li např. k zániku některých ohrožených kapacit sloužících pro žáky 

dotčené věkové kategorie, nebo další žáky podle místních podmínek, uvažovaném druhu a 

intenzitě krizové situace a to na základě jednání krizových orgánů o rozsahu zajištění 

nezbytné péče o žáky v období krizové situace.  

 

(5) Vzdělávací zařízení při vytváření podmínek pro řešení krizových situací zejména 

a) přijímají preventivní opatření, 

b) zajišťují výběr, školení a výcvik zaměstnanců, popřípadě žáků, 

c) spolupracují s příslušnými orgány veřejné správy a dalšími osobami při plnění 

povinností stanovených orgány krizového řízení podle krizového zákona. 

V rámci své běžné činnosti, v návaznosti na potřebu zajistit výše uvedený soubor 

podmínek k ochraně žáků vzdělávacího zařízení při krizových situacích, se neobejde dotčené 

vzdělávací zařízení bez zajištění tohoto procesu v jeho provázanosti na svůj běžný režim. Ten 

musí být přizpůsoben proto i k průběžné přípravě na krizové situace. 

Jedná se zejména o zajištění preventivních opatření (včetně scénářů variantních postupů) 

přijímaných ředitelem vzdělávacího zařízení v souvislosti s informacemi od orgánů krizového 

řízení, nebo s nácvikem přípravy žáků na mimořádné situace (např. vyklizení prostor, použití 

ochranných prostředků apod.). Je zřejmé, že různé druhy mimořádných situací si vyžádají 

vhodné aktivity pracovníků vzdělávacího zařízení. Tomu musí odpovídat i opatření (vedle 



pedagogických a základních opatření k ochraně zdraví) např. pro případ jaderné havárie (zde 

zejména otázka úkrytu a ochrany před radiací a jaderným spadem), pro chemické ohrožení 

z chemické výroby nebo přepravovaného nákladu (kde je základním opatřením ochrana před 

chemikáliemi a opuštění ohroženého území, pokud není k dispozici kryt s protichemickou 

ochranou), bakteriologického zamoření (kde jsou základem hygienická a proti 

epidemiologická opatření), nebo při ohrožení živelnými pohromami vzniklými např. větrem, 

vodou (především záplavy) nebo ohněm apod. Z uvedeného také vyplývá, že nezbytnou 

podmínkou bez které by opatření na ochranu žáků před následky mimořádných opatření byla 

neúčinná nebo účinná jen částečně je průběžná spolupráce ředitele vzdělávacího zařízení, 

s nadřízeným orgánem krizového řízení, zpravidla krizovým štábem obce. Lze rovněž 

předpokládat, že součástí podkladů krizového řízení budou modelové postupy jednání při 

různých druzích havárií zpracovaných příslušnými složkami orgánů krizového řízení (nebo 

Integrovaného záchranného systému) v rámci koordinační úlohy ministerstva vnitra. 

 

 

§ 3 

Způsob vykonávání péče  

(1) Určená vzdělávací zařízení zajišťují po vyhlášení krizového stavu nepřetržitý provoz, 

pokud péči o žáky nemohou v krizové situaci vykonávat zákonní zástupci; orgány krizového 

řízení mohou v rámci krizových opatření a v dohodě s řediteli vzdělávacích zařízení uložit 

fyzickým osobám pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc
14)

 ve vztahu k příslušným 

vzdělávacím zařízením. Po vyhlášení krizového stavu lze nařídit pracovní pohotovost
15)

 

příslušných zaměstnanců.  
 
14

) § 31 odst. 3 c) a d) krizového zákona. 
15

) § 95 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb., zákona 

č. 74/1994 Sb. a zákona č. 155/2000 Sb. 

Pokud jde o vlastní způsob výkonu péče o žáky ve vzdělávacím zařízení po vyhlášení 

krizového stavu je třeba vycházet jak z předem vytvořených podmínek v období přípravy na 

krizovou situaci, tak i z pokynů nadřízených orgánů krizového řízení vydávaných v návaznosti 

na aktuální druh, intenzitu a průběh příslušného ohrožení pro které byl vyhlášen krizový stav.  

V návaznosti na dříve uvedené , musí vzdělávací zařízení zohlednit především možnost, že 

se budou vyskytovat i případy, kdy tuto péči o žáky nemohou vykonávat rodiče. Při 

zajišťování takové péče v krizové situaci je proto nutné předpokládat vysokou míru 

mimořádných operativních činností, kdy je třeba počítat i se vznikem nečekaných potřeb 

plynoucích z konkrétního stavu mimořádné situace, zejména pokud jde o ubytování z důvodu 

přerušené dopravy do místa bydliště. Proto vyhláška upřesňuje, že péče o žáky musí být 

zajišťována jako nepřetržitá.  

K řešení výše naznačených potřeb v systému krizového řízení i na úrovni ředitele 

vzdělávacího zařízení je proto třeba přijmout opatření odpovídající požadované úrovni 

ochrany žáků. Jak je v tomto ustanovení také zdůrazněno, je zákonem umožněno v souladu 

s právními předpisy ukládat i pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc. Návazně po 

vyhlášení krizového stavu může také ředitel vzdělávacího zařízení na základě zákoníku práce 

nařídit pracovní pohotovost příslušných zaměstnanců. 

K tomu je již při přípravě vzdělávacího zařízení na krizové situace potřebné počítat s tím, 

že při definování personálních podmínek budou stanoveny takové požadavky na osoby k 

vykonu péče o žáky, aby jejich výběr byl zajištěn s ohledem k požadovaným předpokladům. 



Proto je třeba aby pro tuto péči o žáky, a k zajištění jejich práv, nebyly stanoveny (ani 

vytipovány z podnětu orgánu krizového řízení) zejména osoby nezaručující poskytování 

potřebné péče v krizové situaci, například psychicky labilní, s předcházejícím podílem na 

opakované trestné činnosti, se zjištěnou závislostí na návykových látkách, nebo nezletilí apod. 

Posouzení vhodnosti stanovení požadavků na výběr osob i vhodnosti konkrétních osob je 

přitom v kompetenci příslušného ředitele vzdělávacího zařízení. 

 

(2) Určená vzdělávací zařízení zajišťují nezbytně nutnou péči o žáky mimo výchovně 

vzdělávací činnost, zejména 

a) ubytování, 

b) stravování, 

c) první pomoc, psychologickou a zdravotní péči v součinnosti s příslušnými odbornými 

orgány a zařízeními, 

d) pomoc žákům při vyhledání jejich zákonných zástupců i při řešení dalších potřeb 

vyvolaných krizovou situací, 

e) trvale aktualizovanou evidenci ubytovaných osob.  

Uvedené ustanovení vyjadřuje skutečnost, že v rámci nepřetržitého provozu určeného 

vzdělávacího zařízení, kdy probíhá zajištění nezbytně nutné péče o žáky, je třeba realizovat 

výkon této péče komplexně (její hlavní složky ustanovení přímo uvádí). Tím vzniká potřeba i 

ve vzdělávacím zařízení, zajišťujícím obvykle pouze péči po omezenou dobu, zabezpečit tuto 

péči v rozsahu, jinak zabezpečovaném vzdělávacím zařízením s celodenní péčí (jde přitom 

především o výchovný vliv pedagogických pracovníků, stravování a ubytování a v případě 

potřeby pravidelnou lékařskou péči). Přitom ve vzdělávacím zařízení v období krizové situace 

musí být organizována běžná výchovně vzdělávací činnost. Lze ale předpokládat, že 

zajišťování tohoto hlavního předmětu činnosti vzdělávacího zařízení bude operativně 

přizpůsobeno (jak vyplývá i z dále uvedených ustanovení vyhlášky č. 281/2001 Sb.) 

konkrétnímu stavu krizové situace (druhu, rozsahu, intenzitě i průběhu) s cílem aby současně 

se zajištěním péče o žáky při krizové situaci došlo v co nejvyšší míře k plnění stanovených 

cílů výchovně vzdělávacího procesu pro všechny žáky svěřené tomuto zařízení do péče. 

S mimořádnou situací bezprostředně souvisí i potřeba věnovat zvýšenou pozornost všem 

žákům, ale především žákům, kteří nebudou mít např. dostatečné informace o svých rodičích 

nebo žákům zdravotně postiženým a to zejména v počátečné etapě mimořádné události. 

Souvisí s tím i otázky spojené s využitím zdravotnických pracovníků (především lékařů a 

psychiatrů), pracovníků sociálních odborů územních orgánů, a jiných orgánů a organizací 

zajišťujících péči o žáky v rámci systému krizového řízení a jimi vydaných pokynů. 

Pozornosti zaslouží i případy, kdy by takové organizace (vykonávající specifickou péči o 

žáky) bylo vhodné (i operativně) v systému krizového řízení zařadit, i když s nimi dosud 

nebylo v rámci krizových plánů počítáno. Proto lze očekávat, že ředitelé vzdělávacích zařízení 

takovýto požadavek na zajištění možné specifické péče uplatní v průběhu projednávání 

zajištění optimálních podmínek péče o žáky při přípravě příslušných plánů.  

Nezbytnou součástí činnosti vzdělávacího zařízení je zajistit, ve spolupráci s orgány 

krizového řízení (především integrovaného záchranného systému, ve kterém jsou i zástupci 

policie, hasičů, atd.), získání informací o rodičích žáků dotčených krizovou situací, případně 

zabezpečení jiných specifických potřeb žáků, jako je informování dalších příbuzných, opatření 

dostatečného ošacení, apod. Tyto aktivity souvisí především s žáky mimořádně přidělenými 

do péče vzdělávacího zařízení nad rámec jejich obvyklého stavu.  



Jako předpoklad pro řádné informování v systému krizového řízení (zejména rodičů a 

orgánů krizového řízení) je rovněž vedení požadované evidence o ubytovaných osobách (jak 

žácích, tak pracovnících zajišťujících péči o tyto žáky, nebo o osobách vytvářejících 

podmínky pro řádný výkon této péče např. vlastní provoz vzdělávacího zařízení). 

 

(3) Určená vzdělávací zařízení v rámci svých plánů krizové připravenosti zejména 

a) postupují způsobem zohledňujícím způsoby ohrožení a jednotlivé druhy možných 

krizových situací i jejich úrovně z hlediska předpokládaného rizika, včetně stanovení 

nezbytného počtu zaměstnanců určeného vzdělávacího zařízení k zajištění jeho 

provozu a maximálního počtu žáků, které lze v daném vzdělávacím zařízení po dobu 

krizového stavu umístit, případně v rámci náhradních opatření stravovat nebo i 

ubytovat, 

b) připraví pro období krizového stavu upravený vnitřní předpis obsahující organizační 

zabezpečení provozu v krizové situaci, 

c) zajišťují v období krizového stavu dozor nebo dohled nad žáky umístěnými v objektech 

mimo dobu vyučování, 

d) zabezpečují provoz personálně, především zajišťují seznámení příslušných 

zaměstnanců a žáků, včetně zaměstnanců zajišťujících dozor a zaměstnanců 

zajišťujících provoz, s úkoly, které budou plnit při krizové situaci, se souvisejícími 

právními předpisy, s vnitřním předpisem podle písmene b) tohoto ustanovení a se 

změnou druhu práce u stávajících zaměstnanců; dále stanovují nezbytné navýšení 

počtu zaměstnanců k zajištění plnění úkolů při krizové situaci, 

e) zajišťují nezbytné materiálové zdroje, energetické zdroje a techniku, především 

potraviny, vodu, hygienické potřeby, léky, potřeby pro nouzové ubytování, požární 

techniku, 

f) vytvářejí podmínky pro dodržení hygienických a zdravotních předpisů a předpisů pro 

bezpečný provoz, případně mohou měnit tyto podmínky za předpokladu, že byly 

příslušným odpovědným orgánem povoleny mimořádné dočasné výjimky z těchto 

předpisů v souvislosti s předpokládanými krizovými situacemi, 

g) zajišťují dočasnou úpravu výchovně vzdělávacího procesu v návaznosti na změny v 

provozu, včetně úprav příslušné pedagogické dokumentace, 

h) zabezpečují organizační náležitosti krizového řízení, zejména vedou seznam adres a 

telefonních spojení a vyžádají přednostní telekomunikační služby především na 

nadřízený krizový štáb, zásobovací střediska, lékaře, pracovníky sociální péče, 

pedagogicko psychologické poradny, dále zabezpečují formuláře pro evidenci 

umístěných žáků a přehled o zaměstnancích, podklady k účetnictví a k ekonomické 

evidenci, 

i) uzavírají smlouvy k zabezpečení spolupráce v období krizového stavu.  

Při zajišťování péče žákům podle zde uvedeného ustanovení je dále potřebné již při 

přípravě vzdělávacího zařízení na krizové situace mít zabezpečeny vybavené kapacity (nebo 

v rámci příslušných smluv být připraveni na vybavení vhodných kapacit pro případ krizové 

situace, případně smluvně zajištěny i tyto kapacity) tak, aby byla žákům postiženým krizovou 

situací poskytována dostatečná péče. Proto se zpravidla předem (v rámci plánů krizové 

připravenosti) v působnosti vzdělávacích zařízení připravují přímo dohody (lze předpokládat 

návaznost na krizové plány územních orgánů) vstupující v platnost po vyhlášení krizového 

stavu (případně i pro náhradní zajištění podmínek), a očekává se přijetí i odpovídajících 

opatření v působnosti orgánů krizového řízení. 



Ve své podstatě ředitel vzdělávacího zařízení při přípravě na krizové situace v rámci plánů 

krizové připravenosti řeší variantně modely postupu k plnění možných budoucích úkolů tak, 

jako by stav žáků vzdělávacího zařízení byl již navýšen na počty požadované orgány 

krizového řízení k zajištění. K tomu lze očekávat, že bude připravovat ve spolupráci zpravidla 

s  orgány krizového řízení obce především např. následující varianty postupu, kdy by bylo 

nezbytné  

1. navýšit počty svých žáků v souvislosti s umístěním žáků odpovídající kategorie jiného 

vzdělávacího zařízení v jeho působnosti v souladu s jeho předmětem činnosti, případně 

žáků v nouzi (sirotků, žáků zatoulaných, apod. svěřených mu do péče v rámci přijatých 

opatření orgánů krizového řízení), 

2. přemístit jím řízené vzdělávací zařízení pečující o žáky v souladu s touto vyhláškou do 

náhradních prostor (např. v jiném vzdělávacím zařízení, ubytovně, kasárnách apod., tedy 

objektu určeném krizovým plánem), nebo  

3. rozmístit žáky do jiných vzdělávacích zařízení, v souladu s jejich odpovídajícím předmětem 

činnosti, a to spolu s příslušnými zaměstnanci vzdělávacího zařízení (zejména 

pedagogickými). 

V etapě přípravy na krizové situace v plánech krizové připravenosti ředitel vzdělávacího 

zařízení zajišťuje zejména, aby  

1. byla realizována opatření zajišťující, že budou zohledněny případné způsoby ohrožení, 

jednotlivé druhy možných krizových situací i jejich úrovně z hlediska předpokládaného 

rizika (v souvislosti např. s intenzitou ohrožení v území na kterém jsou umístěny objekty 

vzdělávacího zařízení). K tomu zajistí zejména stanovení nezbytných počtů zaměstnanců 

určeného vzdělávacího zařízení pro jeho provoz, a na základě svých odborných znalostí 

stanovení maximálního počtu žáků, které lze v daném vzdělávacím zařízení po dobu 

příslušného očekávaného druhu, úrovně a intenzity krizového stavu umístit, případně v 

rámci náhradních opatření stravovat nebo i ubytovat.  

2. byl připraven pro období krizového stavu upravený vnitřní předpis obsahující organizační 

zabezpečení provozu v krizové situaci, vycházející i z jeho změněných kompetencí 

v systému krizového řízení a omezených práv občanů (žáků, zaměstnanců i ostatních osob 

kterým bude vstup do vzdělávacího zařízení povolen, nebo kterým je vstup umožněn na 

základě např. krizového zákona ) jak podle příslušných předpisů, tak z rozhodnutí orgánů 

krizového řízení, 

3. specifika období krizového stavu byla ředitelem zohledněna tak, aby stanovené osoby 

znaly, že zajišťují dozor nebo dohled nad žáky umístěnými v objektech vyčleněných pro 

vzdělávací zařízení i v období mimo dobu vyučování. Posouzení jaká je potřebná úroveň a 

rozsah této činnosti je v jeho kompetenci s tím, že pro její vykonávání musí být vytvořeny 

podmínky již v přípravném období,  

4. odpovědní vedoucí zabezpečili provoz personálně ze všech hledisek, především zajistili 

seznámení (při využití i forem nácviku v návaznosti na systém přípravy nadřízeného 

orgánu krizového řízení) příslušných zaměstnanců a žáků, včetně zaměstnanců 

zajišťujících dozor a zaměstnanců zajišťujících provoz, s očekávanými úkoly, které budou 

plnit při krizové situaci. Dále i se souvisejícími právními předpisy, s vnitřním předpisem 

přijatým pro období krizového stavu a s případnými změnami druhu práce u stávajících 

zaměstnanců. V rámci personálního zajištění také případně stanovili rozsah nezbytného 

navýšení počtu zaměstnanců k zajištění plnění očekávaných úkolů při krizové situaci, 

5. byly zajištěny prostřednictvím nadřízeného orgánu krizového řízení nezbytné materiálové 

zdroje, energetické zdroje (včetně paliva) a technika, především také dostatečné množství 



potravin (dodávky nebo smluvní zajištění), vody, hygienických potřeb, léků, potřeb pro 

nouzové ubytování, požární techniky apod. K tomu se lze obrátit s žádostí na hejtmana, 

který ve své pravomoci jako orgán krizového řízení (§ 17 odst. 2 písm. d) krizového 

zákona) je za stavu nebezpečí dále oprávněn zajistit přednostní zásobování dětských 

zařízení. Obdobně může působit přednosta okresního úřadu v rámci  § 17 odst. 1 a 2 za 

podmínek uvedených v § 17 odst. 3 krizového zákona (podle § 20 odst. 1 krizového 

zákona). 

6. se vytvářely podmínky pro dodržení předpisů k ochraně a bezpečnosti zdraví při práci s tím, 

že je třeba zohlednit možné změny podmínek za předpokladu, že tyto byly příslušným 

odpovědným orgánem mimořádně dočasně upraveny a na jejich základě je povolen 

provizorní provoz v období určitého krizového stavu, 

7. byla na základě jeho pravomocí zajištěna příprava na dočasnou úpravu výchovně 

vzdělávacího procesu v návaznosti na změny v provozu. K tomu současně je třeba aby 

připravil dokumenty pro předpokládaný rozsah úprav příslušné pedagogické dokumentace. 

Může buď ve své kompetenci rozhodnout, nebo ve spolupráci s odpovědnými orgány 

navrhnout její změny pro období mimořádné situace, nebo na přechodnou dobu v období 

krizového stavu k operativnímu řešení nečekaného vývoje mimořádné situace po nezbytně 

nutnou dobu upravit (zpravidla svým rozhodnutím) výchovně vzdělávací proces v souladu 

s potřebou zajištění základních práv žáků a možnostmi vzdělávacího zařízení, 

8. bylo průběžně zabezpečeno jak v období přípravy tak v průběhu krizového stavu, že bude 

funkční organizace krizového řízení (v rámci vnitřního předpisu). K tomu se předpokládá 

zejména, že je veden průběžně aktualizovaný seznam adres a telefonních spojení, bylo 

vyžádáno zajištění přednostních telekomunikačních služeb na nadřízený krizový štáb, 

zásobovací střediska, lékaře, pracovníky sociální péče, pedagogicko psychologické 

poradny, hasiče, policii a další orgány nebo organizace umožňující zabezpečení 

bezproblémového chodu vzdělávacího zařízení (např. zásobující potravinami, energií 

pokud jdou nad rámec centrální distribuce ze zásobovacích středisek a jsou pro činnost 

vzdělávacího zařízení nezbytná apod.). Současně vytváří předpoklady a zajišťuje 

dostatečné podklady pro především ekonomické vyhodnocení tím, že se zabezpečují 

formuláře pro evidenci umístěných žáků a přehled o zaměstnancích, podklady k účetnictví 

a k ekonomické evidenci, 

9. byly vytvořeny smluvní předpoklady naplnění úkolů pověřeného vzdělávacího zařízení tím, 

že uzavírá smlouvy k zabezpečení spolupráce v období krizového stavu. Při jejich 

uzavírání vychází z úkolů uložených orgány krizového řízení zpravidla v rámci krizových 

plánů. Využívá přitom, za pomoci příslušných orgánů krizového řízení, těchto plánů i jako 

nástroje pro koordinaci spolupráce smluvních partnerů k zajištění jemu uložených úkolů. 

Celkový rozsah činností ředitele v přípravném období lze charakterizovat jako zajišťování 

předpokladů pro období krizového stavu, a v období krizové situace  jako přijímání opatření 

zpravidla na vytvořeném základě (plány krizové připravenosti, krizové plány nadřízených 

orgánů krizového řízení) a operativní rozhodování (v návaznosti na skutečný vývoj krizové 

situace). S tím souvisí i možná potřeba zabezpečení péče o případné zdravotní postižení žáků 

(např. nachlazení, úrazy apod., zajišťované obvykle v péči jejich zákonných zástupců) v péči 

vzdělávacího zařízení nebo stanovených dospělých pracovníků podle potřeby i ve 

specializovaných zařízeních (např. nemocnicích). Vyhláška tak přímo rozpracovává 

nejdůležitější úkoly vzdělávacího zařízení vzhledem k jejímu hlavnímu předmětu činnosti. 

Ten je i při přípravě pro uvedené činnosti vzdělávacího zařízení třeba zajistit přiměřeně jejím 

ředitelem v systému krizového řízení organizovaného příslušnými orgány krizového řízení. 

Umožňuje mu i dočasnou provizorní úpravu výchovně vzdělávacího procesu v návaznosti na 



změny v provozu pro období krizové situace, včetně úprav příslušné pedagogické 

dokumentace. 

 

(4) Připravenost určených vzdělávacích zařízení na řešení krizových situací zajišťují v rámci svých 

pravomocí jejich ředitelé
16

), buď jako statutární orgány právnických osob nebo v případě organizačních 

složek spolu se statutárními orgány právnických osob, jejíchž jsou určená výchovně vzdělávací zařízení 

součástí.  

 
16

) např. § 1 písm. a) a § 3 odst. 1 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve 

znění zákona č. 139/1995 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. 

 § 29 krizového zákona. 

K postavení ředitele určeného vzdělávacího zařízení vyhláška upozorňuje na jeho 

nezastupitelnou úlohu i v návaznosti na jeho odpovědnost podle školských předpisů (zejména 

§ 3 odst. 1 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění 

pozdějších předpisů).  

Ve výše uvedeném ustanovení je odpovědnost ředitele vzdělávacího zařízení upřesněna s 

ohledem k jeho úloze při krizovém řízení prováděné v rámci příslušných právních předpisů 

s tím, že je zde vyjádřen její rozsah i pro řešení otázek řízení souvisejících s krizovými stavy. 

Odpovědnost ředitele vzdělávacího zařízení, která vychází ze všech jeho pravomocí a 

odpovědností za chod vzdělávacího zařízení (zpravidla jako samostatné právnické osoby, tedy 

nejen za výchovně vzdělávací proces), je pro  období krizové situace rozšířena zákonem a 

prováděcí předpis upřesňuje specifika vzdělávacího zařízení jako specializované instituce. 

Souvisí, jak již bylo zmíněno dříve, s potřebou rozpracování organizačních opatření (v rámci 

odhadnutých budoucích krizových situací) k zabezpečení provozu vzdělávacího zařízení 

do vlastních plánů krizové připravenosti jako základního nástroje krizového řízení ve 

vzdělávacím zařízení.  

Současně je v tomto ustanovení zdůrazněno, že v případě kdy je vzdělávací zařízení 

postaveno na úroveň organizačních složek právnických osob, odpovídá jeho ředitel v systému 

krizového řízení spolu se statutárními orgány právnických osob, jejíchž jsou určená výchovně 

vzdělávací zařízení součástí. Jde o návaznost na dělbu pravomocí a svěřené kompetence 

příslušným orgánům řízení v rámci konkrétní právnické osoby, tedy o způsob realizace péče o 

žáky ze strany odpovědných orgánů, který vyplývá v případě pověření vzdělávacího zařízení 

úkoly podle krizového zákona přímo z tohoto zákona.  

 

(5) Odbornou připravenost ředitelů na řešení krizových situací
17

) zajišťuje ve spolupráci se zřizovateli 

určených vzdělávacích zařízení okresní úřad v rámci přípravy okresu v součinnosti s krajem v přenesené 

působnosti
18

) nebo orgán kraje v rámci přípravy kraje. 

 
17

) § 14 a odst. 1 a 18 odst. 1 a 4 krizového zákona. 

18
) § 64d zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský 

zákon), ve znění zákona č. 132/2000 Sb. 

 

S ohledem k důležitosti přípravy na krizové situace a skutečnost, že se jedná o nový právní 

předpis související s celým souborem dalších právních předpisů vytvářejících základy systému 

krizového řízení, je pro ředitele vzdělávacího zařízení zařazeného do systému krizového 

plánování realizována příslušnými orgány samosprávy odpovídající odborná příprava. 

Ustanovení upřesňuje, že tato příprava probíhá ve spolupráci se zřizovateli vzdělávacích 

zařízení, vzhledem k jejich nezastupitelné úloze v otázkách vytváření podmínek pro činnost 



jimi řízených vzdělávacích zařízení. S ohledem na územní strukturu a úkoly územních orgánů, 

jako orgánů krizového řízení a odpovědnost krajských orgánů v oblasti vzdělávání, je zde 

zdůrazněna potřeba spolupráce okresního úřadu a kraje v přenesené působnosti. Přitom pokud 

je vzdělávací zařízení vyzváno podílet se na zpracování krizových plánů, tato příprava se 

stává nezbytnou součástí přípravy ředitele vzdělávacího zařízení zařazeného do systému 

krizového plánování na výkon jeho funkce (lze předpokládat, že orgány krizového řízení ve 

spolupráci s pedagogickými centry zřízenými v působnosti MŠMT zajistí rozsah vzdělání 

přiměřeně potřebám dotčených ředitelů v návaznosti na úkoly pro ně stanovené v rámci 

krizového plánování). 

 

 

 

METODICKÝ  POKYN 
pro vykazování počtu svěřenců ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy 

 

12 344/02-II/2 
 

 

 

 

 Ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy je ředitel povinen maximálně 

využívat kapacitu zařízení danou Rozhodnutím o zařazení do sítě škol, tj. doplňovat počet fyzicky přítomných 

svěřenců až do této hranice. Ve výkazech V 14-01 (Výkaz o zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy) pak 

"počet svěřenců celkem" (součet fyzicky přítomných svěřenců a svěřenců na útěku či jinak dlouhodobě 

nepřítomných) může překročit kapacitu zařízení. 

 

 

 

 Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1.4.2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 1.2.2002                                                                 Ing. Stanislav Karabec  v.r. 

                                                                             vrchní ředitel 

sekce správních činností a rozvoje        

              lidských zdrojů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy                                 V Praze dne 11.března 2002 

Čj.: 10 194/2002-14 

 

Metodický pokyn 



k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a 
postihu záškoláctví 

 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doporučuje v souladu s § 12 odst. 1 
zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění 
pozdějších předpisů, následující jednotný postup při uvolňování a omlouvání žáků 
základních a středních škol z vyučování a při prevenci a postihu záškoláctví 
v základních a středních školách: 
 

Čl. I 

Prevence záškoláctví 

 
(1) Dobu a způsob uvolnění žáka ze školního vyučování stanoví školní řád

1
. 

V případě podezření z nevěrohodnosti dokladu potvrzujícího důvod nepřítomnosti 
žáka, se může ředitel školy v dané věci obrátit na zákonného zástupce 
nezletilého žáka, nebo požádat o spolupráci věcně příslušný správní orgán. 

 

(2) Školní docházku (omluvenou a neomluvenou nepřítomnost) žáků své třídy 
eviduje třídní učitel.  
  

(3) Na  prevenci záškoláctví  se  podílí třídní  učitel, výchovný  poradce a  školní  
metodik prevence ve spolupráci s ostatními učiteli a zákonnými zástupci žáka.  
Součástí prevence je: 
a) pravidelné zpracovávání dokumentace o absenci žáků, 
b) součinnost se zákonnými zástupci, 
c) analýza příčin záškoláctví žáků včetně přijetí příslušných opatření, 
d) výchovné pohovory s žáky, 
e) spolupráce se školním psychologem a institucemi pedagogicko 
psychologického poradenství, 
f) konání výchovných komisí ve škole 
g)spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí apod. 

 
 

Čl. II 

Způsob omlouvání nepřítomnosti, řešení neomluvené nepřítomnosti a postup 

zúčastněných subjektů 
 

(1) Nepřítomnost nezletilého žáka základní a střední školy ve škole omlouvá 
v souladu s platnými právními předpisy zákonný zástupce žáka (popřípadě 
vychovatel domova mládeže, pokud jde o nezletilého žáka střední školy 
ubytovaného v domově mládeže); zletilý žák omlouvá svou nepřítomnost sám. 

(2) Základní a střední škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, 
doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka, resp. 
praktickým lékařem pro děti a dorost, a to pouze jako součást omluvenky 
vystavené zákonným zástupcem nezletilého žáka (popřípadě vychovatelem 
domova mládeže, pokud jde o nezletilého žáka střední školy ubytovaného 
v domově mládeže) nebo omluvenky vystavené zletilým žákem, a to pouze 
v případě, že nepřítomnost žáka ve škole přesáhne tři dny školního vyučování. 

                                                           
1
  § 3 odst. 8 a 9 vyhlášky č. 291/1991 Sb., o základní škole, ve znění pozdějších předpisů. 



(3) Na dobu nepřítomnosti žáka ve škole, která předchází návštěvě žáka u 
ošetřujícího lékaře, resp. praktického lékaře pro děti a dorost, není tento lékař 
oprávněn vydat potvrzení o nemoci, neboť zpětně nelze jednoznačně a 
zodpovědně posoudit zdravotní stav žáka.  

 
(4) Ve zcela výjimečných, individuálně stanovených případech (především v případě 

časté nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání školní docházky) může 
škola požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře, resp. 
praktického lékaře pro děti a dorost, o nemoci žáka i v případě nepřítomnosti, 
která nedosahuje délky uvedené v odstavci 2. 

 
(5) Školy a zdravotnická zařízení, tedy i praktičtí lékaři pro děti a dorost, jsou 

v souladu s § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 
povinni oznamovat orgánu sociálně-právní ochrany dětí skutečnosti nasvědčující 
tomu, že se v konkrétních případech jedná o děti, na něž se sociálně-právní 
ochrana zaměřuje (o děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající 
zejména v tom, že zanedbávají školní docházku; o děti, jejichž rodiče neplní 
povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nebo tato práva nevykonávají či 
jich zneužívají apod.).  

 
(6) O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel 

výchovného poradce, který tyto údaje vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené 
nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost. Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 
vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem třídní 
učitel formou pohovoru, na který je zákonný zástupce nebo zletilý žák pozván 
doporučeným dopisem. Projedná důvod nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání 
jeho nepřítomnosti a upozorní na povinnost stanovenou zákonem. Seznámí 
zákonného zástupce nebo zletilého žáka s možnými důsledky v případě nárůstu 
neomluvené nepřítomnosti. Provede zápis z pohovoru (doporučený vzor - příloha 
č.1), do něhož uvede způsob nápravy dohodnutý se zákonným zástupcem nebo 
zletilým žákem.  Zákonný zástupce nebo zletilý žák zápis podepíše a obdrží kopii 
zápisu. Případné odmítnutí podpisu nebo převzetí zápisu zákonným zástupcem 
nebo zletilým žákem se do zápisu zaznamená. 

 
(7) Během období, kdy škola vyhodnocuje neomluvenou nepřítomnost,  může ředitel 

školy v zájmu zjištění pravé příčiny záškoláctví žáka a jejího odstranění požádat 
o spolupráci odborníky z oblasti pedagogicko-psychologického poradenství, 
popř. orgány sociálně-právní ochrany dětí

2
.  

 
(8) Při počtu neomluvených hodin nad 10 hodin svolává ředitel školy školní 

výchovnou komisi,  které se dle závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka 
účastní: ředitel školy, zákonný zástupce, třídní učitel, výchovný poradce, 
zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, školní metodik protidrogové 
prevence, popř. další odborníci a zástupce rady školy, pokud byla zřízena. 

 
(9) Pozvání zákonných zástupců na jednání školní výchovné komise se provádí 

doporučeným dopisem. O průběhu a závěrech jednání školní výchovné komise 
se provede zápis, který zúčastněné osoby podepíší (doporučený vzor - příloha 

                                                           
2
  §  4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 



č.2). Případná neúčast nebo odmítnutí podpisu zákonnými zástupci se v zápisu 
zaznamená. Každý účastník jednání obdrží kopii zápisu. 

 
(10)V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy 

zašle bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví (doporučený vzor - 
příloha č.3) s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní 
ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu. Tato ohlašovací povinnost 
vychází z platné právní úpravy

3
.  

 
(11)V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku, pokud již byli 

zákonní zástupci pravomocným rozhodnutím správního orgánu postiženi pro 
přestupek podle ustanovení zákona

4
, je třeba postoupit v pořadí již druhé hlášení 

o zanedbání školní docházky Policii ČR, kde bude případ řešen jako trestní 
oznámení pro podezření spáchání trestného činu ohrožení mravní výchovy 
mládeže

5
. Kopie hlášení o zanedbání školní docházky bude zaslána příslušnému 

okresnímu úřadu nebo pověřenému obecnímu úřadu. 
 

Čl. III 

Závěrečné ustanovení 

                              
(1) Ustanovení čl. II odst. 1 až 5 jsou stanoveny v dohodě se Sdružením praktických 

lékařů pro děti a dorost České republiky. 
(2) Metodický pokyn nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Věstníku Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy. 
 

Mgr. Eduard Zeman 
ministr školství, mládeže a tělovýchovy 

                                                           
3
 §10 odst. 4 zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 

   Čl. l3 odst. 13  Pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení č.j. 14269/2001-26. 
4
 § 31 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. 

5
 § l67, § l68 a § 217 odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

   § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 



 

Příloha č. l. 

Doporučený vzor záznamu o pohovoru o neomluvené nepřítomnosti žáka 

Záznam o pohovoru  

o neomluvené nepřítomnosti žáka 

 
Jméno žáka /žákyně:  
Datum narození:   
Bydliště:  
Škola – třída – ročník:  
 

Zákonní zástupci žáka navštívili školu:     -  na vyzvání                           -  z vlastního zájmu 

 

Účastníci pohovoru (jméno a prac. zařazení): 
 

 

                                                         

 

Stanovisko výchovného poradce: 
 

 

 

Zápis z pohovoru: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěry pohovoru, doporučení, dohodnutý další postup: 
 

 

 

 S uvedenými skutečnostmi zákonní zástupci souhlasí a zavazují se řídit závěry 

pohovoru. 

 V případě pokračující neomluvené absence berou zákonní zástupci na vědomí možné 

následky spojené s přestupkovým řízením, popř. následným trestním oznámením. 
 

Datum:                                                            Podpis zákonných zástupců: 
 

Razítko školy:                                                 Podpis třídního učitele / učitelky: 
 

 

 

Příloha č. 2 

Doporučený vzor zápisu z výchovné komise 

Zápis z výchovné komise  

k řešení neomluvené nepřítomnosti žáka 



Jméno žáka /žákyně:  
Datum narození:  
Bydliště:  
Škola – třída - ročník:  
 

Účastníci jednání: zákonní zástupci žáka 

                               

                                 třídní učitel  

                                 výchovný poradce 

                                 vedení školy 

                                 kurátor sociálně-právní ochrany dětí  

                                 školní metodik protidrogové prevence 

                                 zástupce rady školy 

                                 ostatní 

 

 

Předmět jednání:                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchovná opatření: 

 

 

 

 

 

 

Zapsal/a/:  

 

 

 S uvedenými skutečnostmi zákonní zástupci souhlasí a zavazují se řídit závěry tohoto 

jednání. 

 V případě pokračující neomluvené absence berou zákonní zástupci na vědomí možné 

následky spojené s přestupkovým řízením, popř. následným trestním oznámením. 

 

Datum:                                                           Podpis zákonných zástupců: 

 

Razítko školy:                                                Podpis ředitele / ředitelky školy: 
 

Příloha č. 3 
Doporučený vzor  oznámení o zanedbání školní docházky 

 

                Přestupková komise obce či městské části v.........……………… 

 

OZNÁMENÍ O ZANEDBÁNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 



 

Žák/žákyně: Bydliště: 

R.Č.:                                 Ročník:  

Rok školní docházky:                 

Počet zameškaných hodin celkem: 

Z toho neomluveno: 

Jedná se o záškoláctví: a)jednorázové  

                                     b)opakované 

Dítě je ve výchově:                                             

1)  zákon. zástupců: a)obou rodičů   

b)  pouze otce  

c)  pouze matky 

2) ostatní: ………............................................                                                               

 

Opatření k řešení záškoláctví přijatá školou: 

1/ Ve věci neomluvené absence byli dne.....................zákonní zástupci žáka písemně pozváni 

k návštěvě školy. 

2/ Pohovor se zákonnými zástupci žáka se konal dne ………………….. 

3/ Ve spolupráci třídního učitele s lékařem byla ověřena fakta ( věrohodnost omluvenky, porušování 

léčebného řádu apod.).  

4/ Výchovným poradcem bylo zpracováno vyjádření k případu záškoláctví. 

5/ Vzhledem k pokračujícímu záškoláctví žáka byli dne...........................zákonní zástupci písemně 

pozváni do školy na jednání výchovné komise. 

6/ Jednání výchovné komise se konalo dne ……………… 

7/  Záškoláctví přesáhlo (25)....... neomluvených hodin a pokračuje. Oznamuje se jako přestupek na  

Školskou přestupkovou komisi ................................................................................  . 

Poznámka: 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

………. 

 

…………………………………………………………………………………………

……… 

Datum                  třídní učitel/učitelka                ředitel/ředitelka                           

razítko školy 
 

Přílohy: podklady k jednání Školské přestupkové komise 

                1. Kopie písemného pozvání zákonných zástupců žáka k  návštěvě školy                            

                2. Kopie zápisu z pohovoru se zákonnými  zástupci žáka  

                3. Písemné vyjádření výchovného poradce 

                4. Kopie písemného pozvání zákonných zástupců žáka na jednání výchovné komise                

                5. Kopie zápisu z jednání výchovné komise 

 

 

________________________________________________________________ 

 

ČÁST OZNAMOVACÍ 

________________________________________________________________ 

Zákonný zástupce: Bydliště/sídlo:  

  

Zaměstnavatel:  

Zákonný zástupce: Bydliště/sídlo: 

  

Zaměstnavatel:  



 

 

 

        

Informace odboru středního a vyššího odborného vzdělávání 

 

Č.j. 11 653/2002-23 

 

 Odbor středního a vyššího odborného vzdělávání zpřesňuje poznámku č. 5 k učebnímu 

plánu v inovovaných učebních dokumentech studijního oboru 63-41-M/004 Obchodní 

akademie schválených MŠMT  dne  23.  srpna  2001, č.j.  23 842/2001-23  s platností   

nejpozději od 1. září 2002 počínaje l. ročníkem takto:  

  

5. Praxe  se  realizuje  jako   učební  praxe  nebo  odborná  praxe,  případně  jejich kombinace.  

O formě praxe rozhoduje ředitel. 

Varianty jsou tyto: 

 učební praxe, která může mít formu fiktivní firmy, cvičné kanceláře nebo studentské 

společnosti v rozsahu 3 týdenní vyučovací hodiny za studium (hodinovou dotaci je možné 

zvýšit z hodin pro výběrové předměty), 

 odborná praxe na reálných pracovištích podniků v rozsahu minimálně 3 týdny (v tomto 

případě lze přesunout 3 vyučovací hodiny předmětu praxe do kategorie výběrových 

předmětů), 

 kombinace 2 týdnů odborné praxe + minimálně 2 týdenní vyučovací hodiny učební praxe. 

 

 

 

 

V Praze dne 30. 1. 2002    Ing. Vojtěch Šrámek  v.r. 

       ředitel odboru středního 

       a vyššího odborného vzdělávání 

 

  
 

 

 

Oznámení               

 

 

č.j. 29 459/01-23 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznamuje, že schválilo nové učební dokumenty pro studijní 

obor   23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 

 

V souvislosti s tímto se ruší platnost dosavadních učebních dokumentů ke dni 31.08.2002. 

 

Učební obor Nové učební dokumenty Učební dokumenty pozbývající platnost 

dne 31.08.2002 počínaje 1. ročníkem 

 

23-44-L/001 

 

Mechanik 

 

Schválilo MŠMT dne 3. 

prosince 2001   pod             

čj. 29 459/01-23              s 

 

 

 23-44-L/001 (24-13-4) Mechanik strojů a zařízení, 

schválené MŠ ČSR dne 28.11.1986,   čj. 12 668/86-220  



strojů a 

zařízení 

účinností od 1. září 2002  

počínaje prvním ročníkem 

 

 

 

 

Učební dokumenty si lze objednat v Národním ústavu odborného vzdělávání, Weilova 1271/6, 102 00 

Praha 10. 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Ing. Vojtěch Šrámek v.r. 

                                                                           ředitel odboru středního  

                                                                    a vyššího odborného vzdělávání 

 

 

 

V Praze dne 11.12.2001 

 

 

 

 

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

následující tituly: 

 

 

pro základní školy: 

Šamšula, P.: Obrazárna v hlavě 1-6 (výtvarné čítanky pro 2.- 9 

ročník ZŠ) 

2008 SPL-Práce součást ucelené 

řady 

Č.j.: 10770/2002-22; cena:  á 109,00 Kč    

Styblík, V. a kol.: Český jazyk pro 3. ročník (pracovní sešit) 2007 SPN a.s. součást ucelené 

řady 

Č.j.: 31917/2001-22; cena: 53,00 Kč    

Šrut, P, Krejčová, Z.: Otíkova čítanka 2008 Prodos součást ucelené 

řady 

Č.j.: 11199/2002-22; cena:  135,00 Kč    

Štěpán, L.: Čítanka pro prvňáčky 2007 Dialog součást ucelené 

řady 

Č.j.: 31733/2001-22; cena:  135,00 Kč    

Buttner, S., Kopp, G., Alberti,J.: Tamburin 1-3 (učebnice, pracovní 

sešit, kazety) 

2008 Max Hueber 

Verlag 

součást ucelené 

řady 

Č.j.: 11727/2002-22; cena:  193+156+2x292,00 Kč    

Janáčková, Z. a kol.: Čítanka 2 (učebnice a pracovní sešity Písanka 

2, I. a II. díl ) 

2008 Nová škola součást ucelené 

řady 

Č.j.: 12246/2002-22; cena:  85+14+14,00 Kč    

Charvát, P.: Průvodce všedním životem ve starověku 2008 SPL-Práce součást ucelené 

řady 

Č.j.: 11753/2002-22; cena:  169,00 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. 



Čížková, M.: Český písmenkář (Slabikář pro 1. třídu) 2008 Fortuna součást ucelené 

řady 

Č.j.: 26200/2001-22; cena:  95,00 Kč    

Štěpán, L. a kol.: Český slabikář, Hurá do abecedy, pracovní sešity 

– Zápasíme s tužkou, I. a II. díl, Písanky k českému slabikáři 

2008 Dialog součást ucelené 

řady 

Č.j.: 12499/2002-22; cena: 129+39+29+29+49,00 Kč    

 

pro střední školy: 

Kettnerová, D., Tesařová, I.: Deutsch eins, zwei – 1. díl 2008 Fraus součást ucelené 

řady 

Č.j.: 12055/2002-22; cena: 249,00 Kč    

Bohdal, J. a kol. : Dílenská příručka II učebních oborů elektro 2008 Sdružení energ.a 

elektr. učilišť a 

škol 

 

Č.j.: 11443/2002-23; cena: 110,00 Kč    

 

pro zrakově postižené: 

Müllerová, J. a kol. : Matematika – algebra pro 9. ročník základní 

školy 

2008 KTN součást ucelené 

řady 

Č.j.: 12596/2002-24; cena: 1540,00 Kč    

 

 

  

Ztráta razítek 

 

Dne 7.1.2002 došlo ke ztrátě 1 ks kulatého razítka s textem: 

 

Základní škola Suchohrdly 
u Miroslavi 

okres Znojmo 

 

 

Písemnosti opatřené tímto razítkem po 7.1.2002 je třeba považovat za neplatné. 

Čj. 10 910/2002-20 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sděluje změnu ve vyhlášení soutěží a 

přehlídek ve školním roce 2001/2002. 
 

 

Ve školním roce 2001/02 je zařazena nově do skupiny A, kategorie II soutěž Pedagogická 

poema a soutěž Mc Donald ´ Cup je přeřazena ze skupiny B, kategorie II. do skupiny C. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy  

Č. j. 13 474/2002-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZNAM 

 

platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy 

podle stavu k 5. březnu 2002 

 

 

 

 

 

O B S A H 

 

Předpisy jsou řazeny podle oborů do skupin, ve skupinách se člení podle právní 

síly na zákony, nařízení vlády, vyhlášky a  vnitroresortní předpisy MŠMT;  ty 

pak se řadí podle časové posloupnosti. 
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I. Základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, speciální školy  a 

školská zařízení 

 

 

Zákony 

 

 Zákon ČNR č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákonů č.31/1984 

Sb., č. 390/1991 Sb., č. 190/1993 Sb., č. 138/1995 Sb.,  č. 19/2000 Sb. a č. 

132/2000 Sb.  

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

odborných škol (školský zákon), ve znění zákonů č. 188/1988 Sb., č. 

171/1990 Sb., č. 522/1990 Sb., č. 134/1993 Sb., č. 190/1993 Sb., č. 331/1993 

Sb., nálezu Ústavního soudu  uveřejněného pod č. 49/1994 Sb., zákonů č. 

256/1994 Sb., č. 138/1995 Sb. (úplné znění vyhlášeno pod č. 258/1996 Sb.), 

č. 306/1999 Sb., č. 19/2000 Sb. a č. 132/2000 Sb. 

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

zákonů č. 190/1993 Sb., č. 256/1994 Sb., č. 139/1995 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 

258/2000 Sb. a  č. 3/2002 Sb. 

Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním 

a školským zařízením, ve znění zákonů č. 132/2000 Sb., č.  255/2001 Sb. a č. 

16/2002 Sb. 

 

 

Nařízení vlády 

 

Nařízení vlády ČR č. 230/1991 Sb., o zřizování středních odborných učilišť a 

středisek praktického vyučování ústředními orgány státní správy a o 

podmínkách uzavírání smluv k jejich materiálnímu a finančnímu 

zabezpečení. 

Nařízení vlády ČR č. 273/1992 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení 

cizinců při studiu na středních zdravotnických školách a při dalším 

vzdělávání v institutech a zdravotnických zařízeních v působnosti 

Ministerstva zdravotnictví ČR. 

Nařízení vlády č. 15/1994 Sb., o bezplatném poskytování učebnic, učebních 

textů a základních školních potřeb, ve znění nařízení vlády č. 195/1996 Sb. 



Nařízení vlády č. 153/1996 Sb., kterým se stanoví výše úplaty za vzdělávání ve 

vyšších odborných školách zřizovaných státem a způsob její úhrady. 

Nařízení vlády č. 176/1996 Sb., kterým se stanoví výše příspěvku na úhradu 

péče poskytované mládeži ve školských zařízeních pro výkon ústavní 

výchovy, ochranné výchovy nebo preventivní péče.  

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

učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických 

pracovníků ve školství, ve znění nařízení vlády č. 153/1999 Sb. 

 

 

Vyhlášky 

 

Vyhláška MŠ č. 140/1968 Sb., o pracovních úlevách a hospodářském 

zabezpečení studujících při zaměstnání, ve znění zákona č. 188/1988 Sb. a 

vyhlášky  č. 197/1994 Sb. 

Vyhláška MŠ č. 130/1980 Sb., o výchovném poradenství. 

Vyhláška MŠ č. 64/1981 Sb., o školských zařízeních pro výkon ústavní 

výchovy a ochranné výchovy.  

Vyhláška MŠ, MZd a MPSV č. 84/1984 Sb., o poskytování stipendií a  

hmotného zabezpečení žákům gymnázií a středních odborných škol. 

Vyhláška MŠ č. 61/1985 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 

ve znění zákona  č. 111/1998 Sb. 

Vyhláška MŠMT č. 187/1991 Sb., o sestavování konkursních komisí a 

pravidlech jejich činnosti pro konkursní řízení na vybrané funkce v oblasti 

školství, ve znění vyhlášek č. 251/1996 Sb. a č. 24/2000 Sb. 

Vyhláška MŠMT č. 188/1991 Sb., o postupu a úkolech orgánů a organizací při 

řízení a přípravě mládeže pro povolání ve středních odborných učilištích a 

střediscích praktického vyučování.  

Vyhláška MŠMT č. 189/1991 Sb., o podmínkách uzavírání hospodářských 

smluv o bezplatném užívání majetku středních odborných učilišť a středisek 

praktického vyučování. 

Vyhláška MŠMT č. 291/1991 Sb., o základní škole, ve znění vyhlášky č. 

225/1993 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb. 

Vyhláška MŠMT č. 292/1991 Sb., o základních uměleckých školách, ve znění 

zákona č. 138/1995 Sb. 

Vyhláška MŠMT č. 315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků 

středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, 

odborných učilišť a učilišť, ve znění vyhlášek č. 219/1993 Sb., č. 162/1995 

Sb., č. 314/1997 Sb. a  č. 325/1998 Sb. 

Vyhláška MŠMT č. 353/1991 Sb., o soukromých školách, ve znění zákona č. 

138/1995 Sb.  



Vyhláška MŠMT č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění vyhlášek č. 

187/1992 Sb. a č. 241/1993 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb. 

Vyhláška MŠMT č. 362/1991 Sb., o organizaci školního roku v základních 

školách, středních školách a speciálních školách, ve znění vyhlášky ze dne 

1.3.2002.   

Vyhláška MŠMT č. 385/1991 Sb., o uznávání rovnocennosti a podmínkách 

nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami, ve znění vyhlášky č. 

332/1998 Sb. 

Vyhláška MŠMT č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a 

učilištích, ve znění zákona č. 138/1995 Sb. 

Vyhláška MŠMT a MZd  č. 452/1991 Sb., o zřizování a činnosti církevních škol  

a škol náboženských společenství, ve  znění zákona č. 138/1995 Sb. 

Vyhláška MŠMT č. 34/1992 Sb., o hospodářské činnosti předškolních zařízení, 

škol a školských zařízení. 

Vyhláška MŠMT č. 35/1992 Sb., o mateřských školách. 

Vyhláška MŠMT č. 64/1992 Sb., o domovech mládeže, ve znění vyhlášek č. 

315/1997 Sb. a č. 326/1998 Sb. 

Vyhláška MV ČR č. 85/1992 Sb., kterou se pro střední školy Ministerstva vnitra 

České republiky provádějí některá ustanovení zákona č. 29/1984 Sb., o 

soustavě základních škol a  středních škol (školský zákon), ve znění zákona 

č. 171/1990 Sb. a zákona č. 522/1990 Sb. 

Vyhláška MŠMT č. 87/1992 Sb., o školních družinách a školních klubech. 

Vyhláška MŠMT č. 431/1992 Sb., o organizaci a financování soutěží a 

přehlídek žáků předškolních zařízení, škol a školských zařízení, ve znění 

vyhlášky č. 182/1998 Sb. 

Vyhláška MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže. 

Vyhláška MŠMT č. 526/1992 Sb., o státní jazykových školách a státních 

jazykových zkouškách. 

Vyhláška FMV č. 616/1992 Sb., o středních odborných školách Federálního 

policejního sboru. 

Vyhláška MŠMT č. 48/1993 Sb., o školním stravování, ve znění zákona č. 

134/1993 Sb. a vyhlášek  č. 276/1993 Sb., č. 20/1995 Sb. a č. 313/1997 Sb. 

Vyhláška MŠMT č. 49/1995 Sb., kterou se stanoví pravidla pro podávání 

žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků na investiční dotace 

v rámci Programu zkvalitnění technického stavu a vybavení škol a školských 

zařízení. 

Vyhláška MŠMT č. 221/1996 Sb., kterou se zrušují některé obecně závazné 

právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy. 

Vyhláška MŠMT č. 247/1996 Sb., o výši kapesného a věcné pomoci 

poskytované dětem a mládeži s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou 

ochrannou výchovou. 



Vyhláška MŠMT č. 265/1996 Sb., kterou se stanovují podrobnosti o organizaci 

studia a jeho ukončování ve vyšších odborných školách. 

Vyhláška MŠMT č. 303/1996 Sb., o školách v přírodě. 

Vyhláška MŠMT č. 10/1997 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu 

ve středních školách zřizovaných státem, ve znění vyhlášky č. 469/2001 Sb. 

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

mateřských školách. 

Vyhláška MŠMT č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické 

způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace 

výchovných poradců. 

Vyhláška MŠMT  č. 357/1997 Sb., o organizaci, výkonu a úkolech školní       

inspekce. 

Vyhláška MŠMT č. 105/1998 Sb., kterou se zrušují některé právní předpisy 

vydané v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Vyhláška  MŠMT č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, 

popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového 

pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění 

vyhlášek č. 171/1999 Sb. a č. 284/2001 Sb. 

Vyhláška MŠMT č. 173/1999 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 400/1991 Sb., o 

hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v 

působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Vyhláška MZd č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací 

akce pro děti. 

Vyhláška MZd č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na 

prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení. 

Vyhláška MV č. 277/2001 Sb., o organizaci přijímacího řízení, průběhu studia a 

jeho ukončování ve školách požární ochrany a o finančním a hmotném 

zabezpečení žáků.  

Vyhláška MŠMT č. 469/2001 Sb., kterou se mění vyhláška č. 10/1997 Sb., o 

přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných 

státem, a zrušují některé právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy.. 

 

 

Vnitroresortní předpisy MŠMT 

 

Výnos MŠ o propůjčování čestných názvů školám a školským zařízením  v 

oboru jeho působnosti č. j. 24 925/69-II/3a, Věstník MŠ a MK sešit 8/1969, 

reg. částka 4/1969 Ú. v. 

Směrnice MŠ o kvalifikaci výchovných pracovníků na školách a výchovných 

zařízeních č. j. 18 382/72-24, Věstník MŠ a MK sešit 9/1972. 



Výnos o poskytování osobního vybavení učňům ve vybraných učebních 

oborech  v resortu všeobecného strojírenství č. 3/1974, ve znění výnosu č. 

5/1980, reg. částka 34/1980 Sb. 

Metodický návod k zavedení jednotné metodiky evidence, výkaznictví a 

rozborů školní a mimoškolní úrazovosti dětí, žáků škol a výchovných 

zařízení spravovaných národními výbory a studentů vysokých škol č. j. 33 

238/75-42, Věstník MŠ a MK sešit 1/1976. 

Směrnice MŠ o organizaci kursů pro pracující č. j. 26 079/77-211, Věstník MŠ 

a MK sešit 10/1977, reg. částka 24/1977 Sb. 

Směrnice MŠ o stejnokrojích pro žáky a pracovníky v lesnictví a rybářství v 

působnosti Ministerstva školství č. j. 22 956/79-24, Věstník MŠ a MK sešit 

8/1979, reg. částka 19/1979 Sb. 

Instrukce MŠ o školních knihovnách č. j. 21 240/79-24, Věstník MŠ a MK sešit 

9/1979, V. v. ČSR NV částka 5/1979. 

Instrukce MŠ o zřizování základních informačních středisek soustavy 

vědeckých, technických a ekonomických informací na středních odborných 

školách č. j. 8 590/81-211, Věstník MŠ a MK sešit 9/1981, V. v. ČSR NV 

částka 14/1981. 

Instrukce MŠ, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci školských zařízení pro 

výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy č. j. 20 926/81-20, Věstník MŠ a 

MK sešit 9/1981, V.v. ČSR NV částka 12/1981. 

Instrukce MŠ o zřizování a organizaci školních výpočetních středisek a 

školních výpočetních laboratoří č. j. 10 665/84-211, Věstník MŠ a MK sešit 

5/1984, V.v. ČSR NV částka 5/1984. 

Směrnice MŠ, kterou se zrušují některé obecně závazné právní předpisy č. j. 11 

040/84-14, Věstník MŠ a MK sešit 5/1984. 

Směrnice, kterými se zrušují některé obecně závazné právní předpisy č. j. 8 

253/87-14, Věstník MŠ a MK sešit 4/1987. 

Výnos MŠ o školách pro mimořádně nadané a talentované žáky v oblasti sportu 

(sportovní školy) a o třídách s vrcholovou sportovní přípravou ve středních 

odborných učilištích č. j. 17 780/87-33, Věstník MŠMT sešit 7/1987, reg. 

částka 17/1987 Sb. 

Opatření MŠ ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při výuce tělesné 

výchovy na školách spravovaných národními výbory č. j. 12 967/87-42-20, 

publikováno v časopisu Tělesná výchova mládeže str. 83, ročník 1987-1988. 

Výnos, kterým se zrušují některé obecně závazné právní předpisy č. j. 22 

652/88-14, Věstník MŠ a MK sešit 11 - 12/1988. 

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČSR, Ministerstva vnitra a životního 

prostředí ČSR, Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČSR a 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČSR o postupu při výkonu 

soudních rozhodnutí o výchově nezletilých dětí č. j. 698/88-L, Věstník MŠ a 

MK sešit 2-3/1989. 



Výnos MŠMT pro výuku a zkoušky žáků ze svařování ve středních odborných 

školách a zvláštních odborných učilištích, Věstník MŠMT sešit 4/1990, reg. 

částka 20/1990 Sb. 

Statut Cen ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. j. 22 909/92-31, 

Věstník MŠMT sešit 10-12/1992, se změnami publikovanými pod č. j. 14 

346/97-30 ve Věstníku MŠMT sešit 5/1997 a pod č. j. 30 461/97-42, 30 ve 

Věstníku MŠMT sešitu 3/1998. Úplné znění publikováno ve Věstníku 

MŠMT sešitu 3/1998. 

Metodický pokyn MŠMT k zajištění péče o děti se specifickými vývojovými 

poruchami učení v základních školách č. j. 23 472/92-21. 

Informace o zařazení italského jazyka mezi cizí jazyky vyučované na středních 

školách č. j. 19 041/93-21, Věstník MŠMT sešit 6/1993. 

Metodický pokyn pro udělování souhlasu s používáním čestného názvu 

základních škol, středních škol a speciálních škol, Věstník MŠMT sešit 7-

8/1993. 

Metodický pokyn MŠMT k organizaci lyžařského výcviku žáků č. j. 24 799/93-

50, Věstník MŠMT sešit 12/1993. 

Metodický pokyn MŠMT k personálnímu zabezpečení lyžařských výcvikových 

zájezdů pořádaných základními a středními školami a ke vzdělávání 

instruktorů školního lyžování pro lyžařské výcvikové zájezdy č. j. 25 861/93-

50, Věstník MŠMT sešit 12/1993. 

Výklad k zabezpečení úkolů vyplývajících ze zákona č. 190/1993 Sb., č. j. 10 

898/94-24, Věstník MŠMT sešit 2/1994. 

Souhrnná informace o výuce a ověřování znalosti českého jazyka u cizinců, 

Věstník MŠMT sešit 4-5/1994. 

Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy podle § 58 písm. a) 

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

zákon), ve znění pozdějších předpisů, o experimentálním ověřování konání 

maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v 

cizím jazyce č. j. 14 976/94-21, Věstník MŠMT sešit 6/1994, ve znění změny 

č. j. 24 519/96-21, Věstník MŠMT sešit 1/1997, změny č. j. 32 042/98-23, 

Věstník MŠMT sešit 5/1999, doplňku č. j. 29 250/99-22, Věstník MŠMT 

sešit 3/2000, a změny č. j. 31 455/2000-23, Věstník MŠMT sešit 3/2001, 

včetně úplného znění. 

Metodický pokyn MŠMT k zařazování učitelů základních uměleckých škol a 

učitelů předmětu praxe do platových tříd č. j. 16 800/94-42, Věstník MŠMT 

sešit 6/1994, ve znění změny č. j. 12 191/98-26. 

Oznámení MŠMT o zřízení pedagogických center č. j. 14 820/94-20, Věstník 

MŠMT sešit 7/1994, ve znění oznámení v sešitu 11/1994. 

Rozhodnutí MŠMT, kterým se jednoletý a dvouletý kurz s denní výukou ve 

Státním těsnopisném ústavu v Praze staví na úroveň studia ve střední škole za 

určitých podmínek č. j. 16 015/94-23. 



Metodický pokyn MŠMT k užívání pravidel českého pravopisu - školní vydání 

(Pansofia Praha 1993) v základních a středních školách č. j. 21 094/94-22, 

Věstník MŠMT sešit 8/1994. 

Metodický pokyn MŠMT k organizování sportovně turistických kurzů č. j. 18 

338/94-50, Věstník MŠMT sešit 9/1994. 

Pokyn MŠMT k  praktické výuce přírodovědných předmětů ve středních a 

vyšších školách, Věstník MŠMT sešit 10/1994. 

Pokyn MŠMT k realizaci Okresních programů rozvoje základního a středního 

školství č. j. 18 508/94-20, Věstník MŠMT sešit 11/1994. 

Pokyn MŠMT k užívání alternativních forem hodnocení prospěchu a chování 

žáků základních a středních škol č. j. 22 749/94-22-23, Věstník MŠMT sešit 

12/1994. 

Pokyn MŠMT k experimentálnímu ověřování širšího slovního hodnocení na 

vyjmenovaných školách č. j. 10 847/95-22. 

Statut Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR (pedagogika), Věstník 

MŠMT sešit 1/1995.  

Opatření MŠMT ke klasifikaci žáků 1. ročníků základní školy v 1. pololetí č. j. 

10 868/95-22, Věstník MŠMT sešit 2/1995. 

Sdělení MŠMT o zřízení Pedagogického centra pro polské národnostní školství, 

Věstník MŠMT sešit 2/1995, ve znění změny v sešitu 6/1995. 

Rozhodnutí MŠMT o experimentálním ověřování maturitních zkoušek ve 

třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v německém jazyce 

zřízených ve spolupráci se Spolkovou republikou Německo a maturitních 

zkoušek v Rakouské škole v Praze č. j. 11 576/95-21, Věstník MŠMT sešit 

5/1995, ve znění změny č. j. 30 567/98-23, Věstník MŠMT sešit 5/1999 a 

změny č. j. 11 861/2001-23, včetně úplného znění. 

Rozhodnutí MŠMT o experimentálním ověřování ukončování studia v 

gymnáziu s výukou podle programu International Baccalaureate č. j. 12 

367/95-21, Věstník MŠMT sešit 5/1995, ve znění změny č. j. 28 772/98-23, 

Věstník MŠMT sešit 5/1999, včetně úplného znění. 

Sdělení MŠMT školským úřadům a ředitelům základních škol ke kvalifikačním 

předpokladům pro výuku cizího jazyka na základních školách č. j. 15 846/95-

21, Věstník MŠMT sešit 6/1995. 

Pokyn MŠMT školským zařízením pro výkon ústavní výchovy a ochranné 

výchovy k zabezpečení úkolů vyplývajících z obecně závazných právních 

předpisů těmito zařízeními č. j. 13 649/95-24, Věstník MŠMT sešit 7/1995. 

Metodický pokyn MŠMT k doplnění vzdělání poskytovaného základní školou 

pro absolventy zvláštních škol č. j. 17 908/95-24, Věstník MŠMT sešit 

10/1995. 

Informace o tiskopisech závěrečných vysvědčení č. j. 25 518/94-20, Věstník 

MŠMT sešit 10/1995. 



Informace MŠMT o bezplatném doplňování základního vzdělání dospělých 

občanů č. j. 16 976/95-40, Věstník MŠMT sešit 12/1995. 

Informace MŠMT o konání maturitní zkoušky ve středním odborném učilišti a 

ve středních odborných školách, Věstník MŠMT sešit 12/1995. 

Statut Institutu dětí a mládeže č. j. 27 219/95-510. 

Informace MŠMT k výuce plavání žáků 1. stupně základních škol v rámci 

povinné tělesné výchovy č. j. 29 248/96-50. 

Doporučení MŠMT k postupu ustavení rady školy a její činnosti č. j. 10 120/96-

20, Věstník MŠMT sešit 3/1996. 

Informace o maturitních zkouškách v konzervatořích č. j. 13 187/96-25, Věstník 

MŠMT sešit 5/1996. 

Pokyn MŠMT, kterým se stanovují rámcová pravidla pro postup při schvalování 

vzdělávacích programů pro základní školy č. j. 10 788/96-22, Věstník MŠMT 

sešit 6/1996. 

Metodický pokyn MŠMT k doplnění vzdělání poskytovaného zvláštní školou č. 

j. 18 371/96-24, Věstník MŠMT sešit 8/1996, ve znění dodatku pod č. j. 28 

605/96-22. 

Informace o titulech schválených úspěšným absolventům vyššího studia,  

Věstník MŠMT sešit 9/1996. 

Metodický pokyn k přechodu absolventů učilišť, odborných učilišť nebo 

dvouletých učebních oborů středních odborných učilišť do tříletých 

příbuzných učebních oborů středních odborných učilišť č. j. 18 120/96-2, 

Věstník MŠMT sešit 10/1996. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 11/1996, kterým se ukládá 

vybírat správní poplatek za legalizaci vysvědčení, vysokoškolských diplomů 

a jiných výstupních dokumentů č. j. SM 1161/96-10-14. 

Pokyn MŠMT k pokusnému ověřování organizace ukončování studia v 

konzervatoři absolutoriem  č. j. 28 531/96-71, ve znění  jeho doplňku č. j. 21 

279/97-71 a změny č. j. 30 547/2000-23, Věstník MŠMT sešit 3/2001. 

Pokyn MŠMT k pokusnému ověřování ukončování studia pětiletých studijních 

oborů v konzervatoři maturitní zkouškou č. j. 28 532/96-71. 

Upozornění MŠMT na správnou formu schvalovací doložky MŠMT v 

učebnicích pro základní školy, Věstník MŠMT sešit 3/1997. 

Pokyn MŠMT k výjezdům základních a středních škol do zahraničí č. j. 16 

741/97-20, Věstník MŠMT sešit 5/1997, ve znění změny č. j. 20 029/98-22, 

Věstník MŠMT sešit 10/1998 a č. j. 26 680/99-22, Věstník MŠMT sešit 

9/1999. 

Příkaz ministra školství mládeže a tělovýchovy č. 9/1997 o opatřeních v 

souvislosti s případem nedovoleného provozování nástavbového studia za 

úplatu č. j. 19 951/97-70, Věstník MŠMT sešit 6/1997. 

Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k udělování výjimek  školám 

podle § 6 školského zákona č. j. 18 479/97-60, Věstník MŠMT sešit 7/1997. 



Vyhláška MŠMT č. 247/1996 Sb., o výši kapesného a věcné pomoci 

poskytované dětem a mládeži  s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou 

ochrannou výchovou, s komentářem, Věstník MŠMT sešit 9/1997. 

Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o rovnocennosti maturitní 

zkoušky z prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných 

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

jazykovou zkouškou konanou na státních jazykových školách č. j. 28 851/97-

21, Věstník MŠMT sešit 11/1997, ve znění změny č. j. 32 043/98-23, Věstník 

MŠMT sešit 5/1999, včetně úplného znění. 

Opatření MŠMT k zavedení pokusného ověřování organizace talentových 

zkoušek při přijímání žáků ke studiu  ve studijních oborech skupiny 82 

Umění, užité umění a rukodílná uměleckořemeslná výroba č. j. 28 127/97-71, 

Věstník MŠMT sešit 11/1997, ve znění změny č. j. 26 680/98-23, Věstník 

MŠMT sešit 11/1998. 

Metodický pokyn MŠMT k zajištění praktického vyučování  na středních 

školách č. j. 24 507/97-72 a č. j. 28 354/97-40, Věstník MŠMT sešit 11/1997. 

Pokyn MŠMT k pokusnému ověřování organizace maturitní zkoušky z 

vyučovacích odborných předmětů ve střední umělecké škole č. j. 36 944/97-

23. 

Opatření MŠMT k uznání rovnocennosti základního vzdělání ve víceletých 

gymnáziích a osmiletých tanečních konzervatořích se vzděláním 

poskytovaným základní školou č. j. 30 000/97-70, Věstník MŠMT sešit 

1/1998. 

Opatření MŠMT k označování absolventů vyšší odborné školy č. j. 10 621/98-

23, Věstník MŠMT sešit 2/1998. 

Metodický pokyn k zařazení problematiky vstupu ČR do NATO a členství v 

NATO do vzdělávací nabídky dalšího vzdělávání učitelů č. j. 34 036/97-25, 

Věstník MŠMT sešit 2/1998. 

Pokyn pro školské úřady a základní školy k zápisům do prvních tříd č. j . 10 

062/98-22, Věstník MŠMT sešit 2/1998. 

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti č. j. 35 297/97-26, Věstník 

MŠMT sešit 2/1998. 

Organizační řád Olympiády v českém jazyce č. j. 35 298/97-26, Věstník MŠMT 

sešit 2/1998. 

Organizační řád Chemické olympiády č. j. 35 295/97-26, Věstník MŠMT sešit 

2/1998. 

Organizační řád Biologické olympiády č. j. 35 296/97-26, Věstník MŠMT sešit 

2/1998. 

Organizační řád Matematické a fyzikální olympiády č. j. 35 294/97-26, Věstník 

MŠMT sešit 2/1998. 

Organizační řád Turnaje mladých fyziků č. j. 35 300/97-26, Věstník MŠMT 

sešit 2/1998. 



Organizační řád Soutěže mladých historiků č. j. 35 299/97-26, Věstník MŠMT 

sešit 2/1998. 

Pokyn MŠMT k opatřením posilujícím bezpečnost  ve školských zařízeních  pro 

výkon ústavní a ochranné výchovy č. j. 11 981/98-24, Věstník MŠMT sešit 

3/1998. 

Pokyn MŠMT k organizaci činnosti středisek výchovné péče pro děti a mládež 

č. j. 26 536/97-22, Věstník MŠMT sešit 3/1998. 

Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti 

zneužívání návykových látek "ŠKOLA BEZ DROG" , Věstník MŠMT sešit 

3/1998. 

Seznam organizací zajišťujících výměnné středoškolské programy v USA č. j 

10 061/98-11, Věstník MŠMT sešit 3/1998. 

Rozhodnutí MŠMT o doplnění vzdělání poskytovaného pomocnou školou  a 

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

4/1998. 

Metodický návod  k zajištění bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci v 

regionálním školství č. j. 10 007/98-26, Věstník MŠMT sešit 4/1998. 

Informace o vyplňování závěrečných vysvědčení od školního roku 1997/1998, 

Věstník MŠMT sešit 4/1998, ve znění opravy  ve Věstníku MŠMT sešitu 

5/1998. 

Metodický list k poskytování poradenských služeb na školách a školských 

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

Pokyn MŠMT  k náboženské výchově v základních, středních a speciálních 

školách č. j. 36 318/97-22-23, Věstník MŠMT sešit 6/1998. 

Metodický pokyn MŠMT k postupu při úpravě vzdělávacího procesu škol a 

školských zařízení č.  j. 18 276/98-20, Věstník MŠMT sešit 6/1998. 

Alternativní vzdělávací program zvláštní školy pro žáky rómského etnika č. j. 

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

Úprava vzdělávacích programů speciálních škol pro tělesně postižené č. j. 16 

857/98-24, Věstník MŠMT sešit 6/1998. 

Oznámení o vydání metodického pokynu k integraci dětí a žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení č. j. 16 138/98-24, 

Věstník MŠMT sešit 6/1998. 

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé 

právní předpisy č. j. 18 774/98-14, Věstník MŠMT sešit 6/1998. 

Opatření Českého statistického úřadu  k zavedení Klasifikace kmenových oborů 

vzdělání,  částka 68/1998 Sb.. 

Metodický pokyn k postupu při organizačních změnách škol a školských 

zařízení č. j. 19 754/98-2. 

Metodický pokyn pro čerpání a vyúčtování finančních prostředků, vyčleněných 

z rozpočtu MŠMT pro školské úřady určené na realizaci Minimálního 

preventivního programu pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání 



návykových látek "Škola bez drog" a na podporu činností směřujících  k 

prevenci dalších sociálně patologických jevů č. j. 19 197/98-24, Věstník 

MŠMT sešit 7/1998, ve znění doplňku č. j. 25 598/98-24, Věstník MŠMT 

sešit 11/1998. 

Pokyn MŠMT a MPSV k realizaci a ukončování studia při rekvalifikaci ve 

státních školách č. j. 17 050/98-20, Věstník MŠMT sešit 7/1998. 

Metodický pokyn MŠMT k zabezpečení logopedické péče ve školství č. j. 21 

224/98-24, Věstník MŠMT sešit 8/1998. 

Metodický pokyn MŠMT k zápisům do školy dětí s těžkým mentálním 

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

Charakteristika postižení dítěte nebo žáka více vadami č. j. 25 602/97-22, 

Věstník MŠMT sešit 8/1997. 

Pokyn MŠMT 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 č. j. 11 860/98-20, 

Věstník MŠMT sešit 9/1998. 

Metodický pokyn MŠMT ke klasifikaci a hodnocení žáků zvláštní školy č. j. 10 

182/98-24, Věstník MŠMT sešit 9/1998. 

Metodický pokyn MŠMT k činnosti pedagogických pracovníků při realizaci 

dalších akcí školy, které navazují na výuku, a účasti žáků v olympiádách a 

dalších soutěžích č. j. 22 496/98-51, Věstník MŠMT sešit 9/1998. 

Modelový statut speciálně pedagogického centra, Věstník MŠMT sešit 9/1998.  

Informace o spolupráci škol a  předškolních zařízení s Policií ČR při prevenci a 

při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži 

páchané č. j. 14 144/98-22, Věstník MŠMT sešit 10/1998. 

Hodnocení žáků pomocné  školy č. j. 10 522/98-24, Věstník MŠMT sešit 

11/1998. 

Sdělení MŠMT k postupu při zařazování učebnic a učebních textů do seznamu 

učebnic vydávaného na základě § 40 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb. č. j. 19 

156/98-20, Věstník MŠMT sešit 11/1998. 

Organizační řád soutěží cizích jazyků č. j. 25 398/98-51, Věstník MŠMT sešit 

11/1998. 

Metodický pokyn MŠMT k úpravě názvů škol č. j. 18 648/98-20, Věstník 

MŠMT sešit 12/1998. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 19/1998 k ubytování 

studentů vysokých škol v domovech mládeže č. j. 29 958/98-23. 

Směrnice MŠMT pro vydávání náhradních dokladů za ztracená nebo zničená 

vysvědčení základních, speciálních a středních škol a diplomy vyšších 

odborných škol č. j. 29 210/98-20, Věstník MŠMT sešit 1/1999. 

Sdělení MŠMT o členění soutěží žáků do kategorií podle finančního 

zabezpečení, Věstník MŠMT sešit 1/1999. 



Metodický pokyn MŠMT k činnosti a zásadám financování středisek pro volný 

čas dětí a mládeže č. j. 28 089/98-51, Věstník MŠMT sešit 2/1999, ve znění 

opravy ve Věstníku MŠMT sešitu 4/1999. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 18/1998, kterým se schvaluje 

ustavení Rady dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a její statut č. j. 

28 226/98-20, Věstník MŠMT sešit 2/1999. 

Pokyn MŠMT k upřesnění činností školských zařízení pro výkon ústavní a 

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

 Stanovení předmětů teoretické odborné zkoušky absolutoria na vyšších 

zdravotnických školách č. j. 30 554/98-23, Věstník MŠMT sešit 3/1999. 

Informace o ukončování přípravy v praktické škole s tříletou přípravou 63-43-3  

č. j. 1 286/99-24, Věstník MŠMT sešit 4/1999.  

Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a 

intolerance č. j. 14 423/99-22, Věstník MŠMT sešit 5/1999. 

Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se  zrušuje 

Školský ústav umělecké výroby, Praha 1, U půjčovny 9/1274, č. j. 16 510/99-

23, Věstník MŠMT sešit 6/1999. 

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé 

vnitroresortní předpisy č. j. 23 523/99-14, Věstník MŠMT sešit 7/1999. 

Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve stavu k 

15. červnu 1999, Věstník MŠMT sešit 7/1999. 

Rozhodnutí MŠMT o povolení zvláštního způsobu plnění povinné školní 

docházky ve vybraných školách zřízených právnickou nebo fyzickou osobou  

jiného státu na území České republiky a nezařazených do sítě škol, 

předškolních a školských zařízení MŠMT č. j. 21 661/1999-11, Věstník 

MŠMT sešit 8/1999. 

Metodický pokyn MŠMT k zabezpečení výkonu civilní služby ve školách a 

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

Rozhodnutí MŠMT, kterým se slučuje Státní těsnopisný ústav v Praze s 

Výzkumným ústavem odborného školství v Praze č. j. 28 407/99-II/2. 

Sdělení MŠMT k jednoslovnému geografickému názvu pro Českou republiku č. 

j. 27 686/99-20, Věstník MŠMT sešit 11/1999. 

Pokyn MŠMT pro školské úřady, Českou školní inspekci a ředitele škol, 

předškolních a školských zařízení k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. 31 479/99-14, 

Věstník MŠMT sešit 12/1999.  

Pokyn MŠMT ke jmenování předsedů zkušebních komisí pro maturitní a 

závěrečné zkoušky a k účasti školních inspektorů při zkouškách v opravném 

a náhradním termínu č. j. 22 156/99-20, Věstník MŠMT sešit 12/1999. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 20/1999, ke zřízení Poradní 

skupiny pro otázky národnostního školství č. j. 31 766/99-22. 



Pokyn MŠMT k zajištění povinné školní docházky dětí žadatelů o azyl z 

azylových zařízení č. j. 35 471/99-22. 

Změna v pravidlech pro schvalování žádostí o akreditaci v systému dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků č. j. 34 787/99-20, Věstník MŠMT 

sešit 1/2000. 

Metodický pokyn k zajištění přeřazení úspěšných žáků zvláštních škol do 

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

Organizační řád Zeměpisné olympiády č. j. 29 715/99-22, Věstník MŠMT sešit 

3/2000. 

Sdělení MŠMT k členství škol, předškolních zařízení a školských zařízení ve 

sdruženích občanů č. j. 32 266/99-26, Věstník MŠMT sešit 3/2000. 

Rozhodnutí MŠMT o povolení zvláštního způsobu plnění povinné školní 

docházky v The British International School, s. r. o. zřízenou právnickou 

osobou jiného státu na území České republiky a nezařazenou do sítě škol, 

předškolních zařízení a školských zařízení MŠMT č. j. 33 195/99-22, Věstník 

MŠMT sešit 4/2000. 

Rozhodnutí MŠMT o povolení zvláštního způsobu plnění povinné školní 

docházky v Riverside School  zřízenou právnickou osobou  jiného státu na 

území České republiky a nezařazenou do sítě škol, předškolních a školských 

zařízení MŠMT č. j. 35 229/99-22 a Seznam zahraničních škol, jimž MŠMT 

povolilo zvláštní způsob plnění povinné školní docházky, Věstník MŠMT 

sešit 6/2000. 

Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k zajištění kursů českého 

jazyka pro azylanty č. j. 21 153/2000-35, Věstník MŠMT sešit 7/2000.  

Metodický pokyn pro stanovení kapacity školy (jednotlivých součástí) a 

školských zařízení č. j. 21 419/2000-21, Věstník MŠMT sešit 7/2000. 

Pokyn MŠMT k zajištění plnění Dohody o vzájemných vztazích MŠMT a 

Českomoravského odborového svazu pracovníků školství č. j. 20 371/2000-

25, Věstník MŠMT sešit 8/2000. 

Sdělení MŠMT k pojmu ”školská zařízení” pro účely periodických 

preventivních lékařských prohlídek č. j. 22 400/2000-26, Věstník MŠMT 

sešit 8/2000. 

Příkaz ministra školství mládeže a tělovýchovy č. 12/2000, kterým se zřizuje 

Institut zájmového vzdělávání MŠMT se sídlem v Hořovicích, okres Beroun, 

a Středisko výchovy, informací a služeb MŠMT se sídlem v Prachaticích č. j. 

23 626/2000-51.  

Rozhodnutí MŠMT o pokusném ověřování ukončování studia ve studijním 

oboru 78-42-M/001 Technické lyceum č. j. 19 942/2000-20,23, Věstník 

MŠMT sešit 9/2000. 

Pokyn MŠMT ke vzdělávání cizinců v základních školách, středních školách a 

vyšších odborných školách, včetně speciálních škol, v České republice č. j. 

21 836/2000-11, Věstník MŠMT sešit 9/2000. 



Experimentální ověřování bilingválního vzdělávání těžce sluchově postižených 

č. j. 24 737/2000-24, Věstník MŠMT sešit 9/2000. 

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně 

patologických jevů u dětí a mládeže č. j. 14 514/2000-51, Věstník MŠMT 

sešit 10/2000. 

Upozornění na výklad předpisů o bezplatném poskytování učebnic a učebních 

textů ve školách, v nichž žáci plní povinnou školní docházku, Věstník 

MŠMT sešit 11/2000. 

Mimořádné opatření o uznání kvalifikace pro výuku cizího jazyka a Dodatek k 

mimořádnému opatření č. j. 19 258/99-26 a č. j. 21 781/2000-26, Věstník 

MŠMT sešit 11/2000.  

Sdělení MŠMT k ustavení Mezinárodního visegrádského fondu č. j. 28 

048/2000-11, Věstník MŠMT sešit 12/2000. 

Metodický pokyn MŠMT ke zřizování přípravných tříd pro děti se sociálním 

znevýhodněním a k ustanovení funkce vychovatele - asistenta učitele č. j. 25 

484/2000-22, Věstník MŠMT sešit 1/2001. 

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci  a řešení 

šikanování  mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 28 275/2000-22, Věstník 

MŠMT sešit 1/2001. 

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé 

vnitroresortní předpisy č. j. 11 134/2001-14, Věstník MŠMT sešit 2/2001. 

Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy podle 

stavu k 1. lednu 2001 č. j. 11 115/2001-14, Věstník MŠMT sešit 2/2001. 

Upozornění k uplatnění autorského zákona při poskytování rozmnožovacích 

služeb za úplatu č. j. 31 433/2000-20, Věstník MŠMT sešit 2/2001. 

 Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 2/2001, kterým se stanoví 

úkoly a jejich termíny útvarům MŠMT, státním školám, referátům školství 

okresních úřadů  a odborům školství magistrátů v průběhu realizace přechodu 

předškolních zařízení, škol a školských zařízení  z působnosti MŠMT na 

kraje č. j. 32 042/2000-60, Věstník MŠMT sešit 3/2001. 

Metodický pokyn MŠMT pro realizaci Programu na podporu činnosti 

občanských sdružení působících v oblasti regionálního školství v roce 2001 

č. j. 11 528/2001-22, Věstník MSMT sešit 3/2001.  

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

školách č. j. 27 450/2000-20, Věstník MŠMT sešit 3/2001. 

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

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

předškolních zařízení a školských zařízení, postupu při provádění změn 

v těchto údajích a k řízení o vyřazování ze sítě škol, předškolních zařízení  a 

školských zařízení č. j. 30 005/2000-VŘII/2, Věstník MŠMT sešit 4/2001. 

Směrnice MŠMT k postupu orgánů krajů v přenesené působnosti při zařazování 

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



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

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

předškolních zařízení  a školských zařízení ze sítě škol, předškolních zařízení 

a školských zařízení č. j. 16 394/2001-21, V. v. ČR částka 4/2001. 

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení č. j. 14 269/2001-26, 

Věstník MŠMT sešit 5/2001. 

Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k vydávání osvědčení o 

způsobilosti vzdělávacího zařízení k pořádání vzdělávacích akcí v systému 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků č. j. 11 031/2001-25, Věstník 

MŠMT sešit 5/2001.  

Sdělení MŠMT k projektu ”Školní mléko” č. j. 12 833/2001-26, Věstník MŠMT 

sešit 5/2001. 

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

vyšší odborné školy  a školská zařízení na školní rok 2001/2002 č. j. 13 

145/2001-20, Věstník MŠMT sešit 6/2001, ve znění opravy v kapitole 

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy č. j. 12 423/2002-20, Věstník 

MŠMT sešit 2/2002.
 

Metodický pokyn MŠMT k rozvojovému programu Další vzdělávání 

pedagogických pracovníků realizovanému  grantovým způsobem v roce 2001 

č. j. 16 989/2001-25, Věstník MŠMT sešit 6/2001. 

Metodický pokyn MŠMT k rozvojovému programu Další vzdělávání 

pedagogických pracovníků – regionální DVPP v roce 2001 č. j. 17 720/2001-

25, Věstník MŠMT sešit 6/2001. 

Mimořádné opatření v uznání kvalifikace pro výuku cizího jazyka č. j. 13 

288/2001-26, Věstník MŠMT sešit 7/2001. 

Rozhodnutí MŠMT podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě 

základních škol, středních škol a vyšších odborných škol, ve znění pozdějších 

předpisů (školský zákon), o pokusném ověřování organizace, průběhu a 

ukončování studia v Německé škole v Praze s. r. o. č. j. 18 864/2001-11-23, 

Věstník MŠMT sešit 8/2001. 

Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k použití a kontrole účelově 

vázaných finančních prostředků přidělených státním, krajským a obecním 

školám, předškolním zařízením a školským zařízením  na další vzdělávání 

pedagogických pracovníků normativně v rozpisu rozpočtu nebo v rámci 

rozvojového programu Další vzdělávání pedagogických pracovníků (Program 

vzdělávání v cizích jazycích, Program vzdělávání ředitelů, a Program 

zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků malotřídním 

školám, č. j. 11 336/2001-25, Věstník MŠMT sešit 8/2001. 

Seznam povinné dokumentace škol a školských zařízení č. j. 20 774/2001-20, 

Věstník MŠMT sešit 9/2001. 

Seznam vydaných učebnic a učebních textů pro základní školy platný ve 

školním roce 2001/2002, Věstník MŠMT sešit 11/2001. 



Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách č. j. 25 806/2001-22, 

Věstník MŠMT sešit 11/2001. 

Oznámení odboru speciálního vzdělávání a institucionální výchovy č. j. 26 

244/2001-24 o používání zkratek pro Praktickou školu a Pomocnou školu, 

Věstník MŠMT sešit 11/2001. 

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve 

školách a školských zařízeních č. j. 29 159/2001-26, Věstník MŠMT sešit 

12/2001. 

Metodický pokyn MŠMT k realizaci Programu na podporu činnosti občanských 

sdružení působících v oblasti regionálního školství v roce 2002 č. j. 24 

783/2001-22, Věstník MŠMT  sešit 12/2001. 

Seznam mezinárodních smluv v působnosti MŠMT č. j. 28 860/2001-11, 

Věstník MŠMT sešit 2/2002. 

Metodický pokyn k hospodaření s finančními prostředky poskytnutými na 

zabezpečení soutěží a přehlídek a jejich vyúčtování č. j. 27 592/2001-51, 

Věstník MŠMT sešit 2/2002. 

 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve 

školách a školských zařízeních č. j. 32 338/2001-22, Věstník MŠMT sešit 

2/2002. 

Sdělení MŠMT, kterým se stanovuje struktura zpracování dlouhodobého 

záměru a výroční zprávy na úrovni kraje č. j. 30 015/2001-20, Věstník MŠMT 

sešit 2/2002. 

Vsuvka 1: 

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé 

vnitroresortní předpisy č. j. 12 660/2002-14, Věstník MŠMT sešit 3/2002. 

Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy podle 

stavu k 5. březnu 2002 č. j. 13 474/2002-14, Věstník MŠMT sešit 3/2002. 

Rozhodnutí MŠMT podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě 

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

znění pozdějších předpisů, o experimentálním ověřování  maturitních 

zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce, 

zřízených ve spolupráci s Velkou Británií, Francií, Francouzským 

společenstvím Belgie, Spolkovou republikou Německo, Rakouskem, Itálií, -

Španělskem a v Rakouské škole v Praze, o. p. s., č. j. 28 019/2001-23, 

Věstník MŠMT sešit 3/2002. 

Rozhodnutí MŠMT podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě 

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

znění pozdějších předpisů, o experimentálním ověřování ukončování studia 

v The English  College in Prague (Anglickém gymnáziu v Praze) podle 

programu International Baccalaureate č. j. 28 020/2001-23, Věstník MŠMT 

sešit 3/2002. 



Rozhodnutí MŠMT podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě 

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

znění pozdějších předpisů, o rovnocennosti maturitní zkoušky z prvního 

cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím 

jazyce  a Rakouské škole v Praze, o. p. s., se státní jazykovou zkouškou 

konanou v jazykových školách zřizovaných státem nebo krajem č. j. 29 

700/2001-23, Věstník MŠMT sešit 3/2002.  

Metodický pokyn pro vykazování počtu svěřenců ve školských zařízeních pro 

výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy č. j. 12 344/2002-II/2, Věstník 

MŠMT sešit 3/2002. 

Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání 

žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č. j. 10 194/2002-14. 

 

 

 

Učební plány, učební osnovy, učební a studijní obory 

 

Učební plán Obchodní akademie 63-17-6, 63-18-6 č. j. 14 073/93-23, Věstník 

MŠMT sešit 9/1994, ve znění opravy v sešitu 6/1995. 

Učební plán 63-19-3,6 Hotelová škola č. j. 17 142/94-23, Věstník MŠMT sešit 

9/1994. 

Učební plán 63-19-6 Hotelová škola  č. j. 14 386/93-23, Věstník MŠMT sešit 

9/1994. 

Seznam učebních oborů na  odborných učilištích Oddíly VII, III A, IV a V, 

Věstník MŠMT sešit 12/1994. 

Učební plán studijního oboru 31-25-6 Oděvnictví č. j. 11 404/95-23, Věstník 

MŠMT sešit 3/1995. 

Učební plán Obchodní akademie 63-17-6, 63-18-6 č. j. 14 073/93-23, Věstník 

MŠMT sešit 9/1994, ve znění opravy v sešitu 6/1995. 

Oznámení MŠMT a MH o oddílech I, II, III B, VI Soustavy studijních a 

učebních oborů středních škol, Věstník MŠMT sešit 4/1995, ve znění oprav 

uvedených ve Věstníku MŠMT sešitu 3/1998. 

Učební plán studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů 26-75-4, 

26-75-6 Elektrotechnika č. j. 14 049/95-23, Věstník MŠMT sešit 5/1995, 

Učební plán studijního oboru 63-17-6 a 63-18-6 Obchodní akademie  č. j. 11 

928/95-23, Věstník MŠMT sešit 5/1995. 

Učební plán studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů 31-25-4 

Oděvnictví  č. j. 13 797/95-23, Věstník MŠMT sešit 5/1995. 

Učební plán studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů 31-39-4 

Textilní průmysl č. j. 13 798/95-23, Věstník MŠMT sešit 5/1995. 

Učební plán studijního oboru 68-51-6 Sociálně právní činnost, Věstník MŠMT 

sešit 7/1995. 



Informace MŠMT o platnosti pedagogických dokumentů studijních oborů 

středních odborných škol, Věstník MŠMT sešit 7/1995, ve znění doplňku v 

sešitu 12/1995. 

Oznámení MŠMT o schválení učební osnovy gymnázia s návazností na 

základní školu a nižší ročníky šestiletého, sedmiletého  a osmiletého 

gymnázia ( první cizí jazyk ) č. j. 19 539/95-21, Věstník MŠMT sešit 8/1995, 

ve znění opravy v sešitu 10/1995. 

Standard základního vzdělání č. j. 20 819/95-26, Věstník MŠMT sešit 9/1995. 

Oznámení MŠMT o učebních osnovách zvláštních škol s polským vyučovacím 

jazykem č. j. 11 356/95-24, Věstník MŠMT sešit 10/1995. 

Oznámení MŠMT k Osnovám pomocné školy, Věstník MŠMT sešit 10/1995. 

Učební plán studijního oboru 63-69-6 Veřejnoprávní činnost, č. j. 17 768/95-23, 

Věstník MŠMT sešit 10/1995. 

Učební plán studijního oboru 63-71-6 Hotelnictví a turismus č. j. 24 833/95-23, 

Věstník MŠMT sešit 1/1996. 

Učební plán pro základní umělecké školy, hudební, taneční, výtvarný a 

literárně-dramatický obor č. j. 18 418/95-25, Věstník MŠMT sešit 1/1996. 

Vzdělávací program Obecná škola - základní pedagogické dokumenty, Věstník 

MŠMT sešit 1/1996. 

Pokyn MŠMT k využití "Standardu základního vzdělávání" č. j. 21 663/95-22, 

Věstník MŠMT sešit 2/1996. 

Učební plán studijního oboru 63-69-6 Veřejnoprávní činnost,  Věstník MŠMT 

sešit 3/1996. 

Učební plán studijního oboru 63-67-3/00 Charitativní služby  č. j. 25 245/95-23, 

Věstník MŠMT sešit 3/1996.                     . 

Standard vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu, Věstník MŠMT sešit 4/1996, ve 

znění doplňku ve Věstníku MŠMT sešitu 5/1998. 

Učební plán gymnázia s polským vyučovacím jazykem, Věstník MŠMT sešit 

5/1996. 

Školy a obory schválené k zařazení do sítě vyšších odborných škol, Věstník 

MŠMT sešit 5/1996. 

Učební plán čtyřletého gymnázia se slovenským vyučovacím jazykem č. j. 15 

645/1996-21, Věstník MŠMT sešit 6/1996. 

Oznámení MŠMT o vzdělávacím programu Občanská škola - základní 

pedagogické dokumenty č. j. 27 170/95-26, Věstník MŠMT sešit 6/1996. 

Učební plán základní školy s třídami s rozšířeným vyučováním jazyků č. j. 16 

333/96-22-21, Věstník MŠMT sešit 7/1996. 

Oznámení o schválení nových oborů pro absolventy tříletých učebních oborů, 

Věstník MŠMT sešit 7/1996. 

Učební plán studijního oboru   Technickohospodářské a správní činnosti, 

Věstník MŠMT sešit 9/1996. 

Učební plán studijního oboru Společné stravování, Věstník MŠMT sešit 9/1996. 



Oznámení o vydání učebních plánů ve studijních oborech 31-25-6 Oděvnictví  a 

31-28-6 Textilní výroba a podnikatelství, Věstník MŠMT sešit 10/1996. 

Učební plán vzdělávacího programu Obecná škola pro základní školy s polským 

jazykem vyučovacím, Věstník MŠMT sešit 13/1996. 

Učební plán vzdělávacího programu Občanská škola pro základní školy s 

polským jazykem vyučovacím, Věstník MŠMT sešit 13/1996. 

Oznámení MŠMT o schválení učebních osnov cizích jazyků pro základní školy 

s rozšířeným vyučováním jazyků ( první a druhý cizí jazyk ), Věstník MŠMT 

sešit 13/1996. 

Učební plán studijního oboru 63-30-6 Obchodně podnikatelská činnost, Věstník 

MŠMT sešit 14/1996. 

Volitelné předměty ve vzdělávacím programu Základní škola, Věstník MŠMT 

sešit 1/1997. 

Druhá schválená varianta učebních osnov přírodopisu pro vzdělávací program 

"Základní škola", Věstník MŠMT sešit 2/1997. 

Oznámení vydání učebních dokumentů denního studia studijního oboru 16-01-6 

Ochrana a tvorba životního prostředí a studijního oboru 16-29-6 Ochrana a 

obnova životního prostředí, určených absolventům základních škol, Věstník 

MŠMT sešit 2/1997. 

Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o opatřeních souvisejících 

s útlumem studijního oboru 63-44-6 Rodinná škola (čtyřleté studium) ve 

státních školách č. j. 12 655/97-7, Věstník MŠMT sešit 3/1997. 

Učební plán zvláštní školy, Věstník MŠMT sešit 7/1997. 

Učební dokumenty studijního oboru 26-97-6/12 Informační technologie, 

Věstník MŠMT sešit 7/1997. 

Učební dokumenty studijního oboru  26-72-4 Mechanik elektronik, Věstník 

MŠMT sešit 7/1997. 

Učební plán pomocné školy č. j. 24 035/97-22, Věstník MŠMT sešit 8/1997. 

Sdělení MŠMT ke studijním oborům 63-17-6 Obchodní akademie, 64-61-2,4 

Obchodník, obchodnice, 64-11-4 Provoz obchodu a 64-62-4,6 Propagace č. j. 

23 194/97-71, Věstník MŠMT sešit 8/1997. 

Informace MŠMT o změnách v soustavě učebních oborů odborných učilišť, o 

kódu praktické školy s dvouletou přípravou a o charakteristice postižení více 

vadami č. j. 19 246/97-22, 25 602/97-22, Věstník MŠMT sešit 8/1997. 

Logopedická péče v učebním plánu speciální základní školy s vadami řeči č. j. 

28 257/96-24, Věstník MŠMT sešit 9/1997. 

Učební osnovy pro rozšířené vyučování hudební výchovy na základních 

školách č. j. 28 147/97-20, Věstník MŠMT sešit 9/1997. 

Učební plán učebního oboru 26-86-2 Mechanik elektronických zařízení č. j. 14 

856/97-72, Věstník MŠMT sešit 9/1997. 



Nové pedagogické dokumenty pro zvláštní a pomocné školy s polským 

vyučovacím jazykem č. j. 19 709/97-22 a č. j. 24 035/97-22, Věstník MŠMT 

sešit 10/1997. 

Učební plány studijního  oboru 75-46-6 Sociální péče se zaměřeními 01 

Pečovatelská činnost, 02 Sociálněsprávní činnost č. j. 29 166/97-71, Věstník 

MŠMT sešit 11/1997. 

Učební plán studijního oboru 36-32-6 Pozemní stavitelství č. j. 30 209/97-71, 

Věstník MŠMT sešit 12/1997. 

Učební plán studijního oboru 53-01-6 Všeobecná sestra č. j. 29 978/97-71, 

Věstník MŠMT sešit 12/1997. 

Učební plán studijního oboru 53-04-6 Dietní sestra č. j. 29 979/97-71, Věstník 

MŠMT sešit 12/1997. 

Učební plán studijního oboru 53-10-6 Zubní technik č. j. 29 977/97-71, Věstník 

MŠMT sešit 12/1997. 

Učební plán studijního oboru 53-11-6 Farmaceutický laborant č. j. 24 165/97-

71, Věstník MŠMT sešit 12/1997. 

Učební plán studijního oboru 53-08-6  Zdravotní laborant č.j. 24 165/97-71, 

Věstník MŠMT sešit 12/1997. 

Učební plán studijního oboru 53-30-6 Ortopedicko-protetický technik č. j. 29 

252/97-71, Věstník MŠMT sešit 12/1997. 

Učební plán studijního oboru 53-21-3 Ošetřovatel, ošetřovatelka č. j. 14 601/97-

71, Věstník MŠMT sešit 12/1997. 

Informace MŠMT o schválení učebních dokumentů experimentálního studia 16-

97-6/02 Průmyslová ekologie č. j. 31 641/97-71, Věstník MŠMT sešit 

12/1997. 

Doplnění Standardu základního vzdělávání a Standardu vzdělávání ve 

čtyřletých gymnáziích č. j. 33 651/97-22, Věstník MŠMT sešit 2/1998. 

Učební plán studijního oboru 28-37-6 Aplikovaná chemie č. j. 33 319/97-71, 

Věstník MŠMT sešit 2/1998. 

Učební plán studijního oboru 63-35-6, 64-35-4 Pleťová kosmetika č. j. 22 

984/97-71, Věstník MŠMT sešit 3/1998. 

Ukončení platnosti některých učebních dokumentů ve skupině studijních oborů 

31 Textil a oděvnictví č. j. 12 228/98-23, Věstník MŠMT sešit 3/1998. 

Informace o schválených učebních dokumentech studijního oboru 39-96-4 

Podnikání v technických povoláních č. j. 28 679/97-71, Věstník MŠMT sešit 

3/1998. 

Oznámení o vydání učebních dokumentů pro učební obory středních odborných 

učilišť 36-61-2 Zedník, 36-75-2 Malíř, 36-76-2 Izolatér, 36-78-2 Instalatér, 

ve znění změny ve Věstníku MŠMT sešitu 9/1999, 36-79-2 Sklenář, 

sklenářka, 36-97-2/12 Kamnář, Věstník MŠMT sešit 3/1998. 

Učební plán studijního oboru 76-50-6 Předškolní a mimoškolní pedagogika č. j. 

13 727/98-23, Věstník MŠMT sešit 4/1998. 



Učební plán studijního oboru 39-96-4,6 Podnikání v technických povoláních č. 

j. 28 679/97-71, Věstník MŠMT sešit 4/1998. 

Učební plán studijního oboru 64-61-4 Obchodník, obchodnice č. j. 33 323/97-

23, Věstník MŠMT sešit 4/1998. 

Učební plán studijního oboru 75-46-6, zaměření 03 Sociální činnost pro etnické 

skupiny, č. j. 21 350/98-23, Věstník MŠMT sešit 8/1998. 

Oznámení o vydání nových učebních dokumentů pro učební obory středních 

odborných učilišť a učilišť Železničář 37- 62-2, Automechanik 14-19-2, 

Obrábění kovů 24-77-0, Strojírenská výroba 24-78-0, Elektrotechnická 

výroba 26-91-0, Věstník MŠMT sešit 9/1998. 

Informace o platnosti učebních osnov všeobecně vzdělávacích předmětů pro 

střední odborné školy a střední odborná učiliště č. j. 23 212/98-23, Věstník 

MŠMT sešit 9/1998, ve znění opravy ve  Věstníku MŠMT sešitu 2/1999.   

Oznámení o alternativním způsobu psaní malého "z", Věstník MŠMT sešit 

9/1998. 

Sdělení MŠMT pro zavedení nového německého pravopisu ve vyučování 

němčiny na všech školách České republiky č. j. 26 000/98-22, Věstník 

MŠMT sešit 10/1998. 

Informace o schválení učebních dokumentů studijního oboru 29-08-6 

Technologie potravin č. j. 25 006/98-23, Věstník MŠMT sešit 10/1998. 

Úpravy a doplňky základní pedagogické dokumentace vzdělávacího programu 

Základní škola č. j. 25 018/98-22, Věstník MŠMT sešit 11/1998. 

Informace MŠMT o Standardu odborného vzdělávání  pro obchodní akademie a 

o Standardu odborného vzdělávání pro cestovní ruch na středních školách, 

Věstník MŠMT sešit 12/1998. 

Standard odborného vzdělávání pro cestovní ruch ve středních školách č. j. 28 

280/98-23, Věstník MŠMT sešit 12/1998. 

Učební osnovy předmětů Materiály a technologie, Psychologie, První pomoc a 

č. j. 12 584/99-23, učební plány studijního oboru 53-30-6 Ortopedicko-

protetický technik č. j. 12 583/99-23, studijního oboru 53-43-N (53-65-7) 

Diplomovaný asistent hygienické služby č. j. 13 252/99-23, studijního oboru 

53-43-N (53-56-7) Diplomovaný radiologický asistent č. j . 13 251/99-23, 

Věstník MŠMT sešit 3/1999. 

Informace o nových učebních dokumentech studijního oboru 26-42-L/001 (26-

70-4) Mechanik silnoproudých zařízení, Věstník MŠMT sešit 3/1999. 

Učební plán studijního oboru 53-44-M/001 (53-10-6) Zubní technik, učební 

osnova předmětu Somatologie a Stomatologie, učební osnova předmětu 

Stomatologické protézy, učební osnova předmětu Zhotovování 

stomatologických protéz č. j. 15 833/99-23, Věstník MŠMT sešit 4/1999. 

Učební osnovy matematiky pro třídy s rozšířeným vyučováním matematiky a 

přírodovědných předmětů v rámci vzdělávacího programu Základní škola 6. - 

9. ročník č. j. 15  986/99-22, Věstník MŠMT sešit 4/1999. 



Informace MŠMT o Standardu odborného vzdělávání pro studijní obory 

středních odborných škol hotelového typu, Věstník MŠMT sešit 4/1999. 

Pokyn MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných situací do 

vzdělávacích programů č. j. 34 776/98-22, Věstník MŠMT sešit 6/1999. 

Informace o platnosti učebních dokumentů pro výuku učebních a studijních 

oborů a o ukončování studia v některých  oborech č. j. 20 928/99-23 

(souhrnný seznam studijních a učebních oborů a učebních dokumentů 

středních odborných škol, středních odborných učilišť, odborných učilišť  a 

učilišť - státních škol), Věstník MŠMT sešit 6/1999. 

Oznámení MŠMT o skončení platnosti učebních dokumentů studijního oboru 

53-51-7 Diplomovaná všeobecná sestra (dálkové studium), s výjimkou 

učebního plánu. č. j. 19 420/99-23, Věstník MŠMT sešit 6/1999. 

Učební plán studijního oboru 53-43-M/002 (53-11-6) Farmaceutický laborant č. 

j. 20 688/99-23, Věstník MŠMT sešit 7/1999. 

Učební osnova předmětu Občanská nauka pro studijní obor Farmaceutický 

laborant č. j. 20 688/99-23, Věstník MŠMT sešit 7/1999. 

Učební osnova předmětu Farmakologie č. j. 20 688/99-23, Věstník MŠMT sešit 

7/1999. 

Učební osnova předmětu Příprava léčiv č. j. 20 688/99-23, Věstník MŠMT sešit 

7/1999. 

Učební osnova předmětu Cvičení z přípravy léčiv č. j. 20 688/99-23, Věstník 

MŠMT sešit 7/1999. 

Učební dokumenty pro gymnázia č. j. 20 594/99-22, č. j. 20 595/99-22 a č. j. 20 

599/99-22 Věstník MŠMT sešit 7/1999. 

Učební plán studijního oboru 65-41-L/006 Kuchař-kuchařka č. j. 18 178/99-23, 

Věstník MŠMT sešit 7/1999. 

Učební plán studijního oboru 65-41-L/005 Číšník-servírka č. j. 18 177/99-23, 

Věstník MŠMT sešit 7/1999. 

Učební osnova předmětu Ekonomika pro studijní obor SOŠ a SOU č. j. 18 

052/99-23, Věstník MŠMT sešit 7/1999. 

Oznámení schválení učební osnovy předmětu Ekonomika pro neekonomické 

studijní obory SOŠ a SOU, Věstník MŠMT sešit 7/1999. 

Oznámení schválení učebních dokumentů studijního oboru 65-41-L/005 Číšník-

servírka a studijního oboru 65-41-L/006 Kuchař-kuchařka, Věstník MŠMT 

sešit 7/1999. 

Oznámení schválení úpravy učebních dokumentů studijního oboru 64-61-4 

Obchodník-obchodnice č. j. 22 760/99-23, Věstník MŠMT sešit 8/1999. 

Učební plán denního a dálkového studia  studijního oboru 64-42-M 

Management č. j. 24 780/99-23, Věstník MŠMT sešit 9/1999, ve znění změny 

č. j. 27 123/2001-23, Věstník MŠMT sešit 1/2002. 

Oznámení o vydání učebních dokumentů pro učební obory středních odborných 

učilišť Chemik 28-52-H/007, Potravinářská výroba 29-51-E/001, Textilní 



výroba 31-57-E/001, Výroba konfekce 31-59-E/003, Reprodukční grafik 34-

53-H/001, Knihař 34-57-H/001, Zemědělská výroba 41-51-E/001, 

Zahradnická výroba 41-52-E/010, Rybářská výroba 41-53-E/001, Lesní 

výroba 41-56-E/001, Prodavač a výrobce lahůdek 66-51-H/022, Kosmetička 

69-52-H/001, Věstník MŠMT sešit 9/1999. 

Učební osnova předmětu Ekonomika pro tříleté učební obory SOU č. j. 22 

065/99-23, Věstník MŠMT sešit 9/1999. 

Učební osnova předmětu Ekonomika pro dvouleté učební obory SOU č. j. 22 

065/99-23, Věstník MŠMT sešit 9/1999. 

Oznámení o upravených učebních dokumentech studijního oboru 53-42-N/002 

(53-55-7) Diplomovaný fyzioterapeut č. j. 25 207/99-23, Věstník MŠMT 

sešit 9/1999. 

Oznámení o platnosti učebních osnov pro SOŠ a SOU, Věstník MŠMT sešit 

9/1999. 

Učební plán studijního oboru 78-42-M/003 Pedagogické lyceum č. j. 27 374/99-

23, Věstník MŠMT sešit 10/1999. 

Schválení učebních dokumentů pro učební obory středních odborných učilišť 

28-62-H/003 Malíř skla a keramiky, 28-58-H/005 Sklář, 28-61-H/005 Brusič 

skla, 36-66-H/001 Montér suchých staveb, Věstník MŠMT sešit 12/1999. 

Učební plán studijního oboru 16-01-M/004 (16-22-6) Ekologie a ochrana 

krajiny č. j. 26 371/99-23, Věstník MŠMT sešit 1/2000. 

Učební plán studijního oboru 53-44-M/002 (53-30-6) Ortopedicko-protetický 

technik (dálkové studium) č. j. 32 686/99-23, Věstník MŠMT sešit 1/2000. 

Učební plán studijního oboru 53-44-M/002 (53-30-6) Ortopedicko-protetický 

technik  (večerní studium) č. j. 32 685/99-23, Věstník MŠMT sešit 1/2000. 

Učební plán studijního oboru 53-43-M/002 (53-11-6) Farmaceutický laborant 

(dálkové studium) č. j. 32 687/99-23, Věstník MŠMT sešit 1/2000. 

Učební plán studijního oboru 53-43-M/002 (53-11-6) Farmaceutický laborant 

(večerní studium) č. j. 32 688/99-23, Věstník MŠMT sešit 1/2000. 

Doplnění plánu večerního studia v gymnáziu č. j. 20 599/99-22, Věstník MŠMT 

sešit 1/2000. 

Učební osnova předmětu Psychologie a pedagogika č. j. 32 295/99-23, Věstník 

MŠMT sešit 1/2000. 

Oznámení o úpravě pedagogických dokumentů studijního oboru 16-01-M/004 

(16-22-6) Ekologie a ochrana krajiny, Věstník MŠMT sešit 1/2000. 

Oznámení o doplnění učebních osnov českého jazyka a literatury pro SOŠ a 

rozšíření jejich platnosti pro čtyřleté studijní obory SOU, Věstník MŠMT 

sešit 1/2000. 

Sdělení vyšším zdravotnickým školám o úpravě pedagogických dokumentů 

studijního oboru 53-41-N/004 (53-57-7) Diplomovaný zdravotnický 

záchranář č. j. 32 886/99-23, Věstník MŠMT sešit 1/2000. 



Učební osnova předmětu Vybrané laboratorní metody č. j. 11 229/2000-23, 

Věstník MŠMT sešit 3/2000. 

Oznámení o schválení učebních dokumentů předmětu Psaní na počítači pro 5., 

6. a 7. ročník speciálních základní školy pro zrakově postižené  č. j. 12 

631/2000-24, Věstník MŠMT sešit 3/2000. 

Sdělení MŠMT o maturitní zkoušce ve studijním oboru 65-42-M/004 (63-71-6) 

Hotelnictví a turismus č. j. 13 256/2000-23, Věstník MŠMT sešit 4/2000. 

Oznámení o platnosti učebních osnov předmětu cizí jazyk pro SOŠ, SOU a 

nástavbové studium č. j. 15 335/2000-22, Věstník MSMT sešit 5/2000. 

Vzdělávací program výtvarného oboru základních uměleckých škol č. j. 15 

865/2000-22, Věstník MŠMT sešit 6/2000. 

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

MŠMT sešit 6/2000. 

Učební plán studijního oboru 78-42-M/002 Ekonomické lyceum č. j. 18 

334/2000-23, Věstník MŠMT sešit 7/2000. 

Učební osnova předmětu Ekonomika pro neekonomické studijní obory SOU a 

SOŠ č. j. 11 915/2000-23, Věstník MŠMT sešit 7/2000. 

Informace o uvádění názvu nástavbového studijního oboru 64-41-L/5 Podnikání 

v oborech  na vysvědčení č. j. 16 053/2000-23, Věstník MŠMT sešit 7/2000. 

Zajištění logopedické péče v učebním plánu  speciální základní školy pro 

sluchově postižené č. j. 17 268/2000-24, Věstník MŠMT sešit 7/2000. 

Informace o učebních oborech a učebních dokumentech odborných učilišť č. j. 

17 311/2000-24, Věstník MŠMT sešit 7/2000. 

Oznámení schválení učební osnovy předmětu Ekonomika pro neekonomické 

studijní obory SOU a SOŠ určené pro absolventy tříletých učebních oborů, 

Věstník MŠMT sešit 7/2000. 

Oznámení schválení učebního plánu studijního oboru 78-42-M/002 

Ekonomické lyceum, Věstník MŠMT sešit 7/2000. 

Informace MŠMT o změně učební osnovy předmětu Výpočetní technika v 

učebních dokumentech studijního oboru  65-42-M/004 (63-71-6/00) č. j. 19 

678/2000-23, Věstník MŠMT sešit 7/2000. 

Vzdělávací program tanečního oboru základních uměleckých škol pro přípravné 

studium a I. stupeň základního studia č. j. 15 865/2000-22, Věstník MŠMT 

sešit 8/2000. 

Učební dokumenty předmětu Občanská a rodinná výchova v učebním plánu 

speciální základní školy pro sluchově postižené č. j. 20 835/2000-24, Věstník 

MŠMT sešit 8/2000. 

Učební plán učebního oboru 23-56-H/001 Obráběč kovů č. j. 24 010/2000-23, 

Věstník MŠMT sešit 9/2000. 

Učební plán studijního oboru 53-41-M/001 (53-01-6) Všeobecná sestra (večerní 

studium) č. j. 22 990/2000-23, Věstník MŠMT sešit 9/2000. 



Učební plán studijního oboru 53-41-M/001 (53-01-6) Všeobecná sestra 

(dálkové studium) č. j. 22 991/2000-23, Věstník MŠMT sešit 9/2000. 

Oznámení MŠMT o schválení inovovaných učebních dokumentů studijního 

oboru 53-42-N/001 (53-54-7) Diplomovaný ergoterapeut pro vyšší odborné 

studium č. j. 20 902/2000-23, Věstník MŠMT sešit 9/2000. 

Oznámení MŠMT o schválení úpravy učebního plánu studijního oboru 53-41-

M/001 (53-01-6) Všeobecná sestra (dálkové a večerní studium) č. j. 22 

990/2000-23, Věstník MŠMT sešit 9/2000. 

Informace o platnosti učebních osnov matematiky pro SOŠ a SOU č. j. 22 

358/2000-22, Věstník MŠMT sešit 9/2000.  

Oznámení MŠMT o vydání nových učebních dokumentů skupiny oborů 33, 34, 

36 a 82 pro učební obory SOŠ a učilišť 33-59-H/001 (33-70-2) Čalouník, 34-

52-H/001 (34-53-2) Tiskař na polygrafických strojích, 36-67-E/003 (36-86-0) 

Stavební výroba, 36-64-H/001 (36-86-2) Tesař, 36-69-H/001 (36-77-2) 

Pokrývač, 36-57-E/008 (36-97-0/03) Malířské a natěračské práce, 36-62-

E/003 (36-97-0/04) Sklenářské práce, 36-67-E/007 (36-97-0/05) Dělník 

technických služeb, 36-51-H/002 Dlaždič, 82-51-H/006 (85-56-2) Umělecký 

truhlář, Věstník MŠMT sešit 9/2000. 

Informace o schválení inovovaných učebních dokumentů pro obor středních 

odborných učilišť 23-56-H/001 (24-33-2/00) č. j. 24 010/2000-23, Věstník 

MŠMT sešit 9/2000. 

Oznámení MŠMT o schválení učebních dokumentů praktických škol a 

odborných učilišť č. j. 20 836/2000-24, Věstník MŠMT sešit 9/2000, ve 

znění změny č. j. 11 573/01-24, Věstník MŠMT sešit 3/2001. 

Oznámení MŠMT o zařazení předmětu Znakový jazyk do učebních plánů 

speciálních základních a středních škol pro sluchově postižené č. j. 24 

592/2000-24, Věstník MŠMT sešit 9/2000.  

Oznámení MŠMT o experimentálním ověřování nového předmětu Hudebně-

dramatická výchova na některých základních školách pro sluchově postižené 

č. j. 24 736/2000-24, Věstník MŠMT sešit 9/2000. 

Metodický pokyn k zařazení učiva "Úvodu do světa práce" do vzdělávacích 

programů středních škol č. j. 22 067/2000-2, Věstník MŠMT sešit 10/2000. 

Učební plán studijních oboru 23-45-L/001 Mechanik seřizovač č. j. 26 

257/2000-23, Věstník MŠMT sešit 10/2000. 

Informace o zrušení platnosti  učebních dokumentů odborných učilišť 26-51-

E/007 Elektronické a elektromechanické práce – elektrické a strojně 

montážní práce, individuálně schválené některým odborným učilištím, č. j. 26 

929/2000-24, Věstník MŠMT sešit 10/2000. 

Informace o učebních dokumentech odborných učilišť a praktických škol 28-

57-E/001 Keramické práce a o ukončení platnosti 78-62-C/002 pro praktické 

školy s dvouletou přípravou na veřejně prospěšné práce a učebních 

dokumentů vydaných pod č. j. 20 147/95-24, č. j. 25 760/2000-24, Věstník 



MŠMT sešit 10/2000, ve znění změny č. j. 11 573/2001-24, Věstník MŠMT 

sešit 3/2001. 

Informace o platnosti učebních dokumentů zvláštní školy pro sluchově 

postižené, přípravného stupně pomocné školy a pomocné školy pro sluchově 

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

Oznámení MŠMT o vydání nových učebních dokumentů skupin oborů 28, 32, 

33 a 65 pro učební obory středních odborných učilišť a učilišť  28-57-H/007 

Keramik, 32-54-H/006 (32-74-2) Obuvník,  33-57-E/002 (33-83-0) 

Zpracování dřeva, 65-51-E/001 (64-54-0) Provoz společného stravování, 65-

51-H/001 (64-54-2) Provoz společného stravování, č. j. 25 648/2000-23, a o 

úpravách učebních plánů 65-53-H/001 (64-44-2) Číšník – servírka, 65-52-

H/001 (64-45-2) Kuchař, 65-51-H/002 (64-58-2) Kuchař – číšník pro 

pohostinství, č. j. 15 867/2000- 23, Věstník MŠMT sešit 10/2000. 

Učební dokumenty pro učební obory středních odborných učilišť 28-58-H/005 

Sklář č. j. 26 256/99-23, 28-61-H/005 Brusič skla, 28-62-H/003 Malíř skla a 

keramiky, 28-57-H/007 Keramik, 28-52-H/007 Chemik, a dodatky k učebním 

dokumentům 32-52-H/001 (32-50-2/00) Brašnář,  32-53-H/001 (32-51-2/00 

Kožešník, 32-55-H/001 (32-53-2/00) Rukavičkář, 32-56-H/001 (32-49-2/00) 

Sedlář, 38-42-L/012 (28-60-4/01) Chemik operátor – průmyslová chemie, 

Věstník MŠMT sešit 11/2000. 

Informace o vydání nových učebních dokumentů odborných učilišť 66-51-

E/003 (64-69-2/00) Prodavačské práce, 33-52-E/001 (33-80-2/00) 

Kartáčnické a košikářské práce, 28-57-E/001 (27-64-2/00) Keramické práce, 

č. j. 29 842/2000-24, Věstník MŠMT sešit 12/2000. 

Oznámení o schválení dodatků k učebním dokumentům pro některé studijní a 

učební obory speciálních středních škol pro sluchově postiženou mládež č. j. 

28 398/2000-24, Věstník MŠMT sešit 1/2001. 

Sdělení o vydání vzdělávacího programu pro hluchoslepé č. j. 11 558/2001-24, 

Věstník MŠMT sešit 3/2001. 

Informace o vydání učebních dokumentů – rozšíření zaměření Praktické školy 

tříleté 78-61-D/001 (63-43-3/00)  na čalounické práce, na  malířské, 

lakýrnické a natěračské práce a na sklenářské práce č. j. 10 726/2001-24, 

Věstník MŠMT sešit 3/2001. 

Sdělení odboru středního a vyššího odborného vzdělávání  k problematice 

výuky učiva směřujícího k ovládnutí práce s počítačem č. j. 10 660/2001-23, 

Věstník MŠMT sešit 3/2001. 

Sdělení odboru středního a vyššího odborného vzdělávání, že absolventi 

učebního oboru 23-68-H/001 Automechanik mohou pokračovat také 

v nástavbovém studijním oboru 41-45-L/505 (41-45-L/506) č. j. 11 

940/2001-23, Věstník MŠMT sešit 3/2001. 

Učební osnova předmětu Klinická biochemie č. j. 11 723/2001-23, Věstník 

MŠMT sešit 4/2001. 



Učební osnova předmětu Cvičení z klinické biochemie č. j. 11 723/2001-23, 

Věstník MŠMT sešit 4/2001. 

Učební osnova předmětu Odborná praxe (v podmínkách provozu  laboratoří 

zdravotnických zařízení) č. j. 11 723/2001-23, Věstník MŠMT sešit 4/2001. 

Oznámení o úpravě učebních osnov studijního oboru 53-43-M/001 (53-08-6/00) 

Zdravotní laborant č. j. 12 024/2001-23, Věstník MŠMT sešit 4/2001. 

Rámcový  program pro předškolní vzdělávání a informace MŠMT k němu č. j. 

14 132/01-22, Věstník MŠMT sešit 5/2001. 

Učební plán učebního oboru 23-56-H/001 Obráběč kovů č. j. 15 837/01-23, 

Věstník MŠMT sešit 5/2001. 

Sdělení odboru středního a vyššího odborného vzdělávání č. j. 13 706/2001-23 

o vydání učebních dokumentů pro studijní elektrotechnické obory 26-41-

M/002 (26-84-6) Elektrotechnika, 26-42-M/001 (26-61-6) Zařízení 

silnoproudé elektrotechniky, 26-43-M/004 (26-65-6) Slaboproudá 

elektrotechnika, 26-44-M/001 (26-66-6) Automatizační technika, 26-45-

M/004 (37-49-6) Digitální telekomunikační technika, 26-46-M/001 (26-68-

6/01) Obrazová a zvuková technika – technické zaměření, 26-46-M/002 (26-

68-6/02) Obrazová a zvuková technika – technologicko-organizační 

zabezpečení, 26-47-M/002 Elektronické počítačové systémy, Věstník MŠMT 

sešit 5/2001. 

Oznámení odboru středního a vyššího odborného vzdělávání č. j. 15 839/2001-

25 o schválení učebních dokumentů učebních oborů 31-58-H/001 (31-52-

2/00) Krejčí, 69-53-E/002 (64-97-0) Provoz domácnosti, Věstník MŠMT 

sešit 5/2001. 

Oznámení odboru speciálního  vzdělávání a institucionální výchovy č. j. 14 

850/2001-24 o učebních dokumentech základní školy pro sluchově postižené, 

Věstník MŠMT sešit 5/2001. 

Úprava základní pedagogické dokumentace vzdělávacího programu ”Národní 

škola” č. j. 16 844/2001-22, Věstník MŠMT sešit 6/2001. 

Úprava základní pedagogické dokumentace ”Modifikace vzdělávacího 

programu Základní škola pro specifické potřeby romských dětí”č. j. 13 

365/2001-22, Věstník MŠMT sešit 6/2001. 

Doplnění základní pedagogické dokumentace vzdělávacího programu ”Základní 

škola” č. j. 16 845/2001-22, Věstník MŠMT sešit 6/2001. 

Modelový učební plán vzdělávacího programu Základní škola pro třídy 

s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky č. j. 16 845/2001-

22, Věstník MŠMT sešit 6/2001. 

Kódování oborů Gymnázium platné od  1. 9. 2001, Věstník MŠMT sešit 

6/2001. 

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

č. j. 15 788/2001-23, Věstník MŠMT sešit 6/2001. 



Osnovy výtvarné výchovy pro 1. – 9. ročník vzdělávacího programu Základní 

škola (Alternativy A,B,C) č. j. 18 264/2001-22, 18 265/2001-22, 18 

266/2001-22, včetně oznámení odboru předškolního, základního a zájmového 

vzdělávání, Věstník MŠMT sešit 7/2001. 

Učební dokumenty pro studijní a učební obory středních škol č. j. 18 944/2001-

23 41-44-M/001 (42-11-6) Zahradnictví (dálkové studium), 41-04-M/001 

(42-35-6) Rostlinolékařství (denní studium), 41-04-M/001 (42-35-6) 

Rostlinolékařství (studium při zaměstnání), 64-43-M/002 (42-18-6) 

Ekonomika zemědělství a výživy (denní studium), 33-59-E/004 (33-84-0) 

Čalounická výroba, 36-54-H/001 (36-72-2) Kameník, 36-55-H/001 (24-35-

2/02) Klempíř – stavební výroba, 69-41-L/004 (64-46-4)  Kosmetička 

(oprava č. j. 24 479/2001-23, Věstník MŠMT sešit 9/2001), Věstník MŠMT 

sešit 7/2001. 

Sdělení odboru středního a vyššího odborného vzdělávání č. j. 18 857/2001-23 

o učebních dokumentech pro učební obor středních odborných učilišť 26-52-

H/004 Mechanik elektrotechnických zařízení, Věstník MŠMT sešit 7/2001. 

Sdělení odboru středního a vyššího odborného vzdělávání č. j. 18 647/2001-23 

o schválení učebních dokumentů studijního oboru 65-42-M/004 (63-71-6) 

Hotelnictví a turismus, Věstník MŠMT sešit 7/2001. 

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do 

vzdělávacích programů pro základní vzdělávání č. j. 19 485/2001-22, Věstník 

MŠMT sešit 8/2001. 

Úprava učebních plánů výtvarného oboru základních uměleckých škol č. j. 21 

083/2001-22, Věstník MŠMT sešit 8/2001. 

Přehled platnosti učebních dokumentů pro výuku v učebních a studijních 

oborech středoškolského odborného vzdělávání č. j. 21 057/2001-23, Věstník 

MŠMT sešit 8/2001, ve znění doplňků a oprav č. j. 28 041/2001-23, Věstník 

MŠMT sešit 12/2001. 

Přeřazení předmětů, jejichž obsahem je získávání řidičského oprávnění č. j. 22 

430/01-23, Věstník MŠMT sešit 8/2001, ve znění dodatku č. j. 18 107/2001-

23, Věstník MŠMT sešit 9/2001. 

Informace MŠMT č. j. 19 843/2001-23 o inovovaných učebních dokumentech 

studijního oboru 28-42-L/012 Chemik operátor – průmyslová chemie, 

Věstník MŠMT sešit 8/2001. 

Oznámení MŠMT č. j. 23 128/2001-23  o schválení učebních dokumentů pro 

tříleté učební obory středních odborných učilišť 33-54-H/005 (33-69-2/00) 

Mechanik dechových a bicích nástrojů, 33-55-H/001 (33-64-2/00) Rámovač 

– pozlacovač, 34-56-H/001 (64-52-2/00) Fotograf, Věstník MŠMT sešit 

9/2001.  

Učební plán studijního oboru 63-41-M/004 Obchodní akademie č. j. 23 

842/2001-23, Věstník MŠMT sešit 11/2001, ve znění doplňku č. j. 11 

653/2002-23, Věstník MŠMT sešit 3/2002. 



Učební dokumenty pro odborná učiliště učebního oboru 29-55-E/001 Mlékařské 

práce č. j. 19 087/2001-24, včetně informace odboru speciálního vzdělávání a 

institucionální výchovy č. j. 17 866/2001-24, Věstník MŠMT sešit 11/2001, 

Sdělení MŠMT k učebním plánům vzdělávacích programů pro základní školy 

(souhrnný přehled učebních plánů vzdělávacích programů pro základní 

vzdělávání) č. j. 25 820/2001-22, Věstník MŠMT sešit 11/2001. 

Sdělení odboru středního a vyššího odborného vzdělávání č. j. 24 645/2001-23 

o schválení učebních dokumentů studijního oboru 63-41-M/004 Obchodní 

akademie, Věstník MŠMT sešit 11/2001. 

Oznámení odboru speciálního vzdělávání a institucionální výchovy č. j. 12 

114/2001-24 o doporučených úpravách učebních plánů (typ A) v učebních 

dokumentech pro odborná učiliště, Věstník MŠMT sešit 11/2001. 

Evropské jazykové portfolio pro žáky ve věku 11 – 15 let č. j. 26 996/2001-25, 

Věstník MŠMT sešit 12/2001. 

Oznámení MŠMT č. j. 23 655/01-23 o schválení nových učebních dokumentů 

pro učební obory  23-63-H/001 Hodinář, 23-66-H/001 Mechanik opravář a 

studijní obor 23-45-M/004 Silniční doprava, Věstník MŠMT sešit 12/2001. 

Informace MŠMT č. j. 29 451/2001-24 o platnosti inovovaných učebních 

dokumentů učebních oborů odborných učilišť 29-54-E/002 (29-86-2/00) 

Cukrářské práce, 29-56-E/002 (29-83-2/00) Řeznické a uzenářské práce, 65-

52-E/001 (64-64-2/00) Kuchařské práce, Věstník MŠMT sešit 12/2001.  

Informace MŠMT č. j. 31 822/2001-23 o schválení učebních dokumentů 66-51-

H/022 Prodavač a výrobce lahůdek, 65-41-L/005 Číšník, servírka, 65-41-

L/006 Kuchař, 29-54-H/002 Cukrář – výroba, 66-51-H/004 Prodavač – 

smíšené zboží, Věstník MŠMT sešit 1/2002. 

Oznámení MŠMT č. j. 29 459/2001-23 o schválení učebních dokumentů 

studijního oboru  23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení, Věstník MŠMT 

sešit 3/2002. 

 

 

II. Vysoké školy, věda a výzkum 

 

 

Zákony 

 

Zákon č.  48/1990 Sb., o změně názvu University Jana Evangelisty Purkyně v 

Brně. 

Zákon č. 163/1990 Sb., o bohosloveckých fakultách. 

Zákon č. 181/1990 Sb., o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti. 

Zákon ČNR č. 314/1991 Sb., o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, 

Západočeské univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Ostravské 

univerzity. 



Zákon ČNR č. 300/1992 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje, ve znění 

zákonů č. 1/1995 Sb. a č. 220/2000 Sb. 

Zákon ČNR č. 375/1992 Sb., o změně názvu Vysoké školy veterinární v Brně a 

o změně postavení a názvu Pedagogické fakulty v Hradci Králové. 

Zákon č. 46/1994 Sb., o změně názvu Vysoké školy chemickotechnologické v 

Pardubicích. 

Zákon č. 192/1994 Sb., o změně názvu některých vysokých škol uvedených v 

příloze zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách. 

Zákon  č.  111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění  dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákonů č. 210/2000 Sb. a č. 

147/2001 Sb. 

     Zákon č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 

 

 

Nařízení vlády 

 

Nařízení vlády ČSFR č. 282/1990 Sb., o změně v organizaci vysokých škol 

uměleckého směru. 

Nařízení vlády ČSFR č. 308/1990 Sb., kterým se provádí zákon č. 181/1990 

Sb., o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti, ve znění nařízení 

vlády č. 434/1990 Sb. 

Nařízení vlády č. 88/2001 Sb., o podmínkách účelového financování výzkumu a 

vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze 

státního rozpočtu, ve znění nařízení vlády č. 374/2001 Sb. 

 

 

Vyhlášky 

 

Vyhláška MŠ č. 140/1968 Sb., o pracovních úlevách a hospodářském 

zabezpečení studujících při zaměstnání, ve znění zákona č. 188/1988 Sb. a 

vyhlášky  č. 197/1994 Sb. 

Vyhláška MŠ ČSR č. 61/1985 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků, ve znění zákona  č. 111/1998 Sb. 

Vyhláška  MŠMT č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, 

popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového 

pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění 

vyhlášek č. 171/1999 Sb. a č. 284/2001 Sb. 

Vyhláška MŠMT č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního 

programu. 

Vyhláška MŠMT č. 173/1999 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy č. 400/1991 Sb., o hmotném a finančním 

zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti Ministerstva 



školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Vyhláška MŠMT č. 229/1999 Sb., kterou se vydává seznam škol jejichž hlavní 

činností je vzdělávání mládeže nebo dospělých v zemědělských oborech. 

 

 

Vnitroresortní předpisy MŠMT 

 

Zřizovací listina Ústavu rozvoje vysokých škol č. j. 33 689/80-30, Věstník MŠ a 

MK sešit 2/1981, ve znění změn č. j. 12 169/91-3, Věstník MŠMT sešit 10-

12/1992 a č. j. 12 965/2000-3, Věstník MŠMT sešit 5/2000, se změnou názvu 

organizace na "Centrum pro studium vysokého školství". 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 11/1990, kterým se ustavuje 

akreditační komise pro vzdělávací zařízení působící v dalším profesním 

vzdělávání pracovníků, č. j. 19 993/90-14.                     

Pokyn k jednotnému uplatňování zásad rehabilitace studentů vysokých škol č. j. 

1 664/91-SM. 

Zřizovací listina Státní technické knihovny se sídlem v Praze č. j. 12 170/91-3, 

Věstník MŠMT sešit 4-5/1991, ve znění změny č. j. 33 078/2000-3. 

Statut medaile MŠMT ČR č. j. 13 344/92-33, Věstník MŠMT sešit 3-6/1992, se 

změnami uvedenými  pod  č. j. 14 346/97-30 a č. j. 30 461/97-42,30. 

Statut Centra pro studium vysokého školství č. j. 12 197/91-33, Věstník MŠMT 

sešit 10-12/1992. 

Zřizovací listina a Statut Komise J. W. Fulbrighta ze dne 27. 6. 1994. 

Statut Vysokoškolského sportovního centra MŠMT č. j. 19 533/94-50, Věstník 

MŠMT sešit 9/1994. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 8/1995 k zadávání veřejných 

zakázek č. j. 17 013/95-41. 

Statut Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR (pedagogika), Věstník 

MŠMT sešit 1/1995. 

Statut Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za výzkum č. j. 19 061/95-

31, Věstník MŠMT sešit 8/1995. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 11/1996, kterým se ukládá 

vybírat správní poplatek za legalizaci vysvědčení, vysokoškolských diplomů 

a jiných výstupních dokumentů, č. j. SM 1 161/96-10-14. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy o postupu při zařazování 

poboček zahraničních vysokých škol do přílohy č. 4 vyhlášky MŠMT č. 

318/1995 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka, se pro 

účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium 

na středních nebo vysokých školách č. j. 15 581/97-30. 

Statut Fondu rozvoje vysokých škol, Věstník MŠMT sešit 2/1997. 



Statut Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a 

absolventy studia ve studijním programu, Věstník MŠMT sešit 7/1998. 

Statut Domu zahraničních služeb MŠMT č. j. 19 829/98-11, Věstník MŠMT 

sešit 8/1998. 

Statut Státní technické knihovny č. j. 12 170/91-3, Věstník MŠMT sešit 8/1998, 

ve znění změny č. j. 33 078/2000-3. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 18/1998, kterým se schvaluje 

ustavení Rady dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a její statut č. j. 

28 226/98-20, Věstník MŠMT sešit 2/1999. 

Statut Akreditační komise, schválený usnesením vlády č. 225/1999, Věstník 

MŠMT sešit 2/1999. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 19/1998 k ubytování 

studentů vysokých škol v domovech    mládeže č. j. 29 958/98-23. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 7/1999 k přiznání stipendií 

podle programu "Stipendia MŠMT vložená do Central European Exchange 

Programme for University Studies (CEEPUS)"  č. j. 15 319/99-11. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 10/1999 k přiznávání 

stipendií podle programu "Stipendia Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy vložená do stipendijní části AKTION - Pracovního programu 

pro Akci Česká republika - Rakousko - spolupráce ve vědě a vzdělávání" č. j. 

18 992/99-11. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 21/1999 k přiznávání 

stipendií podle programu "Stipendia MŠMT pro podporu tvůrčí činnosti 

studentů doktorských studijních programů při řešení projektů úspěšných ve 

výběrovém řízení Fondu rozvoje vysokých škol" č. j. 34 984/99-33, Věstník 

MŠMT sešit 2/2000, ve znění změny č. j. 33 713/2000-33, Věstník MŠMT 

sešit 3/2001, včetně úplného znění. 

Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy k předkládání výročních 

zpráv podle zákona o vysokých školách č. j. 10 657/2000-30, Věstník MŠMT 

sešit 2/2000. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 11/2000 ke zpracování a 

využití údajů z matrik studentů vysokých škol pro rozpočtové a statistické 

účely č. j. 22 490/2000-1. 

Pravidla pro poskytování dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách, ve znění zákona č. 210/2000 Sb. č. j. 28 996/2000-33, ve znění 

změny č. j. 11 337/2002-33,  Věstník MŠMT sešit 2/2002. 

Vzor kolektivní smlouvy č. j. 19 106/2001-26, Věstník MŠMT sešit 8/2001. 

Sdělení MŠMT o podmínkách pro zařazení kursů organizovaných fyzickými a 

právnickými osobami působícími v oblasti jazykového vzdělávání do přílohy 

vyhlášky, kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro 

účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium 



na středních nebo vysokých školách č. j. 29 404/2001-20, Věstník MŠMT 

sešit 1/2002. 

Pravidla pro poskytování institucionálních dotací veřejným vysokým školám na 

podporu výzkumu a vývoje Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

(na rok 2002) č. j.  11 338/2002-31, Věstník MŠMT sešit 2/2002. 

Seznam mezinárodních smluv v působnosti MŠMT č. j. 28 860/2001-11, 

Věstník MŠMT sešit 2/2002. 

Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 2 zákona 

o vysokých školách č. j. 11 532/2002-33, Věstník MŠMT sešit 2/2002. 

 

 

III. Pracovní právo a bezpečnost práce 

 

 

Nařízení vlády 

 

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

učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických 

pracovníků ve školství, ve znění nařízení vlády č. 153/1999 Sb. 

 

 

Vyhlášky 

 

Vyhláška MŠ č. 140/1968 Sb., o pracovních úlevách a hospodářském 

zabezpečení studujících při zaměstnání, ve znění zákona č. 188/1988 Sb. a 

vyhlášky  č. 197/1994 Sb. 

Vyhláška MZd č.  261/1997 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště , které 

jsou zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého 

měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství 

výjimečně tyto práce konat z důvodů přípravy na povolání, ve znění vyhlášky 

č. 185/1998 Sb. 

 

 

Vnitroresortní předpisy MŠMT 

 

Zařazení učitelů odborných hornických předmětů na hornických školách do 1. 

pracovní kategorie důchodového zabezpečení č. j. 47 842/64-E I/1, Věstník 

MŠ a MK sešit 36/1964, reg. částka 30/1966 Sb. 

Metodický návod k zavedení jednotné metodiky evidence, výkaznictví a 

rozborů školní a mimoškolní úrazovosti dětí, žáků škol a výchovných 

zařízení spravovaných národními výbory a studentů vysokých škol č. j. 33 

238/75-42, Věstník MŠ a MK sešit 1/1976. 



Výnos MŠ o určování pracovní doby jízdních pracovníků silniční dopravy v 

resortu školství č. j. 9 695/77-42, Věstník MŠ a MK sešit 4/1977, reg. částka 

11/1977 Sb., ve znění výnosu č. j. 18 332/78-42, Věstník MŠ a MK sešit 

9/1978. 

Pokyn MŠ k prohloubení kontrolní činnosti a k provádění prověrek na úseku 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v organizacích resortu školství č. j. 5 

618/82-42, Věstník MŠ a MK sešit 5/1982. 

Výklad k § 11 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 

úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice č. j. 32 

583/83-42, Věstník MŠ a MK sešit 10-11/1984. 

Výnos MŠ, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely 

důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie č. j. 9 100/86, Věstník 

MŠ a MK sešit 8/1986, reg. částka 14/1986 Sb., se změnami publikovanými v 

sešitu 3/1992, reg. částka 32/1992 Sb. 

Opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při výuce tělesné výchovy na 

školách spravovaných národními výbory č. j. 12 967/87-42-20. 

 Výnos MŠMT o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby a o dohodách o 

hmotné odpovědnosti č. j. 20 840/89-42, Věstník MŠMT a MK sešit 11/1989. 

Výnos MŠMT pro výuku a zkoušky žáků ze svařování ve středních školách a 

zvláštních odborných učilištích, Věstník MŠMT a MK sešit 4/1990. 

Zásady činnosti středisek pro nezaměstnanou mládež č. j. 18 813/93-51, Věstník 

MŠMT sešit 7-8/1993. 

Metodický pokyn MŠMT ke stanovení práce přesčas pedagogických 

pracovníků č. j. 18 651/94-42. 

Informace o nutnosti konání zkoušky učitelů pro práci s jedy, Věstník MŠMT 

sešit 8/1994. 

Pokyn MŠMT k poskytování osobních příplatků  č. j. 15 997/95-42. 

Metodický pokyn MŠMT k poskytování dalšího platu podle § 15a zákona č. 

143/1992 Sb. v platném znění, § 10a a článku III odst. 3 nařízení vlády č. 

76/1994 Sb. č. j. 16 000/95-42, Věstník MŠMT sešit 7/1995, ve znění 

metodického pokynu č. j. 24 000/95-42, Věstník MŠMT sešit 12/1995. 

Opatření MŠMT, kterým se zrušuje pracovní řád pro pracovníky vysokých škol 

č. j. 27 390/82-42, č. j. 20 902/95-14, Věstník MŠMT sešit 12/1995. 

Výklad k zaměstnávání zřizovatelů soukromých škol a soukromých 

předškolních zařízení č. j. 18 317/96-40, Věstník MŠMT sešit 7/1996. 

Výklad MF k výdajům na osoby vykonávající civilní službu v rozpočtových a 

příspěvkových organizacích resortu školství, Věstník MŠMT sešit 10/1996. 

Sdělení MŠMT o stanovení míry vyučovací povinnosti, kvalifikačních 

požadavků a platových poměrů učitelů, zástupců ředitelů, a ředitelů vyšších 

odborných škol č. j. 22 659/96-20, Věstník MŠMT sešit 10/1996. 



Pokyn MŠMT a ústředního školního inspektora o součinnosti školských úřadů a 

České školní inspekce při přiznávání výše osobních příplatků ředitelů škol  a 

školských zařízení č. j. 55/97-ÚŠI. 

Pokyn MŠMT k úhradě náhrad poskytovaných předsedům zkušebních komisí 

ustavených podle vyhlášky MŠMT č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve 

středních školách a učilištích, č. j. 10 370/97-42. 

Mimořádné opatření MŠMT, kterým se absolventům s vysokoškolským 

vzděláním neučitelského směru uznává kvalifikace k výuce cizích jazyků   č. 

j. 14 071/97-42, Věstník MŠMT sešit 5/1997. 

Metodický pokyn MŠMT k poskytování odměn ředitelům předškolních 

zařízení, škol a školských zařízení, jmenovaných do funkce Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. 34 000/97-42. 

Metodický návod  k zajištění bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci v 

regionálním školství č. j. 10 007/98-26, Věstník MŠMT sešit 4/1998. 

Metodický pokyn MŠMT k činnosti pedagogických pracovníků při realizaci 

dalších akcí školy, které navazují na výuku, a účasti žáků v olympiádách  a 

dalších soutěžích č. j. 22 496/98, Věstník MŠMT sešit 9/1998. 

Informace o spolupráci škol a  předškolních zařízení s Policií ČR při prevenci a 

při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži 

páchané č. j. 14 144/98-22, Věstník MŠMT sešit 10/1998. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 18/1998, kterým se schvaluje 

ustavení Rady dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a její statut č. j. 

28 226/98-20, Věstník MŠMT sešit 2/1999. 

Pokyny MŠMT k zabezpečení jednotného postupu stanovení cestovních náhrad 

při zahraničních pracovních cestách č. j. 17 102/2000-11. 

Pokyn MŠMT k zajištění plnění Dohody o vzájemných vztazích MŠMT a 

Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, č. j. 20 371/2000-

25, Věstník MŠMT sešit 8/2000. 

Seznam zkoušek z cizích jazyků a přehled jazykových kvalifikací náměstků 

ministrů, vrchních ředitelů, ředitelů odborů a vybraného okruhu zaměstnanců 

ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy č. j. 21 646/2000-22, 

Věstník MŠMT sešit 9/2000, ve znění doplňku  č. j. 19 070/2001-22, Věstník 

MŠMT sešit 9/2001 Sb., včetně úplného znění. 

Mimořádné opatření o uznání kvalifikace pro výuku cizího jazyka a Dodatek k 

mimořádnému opatření č. j. 19 258/99-26 a č. j. 21 781/2000-26, Věstník 

MŠMT sešit 11/2000.  

Metodický pokyn MŠMT ke stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování 

osobního a zvláštního příplatku ředitelům škol, předškolních a školských 

zařízení, které zřizuje MŠMT, č. j. 25 800/2000-26. 

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení č. j. 14 269/2001-26, 

Věstník MŠMT sešit 5/2001. 



Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k vydávání osvědčení o 

způsobilosti vzdělávacího zařízení k pořádání vzdělávacích akcí v systému 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků č. j. 11 031/2001-25, Věstník 

MŠMT sešit 5/2001.  

Vzor kolektivní smlouvy č. j. 19 106/2001-26, Věstník MŠMT sešit 8/2001. 

Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k použití a kontrole účelově 

vázaných finančních prostředků přidělených státním, krajským a obecním 

školám, předškolním zařízením a školským zařízením  na další vzdělávání 

pedagogických pracovníků normativně v rozpisu rozpočtu nebo v rámci 

rozvojového programu Další vzdělávání pedagogických pracovníků (Program 

vzdělávání v cizích jazycích, Program vzdělávání ředitelů, a Program 

zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků malotřídním 

školám č. j. 11 336/2001-25, Věstník MŠMT sešit 8/2001. 

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve 

školách a školských zařízeních č. j. 29 159/2001-26, Věstník MŠMT sešit 

12/2001. 

 

 

IV. Sociální věci 

 

 

Vyhlášky 

 

Vyhláška  MŠMT č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, 

popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového 

pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění 

vyhlášek č. 171/1999 Sb. a č. 284/2001 Sb. 

 

 

Vnitroresortní předpisy MŠMT 

 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 12/1991 k ustavení 

konzultačních středisek pro absolventy škol a mladistvé vstupující na trh 

práce č. j. 21 863/91-51. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 6/1996 k provedení novely § 

12 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, č. j. 23 704/96-30, 

Věstník MŠMT sešit 10/1996. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/1997 o postupu při 

zařazování poboček zahraničních vysokých škol do přílohy č. 4 vyhlášky 

MŠMT č. 318/1995 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě 

výuka, se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje 

za studium na středních nebo vysokých školách, č. j. 15 581/97-30. 



   Pokyn MŠMT a MPSV k realizaci a ukončování studia při rekvalifikaci ve 

státních školách č. 17 050/98-20, Věstník MŠMT sešit 7/1998. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 16/1998 Sb. k přiznání 

stipendií podle programu "Stipendia Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy pro studium v zahraničí" č. j. 23 999/98-11, Věstník MŠMT 

sešit 11/1998. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 19/1998 k ubytování 

studentů vysokých škol v domovech mládeže č. j. 29 958/98-23. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/1999 k přiznávání stipendií 

podle programu "Stipendia MŠMT na podporu studia cizinců na veřejných 

vysokých školách v ČR na základě mezinárodních smluv, kterými je ČR 

vázána, nebo v rámci zahraniční pomoci České republiky" č. j. 33 382/98-11. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 7/1999 k přiznání stipendií 

podle programu "Stipendia MŠMT vložená do Central European Exchange 

Programme for University Studies (CEEPUS)"  č. j. 15 319/99-11. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 10/1999 k přiznávání 

stipendií podle programu "Stipendia Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy vložená do stipendijní části AKTION - Pracovního programu 

pro Akci Česká republika - Rakousko - spolupráce ve vědě a vzdělávání" č. j. 

18 992/99-11. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 21/1999 k přiznávání 

stipendií podle programu "Stipendia MŠMT pro podporu tvůrčí činnosti 

studentů doktorských studijních programů při řešení projektů úspěšných ve 

výběrovém řízení Fondu rozvoje vysokých škol" č. j. 34 984/99-33, Věstník 

MŠMT sešit 2/2000, ve znění změny č. j. 33 713/2000-33, Věstník MŠMT 

sešit 3/2001, včetně úplného znění. 

Metodický pokyn k účtování dávek státního sociálního příspěvku na dopravu 

dítěti (svěřenci) umístěnému v dětském výchovném ústavu č. j. 12 175/2001-

44, Věstník MŠMT sešit 4/2001. 

Sdělení MŠMT k projektu ”Školní mléko” č. j. 12 833/2001-26, Věstník MŠMT 

sešit 5/2001. 

Vzor kolektivní smlouvy č. j. 19 106/2001-26, Věstník MŠMT sešit 8/2001. 

 

 

V. Mládež 

 

 

Zákony 

 

Zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých 

zákonů, ve znění zákona č. 79/2002 Sb. 

 



 

Vyhlášky 

 

Vyhláška MŠMT č. 431/1992 Sb., o organizaci a financování soutěží a 

přehlídek žáků předškolních zařízení, škol a školských zařízení, ve znění 

vyhlášky č. 182/1998 Sb. 

Vyhláška MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže. 

 

 

Vnitroresortní předpisy MŠMT 

 

Zásady činnosti středisek pro nezaměstnanou mládež č. j. 18 813/93-51, Věstník 

MŠMT sešit 7-8/1993. 

Statut Institutu dětí a mládeže č. j. 27 219/95-510.                     

Metodický pokyn pro čerpání a vyúčtování finančních prostředků, vyčleněných 

z rozpočtu MŠMT pro školské úřady určené na realizaci Minimálního 

preventivního programu pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání 

návykových látek "Škola bez drog" a na podporu činností směřujících  k 

prevenci dalších sociálně patologických jevů č. j. 19 197/98-24, Věstník 

MŠMT sešit 7/1998, ve znění doplňku č. j. 25 598/98-24, Věstník MŠMT 

sešit 11/1998, a č. j. 17 356/99-51. 

Informace o spolupráci škol a  předškolních zařízení s Policií ČR při prevenci a 

při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži 

páchané č. j. 14 144/98-22, Věstník MŠMT sešit 10/1998. 

Metodický pokyn MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření 

středisek pro volný čas dětí a mládeže č. j. 28 089/98-51. 

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně 

patologických jevů u dětí a mládeže č. j. 14 514/2000-51, Věstník MŠMT 

sešit 10/2000. 

Sdělení MŠMT k ustavení Mezinárodního visegrádského fondu č. j. 28 

048/2000-11, Věstník MŠMT sešit 12/2000. 

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci  a řešení 

šikanování  mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 28 275/2000-22, Věstník 

MŠMT sešit 1/2001. 

Statut Komory mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 31 

531/2001-51. 

Metodický pokyn k hospodaření s finančními prostředky poskytnutými na 

zabezpečení soutěží a přehlídek a jejich vyúčtování č. j. 27 592/2001-51, 

Věstník MŠMT sešit 2/2002. 

Zásady pro podporu dalších projektů konečných uživatelů v programu 

”Mládež” z prostředků státního rozpočtu č. j. 12 414/2002-51. 

 



 

 

VI. Tělovýchova a sport 

 

 

Zákony 

 

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. 

 

 

Vnitroresortní předpisy MŠMT 

 

Výnos MŠ o školách pro mimořádně nadané a talentované žáky v oblasti sportu 

(sportovní školy) a o třídách s vrcholovou sportovní přípravou ve středních 

odborných učilištích č. j. 17 780/87-33, Věstník MŠMT sešit 7/1987, reg. 

částka 17/1987 Sb. 

Statut Rady plaveckých škol č. j. SM 6 411/90-500. 

Školní cena Fair play ČSOV č. j. 20 271/91-50, Věstník MŠMT sešit 9-10/1991. 

Metodický pokyn MŠMT k organizaci lyžařského výcviku žáků č. j. 24 799/93-

50, Věstník MŠMT sešit 12/1993. 

Metodický pokyn MŠMT k personálnímu zabezpečení lyžařských výcvikových 

zájezdů pořádaných základními a středními školami a ke vzdělávání 

instruktorů školního lyžování pro lyžařské výcvikové zájezdy č. j. 25 861/93-

50, Věstník MŠMT sešit 12/1993. 

Metodický pokyn MŠMT k organizování sportovně turistických kurzů č. j. 18 

338/94-50, Věstník MŠMT sešit 9/1994. 

Statut Vysokoškolského sportovního centra MŠMT č. j. 19 533/94-50, Věstník 

MŠMT sešit 9/1994. 

Zřizovací listina Vysokoškolského sportovního centra MŠMT č. j. 27 498/50, 

ve znění dodatku č. j. 34 105/99-50 a změny č. j. 32 420/2000-50. 

Informace MŠMT k výuce plavání žáků 1. stupně základních škol v rámci 

povinné tělesné výchovy  č. j. 29 248/96-50. 

Metodický pokyn MŠMT pro vyúčtování finančních prostředků poskytnutých 

na školní sportovní soutěže č. j. 14 985/98-50. 

Statut Antidopingového výboru České republiky č. j. 24 630/99-50, Věstník 

MŠMT sešit 9/1999. 

Zásady MŠMT pro poskytování, čerpání a zúčtování prostředků státního 

rozpočtu určených na pořizování a technická zhodnocení investičního 

majetku v tělovýchově a sportu Program 333 510 č. j. 11 561/2001-52. 

Zásady MŠMT pro poskytování, čerpání a zúčtování dotací ze státního rozpočtu 

určených na pořizování a technická zhodnocení investičního majetku ve 

sportovní reprezentaci Program 333 520 č. j. 11 562/2001-52. 



Metodický pokyn MŠMT pro hospodaření s neinvestičními dotacemi ze 

státního rozpočtu České republiky v nestátních neziskových organizacích v 

oblasti sportu č. j. 26 885/2001-52. 

Pokyn MŠMT k žádosti o udělení rozhodnutí o akreditaci pro vzdělávací 

programy v oblasti sportu č. j. 18 242/2001-50, Věstník MŠMT sešit 1/2002. 

Pravidla pro rozdělování neinvestičních dotací občanským sdružením v rámci 

podpory sportovních a tělovýchovných akcí podle zvláštního režimu pro rok 

2002 č. j. 12 575/2002-52. 

 

 

VII.  Rozpočtové hospodaření, správa majetku a účetnictví 

 

 

Zákony 

 

Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním 

a školským zařízením, ve znění zákonů  č. 132/2000 Sb., č. 255/2001 Sb. a č. 

16/2002 Sb. 

 

 

Vyhlášky 

 

Vyhláška MŠMT č. 49/1995 Sb., kterou se stanoví pravidla pro podávání 

žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků na investiční dotace 

v rámci Programu zkvalitnění technického stavu a vybavení škol a školských 

zařízení. 

 

 

Vnitroresortní předpisy MŠMT 

 

Instrukce MŠ, kterou se upravuje hospodaření školních hospodářství v 

působnosti národních výborů č. j. 11 384/81, Věstník MŠ a MK sešit 6/1981, 

V.v. ČSR NV částka 8/1981. 

Instrukce MŠ o zřizování a organizaci školních výpočetních středisek a 

školních výpočetních laboratoří č. j. 10 665/84-211, Věstník MŠ a MK sešit 

5/1984, V.v. ČSR NV částka 5/1984. 

Statut Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze č. j. 23 694/91-2, 

Věstník MŠMT a MK sešit 11-12/1991. 

Výklad k zabezpečení úkolů vyplývajících ze zákona č. 190/1993 Sb., č. j. 10 

898/94-24, Věstník MŠMT sešit 2/1994. 



Pokyn MŠMT k uplatňování nařízení vlády č. 15/1994 Sb., o bezplatném 

poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb ve vztahu 

ke středním školám č. j. 21 181/94-20, Věstník MŠMT sešit 10/1994. 

Pokyn MŠMT k realizaci Okresních programů rozvoje základního a středního 

školství č. j. 18 508/94-20, Věstník MŠMT sešit 11/1994. 

Zřízení Domu zahraničních služeb jako příspěvkové organizace č. j. 26 600/94-

35, Věstník MŠMT sešit 3/1995. 

Pokyny MŠMT k zabezpečení jednotného postupu při přijímání zahraničních 

hostů a delegací č. j. 17 456/95-350, ve znění změny č. j. 17 977/2000-11. 

Pokyn MŠMT pro poskytování účelových finančních prostředků ze státního 

rozpočtu projektům programů výzkumu a vývoje MŠMT č. j. 27 596/96-31. 

Výklad k zaměstnávání zřizovatelů soukromých škol a soukromých 

předškolních zařízení č. j. 18 317/96-40, Věstník MŠMT sešit 7/1996. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 11/1996, kterým se ukládá 

vybírat správní poplatek za legalizaci vysvědčení, vysokoškolských diplomů 

a jiných výstupních dokumentů, č. j. SM 1 161/96-10-14. 

Rozhodnutí MŠMT o sloučení Ústavu pro informace ve vzdělávání Praha a 

Ústavu rozvoje školských staveb Praha č. j. 21 656/96-41, Věstník MŠMT 

sešit 9/1996. 

Výklad MF k výdajům na osoby vykonávající civilní službu v rozpočtových a 

příspěvkových organizacích resortu školství, Věstník MŠMT sešit 10/1996. 

Pravidla pro zařazení investičních akcí do rozpočtu MŠMT a pro provádění 

majetkových převodů do majetku státu č. j. 26 411/96-41. 

Pokyn MŠMT k úhradě náhrad poskytovaných předsedům zkušebních komisí 

ustavených podle vyhlášky MŠMT č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve 

středních školách a učilištích  č. j. 10 370/97-42. 

Metodický pokyn  MŠMT k hospodářské činnosti v organizacích regionálního 

školství č. j. 18 713/97-40-I, Věstník MŠMT sešit 6/1997. 

Náležitosti smluv o dotacích a návratných finančních výpomocích ze státního 

rozpočtu č. j. 11 356/98-40, Věstník MŠMT sešit 2/1998, ve znění doplňku 

ve Věstníku MŠMT sešitu 5/1998. 

Metodický pokyn MŠMT pro vyúčtování finančních prostředků poskytnutých 

na školní sportovní soutěže č. j. 14 985/98-50. 

Metodický pokyn pro čerpání a vyúčtování finančních prostředků, vyčleněných 

z rozpočtu MŠMT pro školské úřady určené na realizaci Minimálního 

preventivního programu pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání 

návykových látek "Škola bez drog" a na podporu činností směřujících  k 

prevenci dalších sociálně patologických jevů č. j. 19 197/98-24, Věstník 

MŠMT sešit 7/1998, ve znění doplňku č. j. 25 598/98-24, Věstník MŠMT 

sešit 11/1998. 

Technické podklady pro zpracování stavebních programů k rekonstrukci a 

modernizaci škol a školských zařízení, I. část, č. j. 25 182/98-40. 



Sdělení MŠMT o členění soutěží žáků do kategorií podle finančního 

zabezpečení, Věstník MŠMT sešit 1/1999. 

Upozornění školským úřadům a přímo řízeným organizacím na právní úpravu a 

výklad některých ustanovení zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkupy objektů od 

restituentů č. j. 29 305/98-14, Věstník MŠMT sešit 1/1999. 

Metodický pokyn MŠMT k činnosti a zásadám financování středisek pro volný 

čas dětí a mládeže č. j. 28 089/98-51, Věstník MŠMT sešit 2/1999, ve znění 

opravy ve Věstníku MŠMT sešitu 4/1999. 

Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 2 zákona 

o vysokých školách, Věstník MŠMT sešit 3/1999. 

Technické podklady pro zpracování stavebních programů pro objekty a účelová 

zařízení vysokých škol, II. část, č. j. 14 861/99-33. 

Vzor kolektivní smlouvy č. j. 18 706/99-K2, Věstník MŠMT sešit 4/1999. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 5/1999 k problematice tzv. 

Počítačového roku 2000 (Y2K) č. j. 16 142/99-31. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 6/1999, kterým se stanovuje 

způsob účtování o příspěvcích a dotacích poskytovaných ministerstvem 

prostřednictvím "Oznámení limitů výdajů" a jejich vykazování č. j. 17 

115/99-44, ve znění příkazu ministra č. 4/2001 č. j. 33 014/2000-44. 

Financování přestaveb a oprav počítačů u škol zřizovaných obcí č. j. 20 615/99-

45, Věstník MŠMT sešit 6/1999. 

Pokyny MŠMT k uplatňování požadavků na poskytování a čerpání prostředků 

státního rozpočtu na pořizování, technická  zhodnocení, opravy a udržování 

investičního majetku č. j. 30 997/99-40. 

Metodický pokyn pro stanovení kapacity školy (jednotlivých součástí) a 

školských zařízení č. j. 21 419/2000-21, Věstník MŠMT sešit 7/2000. 

Upozornění na výklad předpisů o bezplatném poskytování učebnic a učebních 

textů ve školách, v nichž žáci plní povinnou školní docházku, Věstník 

MŠMT sešit 11/2000. 

Pokyny MŠMT k zabezpečení jednotného postupu stanovení cestovních náhrad 

při zahraničních pracovních cestách č. j. 17 102/2000-11. 

Metodický pokyn k poskytování a vyúčtování dotací ze státního rozpočtu 

"Programy na podporu aktivit občanských sdružení ve prospěch dětí a 

mládeže pro rok 2001"  č. j.  18 260/2000-51. 

Soubor opatření k zajištění funkčnosti školského systému v příštích letech č. j. 

20 362/2000-I/2/1. 

Technické podklady pro program úspor energie ve školství a metodický pokyn  

pro výběr  řešení k jejich dosažení, III. část., č. j. 20 494/2000-16. 

Pravidla pro poskytování dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 



školách,  č. j. 28 996/2000-33, ve znění změny č. j. 11 337/2002-33, Věstník 

MŠMT sešit 2/2002. 

Stanovení normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2001 č. 

j. 34 100/2000-45, Věstník MŠMT sešit 1/2001, ve znění opravy č. j. 11 

623/2001-45, Věstník MŠMT sešit 2/2001. 

Upozornění k uplatnění autorského zákona při poskytování rozmnožovacích 

služeb za úplatu č. j. 31 433/2000-20, Věstník MŠMT sešit 2/2001. 

Upozornění na změnu postupu  při převodech majetku státu na jiné osoby, 

Věstník MŠMT sešit 2/2001. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 2/2001, kterým se stanoví 

úkoly a jejich termíny útvarům MŠMT, státním školám, referátům školství 

okresních úřadů  a odborům školství magistrátů v průběhu realizace přechodu 

předškolních zařízení, škol a školských zařízení  z působnosti MŠMT na 

kraje č. j. 32 042/2000-60, Věstník MŠMT sešit 3/2001.  

Metodický pokyn MŠMT pro realizaci Programu na podporu činnosti 

občanských sdružení působících v oblasti regionálního školství v roce 2001 

č. j. 11 528/2001-22, Věstník MŠMT sešit 3/2001.  

Zásady MŠMT pro poskytování, čerpání a zúčtování prostředků státního 

rozpočtu určených na pořizování a technická zhodnocení investičního 

majetku v tělovýchově a sportu Program 333 510 č. j. 11 561/2001-52. 

Zásady MŠMT pro poskytování, čerpání a zúčtování dotací ze státního rozpočtu 

určených na pořizování a technická zhodnocení investičního majetku ve 

sportovní reprezentaci Program 333 520 č. j. 11 562/2001-52. 

Pokyn MŠMT k uzavírání pojistných smluv v organizačních složkách státu a 

příspěvkových organizacích  v působnosti MŠMT č. j. 13 219/2001-40, 

Věstník MŠMT sešit 3/2001. 

Metodický pokyn k účtování dávek státního sociálního příspěvku na dopravu 

dítěti (svěřenci) umístěnému v dětském výchovném ústavu č. j. 12 175/2001-

44, Věstník MŠMT sešit 4/2001. 

Metodický pokyn k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o 

poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, 

ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2000 č. j. 13 248/2001-45, 

Věstník MŠMT sešit 4/2001. 

Vzorový návrh k provedení inventarizace v roce 2001 č. j. 16 229/2001-44, 

Věstník MŠMT sešit 7/2001. 

Oznámení MŠMT č. j. 20 533/2001-44 o postupu vyúčtování dotací 

poskytnutých soukromým školám, předškolním a školským zařízením, V. v. 

ČR částka 7/2001. 

Vzor kolektivní smlouvy č. j. 19 106/2001-26, Věstník MŠMT sešit 8/2001. 

Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k použití a kontrole účelově 

vázaných finančních prostředků přidělených státním, krajským a obecním 

školám, předškolním zařízením a školským zařízením  na další vzdělávání 



pedagogických pracovníků normativně v rozpisu rozpočtu nebo v rámci 

rozvojového programu Další vzdělávání pedagogických pracovníků (Program 

vzdělávání v cizích jazycích, Program vzdělávání ředitelů, a Program 

zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků malotřídním 

školám, č. j. 11 336/2001-25, Věstník MŠMT sešit 8/2001. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2001 k postupu při 

udělování souhlasu o nakládání s nemovitým majetkem převedeným MŠMT 

na kraje č. j. 20 661/2001-II/2, Věstník MŠMT sešit 10/2001. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 17/2001, kterým se ustavuje 

komise pro akreditaci vzdělávacích programů v oblasti sportu, č. j. 18 

242/2001-50. 

Pokyn I. náměstka ministra školství mládeže a tělovýchovy k vypracování 

závěrečného účtu kapitoly 333 – Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy za rok 2001 č. j. 23 705/2001-44. 

Metodický pokyn MŠMT k finančnímu vypořádání vztahů se státním rozpočtem 

za rok 2001 č. j. 24 567/2001-44. 

Metodický pokyn MŠMT pro hospodaření s neinvestičními dotacemi ze 

státního rozpočtu České republiky v nestátních neziskových organizacích v 

oblasti sportu č. j. 26 885/2001-52. 

Pokyn I. náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy ke zpracování 

účetních uzávěrek organizačních složek státu a příspěvkových organizací, 

jejichž zřizovatelem je MŠMT,  č. j. 27 734/2001-44. 

Vzorový návrh směrnice o účtování majetku č. j. 24 339/2001-44, Věstník 

MŠMT sešit 12/2001. 

Metodický pokyn MŠMT k realizaci Programu na podporu činnosti občanských 

sdružení působících v oblasti regionálního školství v roce 2002 č. j. 24 

783/2001-22, Věstník MŠMT 12/2001. 

Osnova rozborů hospodaření organizačních složek státu, přímo řízených 

organizací a ostatních přímo řízených organizací za rok 2001 v resortu 

MŠMT č. j. 30 065/2001-44. 

Základní principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství na rok 

2002 č. j. 31 264/2001-45. 

Metodické zásady financování přímo řízených organizací a církevních škol  a 

školských zařízení v roce 2002 č. j. 31 964/2001-46. 

Pravidla pro poskytování institucionálních dotací veřejným vysokým školám na 

podporu výzkumu     a vývoje Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

(na rok 2002) č. j.  11 338/2002-31, Věstník MŠMT sešit 2/2002. 

Směrnice, kterou se pro příspěvkové organizace v působnosti 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Českou školní inspekci upravuje 

postup při provádění některých ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 

České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 

předpisů, č. j. 31 286/2001-14, Věstník MŠMT sešit 2/2002, Ústřední věstník 



částka 2/2002. 

Metodický pokyn pro státní organizace a organizační složky státu v 

působnosti Ministerstva školství, mládeže a  tělovýchovy, kterým se upravují 

náležitosti žádostí o schválení podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 

republiky a  jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 

492/2000 Sb. a zákona č. 229/2001 Sb., Ministerstvem financí při bezúplatném 

nabývání majetku státem a při nakládání s majetkem státu ve prospěch 

nestátních subjektů č. j. 23 175/2001-14, Věstník MŠMT sešit 2/2002. 

Metodický pokyn k hospodaření s finančními prostředky poskytnutými na 

zabezpečení soutěží a přehlídek a jejich vyúčtování č. j. 27 592/2001-51, 

Věstník MŠMT sešit 2/2002. 

Stanovení  normativů neinvestičních výdajů  regionálního školství na rok 2002 

č. j. 11 690/2002-45, Věstník MŠMT sešit 2/2002.  

Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 2 zákona 

o vysokých školách č. j. 11 532/2002-33, Věstník MŠMT sešit 2/2002. 

Doplňující metodická doporučení pro rozpis rozpočtu regionálního školství na 

rok 2002 z krajského úřadu (Magistrátu hl. m. Prahy), okresního 

(magistrátního) úřadu na jednotlivé školy a předškolní a školská zařízení č. j. 

12 648/2002-45. 

Metodický pokyn pro vyúčtování dotací poskytnutých církevním školám, 

předškolním a školským zařízením za kalendářní rok 2002 č. j. 11 510/2002-

44. 

 

 

VIII. Kontrola, informace a statistika 

 

 

Vnitroresortní předpisy MŠMT 

 

Opatření MŠMT o poskytování veřejných informačních služeb č. j. 13 527/93-

33, Věstník MŠMT sešit 4/1993. 

Směrnice MŠMT ke kontrolní činnosti v resortu školství, mládeže a 

tělovýchovy č. j. 15 702/98-12, Věstník MŠMT sešit 11/1998. 

Seznam číselníků závazných pro vykazující jednotky v resortu školství k 1. 1. 

2001, Věstník MŠMT sešit 7/2001. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 10/2001 k vyřizování 

stížností, oznámení a podnětů doručených Ministerstvu školství, mládeže a 

tělovýchovy č. j. 19 784/2001-K2. 

 

 

IX. Vnitřní správa, personální agenda , obrana 

 



 

Vyhlášky 

 

Vyhláška MŠMT č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona 

č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový  

zákon). 

 

 

Vnitroresortní předpisy MŠMT 

 

Instrukce MŠ, kterou se vydává skartační řád pro školy a školská zařízení 

spravované národními výbory č. j. 18 200/86-49, Věstník MŠ a MK sešit 6-

7/1986, V.v. ČSR NV částka 5/1986. 

Instrukce MŠ, kterou se vydává skartační řád pro vysoké školy a ostatní 

podřízené organizace č.j. 19 151/87-491. 

Metodický pokyn MŠMT k zabezpečení výkonu civilní služby ve školách a 

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

Seznam zkoušek z cizích jazyků a přehled jazykových kvalifikací náměstků 

ministrů, vrchních ředitelů, ředitelů odborů a vybraného okruhu zaměstnanců 

ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy č. j. 21 646/2000-22, 

Věstník MŠMT sešit 9/2000, ve znění doplňku č. j. 19 070/2001-22, včetně 

úplného znění, Věstník MŠMT sešit 9/2001. 

Výklad k vyhlášce MŠMT č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. 

a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 

(krizový zákon), Věstník MŠMT sešit 3/2002. 

 

 
 


