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ČÁST NORMATIVNÍ 

________________________________________________________________ 
 

 

99/2002 Sb. 

 

 

VYHLÁŠKA 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

 ze dne 1. března 2002, 

 kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 362/1991 Sb., o 

organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách 

 

Ministerstvo školství, mládeže  a tělovýchovy České republiky stanoví  podle §  38 odst.  2 zákona  č. 

29/1984  Sb., o  soustavě základních škol, středních škol  a vyšších odborných škol (školský zákon): 

 

Čl.I 

 

Vyhláška  č.   362/1991  Sb.,  o   organizaci  školního  roku v základních školách, středních školách  a 

speciálních školách, se mění takto: 

 

1. V § 3 odstavec 4 zní : 

"(4) Pololetní prázdniny trvají jeden den a připadají na pátek v době od 29. ledna do 4. února.”. 

 

2. V § 3 odstavec 5 zní : 

"(5) Jarní prázdniny trvají jeden týden. Termín jejich konání podle sídla školy v kraji stanoví příloha.”.  

 

3. Do vyhlášky se doplňuje příloha, která zní: 

"Příloha k vyhlášce č. 362/1991 Sb. 

Termíny jarních prázdnin od  školního roku 2002/2003 do  školního roku 2007/2008 

 

Školní 

rok 

Termín Kraj 

2002/3 

3. 2. - 9. 2. 2003 Královéhradecký kraj, Jihočeský kraj, Zlínský kraj  

 

10. 2. – 16. 2. 2003 Hlavní město Praha, Vysočina  

 

17. 2. – 23. 2. 2003 Liberecký kraj, Plzeňský kraj, Pardubický kraj  



Školní 

rok 

Termín Kraj 

 

24. 2. - 2. 3. 2003 Středočeský kraj, Olomoucký kraj  

 

3. 3. - 9. 3. 2003 Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj  

 

10. 3. – 16. 3. 2003 Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj  

2003/4 

2. 2. - 8. 2. 2004 Hlavní město Praha, Vysočina  

 

9. 2. - 15. 2. 2004 Liberecký kraj, Plzeňský kraj, Pardubický kraj  

 

16. 2.  – 22. 2. 2004 Středočeský kraj, Olomoucký kraj  

 

23. 2. – 29. 2. 2004  Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj  

 

1. 3. - 7. 3. 2004 Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj  

 

8. 3. - 14. 3. 2004 Královéhradecký kraj, Jihočeský kraj, Zlínský kraj  

2004/5 

7. 2. - 13. 2. 2005 Liberecký kraj, Plzeňský kraj, Pardubický kraj  

 

14. 2. - 20. 2. 2005 Středočeský kraj, Olomoucký kraj  

 

21. 2. - 27. 2. 2005 Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj  

 

28. 2. - 6. 3. 2005 Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj  

 

7. 3. - 13. 3. 2005 Královéhradecký kraj, Jihočeský kraj, Zlínský kraj  

 

14. 3. - 20. 3. 2005 Hlavní město Praha, Vysočina  

2005/6 

6.2.  - 12. 2. 2006 Středočeský kraj, Olomoucký kraj  

 

13. 2. - 19. 2. 2006 Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj  

 

20. 2. - 26. 2. 2006 Moravskoslezský kraj , Ústecký kraj  

 

27. 2. - 5. 3. 2006 Královéhradecký kraj, Jihočeský kraj, Zlínský kraj  

 

6. 3. - 12. 3. 2006 Hlavní město Praha, Vysočina  



Školní 

rok 

Termín Kraj 

 

13. 3. - 19. 3. 2006 Liberecký kraj, Plzeňský kraj, Pardubický kraj  

2006/7 

5. 2. - 11. 2. 2007 Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj  

 

12. 2. - 18. 2. 2007 Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj  

 

19. 2. - 25. 2. 2007 Královéhradecký kraj, Jihočeský kraj, Zlínský kraj  

 

26. 2. - 4. 3. 2007 Hlavní město Praha, Vysočina  

 

5. 3. - 11. 3. 2007 Liberecký kraj, Plzeňský kraj, Pardubický kraj  

 

12. 3. - 18. 3. 2007 Středočeský kraj, Olomoucký kraj 

2007/8 

4. 2. - 10.2. 2008 Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj  

 

11. 2 - 17.2. 2008 Královéhradecký kraj, Jihočeský kraj, Zlínský kraj  

 

18. 2. - 24. 2. 2008 Hlavní město Praha, Vysočina  

 

25. 2. - 2. 3. 2008 Liberecký kraj, Plzeňský kraj, Pardubický kraj  

 

3. 3. - 9. 3. 2008 Středočeský kraj, Olomoucký kraj 

 

10. 3. - 16. 3. 2008 Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj". 

 

 

Čl.II 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2002. 

 

 

 

Ministr: 

Mgr. Zeman v. r. 

 

 

 



Poznámka MŠMT: Vyhláška byla publikována v částce č. 43 Sbírky zákonů, ročník 2002. 

Datum účinnosti 1. září 2002. 

 

 

________________________________________________________________ 

 

ČÁST METODICKÁ 

________________________________________________________________ 
 

 

Ministerstvo školství 

mládeže a tělovýchovy        

Č.j.: 17 749/2002-51 

 

 

V Praze dne 10. června 2002 

 

 

Metodický pokyn  

k postavení, organizaci a činnosti školních družin 

 
 
 

Článek 1 

Poslání školní družiny 

 

1) Školní družina (dále jen ŠD) je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování, je 

mezi ostatními školskými zařízeními nejpočetnější, zaměstnává nejvíce vychovatelů a 

jeho odděleními prochází nejvíce žáků.  

 

2) ŠD jsou zřizovány podle zákona č. 76/1978 Sb. o školských zařízeních, ve znění 

pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 87/1992 Sb., o školních družinách  

a školních klubech. 

 

3) ŠD jsou zřizovány při základních školách, nebo mohou být zřízeny jako samostatné 

školské zařízení. ŠD může sloužit jedné nebo více školám (viz §1 odst. 2 vyhlášky č. 

87/1992 Sb.), pokud se na tom školy se souhlasem zřizovatele dohodnou a tato skutečnost 

je uvedena v rozhodnutí MŠMT o zařazení do sítě škol, předškolních a školských zařízení.  

 

4) Výchova je společenský proces a tedy i výchovu ve ŠD je nutné chápat jako součást nutné 

společenské reprodukce, nikoliv pouze jako sociální službu. Školní družina tvoří ve dnech 

školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině.  

 

5) ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od  školního 

vyučování a z tohoto hlediska je nutné také postupovat při hodnocení její činnosti a 

výchovného působení vychovatelek. Hodnocení její činnosti vyplývá z požadavků a zásad  

pedagogiky volného času. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, 

odpočinku a rekreace  žáků. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD (zejména z 

pohledu části rodičů) částečně také funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu 



před nebo po skončení školního vyučování. ŠD pracuje v kontextu dalších subjektů 

nabízejících aktivity výchovy mimo vyučování (zájmové kroužky škol, zájmové útvary 

domů dětí a mládeže, schůzky dětských organizací, výuka v základních uměleckých 

školách atp.). Činnost ŠD je vymezena dobou bezprostředně před nebo po školním 

vyučování a odchodem žáků domů nebo za jinými mimoškolními aktivitami. ŠD může být 

v provozu i o prázdninách, či ve spolupráci s dalšími subjekty organizuje akce i ve 

volných dnech, kdy neprobíhá školní vyučování.  

 

Článek 2 

Řády školních družin 

 

1) Ředitel školy, jejíž součástí je ŠD, případně ředitel samostatné ŠD (dále jen  

     ředitel), po projednání se zřizovatelem a obcí, stanoví provoz družiny a vydá Řád  

     školní družiny, který obsahuje zejména: 

 provozní dobu ŠD, tj.  časové vymezení jejího provozu před zahájením školního 

vyučování (ranní družiny), časové vymezení běžného provozu po skončení školního 

vyučování (odpolední družiny), příp. vymezení doby pro další aktivity ŠD; 

 užívané místnosti, tj. základní lokalizace ŠD; 

 způsob přihlašování žáků do školní družiny, způsob přihlášení, odhlášení či vyloučení 

žáka ze ŠD;  

 ustanovení o platbách zákonných zástupců za pobyt žáka ve ŠD; 

 podmínky docházky do ŠD, podmínky a dobu odchodu či vyzvedávání žáků, přechod 

žáků ze školy do ŠD a zodpovědnost za žáky v této době; 

 zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve ŠD; 

 pitný režim; 

 užívání dalších prostor školy či jiných prostor pravidelně využívaných družinou  

a stanovení podmínek;  

 postup vychovatelky při nevyzvednutí žáka do stanovené doby; 

 dočasné umísťování žáků do ŠD, kteří do ní nejsou přihlášeni, např. při dělených 

hodinách, v době, kdy je z různých důvodů cíleně či neplánovaně přerušena výuka; 

 pravidla styku s rodiči (se zákonnými zástupci) žáků; 

 podmínky spojování činnosti jednotlivých oddělení ŠD; 

 další činnosti organizované ŠD či pořádané v jejím rámci. 

 

2) Ředitel dále stanoví Vnitřní řád ŠD, a to samostatně nebo jako součást Řádu ŠD. Ten 

určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má 

informativní funkci pro rodiče. Žádné z ustanovení nesmí být v rozporu s obecně platnými 

právními normami (např. Úmluvou o právech dítěte, zákonem o školských zařízeních, 

vyhláškou o školních družinách a školních klubech atd.). Ředitel zabezpečí, aby rodiče 

žáků byli s Řádem a Vnitřním řádem ŠD prokazatelně seznámeni. 

 

 

       Článek 3 

Organizace školní družiny 

 

1) Základní organizační jednotkou je oddělení. Obměna žáků v odděleních je denně velmi 

výrazná, žáci odcházejí na odpolední vyučování, do zájmových útvarů nebo za jinými 

aktivitami. Proto jsou oddělení sestavována s ohledem na tuto proměnlivost a naplňují se 



do počtu 25 žáků denně přítomných. Do jednoho oddělení ŠD lze zapsat maximálně 30 

pravidelně docházejících žáků. Zařazování a počty žáků ve ŠD při speciálních a zvláštních 

školách se řídí ustanovením §§ 3 a 10 vyhlášky MŠMT č. 127/1997 Sb., o speciálních 

školách a speciálních mateřských školách. 

 

2) Ředitel jmenuje vedoucí(ho) vychovatelku(e) (dle § 2, odst. (6) vyhlášky č. 87/1992 Sb., o 

školních družinách a školních klubech a dle § 8, odst. (1) vyhlášky č. 291/1991 Sb., o 

základní škole, 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.). Vedoucí vychovatel se ustavuje ve 

školních družinách od 2 oddělení (srov. příloha nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se 

stanoví  míra vyučovací povinnosti učitelů a míry povinnosti výchovné práce ostatních 

pedagogických pracovníků ve školství, v platném znění). Dle počtu oddělení ŠD, ve 

smyslu zmíněné přílohy, stanoví ředitel vedoucímu vychovateli snížený počet hodin přímé 

výchovné činnosti týdně. 

 

3) Ředitel schvaluje podpisem na úvodní stránce přehledu výchovně vzdělávací práce 

týdenní skladbu zaměstnání, která obsahuje činnosti odpočinkové, zájmové  

a rekreační, pobyt venku a další aktivity. Činnost je strukturovaná a pro jednotlivé aktivity 

jsou vyhrazeny dostatečné časové dotace. Struktura činnosti se může měnit dle ročních 

období. Ředitel po dohodě s rodiči  a podle místních podmínek určí v řádu družiny doby 

odchodů žáků (možné intervaly odchodů žáků či jejich vyzvedávání), aby strukturu 

činnosti bylo možné dodržovat a nebyly narušovány odchody žáků. Rozsah denního 

provozu projednává  ředitel se zřizovatelem.  

 

4) Do školní družiny jsou žáci přihlášeni zpravidla k pravidelné docházce. ŠD je určena 

především pro žáky 1. stupně základních škol. V odůvodněných případech může být do 

ŠD zařazen i žák druhého stupně ZŠ. ŠD při speciálních a zvláštních školách se řídí  

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

školách.  

 

5) ŠD může v rámci své běžné činnosti, v průběhu stanovené provozní doby ŠD, zřizovat 

zájmové kroužky, jejichž členové mohou být i žáci, kteří nejsou přihlášeni do školní 

družiny k pravidelné docházce. Činnost v těchto kroužcích,  pro žáky nezapsané 

k pravidelné docházce do ŠD, může být poskytována za úplatu. ŠD mohou organizovat i 

další aktivity dle svého plánu a zájmu a potřeb žáků. 

 

6) ŠD může zřizovat zájmové kroužky a další činnosti (jako např. výlety, exkurze, sportovní 

a kulturní akce atp.),  které jsou uskutečňovány mimo stanovenou provozní dobu ŠD. 

Členství v těchto kroužcích, resp. na těchto aktivitách není vázáno na zápis do ŠD. Tyto 

činnosti mohou být poskytovány za úplatu.  

 

 

 

Článek 4 

Činnosti školní družiny 

 

1)   Svou funkci v péči o žáky v době mimo školní vyučování naplňuje ŠD činnostmi,  

       řazenými do  následujících skupin, aniž mezi nimi lze vést přesnou hranici: 



1.1 Odpočinkové činnosti mají odstranit únavu. Do denního režimu se zařazují nejčastěji 

po obědě, popř. ráno pro žáky, kteří brzy vstávají a dále dle potřeby kdykoliv během 

dne. Klid může být na lůžku či lehátku. Tuto funkci mohou také plnit klidové hry, či 

jiné klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod. Důležité je zařazení 

odpočinkových činností do denního režimu ŠD, jejich organizace a náplň plní 

psychohygienické poslání. 

1.2 Rekreační činnosti slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní  

s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější, což 

nelze vždy považovat za nekázeň, ale za součást možné relaxace žáků po soustředění 

ve vyučování. 

1.3 Zájmové činnosti rozvíjejí osobnost žáka. Umožňují žákům seberealizaci (popř. i 

kompenzaci možných školních neúspěchů), i další rozvoj pohybových dovedností a 

poznání. Mohou být zařazeny jako součást činnosti oddělení ŠD jako řízená 

kolektivní nebo individuální činnost, jako organizovaná nebo spontánní aktivita. 

Zájmová činnost může být organizována pro vybrané žáky z různých oddělení v 

zájmovém útvaru, který vede vychovatelka ŠD či jiný pedagog nebo rodič.  

1.4 Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních 

povinností, není však legislativně stanovena jako povinná činnost ŠD. Může mít 

některou z následujících forem: 

 vypracovávání domácích úkolů pouze se souhlasem rodičů (tato činnost by měla 

být zařazována do denního režimu v souladu s křivkou výkonnosti žáka, tedy po 

odpočinkových činnostech - nikoliv tedy před 15. hodinou). Při vypracovávání 

písemných domácích úkolů vychovatelka žákům úkoly neopravuje, pouze vyzve k 

vyhledání chyby, opravení a zdůvodnění; 

 zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů), 

ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a 

dalších činnostech; 

1.5 získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD (např. vycházky, 

poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy). 

 

2) Na aktivitách spojených s přípravou na vyučování, a to zejména při vypracovávání 

domácích úkolů, mohou dle místních podmínek škol spolupracovat  

i vyučující v rámci svého úvazku. To se týká zejména skupin žáků z méně  

podnětných prostředí či u žáků integrovaných. Formu spolupráce – zda vyučující povede 

žáky k vyhledání a odstranění případných chyb, nebo zda sám chyby opraví – zvolí 

vyučující.  

 

3) Činnost ŠD je vhodné prezentovat v rámci školy i mimo ni například na veřejně 

přístupných výstavkách výtvarných a rukodělných prací, veřejnými vystoupeními, 

soutěžemi apod. 

 

 

 

Článek 5 

Prostředí školní družiny 

 

1) ŠD využívá pro svou činnost vlastní prostory, které svým vybavením  

a uspořádáním odpovídají potřebám dětí mladšího školního věku. Vlastní prostor by měl 

být členitý, aby umožňoval příležitost k odpočinku, k samostatné intelektuální aktivitě i k 



různým zájmovým činnostem i ke hrám. Do vybavení ŠD patří stolní hry, stavebnice, 

sportovní náčiní, dětské časopisy, knihy (dětská beletrie, poezie i naučná literatura), 

jednoduché hudební nástroje. 

 

2) V souladu s § 2, odst. (7) vyhlášky Ministerstva zdravotnictví číslo 108/2001 Sb., kterou 

se stanoví požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení  

a některých školských zařízení, stanovuje: ”Prostory pro pobyt žáků ve školských 

zařízeních pro výchovu mimo vyučování musí být upraveny a zařízeny tak, aby se 

výrazně odlišovaly od vybavení školních učeben. Nejmenší plocha volného prostoru je 

stanovena ve výměře 2 m
2
 na 1 žáka.” Odkaz následně určuje, že se toto ustanovení 

vztahuje i na školní družiny. 

 

3) ŠD má umožňovat a iniciovat svou činností i dispozičním řešením  

a uspořádáním nábytku komunikaci mezi žáky. Je proto nutné prostory vhodným 

způsobem upravit do odlišné podoby než je ve třídách při školním vyučování. ŠD se 

vybavují nábytkem, který svou velikostí odpovídá výšce žáků. 

 

4) Dle § 2 odst. (4) citované vyhlášky o hygienických požadavcích musí podlahy  

v užívaných prostorách odpovídat charakteru činnosti a musí být snadno čistitelné. 

Podlahová krytina má umožňovat celou škálu činností provozovaných ve školní družině 

bez výraznějších omezení či příprav, což celoplošné pokrytí kobercem nesplňuje. 

Kobercová krytina téměř vylučuje modelářské práce nebo práci s barvami. Koberce v 

prostorách ŠD by měly být užívány zpravidla pouze v místech určených ke hrám či jiným 

činnostem na zemi. Podlahovou krytinu je nutné denně čistit. 

 

5) Většina místností ŠD bývá vybavena televizory a další audiovizuální technikou. Pasivní 

sledování pořadů zprostředkovaných audiovizuální technikou nelze považovat za 

optimální naplňování výchovně-vzdělávacího poslání školského zařízení pro zájmové 

vzdělávání. Pořad v televizi nebo videopořad, pokud je do programu ŠD výjimečně 

zařazen, by měl sloužit především jako motivace k výtvarnému vyjádření příběhu, nebo 

navození rozhovoru na dané téma, k dramatické hře atp.  

 

6) Obohacením výchovně-vzdělávacího programu ŠD je využívání výpočetní techniky. 

Počítače ve ŠD by měly být využívány k rozšiřování či prohlubování znalostí žáků 

v jejich užívání, k didaktickým nebo logickým hrám. Nelze připustit, aby byly 

nainstalovány hry agresivní  či typu ”automat”. V případě využívání počítačů v činnosti 

ŠD je nezbytné, aby vychovatelky byly na tuto činnost odpovídajícím způsobem 

připraveny, aby i v této oblasti mohly výchovně působit.  

 

 

 

Článek 6 

Pedagogická dokumentace školní družiny 

 

1) Formulář Přehled výchovně vzdělávací práce o skutečné denní výchovně-vzdělávací 

činnosti vypovídá pouze částečně. Do doby zavedení nového formuláře je žádoucí, aby u 

jednotlivých činností bylo uváděno datum, popř. časový rozsah. Zápisy o činnosti 

vychovatelka signuje. 



 

2) Zápisové lístky do školní družiny byly zrušeny jako povinná dokumentace ŠD, neboť 

jejich použití nevyplývá ze zákona. Doporučuje se však zvážit, zda je  nadále používat – 

ve vhodné, upravené podobě - jako interní dokument ŠD. Dávají vychovatelkám 

prokazatelné informace o zdravotním stavu žáka, o době a způsobu odchodu ze ŠD, příp. i 

další důležité informace. Zápisové lístky mohou být součástí nebo obdobou přihlášky žáka 

do ŠD.  

 

3) Docházkový sešit slouží pro zaznamenávání docházky žáků přihlášených k občasné 

docházce, a zejména u ranních a koncových družin. 

 

 

 

Článek 7 

Plánování činnosti 

 

1) Hlavní úkoly a významné akce školní družiny  se zpracovávají do celoročního  

a do měsíčních plánů školy. Při zpracování těchto plánů by mělo být přihlíženo k přáním a 

požadavkům žáků, které by se měly, zřejmě formou námětů, na jejich zpracování podílet. 

Do úkolů školní družiny se zahrnují i přiměřené aktivity k prevenci sociálně 

patologických jevů, zejména v oblasti vytváření návyků účelného využívání volného času 

(tj. výchovy k volnému času). Postupuje se dle Metodického pokynu ministra školství 

mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, č.j.: 14 

514/2000-51.  

 

2) Doporučuje se zpracovávat týdenní plány činnosti jednotlivých oddělení ŠD  

a zveřejňovat je na místě přístupném rodičům. Týdenní plány mají motivační charakter 

pro žáky a informační funkci pro rodiče. 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Ladislav  M a l ý  v.r. 

náměstek ministra 

 

 

 

 

Příloha k Metodickému pokynu k postavení, organizaci a činnosti  

školních družin č.j.: 17 749/2002-51 

 

 

Stanovisko k některým častým dotazům a problémům 

 

Vykazování žáků tzv. nepřihlášených k pravidelné docházce, co to je ? Jak jsou vykazování 

ve statistice?  



Za žáky přihlášené k pravidelné docházce se považují žáci navštěvující družinu alespoň tři 

dny v týdnu a takto jsou také vykazováni ve statistických výkazech. Dle rozpisu jejich účasti 

se zařazují do oddělení ŠD. Ostatní žáci se vykazují jako účastníci akcí pořádaných ŠD. 

 

Jak se posuzuje kapacita ŠD? 

ŠD má stanovenou kapacitu dle zápisu v síti škol, předškolních a školských zařízení, 

schválené MŠMT. To stanovuje maximální počet žáků, kteří se jednorázově účastní 

pravidelné činnosti ŠD. Počet zapsaných žáků nesmí překročit stanovenou kapacitu ŠD, 

uvedené v rozhodnutí o zařazení ŠD do sítě škol, předškolních a školských zařízení. Dle 

ustanovení §  2 odst. (1) vyhlášky č. 87/92 b., o školních družinách a školních klubech, se 

družina dělí na oddělení. Oddělení se naplňuje do počtu 25 žáků. Jedná se o žáky, kteří jsou 

v daný čas fyzicky přítomni.  

 

Jak lze organizovat systematickou činnost (zájmové kroužky, vycházky, různé akce a pod.), 

když žáci odcházejí ze ŠD průběžně ? 

Je nutno projednat s rodiči nebo zákonnými zástupci dětí, že ŠD chce pro žáky organizovat 

určité činnosti, vyžadující jejich ucelený či delší pobyt ve ŠD. Po dohodě s rodiči pak lze 

stanovit, že děti budou opouštět ŠD až v určitý čas.  

 

Mohou žáci migrovat mezi jednotlivými skupinami ŠD ? 

ŠD by měla organizovat program činnosti tak, aby umožňoval žákům volbu mezi různými 

činnostmi družiny. Družina může organizovat společné činnosti s dalšími výchovnými a 

vzdělávacími zařízeními. 

 

Jak je to s činnosti ŠD ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování ?  

ŠD může organizovat činnost v průběhu celého roku. Tato činnost se organizuje formou 

nabídky všem žákům školy. Tyto činnosti by měly být realizovány na náklady nebo za 

finanční spoluúčasti účastníků. 

 

Lze organizovat společné činnosti i pro dospělé zájemce ? 

ŠD může organizovat společnou činnost pro děti a jejich rodiče, a to kdykoliv, zejména pak o 

víkendech a školních prázdninách. Podle potřeby a možností může zajišťovat individuální 

nebo hromadnou výchovnou a osvětovou činnost pro rodiče a jinou veřejnost. Tyto činnosti 

mohou být významným příspěvkem k navázání těsnější a širší spolupráce rodičů se školou. 

Měly by být realizovány na náklady nebo za finanční spoluúčasti účastníků. 

 

Jak řešit situaci, kdy se do ŠD při základní škole přihlásí více zájemců, než může ŠD 

pojmout ? 

V případech, kdy nemohou být zařazeni všichni přihlášení žáci, rozhoduje o zařazení 

zřizovatel. 

 

Mohou se činnosti ŠD zúčastnit i nezařazení žáci ? 

Činnosti ŠD se mohou na písemnou žádost rodičů zúčastňovat i žáci do družiny nezařazení, 

pokud se této činnosti nezúčastní plný počet žáků zařazených do družiny stanovený pro 

oddělení. 

 

Je možné a za jakých podmínek vyloučit žáka ze školní družiny ? 

Toto krajní opatření je možné. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento 

žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a 



bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných 

důvodů. Toto rozhodnutí by měl předem projednat se zákonnými zástupci žáka, vyhotovit o 

něm písemný zápis a informovat o něm zřizovatele. U ŠD základních škol a samostatných ŠD 

zřizovaných obcí nemá tento akt povahu správního řízení. 

 

Které právní předpisy se vztahují na školní družinu ? 

Jedná se zejména o zákon č. 564/1990 Sb.,  o státní správě  a samosprávě ve  školství, 

v platném znění, zákon   č.  76/1978 Sb.,  o školských zařízeních, v platném znění, vyhláška 

MŠMT č. 87/1992 Sb., o školních družinách a školních klubech. Na ŠD se dále vztahuje celá 

řada obecně závazných právních předpisů. 

Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy podle stavu  

k 5. březnu 2002 je uveřejněn ve Věstníku MŠMT, sešit. 3 z března roku 2002. 

 

Kdo může poskytnou případné další informace ? 

Informace týkající se problematiky ŠD mohou poskytnout ministerstvo a příslušné krajské 

úřady. Na MŠMT je to odbor pro mládež tel. 02/57193392, FAX  

02/57193798, e-mail tucek@msmt.cz. 

Metodickou pomoc ŠD mohou poskytnout i přímo řízené organizace MŠMT: 

 Institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101 00 Praha 10, tel. 02/71746615, FAX 

02/71746923, e-mail janik@idm-msmt.cz 

 Institut zájmového vzdělávání MŠMT, Svatopluka Čecha 455, 268 01 Hořovice, tel./fax 

0316/514356, e-mail jveverka@izv-horovice.cz). 

 Středisko vzdělávání, informací a služeb MŠMT, Ševčíkova 273, 383 01 Prachatice, tel. 

0338/310407, FAX 0338/311439, e-mail pavel.fencl@svis.cz. 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 

ČÁST OZNAMOVACÍ 

________________________________________________________________ 
 

 

V Praze 20.6.2002 
Č.j. 21747-2/11-2002 

 
 

 

 V ý z v a 
 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

k  Evropskému   dni  jazyků  - 26.září 
           pro základní, střední a vyšší odborné školy 

 
 
V návaznosti na cíle a aktivity Evropského roku jazyků byl den 26. září vyhlášen 
Radou Evropy  Evropským dnem jazyků. Jeho cílem je vzdát hold evropskému 
jazykovému bohatství a podpořit jeho ochranu, upozornit nejširší veřejnost na 



důležitost jazykového vzdělávání, zvýšit povědomí o bohatství všech jazyků, kterými 
se v Evropě mluví, a podpořit celoživotní jazykové vzdělávání. 

Rada Evropy doporučuje, aby aktivity konané v rámci Evropského dne jazyků 
probíhaly decentralizovaně, ale byly spojeny ústředním tématem, který bude 
každoročně Rada Evropy k tomuto dni vyhlašovat.  

Ústředním tématem Evropského dne jazyků v roce 2002 je  

celoživotní jazykové vzdělávání 

 

Evropský den jazyků je příležitostí  k tomu, aby  školy: 

 

 podpořily zájem žáků, studentů, pedagogických pracovníků a rodičů  o studium 
cizích jazyků,  

 podpořily snahy učit se i takovým jazykům, jejichž  volba nebude  vedena pouze 
ekonomickými důvody, ale i snahou o rozšíření profesních, sociálních a kulturních 
zkušeností.  

 aby zdůraznily  roli  jazyka jako nástroje dorozumívání národů různých kultur 
v procesu výchovy k toleranci a demokratickému občanství.  

 aby využily partnerských vztahů se zahraničními školami k poznání jiné kultury, 
jiného společenského života a k porovnání jazykových znalostí mládeže i jejich 
rodičů. 

 podpořily a ocenily projekty, kterými by se dalo zlepšit  porozumění mezi jazykově 
odlišnými komunitami žijícími v jednom místě nebo v jedné oblasti. 

 
U příležitosti Evropského dne jazyků 2002 proběhne dne 26.září na Ministerstvu školství, 

mládeže a tělovýchovy  slavnostní předání  ocenění udělovaného v rámci vzdělávacího 

programu Evropské unie Socrates. Jde o Evropskou jazykovou cenu ( Label) pro nejlepší 

projekty v oblasti jazykového vzdělávání.  
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předkládá příklady aktivit, kterých je 
možné v rámci  Evropského dne jazyk využít. Školy mohou například: 

 zdůraznit  téma jazyků ve školních časopisech, na nástěnkách, případně 
v regionálním tisku ( např. rozhovory se zajímavými lidmi: Cizí jazyk a já, příklady 
jazykové interference, kvizy, soutěže, apod.), 

 prezentovat nejrůznější jazykové projekty, včetně minikursů základních 
konverzačních obratů v jazycích komunit žijících v dané lokalitě, partnerských 
projektů se zahraničními školami, výměnných zájezdů apod. 

  vytvořit  jazykové mapy  třídy, školy, regionu  (např. koncipované podle počtu 
žáků schopných dorozumět se různými jazyky, případně podle jazyků 
reprezentovaných mluvčími žijícími  v dané lokalitě apod.), 

 uspořádat besedy s osobnostmi ovládajícími několik jazyků, 

 organizovat setkání  jazykových klubů pro členy pedagogického sboru a pro 

rodiče žáků v rámci celoživotního učení,  

 uspořádat cizojazyčné besídky, festivaly, 

 uspořádat Evropský den jazyků s ukázkami  jazyka, literatury, hudby, ale i 
typických jídel apod. ( v rámci školy, partnerských škol, regionů ), 

 organizovat cizojazyčné soutěže, 

 nastudovat divadelní představení nebo hudební přehlídku v originále, 



 uspořádat den otevřených dveří v hodinách cizích jazyků,  

 připravit jazykový jarmark (v rámci školy, ulice, obce, města, regionu 
zorganizovat  ”trh”, na kterém např. mohou být stánky věnované jednotlivým 
jazykům a kulturám zemí , ve kterých se těmito jazyky mluví.  Stánky mohou 
prezentovat nejen jazyk, ale i kulturu, dějiny, zajímavosti apod.) 

 
Školy i jednotliví pedagogičtí pracovníci  mohou z uvedeného výčtu převzít  ty 
náměty, které považují v daných podmínkách  za realizovatelné a přínosné. Je však 
možné uplatnit i další nástroje, aktivity a projekty, které jsou v souladu s cíli 
Evropského dne jazyků.  
 
Kromě ústředního tématu nejsou na mezinárodní ani vnitrostátní  úrovni žádné 
závazné instrukce, kterými by se jednotlivé subjekty měly řídit při organizování aktivit, 
nicméně je možné požádat pro jednotlivé projekty a aktivity o logo Evropského dne 
jazyků na adrese kontaktních míst Rady Evropy pro oslavy Evropského dne jazyků 
v České republice: delisov@msmt.cz nebo maskova@msmt.cz.  

 

Závěrem MŠMT doporučuje: 
 

Ředitelům škol, aby  ve své koncepční práci zohlednili hlavní cíle Evropského dne 
jazyků a v rámci své působnosti a s přihlédnutím ke svým možnostem zajistili jeho 
odpovídající a důstojné připomenutí.  
 

Všem pedagogickým pracovníkům, aby: 

 v rámci výuky různých vyučovacích  předmětů  zdůraznili roli jazyka jako nástroje 
dorozumívání národů různých kultur v procesu výchovy k toleranci a 
demokratickému občanství a v rámci svých předmětů hledali vhodné možnosti 
prezentace evropského jazykového a kulturního dědictví při oslavě Evropského 
dne jazyků, 

 využili vztahů se zahraničními školami k získávání informací, k výměně názorů, 
k poznání jiné kultury, společenského života, k porovnání jazykových znalostí 
mládeže i jejich rodičů a získané poznatky vhodně prezentovali mimo jiné i 
v rámci Evropského dne jazyků. 

 
 
 
 

 

PhDr. Pavel Cink  v.r. 
ředitel odboru  zahraničních vztahů a 
evropské integrace  

             PaedDr.Jaroslav Müllner v.r. 
             náměstek ministra  

 
 
 

 

 

 

 

 

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

o vyhlášení VII. ročníku výtvarné soutěže ”Cena Itálie 2002” 
 



 

                                                                                                      V Praze dne 20. 6. 2002 
                                                                                            Č. j. 21.764/02 - 11 
 

 

 

 

CENA  ITÁLIE 2002 
 

 

1. 

 

Velvyslanectví Italské republiky a Italský kulturní institut v Praze ve spolupráci 

s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vyhlašují VII. ročník 

výtvarné soutěže ”CENA ITÁLIE 2002” pro žáky základních škol a I. stupně základních 

uměleckých škol České republiky. 

 

2.  

 

Předmětem soutěže jsou plošné kresby formátu A3 s použitím libovolné výtvarné techniky na 

téma Itálie. 

 

3. 

 

Každá škola vybere maximálně 9 prací, nejlépe po jedné z prvního až devátého ročníku, a 

zašle je všechny v jediné zásilce zároveň s doprovodným dopisem podepsaným ředitelem 

školy, se seznamem účastníků, s označením třídy, do níž jsou jednotliví účastníci soutěže 

zařazeni, a se jménem vyučujícího. Každá soutěžní práce musí být na zadní straně 

označena jménem žáka, jeho třídy, věku, názvem práce, jménem vyučujícího a přesnou 

adresou školy včetně telefonu a případně také e-mailovou adresou (vše čitelně). Práce 

musí být doručeny nejpozději do 31. října 2002 na adresu: Italský kulturní institut, 

Šporkova 14, 118 00 PRAHA 1. 

 

 

4. 

 

Předsedou poroty bude známý český ilustrátor Adolf Born. Členy poroty budou zástupkyně 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy paní Mgr Marie Schejbalová a ředitelka 

Italského kulturního institutu v Praze Angela Trezza. Porota vybere 80 prací, 10 z každé 

věkové kategorie, které budou vystaveny na společné výstavě v prostorách Italského 

kulturního institutu v Praze, Šporkova 14, Praha 1. 

Předání cen a slavnostní zahájení výstavy se uskuteční dne 6. prosince 2002 ve 12.00 

hodin v  Italském kulturním institutu, Šporkova 14, Praha 1.  

 

I. cena: žák, který se umístí na prvním místě, získá navíc jako prémii třídenní pobyt v Římě 

v hotelu Piccadilly (pro dvě osoby se snídaní) v mimosezónním období. Dvě letenky věnuje 

italská letecká společnost ALITALIA a ubytování poskytne společnost ”Marco Polo Hotels” 

z Milána.  

 



II. cena: žák, který se umístí na druhém místě, získá zdarma týdenní pobyt pro tři osoby  

v Itálii, v oblasti Emilia-Romagna. Cenu poskytne Obecní úřad města Cattolica. 

 

III. cena: žák, který se umístí na třetím místě, získá zdarma týdenní pobyt pro tři osoby  

v Itálii, v oblasti Emilia-Romagna. Cenu poskytne Obecní úřad města Fiorano Modenese.   

  

IV. cena: žák, který se umístí na čtvrtém místě, získá zdarma týdenní pobyt pro tři osoby  

v Itálii, v oblasti Toskánsko. Cenu poskytne společnost ConfTourist v provincii Massa 

Carrara. 

 

Výherci druhé, třetí a čtvrté ceny si musí hradit výdaje na cestovné.   

 

Všichni autoři 80 vystavených prací obdrží dárek a osvědčení o účasti v soutěži, vydané 

Italským kulturním institutem v Praze.  

 

5. 

 

Díla zaslaná do soutěže nebudou vrácena a vystavené kresby se stanou součástí stálé výstavy 

v majetku Italského kulturního institutu. 

 

 

                                                                            Dr. Pavel Cink v. r. 

                                                                                      ředitel 

                                                      odboru zahraničních vztahů a evropské integrace 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo  školství, mládeže  

a tělovýchovy  

Č.j.: 15 530/2002-51 

 

 

Statut Rady MŠMT pro zájmové vzdělávání 
 

 Náměstek ministra pro mládež a tělovýchovu vydává podle části II., čl. 1, pís. c), bod 

17 Organizačního řádu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 5102/2001-KM-14, 

ze dne 21. února 2001 tento statut.  

 

 

                                            Článek 1 

Základní ustanovení 

 

Rada pro zájmové vzdělávání (dále jen Rada) je poradním orgánem  náměstka ministra 

školství, mládeže a tělovýchovy pro oblast mládeže a tělovýchovy (dále jen náměstek 

ministra). Zabývá se problematikou účelného využívání volného času dětí a mládeže a 

činností školských zařízení pro zájmové vzdělávání. 



 

 

                                                Článek 2 

        Poslání Rady 

 

Posláním Rady je posuzovat a předkládat  náměstkovi ministra návrhy na řešení otázek 

a problémů souvisejících s působností ministerstva v oblasti zájmového vzdělávání a činnosti 

školských zařízení pro tuto oblast. Těmito zařízeními jsou zejména střediska pro volný čas 

dětí a mládeže (zřízená podle vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb.), školní družiny a školní kluby 

(zřízené dle vyhlášky MŠMT č. 87/1992 Sb.). Rada se rovněž zabývá problematikou  péče o 

účelné využívání volného času dětí a mládeže jako celku. 

 Úkolem Rady je zejména: 

 Průběžně předkládat podněty a iniciativní návrhy a společně projednávat problematiku 

zájmového vzdělávání, činností k tomu příslušných školských zařízení a otázek a problémů 

s tím souvisejících. 

 Podílet se na přípravě koncepčních a ostatních materiálů pro potřeby ministerstva  

a dalších orgánů a institucí. 

 Iniciovat a aktivně připravovat legislativní a další opatření a úpravy z dané oblasti. 

 Zpracovávat a vydávat stanoviska k materiálům předkládaným jednotlivými útvary 

ministerstva, zejména odboru pro mládež. 

 O závěrech jednání Rady se pořizuje zápis, který obsahuje rovněž doporučení Rady pro 

náměstka ministra, příp. další vedoucí představitele ministerstva. 

 

 

                                         Článek 3 

Organizace činnosti Rady 

 

1. Radu tvoří zástupci ministerstva, pracovníci školských zařízení pro zájmové  vzdělávání, 

přímo řízených organizací MŠMT a odborníci na práci s dětmi a mládeží.  

2. Rada má 17 členů. 

3. Členy Rady jmenuje náměstek ministra.  

4. Funkční období členů Rady se stanovuje na období tří let. 

5. Radě předsedá náměstek ministra, případně jím pověřený zástupce, zpravidla ředitel 

odboru pro mládež. 

6. Tajemníkem Rady je pracovník odboru pro mládež, zodpovědný za oblast zájmového 

vzdělávání.  

7. Úkoly sekretariátu Rady zabezpečuje odbor pro mládež. 

8. Jednání Rady se konají zpravidla  jedenkrát za čtvrt roku nebo podle aktuální potřeby. 

9. Rada může na svá jednání přizvávat další odborníky. 

10. Rada si může vytvářet specializované pracovní skupiny a komise. 

11. Způsob a organizace práce Rady je stanoven Jednacím řádem Rady. 

 

 

Článek 4 

Závěrečné ustanovení 

 

1. Tato zřizovací listina Rady pro zájmové vzdělávání nabývá účinnosti dnem podpisu. 

2. Zrušuje je statut Rady pro střediska volného času dětí a mládeže, vydaný dne  

5. února 1997 pod č.j.: 12 484/97-51. 



 

 

 

V Praze dne  10. června 2002 

 

 

                        

                                                                                    PaedDr. Ladislav M a l ý  v.r. 

                                                                                          náměstek ministra                                                                                     

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy České republiky 

k č.j. 15 530/2002-51 

 

 

 

 

Jednací řád Rady MŠMT pro zájmové vzdělávání 

 

 

 

1. Radu pro zájmové vzdělávání (dále jen Rada) svolává a řídí její předseda nebo jím 

pověřený zástupce.  

 

2. Program jednání Rady stanoví její předseda, podle potřeb ministerstva a na základě 

doporučení členů Rady a odboru pro mládež. 

 

3. Jednání Rady se mohou na pozvání zúčastňovat i další odborníci. Tito nemají hlasovací 

právo. 

 

4. Povinností členů Rady je:     

    - účastnit se jednání Rady,         

    - aktivně se podílet na činnosti Rady a posuzování předložených materiálů, 

   - iniciativně informovat o aktuálních otázkách a problémech a předkládat návrhy  

   na jejich řešení. 

 

5. Práva členů Rady:   

   - obdržet ke své činnosti potřebné  materiály ministerstva z oblasti zájmového  

    vzdělávání a podklady pro jednání Rady,   

     -  konzultovat problémy spojené s činností Rady s pracovníky odboru pro mládež  

    a dalších útvarů ministerstva a s pracovníky přímo řízených organizací  

    ministerstva, případně si vyžádat jejich spolupráci,  

     -  předkládat vlastní materiály, iniciativní návrhy a doporučení na jednání Rady. 

 



6. Právem přizvaných je požádat o slovo a vyjádřit se k projednávaným otázkám. 

 

7. Rada je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Usnesení 

Rady je schváleno, souhlasí-li s ním nadpoloviční většina přítomných členů. Je závazné pro 

všechny členy Rady. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. 

 

8. Z každého jednání Rady se pořizuje zápis, který obdrží všichni její členové.  

 

9. Rada si může vytvářet dle své potřeby stálé nebo dočasné poradní sbory, aktivy  

a pracovní skupiny. 

 

10. Členům Rady náleží náhrady výdajů při pracovních cestách podle zákona  

   č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

11. Tento  jednací  řád  Rady  pro  zájmové vzdělávání  nabývá  účinnosti dnem                      

   podpisu. 

 

12.  Zrušuje se Jednací řád Rady pro střediska volného času dětí a mládeže, vydaný   

   dne 5. února 1997 pod č.j. 12 484/97-51. 

 

 

 

 

 

V Praze dne 10. června 2002 

 

 

 

 

 

                                                                               PaedDr. Ladislav  M a l ý  v.r. 

                                                                                       náměstek ministra 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sdělení MŠMT 
ke změnám v organizaci školního roku ve školách a školských zařízeních  v Praze  

ve dnech 20.- 22. listopadu 2002 

 

č.j.  18982 /2002 – 20 

 

V souvislosti s pořádáním summitu NATO v Praze od 21. do 22. listopadu 2002 MŠMT sděluje, že pro 

vybrané školy a školská zařízení bude podle § 6 vyhlášky MŠMT       č. 362/1991 Sb.,  o organizaci školního 

roku v základních školách, středních školách a speciálních školách, ve znění pozdějších předpisů, povolena 

odlišná organizace školního roku pro dny 20. – 22. listopadu 2002.   



1. Vyhlášená odlišná organizace školního roku na výše uvedené dny se týká základních škol, středních škol  a 

speciálních škol, které jsou umístěny  po dobu konání summitu NATO v oblasti možného bezpečnostního 

rizika.  Seznam těchto škol je uveden v příloze č. 1 tohoto sdělení.  

2. Na vyšší odborné školy zřízené hl. městem Prahou a mateřské školy a  školská zařízení zřízená hl. městem 

Prahou nebo městskými částmi, které jsou uvedeny v příloze č. 2, a na soukromé a církevní školy a školská 

zařízení uvedené v příloze č. 2 se vztahuje odlišná organizace výuky na základě rozhodnutí zřizovatele 

obdobně.  

3. Ve výše uvedených případech, kdy MŠMT na žádost zřizovatele schválilo odlišnou organizaci školního roku 

ve školách a školských zařízeních, provedou ředitelé ve školách a školských zařízeních nezbytná organizační 

opatření pro bezpečnost žáků a projednají je se zákonnými zástupci žáků.  

4. Pro žáky dotčených škol,  pokud to je možné,  zajistí ředitelé  po dohodě se zákonnými zástupci žáků 

náhradní program mimo centrální část Prahy a oblasti dotčené bezpečnostními opatřeními v souvislosti se 

summitem NATO, popřípadě uskuteční výjezdy mimo Prahu, zejména v rámci plánovaných pobytů žáků 

škol v přírodě, apod. 

5. Pro žáky, kteří zůstanou v péči škol a školských zařízení i v uvedeném období, zajistí školy a školská 

zařízení v nezbytném rozsahu školní stravování, chod školních družin, školních klubů a nezbytný náhradní 

program. 

6. MŠMT doporučuje ředitelům škol a školských zařízení, které nejsou uvedeny v příloze    č. 1 a 2, omluvit na 

základě předchozí žádosti v období 20. – 22.11.2002 nepřítomnost  ve vyučování dojíždějících žáků, jejichž 

cesta do školy vede centrálními částmi Prahy a oblastmi dotčenými bezpečnostními opatřeními v souvislosti 

se summitem NATO. 

 

 

 

V Praze dne 25. května 2002 

Přílohy: dle textu 

 

 

                                                                                           PaedDr. Jaroslav Müllner  v.r. 

náměstek ministra školství, 

mládeže a tělovýchovy 

 

 

 

 

PŘÍLOHA č. 1 

 
PRAHA 1 
 

ZŠ, nám. Curieových 2 

ZŠ Brána jazyků,  Mikulandská 5 

ZŠ, Josefská 7 

ZŠ, Karmelitská 13 

ZŠ J. Gutha – Jarkovského, Truhlářská 22 

ZŠ, Vodičkova 22 

ZŠ, Uhelný trh 4 

 

Gymnázium profesora Jana Patočky, Jindřišská 36 

Gymnázium, Josefská 1 

Gymnázium Jiřího Gutha – Jarkovského, Truhlářská 22 

Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, Štěpánská 22 

Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Hellichova 3 

 

Masarykova střední škola chemická, Křemencova 12 

Obchodní akademie, Dušní 7 

Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Panská 3 



Střední průmyslová škola technologie masa, Navrátilova 15 

Střední umělecká škola textilních řemesel, U Půjčovny 9 

Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Alšovo nábřeží 6 

Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Betlémská 4/287 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Masná 18 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Fr. Křižíka, Na Příkopě 16 

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Hellichova 22  

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Dušní 17 

 

Konzervatoř, Na Rejdišti 1 

Taneční konzervatoř, Křížovnická 7 

 

Speciální školy Karla Herforta, Josefská 4 

  

PRAHA 2 
 

ZŠ, Vratislavova 13 

ZŠ, Botičská 8 

ZŠ, Resslova 10 

ZŠ u svatého Štěpána, Štěpánská 8 

ZŠ, Legerova 5 

ZŠ, Na Smetance 1 

ZŠ, Londýnská 34 

ZŠ, Sázavská 5 

ZŠ, J. Masaryka 21 

ZŠ Karla Václava Raise, Slezská 21 

ZŠ, Slovenská 27 

ZŠ, Kladská 1 

 

Gymnázium, Botičská 1 

 

Českoslovanská akademie obchodní, Resslova 5 

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, Resslova 8 

Obchodní akademie, Vinohradská 38 

Vyšší odborná škola a Obchodní akademie pro studující při zaměstnání, Podskalská 10 

Obchodní akademie pro studující při zaměstnání, Resslova 8 

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Ječná 30 

Střední průmyslová škola potravinářské technologie a Střední odborné učiliště, Podskalská 10 

 

SOU obchodní, Belgická 29 

OU a Praktická škola, Vratislavova 31/6 

 

Zvláštní škola a Praktická škola, Vinohradská 54 

Speciální školy pro sluchově postižené, Ječná 27 

Speciální školy pro zrakově postižené, nám. Míru 19 

Svobodná speciální škola Jana Amose Komenského, nám. Míru 19 

 

 

PRAHA 3 
 

Střední odborná škola, U Vinohradského hřbitova 3 

Výtvarná škola Václava Hollara, Hollarovo náměstí 2 

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Žižkovo náměstí 1 

 

Zvláštní škola, Slezská 68 

Pomocná škola pro žáky s více vadami, U Zásobní zahrady 8 

 

 



PRAHA 4 
 

ZŠ, Křesomyslova 724/2 

ZŠ, Na Pankráci 420/54 

ZŠ, Táborská 421/45 

ZŠ, Poláčkova 1067 

ZŠ, Filosofská 1166/3 

ZŠ a SOŠ, K Sídlišti 4 

 

Gymnázium, Na Vítězné pláni 1160 

Gymnázium, Budějovická 680 

Gymnázium Opatov, Konstantinova 1500 

Gymnázium, Ohradní 55 

Gymnázium, Písnická 760 

Gymnázium, Postupická 3150 

 

Obchodní akademie, Svatoslavova 6 

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Družstevní ochoz 3 

Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, 5. května 51 

 

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Roškotova 4 

Konzervatoř Duncan centre, Branická 41 

 

SOU potravinářské, Libušská 320/111 

SOŠ, OU a U, Zelený pruh 1244 

SOU kadeřnické, Roškotova 6 

SOU, Ohradní 57 

 

Zvláštní škola, Boleslavova 1/250 

Zvláštní škola a Praktická škola, Baarova 24 

Zvláštní škola, Ružinovská 4718 

Speciální školy, Boleslavova 1 

Speciální školy Aloyse Klara, Vídeňská 28 

 

 

PRAHA 5 
 

Speciální základní škola pro žáky se specifickými vývojovými poruchami chování, Na Zlíchově 19 

Gymnázium pro zrakově postiženou mládež, Obchodní akademie pro zrakově postiženou mládež a Obchodní 

škola pro zrakově postiženou mládež, Radlická 115 

 

 

PRAHA 6 
 

Základní škola Hanspaulka, Sušická 29 

Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2 

Gymnázium, Arabská 14 

Gymnázium, Nad Alejí 1952 

 

Obchodní akademie, Krupkovo náměstí 4 

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, SPŠ a Gymnázium, Evropská 33 

 

 

PRAHA 7 



Gymnázium a Sportovní gymnázium, Nad Štolou 1 

 

 

PRAHA 10 

Speciální školy, V Olšinách 67 

Speciální školy, Chotouňská 476 

Speciální školy, Moskevská 29 

Speciální školy pro žáky s více vadami, Starostrašnická 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA č. 2 

 
PRAHA 1 
 

MŠ Letenská 5 

MŠ Masná 11 

MŠ Národní 37 

MŠ Pštrossova 11 

MŠ Revoluční 26 

MŠ Washingtonova 23 

MŠ Úvoz 9 

MŠ Řásnovka 5 

MŠ Hellichova 13 

 

Základní umělecká škola, Biskupská 12 

Základní umělecká škola, U Půjčovny 4 

 

Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Alšovo nábřeží 6 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Masná 18 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Fr. Křižíka, Na Příkopě 16 

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Hellichova 22  

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Dušní 17 

 

Gymnázium Jana Palacha, Senovážné nám. 17 

Vyšší obchodní podnikatelská škola, Masná 13 

KOTVA – SPV, nám. Republiky 8 

Nakladatelství PRIMUS – SPV, Vězeňská 7 

SPV hotelu INTERCONTINENTAL, nám Curiových 43/5 

SPV Asociace starožitníků, Václavské nám. 17 

Dívčí katolická škola, Platnéřská 4 

Veselá škola – církevní základní škola, Soukenická 10 

VOŠ publicistiky, s.r.o., Opatovická 18 

 

PRAHA 2 
 

Vyšší odborná škola a Obchodní akademie pro studující při zaměstnání, Podskalská 10 

 

Základní umělecká škola, Slezská 21 



Dům dětí a mládeže, Na Smetance 1 

 

Soukromá speciální ZŠ INTEGRAL, Jana Masaryka 25 

Soukromá taneční konzervatoř, Na Smetance 1 

Soukromá vyšší zdravotnická škola pro dentální hygienistky, Sekaninova 12 

VOŠ a Soukromé gymnázium J. Škvoreckého, Legerova 5 

Arcibiskupské gymnázium, Korunní 2/586 

Církevní střední zdravotnická škola bl. Zdislavy, Ječná 33 

Církevní střední sociální škola sv. Zdislavy, Ječná 33 

Církevní vyšší zdravotnická škola Suverénního řádu Maltézských rytířů, Ječná 33 

JABOK – vyšší sociálně pedagogická a teologická škola, Salmovská 8 

Křesťanský domov mládeže u svaté Ludmily, Francouzská 1/585  

 

PRAHA 3 
 

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Žižkovo náměstí 1 

 

SOŠ KVARTA, Cimburkova 18 

SPV Inventaria, Miličova 22 

 

PRAHA 4 
 

Soukromé gymnázium ”Pod Vyšehradem”, s.r.o., Boleslavova 1/250 

Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, VOŠ, SOŠ, G, Michelská 12 

VOŠ herecká, Michelská 6/23 

Evangelická akademie, VOŠ a SŠ, Hrusická 253/7  

 

Vyšší odborná škola informačních služeb, Pacovská 350 

Střední zdravotnická škola Vyšší zdravotnická škola, 5. května 51 

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Roškotova 4 

 

Základní umělecká škola, Lounských 4 

Hobby centrum, Bartákova 37 

 

Speciální MŠ, Sevřená 56/57 

Mateřská škola romská internátní, Na Lánech 22 

 

 
PRAHA 6 

 
MŠ Kohoutek, Fetrovská 2b 

MŠ, Tychonova 8 

MŠ, Parléřova 2a 

 

Základní umělecká škola, U Dělnického cvičiště 1 

Základní umělecká škola, Nad Alejí 28 

 

SOŠ umění a managementu, Evropská 175/115 

 

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, SPŠ a Gymnázium, Evropská 33 

 
 

 

 

 

 



 

 

Oznámení 

o platnosti inovovaných učebních osnov předmětu občanská nauka  

pro střední odborné vzdělávání 

 

 

 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo dne 29. dubna 2002 pod č. j. 

18 396/2002-23  inovované učební osnovy předmětu občanská nauka pro střední odborné 

vzdělávání,  které vstupují v platnost od 1. září  2002  : 

 

 Občanská nauka pro studijní obory SOŠ a SOU -  denní studium a studium při zaměstnání  

      (3 – 4 hodiny v učebním plánu celkem) 

 Občanská nauka pro tříleté učební obory SOU 

      (3 – 4 hodiny v učebním plánu celkem) 

 Občanská nauka pro dvouleté učební obory  SOU 

      (2 – 3 hodiny v učebním plánu celkem) 

 Občanská nauka pro nástavbové studium – denní studium a studium při zaměstnání 

      (2 – 3 hodiny v učebním plánu celkem) 

 

Charakter inovací dovoluje platnost učebních osnov pro všechny ročníky; respektuje 

dosavadní členění na tematické okruhy i jejich řazení. 

 

Od 1. září 2002  končí platnost  učebních osnov schválených MŠMT dne 21. 7. 1998 

pod č. j. 23 212/1998-23/230 : 

 

 Občanská nauka pro studijní obory SOŠ a SOU 

 Občanská nauka pro studijní obory SOŠ a SOU – studium při zaměstnání 

 Občanská nauka pro tříleté učební obory SOU 

 Občanská nauka pro dvouleté učební obory 

 Občanská nauka pro nástavbové studium ve středních školách  

 

 

Učební osnovy si lze objednat v Národním ústavu odborného vzdělávání, Weilova 1271/6,  

102 00 Praha 10 – Hostivař, tel. 74862252-6. 

 

 

 

 

                                                                                    

                                                                                   Ing. Vojtěch Šrámek  v. r. 

                                                                             ředitel odboru středního a vyššího 

                                                                                     odborného vzdělávání 

 

 

 



 

 

Změna termínů ve Sdělení MŠMT, kterým se stanovuje struktura zpracování 

dlouhodobého záměru a výroční zprávy na úrovni kraje (č.j. 30 015/2001 – 20) 
 

Č.j : 21 909/2002 – 20 

 

Upozorňujeme na změnu termínů ve ”Sdělení MŠMT, kterým se stanovuje struktura 

zpracování dlouhodobého záměru a výroční zprávy na úrovni kraje” v kapitole 1.3 Postup 

zpracování a projednávání dlouhodobých záměrů na úrovni kraje, které bylo zveřejněno ve 

Věstníku MŠMT sešit 2, únor 2002,  č.j. 30 015/2001-20.  

Text upraveného ”Sdělení MŠMT, kterým se stanovuje struktura zpracování dlouhodobého 

záměru a výroční zprávy na úrovni kraje” je zveřejněn na internetových stránkách MŠMT, 

kapitola ”Informační stránky / Informace, pokyny”. 

 
 

Zveřejnění dlouhodobého záměru MŠMT a zaslání 

krajským orgánům  

 

 

31. 3. 2002  

(a následně každého sudého 

roku) 

 

Příprava prvního návrhu, předběžné projednání se 

sociálními partnery na krajské úrovni a s orgány na úrovni 

obce, zaslání ministerstvu 

 

do 31. 7. 2002  

(a následně každého sudého 

roku) 

 

Posouzení pracovní verze ministerstvem, popř. dílčí 

konzultace 

 

 

do 15. 9. 2002 

(a následně každého sudého 

roku) 

 

Postoupení návrhu dlouhodobého záměru kraje ke 

stanovisku ministerstvu  

 

 

do 31. 10. 2002 

(a následně každého sudého 

roku) 

 

Posouzení návrhu ministerstvem a zaslání jeho 

připomínek kraji 

 

 

do 15. 12. 2002 

(a následně každého sudého 

roku) 

 

Vypracování definitivního návrhu, opětné projednání se 

sociálními partnery na krajské úrovni, projednání ve 

volených orgánech kraje, zveřejnění a předání ministerstvu 

 

 

do 31. 3. 2003 

(a následně každého lichého 

roku) 

     

 

V Praze dne 24. června 2002 

 



 

 

PaedDr. Jaroslav Müllner v.r. 

       náměstek ministra 

 

 

 

 

 

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

učebních textů
*
 následující tituly: 

 

 

pro základní školy: 

Karásková, M., Šádek, J. : Start with click, 1. díl 

(učebnice a pracovní sešit) 

2008 Fraus součást 

ucelené řady 

Č.j.: 17412/2002-22; cena:   129+89,00 Kč    

Shipton, P. : Chit Chat 1 (učebnice, pracovní sešit, 2 

kazety pro 1. stupeň ZŠ) 

2008 Oxford 

University 

Press 

součást 

ucelené řady 

Č.j.: 19618/2002-22; cena:   199+150+160,00 Kč    

Trejbal, J. : Matematika pro 8. ročník, 1. díl – polská 

verze 

2008 SPN a.s. součást 

ucelené řady 

Č.j.: 19789/2002-22;       

Kvasničková, D., Danielovská, V. : Prvouka pro 3. 

ročník základní školy (učebnice a pracovní sešit) 

2008 Fortuna součást 

ucelené řady 

Č.j.: 17603/2002-22; cena:  79+49,00 Kč    

Danielovská, V., Tupý, K. : Vlastivěda pro 5. ročník 

základní a obecné školy 

2008 Albra součást 

ucelené řady 

Č.j.: 17179/2002-22; cena:  99,00 Kč    

Červinka, P., Tampír, V. : Přírodní prostředí Země 2008 NČGS součást 

ucelené řady 

Č.j.: 20165/2002-22; cena:  89,00 Kč    

Samson, C. : Alex  a  Zoe 1 (učebnice, cvičebnice, 

audiokazety) 

2008 Mega Books 

International 

součást 

ucelené řady 

Č.j.: 20216/2002-22; cena:  266+175+640,00 Kč    

Rabiňáková, D. a kol. : Právo pro každého 2008 Partners 

Czech 

součást 

ucelené řady 

Č.j.: 20343/2002-22; cena:  380,00 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. 



Bradáčová, L., Staudková, H. : Pracovní sešit pro kluky 

a holčičky druhých ročníků k učebnici Český jazyk 2, 1. 

a 2. díl 

2008 Alter součást 

ucelené řady 

Č.j.: 17076/2002-22; cena:  60,00 Kč    

 

pro střední školy: 

Lepil, O. : Fyzika pro gymnázia - Optik 2008 Prometheus  

Č.j.: 17050/2002-23; cena: 84,00 Kč    

Valenta, M., Müller, O. : Občanská nauka pro střední 

odborná učiliště - II 

2008 SPN a.s.  

Č.j.: 17134/2002-23; cena: 89,00 Kč    

Štulc, M., Gőtz, A. :  Životní prostředí 2008 NČGS  

Č.j.: 19528/2002-23; cena:  83,00 Kč    

kol. : einFach gut 1. díl (učebnice s pracovním sešitem, 

audiokazety) 

2008 Fraus součást 

ucelené řady 

Č.j.: 17819/2002-22; cena:  189+149,00 Kč    

Rabiňáková, D. a kol. : Právo pro každého 2008 Partners 

Czech 

součást 

ucelené řady 

Č.j.: 20343/2002-22; cena:  380,00 Kč    

Novák, P. : Instalace plynovodů pro učební obor 

instalatér 

2008 Sobotáles  

Č.j.: 19858/2002-23; cena:  149,00 Kč    

Kostečka, J. : Český jazyk pro 3. ročník gymnázií 2008 SPN a.s.  

Č.j.: 20060/2002-23; cena:  95,00 Kč    

 

 

 

pro zrakově postižené: 

Chalupa, P., Horník, S.: Zeměpis pro 8. a  9. ročník ZŠ 

– Zeměpis České republiky 

2008 Knihovna 

K.E.M. 

 

Č.j.: 19095/2002-24; cena: 595,00 Kč    

 

 

 

 
 

Ztráta razítek 

 

Dne 22.5.2002 došlo ke ztrátě l ks obdélníkového razítka s textem: 

 

ZVLÁŠTNÍ ŠKOLA, 

ŽLUTICE, 
Poděbradova 396 

 
Písemnosti opatřené tímto razítkem po 22.5.2002 je třeba považovat za neplatné. 

Čj. 19 851/2002-20 



 

 


