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ČÁST NORMATIVNÍ 

________________________________________________________________ 
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Dohoda 

 

mezi 

 

vládou České republiky 

 

a 

 

vládou Spolkové republiky Německo 

 

o 

 

školské spolupráci 



 
 
 
 
 
 

Vláda České republiky 

 

 

a 

 

 

vláda Spolkové republiky Německo 
 

      
 
 
 
 

usilujíce o upevnění vztahů mezi oběma státy a o prohloubení vzájemného 
porozumění, 
 

vedeny přáním významně přispět lepší znalostí německého jazyka a kultury   
v českém národě k dalšímu upevňování kulturních vztahů  mezi oběma státy,  
 
přesvědčeny, že zavedení specifických forem výuky německého jazyka  
ve vybraných českých školách významně přispěje k prohloubení kulturních vztahů 
mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo, k rozsáhlé podpoře 
výuky německého jazyka a k vzájemnému poznávání dějin a kultury, 
 

s úmyslem prohloubit školskou spolupráci  dohodnutou ve Smlouvě mezi 
Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo  
o dobrém sousedství a přátelské spolupráci ze dne 27. února 1992  

 
a s ohledem na Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Spolkové 
republiky Německo o kulturní spolupráci ze dne 30. září 1999 
 
 
se dohodly takto: 
 
 
 

Článek 1 
 
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo  
o školské spolupráci (dále jen ”Dohoda o školské spolupráci”)  upravuje   školskou 
spolupráci mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo se zřetelem  
ke  školám v České republice, na kterých mohou žáci získat vysvědčení  o vykonání 
německých zkoušek. 
 



Článek 2 
 
Příslušný orgán České republiky zřizuje po dohodě s vládou Spolkové republiky 
Německo na vybraných gymnáziích  v České republice  

 
a) třídy se specifickými formami rozšířené výuky německého jazyka  (dále jen: ”třídy  

s programem "Německý jazykový diplom II"”) s cílem umožnit žákům získat Druhý 
stupeň Německého jazykového diplomu (dále jen: "Jazykový diplom II") Stálé 
konference ministrů školství zemí Spolkové republiky Německo (dále jen: 
”Konference ministrů školství”). Jazykový diplom II platí jako doklad, kterým se 
prokazují znalosti německého jazyka nezbytné ke studiu na vysoké škole  
ve Spolkové republice Německo, 

 
b) třídy se specifickými formami rozšířené výuky německého jazyka a výukou dalších 

vybraných předmětů v německém jazyce (dále jen: "dvojjazyčné sekce ") s cílem 
zprostředkovat žákům těchto sekcí vedle znalostí německého jazyka také 
potřebné znalosti v dalších vybraných předmětech vyučovaných v německém 
jazyce, jež jim umožní získat německé maturitní vysvědčení, a tím i všeobecnou 
způsobilost ke studiu na německých vysokých školách. 

 
 
 

Článek 3  
 

(1) Pøíslušný orgán Èeské republiky vytváří prostorové a organizační předpoklady  
pro úspěšnou výuku německého jazyka a výuku dalších vybraných předmětů  
v německém jazyce ve školách uvedených v článku 2. 

 
(2) Pøíslušný orgán Èeské republiky zajišťuje prostřednictvím příslušné školy nebo 

jiného příslušného zaměstnavatele zaměstnání potřebných českých a německých 
učitelů. Na školách s dvojjazyčnou sekcí jmenuje ředitel příslušné školy jednoho 
německého učitele jako zástupce ředitele pro tuto sekci (dále jen: ”vedoucí 
dvojjazyčné sekce”). 

 
(3) Pøíslušný orgán Èeské republiky  zajistí, aby výuka německého jazyka a výuka 

dalších vybraných předmětů v německém jazyce, které mají vést k získání 
Jazykového diplomu II, nebo k získání  všeobecné způsobilosti ke studiu  
na německých vysokých školách, byla organizována školskými orgány České 
republiky podle německých osnov platných pro toto vzdělávání. 

 
(4) Žáci dvojjazyčných sekcí konají na závěr studia maturitní zkoušku, po jejímž 

úspěšném vykonání získávají vysvědčení o všeobecné způsobilosti ke studiu  
na německých vysokých školách a české maturitní vysvědčení, opravňující  
k tomu, aby se ucházeli o přijetí na vysoké školy nebo vyšší odborné školy 
v České republice. 

 
 
 
 
 



Článek 4 
 

(1) Vláda Spolkové republiky Německo prohlašuje, že je připravena v rámci svých 
možností podporovat školy uvedené v článku 2 této Dohody o školské spolupráci. 
Za tímto účelem zprostředkuje a vyšle učitele, navrhne vedoucí(ho) dvojjazyčné 
sekce a jmenuje pověřence pro konání zkoušek. 

 
(2) Pedagogická podpora poskytovaná německou stranou se může dále týkat: 

a) pedagogické poradenské činnosti,  
b) poskytování učebnic a výukového materiálu, jakož i spolupráce při vývoji a 

tvorbě učebnic, 
c) účasti českých učitelů v kursech dalšího vzdělávání, 
d) využívání možností, které nabízejí rozhlas a televize pro znalost a šíření 

německého jazyka, 
e) zahrnutí žáků škol uvedených v článku 2 této Dohody o školské spolupráci   

do výměnných pobytů českých a německých žáků. 
 
 
 

Článek 5 
 
(1) Podrobnosti týkající se zprostředkovávání a vysílání německých učitelů  

k působení na školy v České republice jsou upraveny zvláštní  dohodou. 
 
(2) Doplňující ustanovení týkající se pracovních podmínek a vzájemných kompetencí  
      německých učitelů zprostředkovaných k působení na školách s dvojjazyčnou 

sekcí, včetně vedoucího dvojjazyčné sekce, jsou upraveny přílohou, která je  
nedílnou součástí této Dohody. Pro postavení německých učitelů platí ustanovení  
Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové  republiky Německo  
o kulturní spolupráci ze dne 30. září 1999. 

 
 
 

Článek 6 
 

(1) Třídy škol podle čl. 2 této Dohody mohou navštěvovat i němečtí státní příslušníci 
a žáci z třetích států, pokud splní podmínky pro přijetí. 

 
(2) O přijetí těchto žáků rozhoduje ředitel školy na základě vyjádření příslušného 

vedoucího dvojjazyčné sekce.  
 
 
 

Článek 7 
 

(1)   Dvojjazyčná sekce zahrnuje šest (osm) po sobě jdoucích ročníků. Vyučovacími 
jazyky jsou jazyk český a jazyk německý. V prvních dvou (čtyřech) ročnících, kdy 
žáci dokončují povinnou školní docházku, je vyučovacím jazykem jazyk český.  
Od třetího (pátého) ročníku přistupuje jako druhý vyučovací jazyk jazyk německý. 

 



(2)  Rozsah výuky německého jazyka a výuky vybraných předmětů vyučovaných  
v německém jazyce v jednotlivých ročnících se stanoví v učebních plánech. 

 
(3) Výuka vybraných předmětů vyučovaných v německém jazyce zahrnuje nejméně 

matematiku, dva pøírodovìdné pøedmìty (fyziku, chemii, biologii) a dìjepis  
s výjimkou èeských dìjin vyuèovaných v èeském jazyce. 

 
(4) Celkový počet týdenních vyučovacích hodin sestávající z části vyučování 

vedeného v českém jazyce a z části vyučování vedeného v německém jazyce se 
      pro jednotlivé ročníky stanovují dohodou mezi Ministerstvem školství, mládeže a  
     tělovýchovy České republiky a Konferencí ministrů školství (dále jen: ”příslušné  

orgány"). 
 
(5) Pro předměty vyučované v německém jazyce platí na základě dohody 

příslušných orgánů  stanovené a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
České republiky schválené německé osnovy a směrnice. V posledních dvou 
ročnících se uskutečňuje vyučování těchto předmětů podle obsahů učiva a 
pracovních metod, které jsou platné pro poslední ročníky gymnaziálního 
vzdělávání ve Spolkové republice  Německo a které byly dohodnuty  
s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

 
 

 
Článek 8 

 
(1) Pro zkoušku k získání Jazykového diplomu II a pro zkoušku k získání  

všeobecné způsobilosti ke studiu na německých vysokých školách platí 
zkušební řády Konference ministrů školství vždy v platném znění. V předmětu 
Český jazyk a literatura a předmětech vyučovaných v českém jazyce konají žáci 
maturitní zkoušku podle platných právních předpisů České republiky. 

 
(2) Zkoušky k získání Jazykového diplomu II se konají ve škole za předsednictví 

německého učitele pověřeného centrálním výborem pro německý jazykový 
diplom Konference ministrů školství. 

 
(3) Při zkoušce k získání všeobecné způsobilosti ke studiu na německých 

vysokých školách je předsedou zkoušky pověřenec Konference ministrů školství. 
Členem zkušební komise je také zástupce jmenovaný příslušným orgánem 
české smluvní  strany.  

 
(4)  Při maturitní zkoušce v  předmětu Český jazyk a literatura a předmětech 

vyučovaných v českém jazyce je předsedou zkušební komise pověřenec 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

 
(5) Při zkoušce k získání všeobecné způsobilosti ke studiu na německých 

vysokých školách zaujímá povinný předmět Český jazyk a literatura postavení 
mateřského jazyka ve smyslu ustanovení Zkušebního řádu. 

 
 



Článek 9 
 

(1) Tato Dohoda o školské spolupráci vstoupí v platnost dnem, kdy budou obě 
vlády navzájem notifikovat, že potřebné  vnitrostátní požadavky pro vstup 
v platnost jsou splněny. Rozhodující je den doručení poslední notifikace. 

  
(2)  Tato Dohoda se uzavírá na dobu deseti let. Prodlužuje se automaticky vždy  

o dalších pět let, pokud ji jedna z obou vlád diplomatickou cestou písemně 
nevypoví nejpozději dva roky před uplynutím doby její platnosti.  

(3) V případě vypovězení této Dohody o školské spolupráci se ukončí opatření 
sjednaná v této Dohodě o školské spolupráci na konci toho školního roku,  
ve kterém smlouva pozbude platnosti. 

 
 
 
 
 
 

Dáno v Praze dne 20.prosince 2000 ve dvou původních vyhotoveních, každé v 
jazyce českém  a jazyce německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost. 

 
 
 
 
 

 
   Eduard Zeman, v.r.                               Hagen von der Wenge Graf Lambsdorff, v.r. 

Za vládu České republiky                Za vládu Spolkové republiky Německo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha 

k 

Dohodě 

mezi 

vládou České republiky 

a 

vládou Spolkové republiky Německo 

o 

školské spolupráci 
 

 

 

 

 

 
 
 

Cílem této přílohy je zajištění úzké spolupráce mezi českými školami s 

dvojjazyčnými sekcemi a německými učiteli vysílanými k působení na tyto 

školy na základě doplňujících ustanovení týkajících se pracovních podmínek a 

vzájemných kompetencí. 
 
 
 
A. Všeobecná ustanovení 
 
 
1. Před uzavřením pracovní smlouvy s novým německým učitelem se zasílají 

podklady vedoucímu dvojjazyčné sekce na příslušné škole, jenž po posouzení 
odborné a pedagogické způsobilosti navrhne řediteli školy přijetí do zaměstnání.  
Předpokladem pro uzavření pracovní smlouvy s učiteli, kteří jsou ve služebním  
poměru ve Spolkové republice Německo, je uvolnění dotyčného učitele jeho 
německým zaměstnavatelem.  
 
 

2. V případě závažných odborných výhrad vyzve vedoucí dvojjazyčné sekce  
po odsouhlasení ředitelem školy dotyčného učitele k nápravě zjištěných 
nedostatků, k nimž byly výhrady. Pokud vážné výhrady, na nichž se shodli vedoucí 
dvojjazyčné sekce s ředitelem školy, trvají, může německá strana předčasně 
odvolat uvolnění učitele ze služebního poměru té které země Spolkové republiky 
Německo. 



Předčasné ukončení uvolnění vedoucího dvojjazyčné sekce je možné pouze  
ve shodě mezi Ministerstvem zahraničních věcí Spolkové republiky Německo a 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Po dohodě  
s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky musí 
Ministerstvo zahraničních věcí Spolkové republiky Německo nejprve vedoucího 
dvojjazyčné sekce vyzvat, aby chování, jež je mu vytýkáno, změnil. 
 

3. Při předčasném odchodu učitele bude Spolkový úřad pro správu - Ústředna  
pro školství v zahraničí - usilovat v rámci možností o zprostředkování nového 
učitele. 

 
4. Němečtí učitelé mohou být při vyučování navštěvováni zástupci odpovědných 

českých školských orgánů, vedoucím dvojjazyčné sekce, zástupci Spolkového 
úřadu pro správu - Ústředny pro školství v zahraničí  a pověřencem Konference 
ministrů školství.  

 
5. V případě služebních záležitostí jsou jak vedoucí dvojjazyčné sekce, tak němečtí 

učitelé povinni dodržovat příslušný úřední postup.  
 
 
B. Vedoucí   dvojjazyčné sekce 
 
1. Ministerstvo zahraničních věcí Spolkové republiky Německo navrhne Ministerstvu 

školství, mládeže a tělovýchovy České republiky jako vedoucího dvojjazyčné 
sekce kvalifikovaného pedagoga na období nejvýše 8 let.  

 
2. Vedoucí dvojjazyčné sekce je po řediteli školy nadřízeným německých učitelů. 

Pedagogické pokyny uděluje v dohodě s ředitelem školy. K tomu je nezbytná úzká 
spolupráce mezi ředitelem školy a vedoucím dvojjazyčné sekce, stejně jako stálé 
vzájemné konzultování všech otázek týkajících se dvojjazyčné sekce. 

 
 
C. Úkoly a kompetence vedoucího dvojjazyčné sekce  
 
1. Cíle a obsahy vyučování 
 
a) Vedoucímu dvojjazyčné sekce přísluší odborná a metodicko-didaktická 

koordinace výuky  v německém jazyce a s ní spojených úkolů. Vedoucí 
dvojjazyčné sekce zabezpečuje nezbytný soulad mezi německou jazykovou 
sekcí a celou školou. 

 
b)   Vedoucí dvojjazyčné sekce při práci s osnovami a při kontrole dodržování osnov  

předmětů vyučovaných v německém jazyce dbá na plnění vzdělávacích cílů  
německých osnov a na dodržování předpisů České republiky.  

    
c) Schválení osnov pro vzdělávací cykly, které vedou k získání německých 

vysvědčení o ukončení studia, zajišťuje u příslušných německých úřadů vedoucí 
      dvojjazyčné sekce. 
 



d) Při zkouškách z německého jazyka a z předmětů konaných v německém jazyce 
přebírá vedoucí dvojjazyčné sekce úkoly, jež mu přísluší v rámci platného 
maturitního zkušebního řádu. 
 

 
2. Učitelé 

 
a) Vedoucí dvojjazyčné sekce navštěvuje pravidelně německé učitele při vyučování, 

v každém případě pak během prvního služebního roku a před případným 
prodloužením pracovního poměru. Vedoucí dvojjazyčné sekce vypracovává 
záznam o práci učitele v hodině, který předkládá řediteli školy na vědomí. Ředitel 
školy předloží záznam o práci učitele v hodině Ministerstvu školství, mládeže a 
tělovýchovy České republiky na vědomí před rozhodnutím o prodloužení 
pracovního poměru. 

 
b) O případném uvolnění německých učitelů z vyučování rozhoduje ředitel školy  

po předchozím vyjádření vedoucího dvojjazyčné sekce. 
 
 
3. Organizace školy 
 
a) Vedoucí dvojjazyčné sekce zajišťuje po dohodě s ředitelem školy vyučování  

v německém jazyce po odborné a organizační stránce.  
 
b)  Vedoucí dvojjazyčné sekce je  zodpovědný za komunikaci s příslušnými  

německými úřady (zastupitelský úřad, Spolkový úřad pro správu - Ústředna  
pro školství v zahraničí, Konference ministrů školství). 

 
c)  Vedoucí dvojjazyčné sekce společně s ředitelem školy zastupuje dvojjazyčnou  

sekci vůči žákům,   rodičům a veřejnosti.  
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Dohoda 

 

mezi 

 

vládou České republiky 

 

a 

 

vládou Spolkové republiky Německo 

 

o 

 

vysílání německých učitelů 

 

na školy 

 

v České republice 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

Vláda České republiky 

 

a 

 

vláda Spolkové republiky Německo 
 

      
 
 

 
usilujíce o další rozvíjení a prohloubení spolupráce mezi Českou republikou a 
Spolkovou republikou Německo, 
 

přejíce si ve spolupráci se školami v České republice vysíláním německých 
učitelů podpořit výuku německého jazyka, 
 

jsouce přesvědčeny, že lepší znalost německého jazyka a kultury v České 
republice může významně přispět k dalšímu upevňování kulturních vztahů mezi 
oběma státy 
 
a s ohledem na Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky 
Německo o kulturní spolupráci ze dne 30. září 1999 
 
se dohodly takto: 
 
 
 
 
 

Článek 1 
 
Cílem Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o 
vysílání německých učitelů na školy v České republice (dále jen ”Dohoda  
o vysílání”) je školská spolupráce prostřednictvím zprostředkovávání německých 
učitelů na přání příslušného orgánu České republiky k působení na školách v České 
republice. Úkolem učitelů je, aby vedle své vyučovací činnosti přispěli ve spolupráci 
se školskými odborníky České republiky k budování česko-německých dvojjazyčných 
sekcí (dále jen: ”dvojjazyčné sekce”) ve vybraných školách České republiky. 
 
 

Článek 2 
 
1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky sdělí vládě Spolkové 
republiky Německo diplomatickou cestou devět měsíců před každým začátkem 
školního roku požadovaný počet učitelů se seznamem příslušných škol  
v České republice, vyučovacích předmětů a požadovaných pedagogických a 
odborných způsobilostí. 
 



2. Vláda Spolkové republiky Německo předá Ministerstvu školství, mládeže a 
tělovýchovy České republiky nejpozději tři měsíce před zahájením školního roku, 
popř. před zahájením činnosti učitelů, diplomatickou cestou jména, přehled 
vyučovacích předmětů a doklad o získání pedagogické a odborné způsobilosti  
všech učitelů, jejichž vysláním k zaměstnání v České republice zamýšlí Spolková 
republika Německo podpořit spolupráci. V tomto sdělení se kromě časového období, 
po které má platit příslib podpory, uvedou jako návrh také příslušné předměty a školy 
v České republice, na nichž mají jednotliví učitelé působit. 
 
 

Článek 3 

 
1. Učitelé uvedení v článku 2 uzavírají s příslušnými českými školami nebo jinými 
příslušnými českými zaměstnavateli pracovní smlouvu, která  podléhá českému 
pracovnímu právu.  V souladu s českými zákony mají němečtí učitelé nárok  
na nemocenské pojištění. 
 
2. Pokud si zaměstnavatel a pracovník přejí prodloužení pracovního poměru, 
dohodnou se na této skutečnosti včas, nejpozději však 6 měsíců před skončením 
pracovního poměru. 
 
3. Jakožto odměnu sjednanou v pracovní smlouvě obdrží učitelé vyslaní  
dle programu  od příslušné školy plat určený podle českých právních předpisů. Plat 
se vyplácí i v době prázdnin. 
 

4. Příslušný orgán České republiky bude nápomocen učitelům při pronájmu 
/obstarání  bytů nebo zařízených ubytování. 
 
 

Článek 4 
 
1. Na učitele uvedené v článku 2 a jejich rodinné příslušníky se uplatní statutárně 
právní ustanovení článku 15 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové 
republiky Německo o kulturní spolupráci ze dne 30. září 1999 včetně zvýhodnění, 
která jsou jeho obsahem. 
 
2. Na základě výše uvedené Dohody nepotřebují vyslaní učitelé k výkonu svého 
povolání žádné zvláštní  povolení k zaměstnání v České republice. 
 
 

Článek 5 
 

Příslušný orgán  České republiky jmenuje kontaktního pracovníka pro jednání, který 
bude jakožto kontaktní osoba nápomocen německým učitelům při projednávání 
úkolů, kterými byli pověřeni. Ke služebním jednáním kontaktního pracovníka 
s německými učiteli dochází prostřednictvím koordinátora jmenovaného německou 
stranou. 
 

Článek 6 
 



V otázkách odpovědnosti za škody jsou němečtí učitelé postaveni naroveň 
českým učitelům. 
 
 

Článek 7 
 
1.    Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy budou obě vlády navzájem 
notifikovat, že potřebné  vnitrostátní požadavky pro vstup v platnost jsou splněny. 
Rozhodující je den doručení poslední notifikace. 
 
2.    Tato Dohoda o vysílání učitelů se uzavírá na dobu neurčitou. 
 
3.    Každá smluvní strana může Dohodu o vysílání učitelů diplomatickou cestou 
písemně vypovědět. Platnost Dohody o vysílání učitelů končí šest měsíců  
po obdržení výpovědi druhou smluvní stranou. 
 
 
 
 
 
 
 
Dáno v Praze dne 20.prosince 2000 ve dvou původních vyhotoveních, každé 

v jazyce českém  a jazyce německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost. 

 
 
 
 
 
 
 
   Eduard Zeman, v.r.     Hagen von der Wenge Graf Lambsdorff, 
v.r. 
Za vládu České republiky           Za vládu Spolkové republiky Německo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYHLÁŠKA č. 72/2003 Sb. 

 

ze dne  26. února  2003 

 

o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností při konkursním řízení 

na vybrané funkce v oblasti školství 

 



 

Ministerstvo školství, mládeže  a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") stanoví podle 

§ 13 písm. b) zákona  č. 564/1990  Sb., o  státní správě  a samosprávě ve školství (dále jen 

"zákon"): 

 

 

 

Sestavování a složení konkursních komisí
 

 

 

§ 1 

 

 

     (1)  Konkursní komisi  (dále jen  "komise") sestavuje  a její členy včetně předsedy jmenuje 

nejpozději 30  dní před  konáním konkursního řízení (dále jen ”konkurs”) ten,  kdo je 

oprávněn jmenovat osoby do funkce, na niž se  konkurs koná.   

   

 

     (2)  Zřizovatel pověří svého zaměstnance funkcí tajemníka komise,  který organizačně a 

administrativně zabezpečuje jednání komise. Tajemník není členem komise. 

 

    

     (3)  Složení  komise lze  měnit nejpozději  do dne  zahájení její činnosti v souladu s § 3 

odst. 2. Pokud  po zahájení činnosti komise některý její člen přestane vykonávat funkci člena 

komise, nového člena jmenuje zřizovatel.  

 

 

 

§ 2 

      

 

     (1)  Za členy  komise jsou   v  případě konkursu na funkci ústředního školního inspektora 

jmenováni: 

a) tři vedoucí zaměstnanci v  ministerstvu,  z toho jeden  za  oblast  vzdělávání v rámci 

výchovně vzdělávací soustavy,
1)

 jeden za  oblast ekonomickou a jeden za oblast správní 

nebo kontrolní, 

b) jeden  odborník v oblasti  školní  inspekce,   

c) jeden  odborník v  oblasti  státní  správy a samosprávy ve  školství,   

d) jeden  odborník v oblasti vzdělávání  v rámci výchovně vzdělávací soustavy.
1)

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1) § 1 odst. 1 zákona č.  29/1984 Sb., o soustavě základních škol,  středních  škol a  vyšších odborných  škol 

(školský  zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 138/1995 Sb. 

 

 

 



 

(2)  Za členy  komise jsou v  případě konkursu  na funkci školního inspektora jmenováni: 

a) dva školní inspektoři České školní inspekce, 

b) dva členové určení ministerstvem v  oblasti  vzdělávání v rámci výchovně vzdělávací 

soustavy,
1)

 oblasti ekonomické, správní nebo kontrolní, 

c) jeden odborník v oblasti školní inspekce, 

d) jeden odborník v oblasti státní správy ve školství. 

 

 

     (3) Za členy  komise jsou  v  případě konkursu  na funkci ředitele školy, ředitele 

předškolního zařízení nebo ředitele školského zařízení 
2)

 zřizovaných ministerstvem podle 

§ 12 zákona jmenováni: 

a) jeden člen určený ministerstvem v oblasti vzdělávání v rámci výchovně vzdělávací 

soustavy,
1)

 v oblasti ekonomické, správní nebo kontrolní, 

b) jeden člen určený obcí podle sídla  příslušné školy, předškolního zařízení nebo školského 

zařízení, 

c) dva odborníci v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení podle druhu a typu 

příslušné školy, předškolního zařízení nebo školského zařízení, 

d) jeden pedagogický pracovník příslušné školy, předškolního zařízení nebo školského 

zařízení, 

e) jeden školní inspektor České školní inspekce, 

f) jeden člen rady školy 
3)  

v případě, je-li na příslušné škole zřízena.
     

 

 

 

     (4) Za  členy komise jsou  v případě  konkursu na funkci ředitele školy, ředitele 

předškolního zařízení  nebo ředitele školského zařízení 
2) 

zřizovaných krajem podle § 16 

zákona jmenováni: 

a) dva členové určení zřizovatelem školy, předškolního zařízení nebo školského zařízení, 

b) jeden člen určený odborem školství krajského úřadu, 

c) jeden odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení podle druhu a typu   

příslušné školy, předškolního zařízení nebo školského zařízení, 

d) jeden pedagogický pracovník příslušné školy, předškolního zařízení nebo  školského 

zařízení, 

e) jeden školní inspektor České školní inspekce, 

f) jeden člen rady školy v případě, je-li na příslušné škole zřízena. 

 

     (5) Za členy  komise jsou  v případě konkursu na funkci ředitele školy, ředitele 

předškolního zařízení nebo ředitele školského zařízení 
2)

 zřizovaných obcí podle § 14 odst. 2 

zákona jmenováni: 

a) dva členové určení zřizovatelem školy, předškolního zařízení nebo školského zařízení, 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     2) Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č. 31/1984 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., 

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

132/2000 Sb., zákona č. 109/2002 Sb., zákona č. 284/2002 Sb.  

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

znění pozdějších předpisů. 

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

zařízeních a preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.  

   3) § 17c zákona č. 564/1990 Sb., ve znění zákona č.139/1995 Sb., zákona č. 284/2002 Sb. 



 

 

b)  jeden člen určený odborem školství krajského úřadu,       

c) jeden odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení podle druhu a typu 

příslušné  školy, předškolního zařízení nebo školského zařízení, 

d) jeden  pedagogický pracovník příslušné školy, předškolního zařízení nebo  školského 

zařízení,  

e) jeden školní inspektor České školní inspekce, 

f) jeden člen rady školy 
3)

 v případě, je-li na příslušné škole zřízena. 

 

 

     (6) Za členy  komise jsou v  případě konkursu  na funkci ředitele školy, ředitele 

předškolního zařízení nebo ředitele školského zařízení zřizovaných obcí se souhlasem 

ministerstva podle § 14 odst. 7 zákona jmenováni: 

a) dva členové určení zřizovatelem školy, předškolního zařízení nebo školského zařízení, 

b) jeden člen určený odborem školství krajského úřadu, 

c) jeden odborník v oblasti  státní správy ve školství, organizace a řízení podle druhu a typu 

příslušné školy, předškolního zařízení nebo školského zařízení, 

d) jeden pedagogický pracovník příslušné školy, předškolního zařízení nebo školského 

zařízení,  

e) jeden školní inspektor České školní inspekce, 

f) jeden člen rady školy 
3)

 v případě, je-li na příslušné škole zřízena. 

 

 

     (7)  Zřizovatel může přizvat  k jednání komise v případě potřeby další  odborníky s hlasem 

poradním,  kteří  nejsou  členy  komise  podle § 1 odst. 1.  

 

   

     (8) Jmenovat  komisi   bez   pedagogického pracovníka příslušné školy, předškolního 

zařízení nebo školského zařízení lze: 

a) u základních škol, které nemají všechny ročníky
4)

  a ve kterých  se všichni pedagogičtí   

pracovníci hlásí do konkursu, 

b)  u nově vzniklých škol, předškolních zařízení nebo školských zařízení, 

c)  při slučování škol, 
5)

 nebo 

d)  při slučování předškolních nebo školských zařízení.
6) 

 

Činnost komise 

§ 3 

 

(1) Komise na základě požadavků stanovených zřizovatelem vhodným způsobem 

veřejně oznámí: 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4 )§ 6 odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 138/1995 Sb. 

5) § 2 odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění zákona 171/1990 Sb., zákona 138/1995 Sb., zákona č. 284/2002 

Sb. 

6) § 1 odst. 1 zákona č. 76/1978 Sb., ve znění zákona č. 390/1991 Sb., zákona č. 138/1995 Sb. 

 



 

a) název funkce a školy, školského zařízení nebo předškolního zařízení, kde má být funkce 

vykonávána, 

b) kvalifikační předpoklady stanovené zvláštními právními předpisy, 
7)

  

c) název a adresu zřizovatele, kterému se  podávají přihlášky, 

d) náležitosti přihlášky a termín jejího podání. 

 

 

(1) Komise zahájí  svou  činnost  po svém jmenování zřizovatelem.  Členové komise, 

tajemník a přizvaní odborníci podepíší prohlášení o zachování mlčenlivosti 
8)

, a to i 

po ukončení tohoto konkursu, o skutečnostech, s nimiž se seznámili v jeho průběhu. 

 

 

(2) Jednání komise je neveřejné. 

 

 

     (4)  Komise   posoudí,  zda   přihlášky  vyhovují   požadavkům uvedeným  v   odstavci  1 

písm.  b)  a  d)  a zda uchazeči budou podrobeni  testu  prokazujícímu  znalost  problematiky  

v oblasti školství,  mládeže  a  tělovýchovy  (dále  jen  "znalostní  test"), a  dále navrhuje  

zřizovateli vyřazení uchazečů, kteří nesplnili podmínky stanovené v odstavci 1 písm. b)  a d).  

Přihlášku podanou  po termínu  podle  odstavce 1 písm. d)  vrátí předseda komise  zpět 

uchazeči bez dalšího projednání s uvedením důvodu vrácení. 

 

 

     (5)  Komise zasílá doporučeně na doručenku na adresu uvedenou uchazečem nejpozději 14 

dní před dnem konání konkursu pozvánky  ke konkursu, v nichž  je uvedeno  místo,  datum a 

hodina konání konkursu. 

 
 

     (6) Komise je schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny členů komise 

včetně předsedy. 

 

 

     (7) Po  ukončení řízených rozhovorů  si členové komise  vyžádají  od  odborníků 

přizvaných  podle  §  2  odst. 7  odborná vyjádření. 

      

 

§ 4 

 

 

     (1) Komise  posuzuje vhodnost  uchazeče na  základě přihlášky a řízeného  rozhovoru 

trvajícího  nejméně  15  minut a  nejdéle 60 minut, zároveň se přihlíží k dosavadním 

výsledkům uchazeče zejména v jeho funkcích v resortu školství, mládeže a tělovýchovy. 

Uchazeči mohou být  dále   hodnoceni   na   základě   znalostního   testu   sestaveného  komisí  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7) Vyhláška č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech 

kvalifikace výchovných poradců.  

8) Zákon č. 101/2000 Sb., o  ochraně  osobních  údajů  a  změně  některých  zákonů,  ve znění    

zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 

310/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb.  



 

v trvání maximálně 60 minut.   Otázky znalostního testu,  kritéria a podmínky   hodnocení   

tohoto   testu    stanoví    komise.  V rámci posuzování a hodnocení uchazečů v konkursu musí 

být stanoveny stejné podmínky pro všechny uchazeče. 

 

 

     (2) V návaznosti na přihlášku, řízený rozhovor, dosavadní výsledky  uchazeče zejména 

v jeho  funkcích  v resortu  školství, mládeže a tělovýchovy,  případně   znalostní  test a 

vyjádření  odborníků  podle § 3 odst.  7  se komise usnáší hlasováním o vhodnosti uchazeče. 

Vhodným  uchazečem  je  takový  uchazeč,  který  získal  nadpoloviční počet kladných hlasů 

přítomných členů komise. V případě rovnosti hlasů při hlasování rozhoduje hlas předsedy.   

Předseda komise  do zápisu  podle odstavce  8 uvede, zda: 

a) pro výkon funkce není vhodný žádný účastník, 

b) pro výkon funkce je vhodný jeden z účastníků, nebo 

c) pro výkon funkce jsou vhodní dva nebo více účastníků. 

 

 

     (3) V případě, že se komise usnesla na základě odstavce 2, že pro výkon funkce jsou  

vhodní dva a více účastníků, sestaví následně každý člen komise vlastní pořadí těchto  

účastníků, a to od nejvhodnějšího po nejméně vhodného účastníka. Pořadí účastníků předají 

všichni členové komise předsedovi komise. 

 

 

     (4) Předseda komise po obdržení pořadí účastníků podle odstavce 3 za účasti všech 

přítomných členů komise provede celkové vyhodnocení konkursu na základě odstavce 5 a určí 

konečné pořadí účastníků konkursu. 

 

 

     (5) Prvním v pořadí se stává účastník s nejnižším součtem umístění podle pořadí 

jednotlivých členů komise, přičemž jedno nejlepší a jedno nejhorší hodnocení každého 

z účastníků se nezapočítává; jsou-li všechna umístění účastníka stejná, nezapočítávají se dvě  

z nich. V případě rovnosti nejnižšího součtu umístění více  účastníků se stává prvním v pořadí 

účastník, který získal mimo nejnižší součet umístění  nejvíce prvních míst. Je-li takto 

hodnoceno více účastníků, je rozhodující umístění  účastníka v pořadí předsedy komise. 

 

 

     (6) Po  vyhodnocení   konkursu  vyhlásí  jeho   výsledek  bez zbytečného  odkladu 

předseda  komise za  přítomnosti členů  komise přítomným   účastníkům   konkursu. Účastníci   

konkursu  budou o výsledku konkursu vyrozuměni též  písemnou formou, a to do 7 dnů od 

vyhlášení výsledků konkursu.  

 

 

     (7) Výsledkem se rozumí usnesení komise včetně konečného pořadí účastníků podle 

odstavce 4, u nichž se komise  usnesla na základě odstavce 2, že jsou vhodní pro výkon 

funkce. Konečné pořadí účastníků má pro zřizovatele doporučující charakter.  

 

      

     (8)  O průběhu konkursu pořizuje tajemník komise zápis, který obsahuje: 

a) úplné znění vyhlášení konkursu, 



b) datum a způsob vyhlášení konkursu, 

c) seznam členů komise přítomných při konkursu i s jeho případnými změnami, 

d) seznam účastníků konkursu, 

e) usnesení komise podle odstavce 2, 

f) pořadí účastníků u jednotlivých členů komise podle odstavce 3 a doklad o celkovém pořadí  

účastníků podle odstavce 4, u nichž se komise usnesla na základě odstavce 2, že jsou 

vhodní pro výkon funkce, 

g) otázky znalostního  testu a jeho  vyhodnocení v případě, že byl použit. 

 

 

     (9)  Předseda předá zřizovateli zápis podepsaný všemi členy komise, kteří byli přítomni u 

konkursu, nejpozději do 7 dnů po ukončení konkursu. 

 

 

 

§ 5 

Úhrady nákladů 

 

 

     (1)  Odůvodněné náklady  spojené  s  činností  komise  hradí zřizovatel.  

 

 

     (2)  Náklady  spojené  se  svojí  účastí  v  konkursu nese každý uchazeč sám.  

 

 

 

                                              Přechodná a závěrečná ustanovení 

 

 

§ 6 

 

 

      Konkurs  vyhlášený před nabytím účinnosti této vyhlášky se dokončí podle dosavadních 

právních předpisů. 

 

 

§ 7 

     

 

      Zrušují se:  

1. Vyhláška č. 187/1991 Sb., o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností 

pro konkursní řízení na vybrané funkce v oblasti školství. 

2. Vyhláška č. 251/1996 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy České republiky č. 187/1991 Sb., o sestavování konkursních 

komisí a pravidlech jejich činností pro konkursní řízení na vybrané funkce v oblasti 

školství.  



3. Vyhláška č.  24/2000 Sb., kterou se mění  vyhláška Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky č. 187/1991 Sb., o sestavování konkursních komisí a 

pravidlech jejich činností pro konkursní řízení na vybrané funkce v oblasti školství, 

ve znění vyhlášky č. 251/1996 Sb. 

§ 8 

 

 

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  jejího vyhlášení. 

 

 

 

 

 

 

 

ministryně 

 

JUDr. Buzková v.r. 

 

 

 

 

 

 

Poznámka MŠMT: Vyhláška byla publikována v částce č. 29 Sbírky zákonů, ročník 2003. 

Datum účinnosti od 17. března 2003. 
 

 

 

________________________________________________________________ 

 

ČÁST METODICKÁ 

________________________________________________________________ 
 

 

                                 

             

METODICKÝ POKYN 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  k čerpání  účelově určených finančních 

prostředků  státního rozpočtu v rámci projektu P II SIPVZ, podprogram – Tvorba, 

distribuce  a evaluace softwarových produktů  

Č.j.: 13 255/2003-28 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ”MŠMT”)  k čerpání  účelově 

určených finančních prostředků  státního rozpočtu (dále jen ”dotace”) v rámci projektu P II 



SIPVZ, stanovuje tento metodický postup přidělení, použití a vyúčtování  účelové dotace pro 

nákup výukového softwaru.    

 

Čl. 1 

Způsob přiznání dotace a poskytnutí finančních prostředků 

 

1. Účelová dotace je určena pro základní, střední, speciální školy, školská zařízení v síti škol 

(dále jen ”školy”). 

2. Dotace  budou poskytnuty krajským úřadům, které zajistí rozpis přiznané účelové dotace 

na školy, kterým  krajský úřad rozepisuje a přiděluje finanční prostředky dle odstavce 2. a 

3. § 8 zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších 

předpisů. 

3. Pro poskytnutí dotace soukromým školám platí metodické doporučení č. j. 10 074/2003- 

45 MŠMT pro rozpis rozpočtu regionálního školství z krajského úřadu a Magistrátu 

hlavního města Prahy na jednotlivé školy, předškolní a školská zařízení zařazené do sítě 

škol. 

4. Přímo řízeným organizacím a školám církevním jsou dotace poskytnuty MŠMT. 

5. Pro finanční rok 2003 se stanovuje minimální účelová dotace na 100 žáků ve výši 5000 

Kč. Do tohoto počtu žáků se zahrnují žáci denní formy studia uvedení v příslušných 

statistických výkazech základních, středních, speciálních škol a školských zařízení.  

6. U škol s počtem žáků (výkonů) nižším než 100 zůstává dotace v minimální výši. 

V ostatních případech rozhoduje krajský úřad (resp. MŠMT) ve smyslu tohoto pokynu. 

  

 

 

Čl. 2 

Konečný příjemce účelové dotace a její určení 

 

1. Školy jako příjemce dotace jsou oprávněny využít této dotace podle níže stanovených 

podmínek. Za řádné přijetí, využití a vyúčtování dotace je odpovědný ředitel školy. Dotace 

je vedena v účetnictví školy odděleně.   

2. Takto přiznaná dotace je určena na nákup licencí (multilicencí) výukového a vzdělávacího 

softwaru,  který přispívá ke splnění úkolů SIPVZ. Musí být využita především pro 



podporu uplatnění informačních technologií ve výuce prostřednictvím nákupu výukového 

softwaru uvedeného v Seznamu registrovaného softwaru. Tento Seznam je uveřejněn na 

www.msmt.cz. 

3. Podle stavu registrovaných produktů v Seznamu může být v měsíci září 2003 vydán 

dodatek upravující rozsah účelové dotace.  

4. Dotace není zásadně určena na nákup operačních systémů, utilit a dalších systémových 

programů. Podrobnosti k této problematice jsou uvedeny na webových stránkách  MŠMT. 

 

Čl. 3 

Vyúčtování účelových  prostředků  ředitelem školy 

 

1. Ředitel soukromé školy předloží vyúčtování dotace krajskému úřadu v předem stanovené 

struktuře. Formulář bude k dispozici na webových stránkách MŠMT. 

2. Ředitel církevní školy předloží vyúčtování dotace MŠMT v předem stanovené struktuře. 

Formulář bude k dispozici na webových stránkách MŠMT. 

3. Ostatní organizace předloží vyúčtování svému zřizovateli v předem stanovené struktuře. 

Formulář bude k dispozici na webových stránkách MŠMT. 

4. Finanční vypořádání dotací poskytnutých církevním školám a školským zařízením se řídí 

”Pokynem k vyúčtování dotací poskytnutých církevním školám, předškolním a školským 

zařízením” pro příslušný rok. V případě, že organizace vrací nevyčerpanou dotaci 

v průběhu roku, odvede prostředky po dohodě s poskytovatelem na výdajový účet MŠMT, 

ze kterého byly poskytnuty.  

5. Finanční vypořádání dotací poskytnutých přímo řízeným organizacím MŠMT se řídí 

”Metodickým pokynem k finančnímu vypořádání vztahů se státním rozpočtem” pro 

příslušný rok. V případě, že organizace vrací nevyčerpanou dotaci v průběhu roku, odvede 

prostředky po dohodě s poskytovatelem na výdajový účet MŠMT, ze kterého byly 

poskytnuty.  

 

Čl. 4 

Vyúčtování účelových prostředků krajskými úřady 

 

1. Účelově určené  dotace musí být vypořádány v souladu s vyhláškou MF č. 531/2002 Sb.,  

kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání se státním rozpočtem a 



Metodickým pokynem MŠMT k finančnímu vypořádání vztahů se státním rozpočtem za 

příslušný kalendářní rok.  

2. V případě, že krajský úřad vrací nevyčerpanou dotaci v průběhu roku, odvede prostředky 

po dohodě s poskytovatelem na výdajový účet MŠMT, ze kterého byly poskytnuty. 

3. Nevyčerpané   finanční   prostředky   musí  pak  být  v rámci finačního vypořádání 

odvedeny  na   depozitní   účet   MŠMT  č. 6015-821001/ 0710 v souladu s výše 

citovanými předpisy.  

4. Krajské úřady předloží souhrnné vyhodnocení čerpání dotace podle článku 3, odstavec 1. a 

3.  tohoto pokynu. 

 

Čl. 5 

Závěrečné  ustanovení 

 

Tento pokyn nabývá účinnosti dne  1. dubna  2003. 

 

 

 

 

 

             JUDr. Petra Buzková, v.r.  

             ministryně školství, tělovýchovy a mládeže  

   

 

 

 

Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy 

 

Č. j. 12 050/03-22 

V Praze dne 4. března 2003 

 

 

 

Pokyn MŠMT 

k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí 

do vzdělávacích programů 

 

Čl. 1 



 Tento pokyn se vydává k zařazení problematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do 

obsahu vzdělávání ve školách.  

 

Čl. 2 

Platné učební dokumenty se doplňují dodatkem k učebním dokumentům ”Ochrana člověka 

za mimořádných událostí”, č. j. 13 586/03-22, ze dne 4. března 2003. 

 

 

Čl. 3 

Podrobnější informace a doporučení uvádí metodická příručka ”Ochrana člověka za 

mimořádných událostí”, kterou v březnu 2003 vydává MV-generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru České republiky.  

 

Čl. 4 

Ke dni 28. února 2003 zrušuji Pokyn MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za 

mimořádných situací do vzdělávacích programů, č. j. 34 776/98-22, ze dne 4. května 1999. 

 

Čl. 5 

Podle tohoto pokynu se postupuje s účinností od  15. března 2003. 

 

 

PaedDr. Jaroslav Müllner  v.r. 

    náměstek ministryně 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy  

 

Č. j. 13 586/03-22 

V Praze dne 4. března 2003 

 

Ochrana člověka za mimořádných událostí - 

dodatek k učebním dokumentům pro základní školy, střední školy, speciální školy a vyšší 

odborné školy 

 

 

Čl. 1 

Do učebních dokumentů pro základní školy, střední školy a vyšší odborné školy a do učebních 

dokumentů pro speciální školy se zařazuje tematika Ochrana člověka za mimořádných událostí 

v rozsahu nejméně 6 vyučovacích hodin ročně v každém ročníku.  

 

Čl. 2 

Cílem je osvojit si tematiku v rozsahu přiměřeném věku žáků zaměřenou na  

  

 rozpoznání varovného signálu ”VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA” a činnost po jeho vyhlášení;  

 používání telefonních linek tísňového volání a dalších komunikačních prostředků;  

 přípravu evakuačního zavazadla, zásady pro opuštění bytu a ohroženého prostoru; 

 činnosti integrovaného záchranného systému;  



 poskytování první pomoci při zraněních v případě mimořádných událostí. 

 

 

Čl. 3 

 Obsah je zaměřen na tematiku ochrany osob před následky  

 

 živelních pohrom včetně nezbytných dovedností (zásady chování při povodni, zemětřesení, 

velkých sesuvech půdy, sopečném výbuchu, atmosférických poruchách, požáru, lavinovém 

nebezpečí); 

 úniku nebezpečných látek do životního prostředí včetně nezbytných dovedností (improvizovaná 

ochrana osob při úniku radioaktivních, chemických a biologických látek); 

 použití nebo anonymní hrozby použití výbušniny nebo nebezpečné látky (činnost po nálezu či 

obdržení podezřelého předmětu). 

 

Čl. 4 

 Tematika se zařazuje podle rozhodnutí ředitele samostatně nebo v rámci příslušných předmětů 

podle platných učebních dokumentů v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě 

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

předpisů. 

 

Čl. 5 

Metodickou příručku k této tematice vydává MV-generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru České republiky a zajišťuje její distribuci.  

 

Čl. 6 

 Tento dodatek učebních dokumentů schvaluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

s účinností od 15. března 2003. 

 

PaedDr. Jaroslav Müllner v.r. 

   náměstek ministryně  

                 
 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 

ČÁST OZNAMOVACÍ 

________________________________________________________________ 
 

 

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

k postupu při zařazování učebnic a učebních textů do seznamu učebnic 

vydávaného na základě § 40 odst.1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě 

základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

č.j. 28996/2002-20 



Seznam učebnic vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen 

”ministerstvo”) na základě § 40, odst.1, zákona č.29/1984 Sb. (dále jen ”seznam”). Toto 

sdělení určuje postup při zařazování učebnic a učebních textů  (dále jen ”učebnice”) do 

tohoto seznamu. 

 

I. 

Podmínky pro zařazení učebnice do seznamu 

Podmínkou pro zařazení učebnice do seznamu je udělení schvalovací doložky 

ministerstva příslušné učebnici. 

 

II. 

Učebnice 

1. Ministerstvo může udělit schvalovací doložku pouze učebnicím určeným k využi tí 

při výuce žáků základních škol a přípravných ročníků základních škol, středních 

škol, speciálních škol všech typů a stupňů. 

2. Za učebnice jsou považovány texty a grafické materiály, které  

a)  umožňují osvojení témat vymezených standardy vzdělávání a schválenými 

vzdělávacími programy (učebními plány a učebními osnovami),  

b)  bezprostředně doplňují učebnice uvedené v bodě 2 písm. a), jsou pro kvalitu a 

efektivitu výuky nepostradatelné, zároveň jsou však takového charakteru, že 

nemohou být součástí učebnice podle bodu 2 písm. a). 

3. Učebnice podle bodu 2 písm. a) mohou být učebnice  

a)  konkrétních předmětů pro jeden nebo více ročníků, případně část ročníku,  

b)  pro integrované předměty, 

c)  pro průřezová témata využitelná i v několika předmětech. 

4. Učebnice podle bodu 2 písm. b) jsou především  

a)  odborné tabulky užívané žáky při výuce, 

b)  pravidla českého pravopisu, 

c)  stručná mluvnice česká nebo jiná normativní mluvnice,  

d)  pracovní sešity tvořící ucelené soubory s učebnicí, 

e)  školní zeměpisné a dějepisné atlasy, 

f)  pomůcky nahrazující běžné učebnice užívané při výuce ve speciálních školách  

(např. pracovní listy). 

5. Za ucelenou řadu učebnic se považuje soubor učebnic jednoho vyučovacího 

předmětu pro více za sebou jdoucích ročníků určitého druhu nebo typu školy. 

Přehled vyučovacích předmětů a odpovídajících druhů nebo typů škol, kde je 

schvalovací doložka udělována pouze uceleným řadám učebnic, je obsažen v  příloze 

7 tohoto sdělení. 

 

III. 

Ostatní texty a materiály 

1. Ostatními texty a materiály, které nelze považovat za učebnice podle článku II, 

protože přímo nesouvisejí s konkrétními předměty, případně je jen volně doplňují, 



nebo mají charakter cvičebnic, a které je možno vytvářet v  mnoha variantách, jsou 

například 

a)  pravopisná cvičení, diktáty a jazykové rozbory, 

b)  sbírky úloh (např. pro předměty matematika, chemie, fyzika),  

c)  pracovní sešity netvořící s učebnicí jeden celek, 

d)  slovníky (dvojjazyčné), 

e)  metodické příručky pro učitele, 

f)  manuály k výuce software (uživatelské příručky), 

g)  ostatní pomocné textové (obrazové, číslicové) materiály,  

h)  audiomateriály, videomateriály, audiovizuální materiály, multimediální programy 

pro PC. 

2. Ostatní texty a materiály nepodléhají řízení pro udělení schvalovací doložky.  

 

IV. 

Proces udělení schvalovací doložky 

1. Podnět k zahájení procesu udělení schvalovací doložky dává nakladatel tím, že 

prostřednictvím podatelny postoupí ministerstvu žádost o udělení schvalovací 

doložky učebnici. 

2. K žádosti podle bodu 1 přiloží nakladatel náležitosti uvedené v  příloze č.1 tohoto 

sdělení. 

3. Tři recenzenty stanovuje ředitel odboru na návrh pracovníka odboru, který odpovídá 

podle platného Organizačního řádu ministerstva a popisu práce za obsah vzdělávání 

v oboru nebo v předmětu, pro který je určena předložená učebnice, se souhlasem 

náměstka skupiny regionálního školství. Recenzenti jsou stanovováni pouze ze 

seznamu recenzentů – viz kap. IX.   Dva recenzenti musí být odborníci z  oboru a 

třetí recenzent musí být z řad zkušených pedagogů vyučujících předmětu (nebo 

oblasti), pro který je učebnice určena. Posudek musí být zpracován dle požadavků 

uvedených v příloze č. 5.  

4. V případě učebnice zčásti přepracované, nebo v  případě prodloužení platnosti 

doložky již jednou schválené, stanovuje ministerstvo jednoho recenzenta. Veškerý 

kontakt s recenzenty zajišťuje ministerstvo.  

5.  Náklady za recenzní posudky nese ministerstvo.  

6. Schvalovací doložku učebnici uděluje ředitel toho odboru ministerstva, kterému 

věcně náleží schvalování vzdělávacích dokumentů druhu a typu školy, pro který je 

příslušná učebnice určena. Přehled odborů ministerstva podle jejich věcné 

příslušnosti je uveden v příloze č.2 tohoto sdělení. 

7. Schvalovací doložka má platnost šest let, ve výjimečných případech je možné udělit 

doložku i na kratší dobu. 

8. Vyjádření k udělení schvalovací doložky nepřesáhne dobu 60 dnů od data podání 

žádosti. V případech, kdy je třeba hlubšího posouzení předloženého rukopisu, bude 

ministerstvo o prodloužení termínu nakladatele včas informovat.  

9. Pokud má ministerstvo k učebnici (které chce udělit schvalovací doložku) 

připomínky, které brání udělení schvalovací doložky, informuje o těchto 

připomínkách písemně nakladatele. Nakladatel pak písemně informuje ministerstvo o 

způsobu zapracování připomínek. Teprve poté může být schvalovací doložka 

udělena. 



10. Po vydání učebnice opatřené schvalovací doložkou zašle nakladatel tomu odboru 

ministerstva, který schvalovací doložku udělil, čtyři výtisky
1
 a údaj o ceně. Příslušný 

odborný referent, který navrhl udělení schvalovací doložky podle bodu 3, provede 

kontrolu dodržení podmínek pro udělení schvalovací doložky učebnici a v případě, 

kdy 

a)  nezjistí nedostatky, dá pokyn k zařazení učebnice do seznamu, 

b)  nakladatel nedodržel schválenou podobu učebnice, nebude učebnice do seznamu 

zařazena. 

Pro lepší informovanost učitelů ministerstvo doporučuje, aby nakladatelství zaslalo 

jeden výtisk nové učebnice všem pedagogickým centrům.  

11. Jestliže podle bodu 4 nebyla schvalovací doložka udělena nebo podle bodu 10 písm. 

b) nebyla učebnice zařazena do seznamu, může nakladatel proti těmto rozhodnutím 

podat námitku, a to písemnou formou s věcným odůvodněním, proč námitku podává. 

O námitce rozhodne přímý nadřízený odboru, který učebnici schvaloval, do 60 dnů 

ode dne podání námitky. 

12. Nakladatel může požádat o prodloužení platnosti schvalovací doložky. O 

prodloužení platnosti schvalovací doložky lze požádat nejpozději v  kalendářním 

roce, ve kterém končí platnost vydané schvalovací doložky. Postup prodloužení 

platnosti schvalovací doložky je obdobný jako při udělení nové schvalovací doložky. 

13. Na udělení schvalovací doložky není právní nárok. Udělení schvalovací doložky je 

ve výlučné kompetenci ministerstva.     

                                 

V. 

Podmínky nutné k udělení schvalovací doložky 

1. Schvalovací doložka může být udělena učebnici, která  

a)  respektuje Ústavu ČR a zákony platné na území ČR; zejména respektuje základní 

práva a svobody, která se zaručují všem bez rozdílu rasy, barvy pleti, jazyka, víry 

a náboženství, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině a prosazuje rovné 

příležitosti mužů a žen, 

b)  je v souladu s pedagogickými dokumenty, s příslušným standardem vzdělávání, 

s konkrétními vzdělávacími cíli a kmenovým učivem příslušné oblasti 

vzdělávání, respektuje rozsah a obsah příslušného předmětu (tématu), jak jej 

vymezuje učební plán a osnovy předmětu schváleného vzdělávacího programu 

(popř. programů), 

c)  je zpracována na dostatečné odborné úrovni a ve shodě s  efektivními 

didaktickými postupy vhodnými pro věk žáků, jimž je učebnice určena,  

d)  po jazykové a grafické stránce odpovídá věku žáků a specifikám daného 

předmětu (tématu). 

2. Podmínkou nutnou pro udělení schvalovací doložky jsou doporučující recenzní 

posudky vypracované odbornými recenzenty ze seznamu vedeného příslušným 

odborem ministerstva podle osnovy pro vypracování posudku. Recenzenty stanoví 

ministerstvo (viz kap. IV. bod 3). Ministerstvo podle charakteru učebnice určí, která 

kritéria mohou být v recenzním posudku vypuštěna.  

3. V případě rozporů doporučujících recenzních posudků rozhodne o dalším postupu 

(např. o vypracování dalšího rozhodujícího posudku od příslušné asociace nebo 

                                                           
1
 Po jednom výtisku obdrží - knihovna MŠMT, - odborný referent, který má v gesci příslušnou oblast vzdělávání a navrhl 

udělení schvalovací doložky, - NÚOV nebo VÚP, UIV - Státní pedagogická knihovna Komenského. 



katedry vysoké školy) ředitel příslušného odboru ministerstva po projednání 

s náměstkem skupiny regionálního školství. 

4. Ucelené řadě učebnic je udělena schvalovací doložka s  podmínkou, že nakladatel 

vydá všechny učebnice této řady do uplynutí doby studijního cyklu daného druhu 

nebo typu školy. Nesplnění této podmínky je důvodem pro vyřazení všech učebnic 

ucelené řady učebnic ze seznamu. 

5. Pracovnímu sešitu bude udělena schvalovací doložka, pokud bude předložen 

současně s učebnicí; proces udělování schvalovací doložky pracovnímu sešitu bude 

probíhat současně s procesem udělování schvalovací doložky učebnici. Schvalovací 

doložka bude udělena jen pracovním sešitům tvořícími ucelený soubor s učebnicí. 

Toto ustanovení se netýká učebnic pro speciální školy.  

 
 

VI. 

Schvalovací doložka 

1. Jestliže se nakladatel rozhodne uvést v učebnici informaci o udělení schvalovací 

doložky ministerstva, je povinen  

a)  uvést ji v doslovném znění, které obsahuje příloha č.3 tohoto sdělení,  

b)  umístit její text na rubové straně titulního listu učebnice. 

2. Na vstupních stranách učebnice je nakladatel povinen uvést jména recenzentů, kteří 

učebnici posuzovali.  

3. Případnou informaci o vhodnosti učebnice pro konkrétní vzdělávací program je 

možné uvést pouze mimo text schvalovací doložky.  

 

 

VII. 

Evidence udělených schvalovacích doložek 

1. Průběžnou evidenci učebnic, kterým byla udělena schvalovací doložka, provádí ten 

odbor ministerstva, který příslušné schvalovací doložky udělil.  

2. Informaci o zařazení učebnice s udělenou schvalovací doložkou do seznamu 

průběžně zveřejňuje ve Věstníku MŠMT odbor ministerstva stanovený přímým 

nadřízeným tohoto odboru. 

3. Úplnou evidenci všech učebnic (v podobě seznamu učebnic podle části VIII), kterým 

byla udělena schvalovací doložka a u kterých nakladatel zaslal ministerstvu 4 výtisky 

učebnice (podle části IV. bod 10 písm. a), vede odbor ministerstva stanovený přímým 

nadřízeným tohoto odboru. 

 

 

VIII. 

Seznam učebnic 

1. V seznamu jsou uváděny všechny učebnice s platnou schvalovací doložkou, u nichž 

nakladatelé oznámili ministerstvu do 20. února (resp. 20. září) jejich skutečné vydání 

a zaslali čtyři výtisky podle ustanovení čl. IV bodu 10 tohoto sdělení. V  seznamu 

jsou o učebnici uvedeny údaje podle přílohy č. 4. 



2. Tituly učebnic, kterým skončila platnost schvalovací doložky a u nichž nakladatel 

nepožádal o její prodloužení, jsou ze seznamu vyřazeny příslušným odborem 

ministerstva, který vede průběžnou evidenci učebnic podle ustanovení čl. VII bodu 1 

tohoto sdělení. 

3. Pro skončení platnosti schvalovací doložky je rozhodující kalendářní rok jejího 

udělení. 

4. Seznam pro základní školy a speciální školy je zveřejňován dvakrát v roce ve 

Věstníku MŠMT a tyto seznamy včetně seznamu pro střední školy jsou zveřejňovány 

na internetové stránce ministerstva (www.msmt.cz).  

 

 

IX. 

Seznam recenzentů 

1. Do seznamu recenzentů podle ustanovení čl. V bodu 2 tohoto sdělení jsou zařazováni 

odborníci v dané oblasti, kteří se těší obecnému uznání pro své odborné a 

pedagogické schopnosti a morální vlastnosti, mají odpovídající vzdělání a 

dostatečnou praxi v oboru. 

2. Za sestavení a průběžné doplňování seznamu odpovídá odbor ministerstva, který 

uděluje schvalovací doložky.   

3. Seznam recenzentů je sestavován ve spolupráci s  odbornými a vědeckými 

společnostmi, vysokými školami, profesními asociacemi s  účastí vysokých škol 

(příloha č.8), občanskými sdruženími, popř. jinými institucemi se vztahem 

k zaměření učebnice.   

4. Návrhy na zařazení do seznamu recenzentů se podávají spolu s  vyplněným a 

podepsaným evidenčním listem recenzenta (příloha č.9). 

5. O zařazení recenzenta rozhodne ředitel příslušného odboru ministerstva  a oznámí 

tuto skutečnost žadateli. 

6. Recenzent může být vyřazen ze seznamu recenzentů  

a)  na vlastní žádost, 

b)  pro opakované odmítnutí spolupráce s ministerstvem nebo nakladatelem,  

c)  pro nedostatečnou kvalitu zpracovaného posudku,  

d)  pro zjevnou neobjektivnost zpracovaného posudku,  

e)  při průkazných stížnostech na obsahovou nebo didaktickou kvalitu textu 

učebnice, kterou potvrdil svým doporučujícím posudkem.  

7. Recenzent je odpovědný za svá stanoviska uváděná v posudku a za jasně 

formulovaný závěr podle požadavků uvedených v  příloze č.5. 

 

 

X. 

Odnětí schvalovací doložky 

1. Ministerstvo má právo odejmout schvalovací doložku ve výjimečných a 

zdůvodněných případech.  

2. Rozhodnutí o odnětí schvalovací doložky náleží přímému nadřízenému řediteli 

odboru ministerstva, který o udělení schvalovací doložky rozhodl.  

3. Schvalovací doložku lze odejmout v případě:  



a)  nevěnoval-li nakladatel při výrobě titulu náležitou péči, a vyrobená učebnice 

obsahuje tiskové chyby, prohřešky proti jazykové normě nebo jiné věcné či 

formální nedostatky oproti podobě, která byla schválena,  

b)  objeví-li se ze strany pedagogické a ostatní veřejnosti oprávněné výhrady 

k učebnici.   

4. Schvalovací doložku pro ucelenou řadu lze odejmout v  případě, že nakladatel 

nevydal do uplynutí doby studijního cyklu daného druhu nebo typu školy ucelenou 

řadu učebnic, k jejímuž vydání se zavázal. 

5. Nakladatel může proti rozhodnutí o odnětí schvalovací doložky podat námitku, a to 

písemnou formou s věcným odůvodněním, proč námitku podává. O námitce 

rozhodne přímý nadřízený pracovníka, který rozhodl o odnětí doložky, do 60 dnů ode 

dne podání námitky. 

6. Rozhodnutí o odnětí schvalovací doložky uveřejní ministerstvo ve Věstníku MŠMT.  

 

 

XI. 

Zrušení platnosti 

Zrušuje se platnost Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k postupu 

při zařazování učebnic a učebních textů do seznamu učebnic vydávaného na základě 

§ 40, odst.1, zákona č. 29/1984 Sb., č.j. 19156/98-20. 

 

 

XII. 

Účinnost 

Postup podle tohoto sdělení nabývá účinnosti dnem 1.9.2003.  

 

 

 

V Praze dne 8. dubna 2003        

 

PaedDr. Jaroslav Müllner v.r. 

náměstek ministryně skupiny regionálního školství  



Příloha č. 1 

Náležitosti přiložené k žádosti o udělení schvalovací doložky učebnici 

1. Rukopis učebnice nebo rukopisy ucelené řady učebnic nebo poslední vydání učebnice 

s uvedením jména autora, názvu učebnice, předmětu, ročníku(ů), typu školy a názvu 

vzdělávacího programu, pro který je určena. Zpracování rukopisu musí být takové, 

aby bylo možno posoudit jeho grafickou úroveň - obrázky, náčrtky a pod. Nakladatel 

je povinen k textu učebnic přiložit minimálně jednu dvoustranu v  podobě, jakou 

bude učebnice mít (včetně textů, ikonického materiálu, orientačního aparátu apod.), 

a která je pro celkové zpracování učebnice a její strukturu charakteristická. Měřítko 

a barevné provedení tohoto vzoru musí odpovídat konečné podobě učebnice.  

2. V učebnicích, ve kterých jsou texty dotýkající se duchovních i kulturních hodnot a 

tradic různých národností a kultur, musí být tato problematika v recenzních 

posudcích zohledněna a komentována. Dle obsahu těchto učebnic (jde zejména o 

občanskou výchovu, dějepis, rodinnou výchovu, prvouku, český jazyk a literatu ru) se 

doporučuje konkrétní témata  konzultovat např.: se školskou komisí České biskupské 

konference (Thákurova 3, 160 00 Praha 6), Židovskou obcí (Židovské muzeum, U 

Staré školy 1, 110 00 Praha 1), Ekumenickou radou církví (Donská 370/5, 10100 

Praha 10 - Vršovice), Muzeem romské kultury (Bratislavská 67, 602 00 Brno), se 

specializovaným pracovištěm univerzitního typu problematiky týkající se islámu 

(např. Ústav Blízkého východu a Afriky, Celetná 20, 116 42 Praha 1), budhismu 

apod., případně dalšími institucemi. Stanoviska těchto institucí musí zahrnovat jejich 

veškeré připomínky a musí být zaslány ministerstvu spolu s  jasným vyjádřením 

nakladatelství (příp. autora), zda jednotlivé připomínky akceptuje či nikoliv (včetně 

zdůvodnění jejich nepřijetí). Výběr konkrétní instituce se doporučuje předem 

konzultovat s ministerstvem.  

3. Údaje o formátu učebnice a hmotnosti, typu vazby, použitého papíru, obálky apod.  

4. Údaje o předpokládané ceně učebnice. 

5. Prohlášení, kterým se nakladatel zavazuje, že na  požádání MŠMT vydá polskou 

verzi, popř. verzi v jazyce jiné národnostní menšiny, případně v podobě pro potřeby 

přepisu hmatového písma pro zrakově postižené. Náklady spojené s přípravou vydání 

takovéto verze budou nakladateli hrazeny ze státních prostředků. V případě 

pravidelného kontaktu nakladatele s ministerstvem lze tento požadavek nahradit 

jednorázovým prohlášením.  

  

Příloha č. 2 

Přehled odborů ministerstva podle jejich věcné příslušnosti při udělování schvalovací 

doložky učebnici 

1. pro základní školy a jazykovým učebnicím pro základní a střední školy 

 odbor 22 – předškolního, základního, základního uměleckého a jazykového 

vzdělávání 

2. pro střední školy 

 odbor 23 – středního a vyššího odborného vzdělávání 

3. pro speciální školství  

 odbor 24 – speciálního vzdělávání a institucionální výchovy 

 



Příloha č. 3 

Texty schvalovacích doložek učebnic a ucelených řad učebnic 

1. Po udělení schvalovací doložky učebnici je nakladatel oprávněn uvést na rubové 

straně titulního listu text schvalovací doložky ve znění:  

”Schválilo MŠMT čj. ……… dne ……… k zařazení do seznamu učebnic 

pro základní školy (popř. pro zvláštní školy, střední odborné školy, …) 

s dobou platnosti …… let.” 

2. Po udělení schvalovací doložky ucelené řady učebnic nebo učebnici, která je součástí 

ucelené řady učebnic, je nakladatel oprávněn uvést na rubové straně titulního listu 

každé učebnice této ucelené řady učebnic text schvalovací doložky ve znění:  

”Schválilo MŠMT čj. ……… dne ……… k zařazení do seznamu učebnic 

pro základní školy (popř. pro zvláštní školy, střední odborné školy, …) jako 

součást ucelené řady učebnic pro vyučovací předmět (průřezové téma, 

integrovaný předmět) ……… s dobou platnosti …… let.” 

 

Příloha č. 4 

P4.1. Údaje o učebnici uvedené v seznamu učebnic 

V seznamu učebnic vydávaném MŠMT na základě  § 40 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb. 

jsou o příslušné učebnici uvedeny následující údaje: 

 jméno autora, 

 název učebnice, 

 pro který předmět, ročník (stupeň) je učebnice určena,  

 pořadí vydání, kterému byla doložka udělena,  

 nakladatelství, 

 platnost schvalovací doložky, 

 je-li součástí ucelené řady, 

 číslo jednací spisu, kterým byla doložka udělena (s údajem roku udělení 

doložky), 

 cena učebnice. 

P4.2. Příklad položky uvedené ve Věstníku  MŠMT: 

Garzina, I.: Vlastivěda 4 – Čtení o vlasti; vydání: 1 2004 Scientia součást 

ucelené řady 

č.j. 16276/98-22 cena: 105,00 Kč    



Příloha č. 5 - Posouzení učebnice podle stanovených kritérií 

 

Údaje o učebnici a recenzentovi 

Název 

 

 

Autor  

Nakladatelství  

Určeno pro vzdělávací program  

Předmět (oblast, průřezové téma)  

Ročník  

Jméno recenzenta  

 

 

 

Kritérium Hodnocení recenzentem 

 

1. Celkový soulad učebnice s obecnými a základními kurikulárními dokumenty  

Pozn.:  

1) Platné kurikulární dokumenty jsou zveřejněny na internetové stránce MŠMT ( www.msmt.cz). 

2) Učebnice musí být zcela v souladu s uvedenými dokumenty, pokud je soulad jen částečný, označte stupeň NE.  

Stupnice hodnocení Ano – je v plném souladu 

Ne – není v souladu 

(označte křížkem) 

1.1. Soulad s Ústavou a zákony ČR (zejména rovnost pohlaví, rasy, 

barvy pleti, jazyka, víry a náboženství).  
Ano   Ne   

1.2. Soulad se Standardem základního vzdělávání.  

 
Ano   Ne   

1.3. Soulad se vzdělávacími cíli vzdělávacího programu.  

 
Ano   Ne   

1.4. Soulad s učebním plánem a učebními osnovami vzdělávacího 

programu. 
Ano   Ne   

1.5. Soulad se Společným evropským referenčním rámcem (pouze 

pro učebnice cizích jazyků). 
Ano   Ne   



1.6. Soulad s výchovou směřující k vytvoření plurality názorů 

(podložených vědeckým poznáním) a pozitivní hodnotové 

orientace; s výchovou k demokracii, k osobní odpovědnosti 

jedince, k uplatňování principu rovných příležitostí mužů a 

žen, k toleranci (včetně schopnosti rozpoznat její meze), k 

obraně před manipulací, k porozumění textu, k využití a 

kritickému vyhodnocení zdrojů informací.   

Učebnice nesmí obsahovat nepravdivé nebo netolerantní 

názory a xenofobní postoje k různým národům a 

národnostem, k náboženstvím a církvím, případně k  jiným 

společenským a kulturním organizacím, ani k  jejich 

duchovním a kulturním hodnotám. 

Ano   Ne   

       

 

2. Odborná správnost obsahu učebnice  

Stupnice hodnocení 0 – obsahuje hrubé chyby 

1 – obsahuje časté drobné chyby, 

nejasná vyjádření 

2 – obsahuje drobné chyby, nejasná 

vyjádření 

3 – obsahuje ojedinělé drobné chyby, 

nejasná vyjádření 

4 – neobsahuje chyby 

2.1. Odborná správnost textové složky učebnice (soulad podávaných 

informací se stavem poznání v příslušných vědeckých 

oborech). 

 Celkem pro 
2. oblast: 

2.2. Odborná správnost grafické složky učebnice.    

2.3. Jazyková kultura a terminologická správnost textu (podle Pravidel 

českého pravopisu z roku 1993 a Dodatku z roku 1994). 
    

  
Minimum: 

12 

 

3. Přiměřenost učebnice věku žáků 

Stupnice hodnocení 0 – zcela nepřiměřené 

1 – z větší části nepřiměřené 

2 – z větší části přiměřené 

3 – zcela přiměřené 



3.1. Obtížnost textu (např.přiměřenost a četnost užití odborných, 

faktografických a numerických pojmů, jmen a názvů, délka 

vět, apod.). 

 Celkem pro 
3. oblast: 

3.2. Přiměřenost grafické složky učebnice (ilustrace, grafy, …).    

3.3. Technické zpracování učebnice (zejm. velikost a typ písma, 

šířka řádků, typ a odolnost vazby, hmotnost, použitý papír – 

ekologické hledisko). 

    

  
Minimum: 

8 

4. Metodické a didaktické zpracování učebnice  

Stupnice hodnocení 0 – nenaplňuje kritérium 

1 – obsahuje jednotlivé prvky 

2 – směřuje k naplnění kritéria 

3 – optimálně naplňuje kritérium 

4.1. Vyváženost základních poznatků a činností (výkladové texty, 

pokusy, otázky a úlohy, cvičení, shrnutí aj.) a doplňujících 

informací. 

 
Celkem pro 
4. oblast: 

4.2. Provázanost výkladového textu s ostatními strukturními prvky 

učebnice verbálního i neverbálního typu.  
  

4.3. Vhodnost a použitelnost zařazených poznatků a činností 

z hlediska kmenového učiva a cílových kompetencí.  
    

4.4. Motivační úroveň textové části učebnice   Minimum: 

4.5. Motivační úroveň obrazové části učebnice  18 

4.6. Podpora samostatné aktivity a tvořivosti žáka, prvky 

problémového charakteru. 
  

4.7. Míra uplatnění mezipředmětových vztahů.    

4.8. Míra uplatňování průřezových témat (např. ekologická výchova, 

výchova k volbě povolání apod.) 
  

4.9. Míra naplňování vzdělávacích cílů vzdělávacího programu    

 

 

Didaktická vybavenost učebnice (části 5 - 7)   

V 5. - 7. části se sleduje pouze fakt, zda je v  učebnici příslušná komponenta zastoupena, nehodnotí se četnost 

výskytů komponent. 

U učebnic pro některé předměty a některé ročníky není výskyt některé komponenty relevantní popř. by měl jen 

formální význam. Při hodnocení je proto třeba brát ohled na skutečnost, zda učebnice může danou komponentu 

vzhledem ke svému určení obsahovat. V takovém případě uveďte stupeň hodnocení ”N”.  

V souhrnu pro každou oblast 5 – 7 se uvede celkový počet výskytů každého hodnocení (0, 1, N) v  dané oblasti. 

 



5. Zastoupení komponent aparátu prezentace učiva   

Stupnice hodnocení 0 – neobsahuje komponentu 

1 – obsahuje komponentu 

N – není hodnoceno 

5.1. výkladový text prostý  
Souhrn pro 
5. oblast: 

5.2. výkladový text zpřehledněný (přehledová schémata, tabulky a 

jiné k výkladu učiva) 
  

5.3. shrnutí učiva k celému ročníku (učebnici)  0   

5.4. shrnutí učiva k tématům (kapitolám, lekcím)  1   

5.5. shrnutí učiva k předchozímu ročníku (učebnici)  N   

5.6. doplňující texty (dokumentační materiál, citace z pramenů, 

statistické tabulky, aj.) 
  

5.7. poznámky a vysvětlivky   

5.8. podtexty k vyobrazením   

5.9. slovníčky pojmů, cizích slov aj. (s vysvětlením)    

5.10. umělecká ilustrace   

5.11. nauková ilustrace (schématické kresby, modely aj.)    

5.12. fotografie   

5.13. mapy, kartogramy, plánky, grafy, diagramy aj.    

5.14. obrazová prezentace barevná (tj. použití nejméně jedné barvy 

odlišené od barvy běžného textu) 
  

 

6. Zastoupení komponent aparátu řídící učení  

Stupnice hodnocení 0 – neobsahuje komponentu 

1 – obsahuje komponentu  

N – není hodnoceno 

6.1. předmluva pro žáky (úvod do předmětu, ročníku, učebnice)   
Souhrn pro 
6. oblast: 

6.2. návod k práci s učebnicí (pro žáky a/nebo učitele)   

6.3. motivace celková (podněty k  zamyšlení, otázky aj. před 

celkovým učivem ročníku, učebnice) 
 0   

6.4. motivace detailní (podněty k  zamyšlení, otázky aj. před nebo 

v průběhu lekcí, témat) 
 1   

6.5. odlišení úrovní učiva (základní – rozšiřující, povinné – 

nepovinné apod.) 
 N   

6.6. otázky a úkoly za tématy, lekcemi   



6.7. otázky a úkoly k celému ročníku, učebnici (opakování)    

6.8. otázky a úkoly k předchozímu ročníku, učebnici (opakování)    

6.9. instrukce k úkolům komplexnější povahy (návod k pokusům, 

laboratorním pracím, pozorováním aj.)  
  

6.10. náměty pro mimoškolní činnosti s využitím učiva (aplikace)   

6.11. explicitní vyjádření cílů učení pro žáky    

6.12. prostředky a/nebo instrukce k sebehodnocení pro žáky (testy a 

jiné způsoby hodnocení výsledků učení)  
  

6.13. výsledky úkolů a cvičení (správná řešení, správné odpovědi 

apod.) 
  

6.14. odkazy na jiné zdroje informací (bibliografie, doporučená 

literatura, internetové odkazy aj.) 
  

6.15. grafické symboly vyznačující určité části textu (poučky, 

pravidla, úkoly, cvičení aj.) 
  

6.16. užití zvláštní barvy pro určité části verbálního textu   

6.17. užití vyznačovacího písma (tučné písmo, kurzíva aj.) pro určité 

části verbálního textu 
  

6.18. využití přední nebo zadní obálky (předsádky) pro schémata, 

tabulky aj. 
  

 

7. Zastoupení komponent aparátu orientačního   

Stupnice hodnocení 0 – neobsahuje komponentu 

1 – obsahuje komponentu  

N – není hodnoceno 

7.1. obsah učebnice  
Souhrn pro 
7. oblast: 

7.2. členění učebnice na tematické bloky, kapitoly, lekce  0   

7.3. marginálie, výhmaty, živá záhlaví nebo jiné   1   

7.4. rejstřík (věcný, jmenný, smíšený)   N   

 



 

8. Slovní komentář k jednotlivým oblastem kritérií, další odborná vyjádření recenzenta  

(recenzent doplní další řádky a stránky podle potřeby)  

Pozn.: u konkrétních připomínek a návrhů na úpravy recenzent uvede, zda jde o připomínku ke zvážení či zda je 

připomínku nutno akceptovat)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Souhrnné vyjádření recenzenta k  udělení schvalovací doložky 

(recenzent označí pouze jednu variantu)  

   doporučuje bez výhrad 

   doporučuje s připomínkami uvedenými v části 8 této recenze 

   nedoporučuje a navrhuje přepracovat 

   nedoporučuje 

 

Prohlášení recenzenta 

Prohlašuji, že  

1) jsem byl/a zadavatelem seznámen/a s úplným a platným zněním Sdělení Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy k postupu při zařazování učebnic a učebních textů do seznamu učebnic 

vydávaného na základě § 40, odst.1,  zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních 

škol a vyšších odborných škol, ve znění pozdějších předpisů č.j. 28996/2002-20; 

2) nejsem v pracovně právním vztahu k zadavateli ani k autorům učebnice; 

3) nejsem podjatý/á vůči autorům recenzované učebnice; 

4) recenzi jsem zpracoval/a výhradně na základě objektivních kritérií. 

 

 

Recenze byla zpracována dne 
…………………………………………………..……………. 

Podpis recenzenta 

 

 

…………………………………………………..……………. 

 



 

Příloha č. 7 

Přehled vyučovacích předmětů a odpovídajících druhů a typů škol, pro které je 

schvalovací doložka ministerstva udělována pouze, pokud je učebnice součástí ucelené 

řady učebnic 

V níže uvedených předmětech je učebnicím pro základní školu a odpovídající ročníky 

víceletého gymnázia je udělována schvalovací doložka pouze tehdy, je-li učebnice 

součástí ucelené řady: 

 český jazyk 1. - 5. ročník, 

 český jazyk 6. - 9. ročník, 

 matematika 1. - 5. ročník, 

 matematika 6. - 9. ročník, 

 cizí jazyk, 

 prvouka, 

 přírodověda, 

 vlastivěda, 

 chemie, 

 fyzika, 

 přírodopis, 

 zeměpis, 

 dějepis, 

 občanská výchova. 

 



Příloha č. 8 

Přehled některých profesních asociací s účastí vysokých škol nebo jejich pracovníků 

 

 Asociace děkanů pedagogických fakult ČR 

 Asociace děkanů ekonomických fakult ČR 

 Asociace děkanů evropských lékařských fakult v ČR 

 Asociace českých daltonských škol (učitelé chemie) 

 Česká asociace pedagogického výzkumu 

 Asociace školní psychologie  

 Asociace evropských sinologů 

 Asociace strojních inženýrů 

 Asociace veřejné ekonomie 

 Evropská asociace univerzit 

 Asociace vysokoškolských knihoven ČR 

 Asociace pro rozvoj intermodálních přeprav 

 Evropská univerzitní asociace – EUA 

 Česká asociace distančního univerzitního vzdělávání 

 Mezinárodní asociace univerzit 

 Asociace univerzit třetího věku 

 Světová asociace teoretických organických chemiků 

 Asociace školních sportovních klubů ČR 

 Česká logistická asociace 

 Konference děkanů českých a slovenských právnických fakult 

 Asociace evropských stavebních fakult 

 Asociace Gallica 

 Česká asociace pro evropská studia 

 Č.-M. elektrotechnická asociace  

 Evropská asociace pro veterinární vzdělávání 

 Asociace vzdělavatelů sociální práce  

 Česká logistická asociace 

 Českomoravská elektrotechnická asociace 

 Asociace AVAMET 

 Asociace petrolejářského průmyslu a obchodu 

 Elektrotechnická asociace ČR 

 Asociace učitelů dějepisu ČR 

 Asociace učitelů angličtiny ČR 

 Asociace učitelů španělštiny 

 Asociace učitelů němčiny 

 Sdružení učitelů francouzštiny 

 Mezinárodní asociace učitelů angličtiny 

 Asociace učitelů klasických jazyků ALFA 

 Společnost polských učitelů v ČR 

 Spolek germanistů a učitelů němčiny-SGUN 

 Asociace výtvarných pedagogů 

 Asociace technických diagnostiků ČR 

 Česká asociace franchisingu 

 Česká asociace inženýrských geologů 

 Česká asociace hydrogeologů 

 Česká asociace anglistů 

 Česká asociace hodnotového inženýrství 

 Asociace inovačního podnikání 

 Asociace pro mezinárodní otázky 

 Česká asociace pro geoinformace  

 Asociace knihovníků a informačních pracovníků 



 Asociace inovačního podnikání 

 Česká asociace pedagogického výzkumu 

 Česká asociace distančního univerzitního vzdělávání 

 Evropská asociace neurochirurgických společností 

 Jednota matematiků a fyziků  

 Sdružení pro výchovu k občanství a demokracii 

 Jazykovědné sdružení ČR  

 Psychopedická společnost 

 Somatopedická společnost 

 



Příloha č. 9 

Evidenční list recenzenta MŠMT 

Jméno a příjmení 
(včetně titulů): 

 

Adresa pracoviště: 
 

    *) 

Pracovní zařazení: 
 

telefon: 
 

fax, e-mail: 
 

Adresa bydliště: 
 

    *) 

telefon, e-mail: 
 

Recenzent je ochoten posuzovat učebnice pro: 

typ školy: 
 

 

stupeň školy: 
 

 

vzdělávací program: 
 

 

předmět: 
 

 

další specializace 
 

 

 

*) Křížkem označte adresu, na kterou si přejete zasílat rukopisy a ostatní ko respondenci. 



 

Odbornost recenzenta: 

(stručná profesní charakteristika, specializace v  oboru) 

 

Publikační a recenzní činnost v oboru (uveďte také učebnice): 

 



Datum: Souhlasím se zveřejněním jména, příjmení a pracoviště pro 

účely recenzní činnosti. 

Podpis recenzenta: 

 

 

 

 

V Ý Z V A   
 

Ř E D I T E L Ů M  Z Á K L A D N Í C H  Š K O L 

 

Č.j.: 16 417/2003-22 

 

    V Praze 5.dubna 2003 

         

 

 

Program jazykové a metodické přípravy pro učitele  

bez příslušné způsobilosti  k výuce cizích  jazyků na základních školách 

( Program JAME ) 
 jazyk-metodika 

 

Odbor předškolního, základního, základního uměleckého a jazykového vzdělávání 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zpracoval návrh  a způsob 

realizace rozvojového programu PODPORA JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. Jde o jeden 

z rozvojových programů vyhlašovaných MŠMT k  zabezpečení úkolů vyplývajících  

z Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha), schváleného 

usnesením vlády č. 113/2001 ze dne 7.2.2001. Úkoly tohoto programu byly dále 

konkretizovány v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy 

České republiky. Vláda ve svém usnesení č. 393 ze dne 17. dubna 2002 vzala na vědomí 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR a ukládá MŠMT 

zabezpečit úkoly vyplývající z Dlouhodobého záměru.  

Současný stav jazykového vzdělávání na základních školách zůstává přes všechny 

pozitivní změny stále neuspokojivý. Nejvýznamnějším negativním faktorem je nedostatek 

učitelů s příslušnou způsobilostí k výuce cizích jazyků. Statistické údaje České školní 

inspekce uvádějí, že na l. stupni ZŠ nemá příslušnou způsobilost  63 % učitelů a na 2. stupni 

ZŠ 58 % učitelů. Tito učitelé potřebují soustavnou a systematickou  metodickou a jazykovou 

pomoc k přípravě na vyučování jazyků. Cílem této podpory je zkvalitnění výuky žáků 

v hodinách cizích jazyků na základních školách.  

V rámci zvýšení kvality personálního zajištění výuky cizích jazyků plánuje 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR realizaci několika dílčích rozvojových 

programů. V Dlouhodobém záměru jsou specifikovány oblasti, které MŠMT hodlá podpořit 

prostřednictvím rozvojových programů. Skupina vědy a vysokého školství realizuje program 

na rozšíření kapacit vysokých škol v oblasti přípravy učitelů jazyků. Skupina regionálního 

školství navrhuje programy podpory jazykového vzdělávání na základních školách. 

 



 Odbor předškolního, základního, základního uměleckého a jazykového vzdělávání 

navrhl pro rok 2003 uskutečnění tří dílčích rozvojových programů podpory jazykového 

vzdělávání: 

 Program jazykové a metodické přípravy pro učitele bez příslušné způsobilosti      

k výuce cizích  jazyků na základních školách 

 Program podpory vydání metodických materiálů a pomůcek pro učebnice jazyků 

základních škol ( www.msmt.cz – Další vzdělávání – Jazykové vzdělávání )  

 Program podpory rozšíření letních jazykových kurzů pro učitele, kteří nemají příslušnou 

způsobilost k výuce cizích  jazyků na ZŠ ( www.msmt.cz – Další vzdělávání – Jazykové 

vzdělávání ) 

”Program jazykové a metodické přípravy pro učitele bez příslušné  způsobilosti 

k výuce cizích  jazyků na základních školách” (dále jen Program jazykové a metodické 

přípravy) je zpracován jako zcela nový typ jazykového a metodického kurzu na základě 

zkušeností získaných při realizaci Projektů G a N, které již nevyhovují novým pohledům na 

didaktiku jazyků a projektům Rady Evropy (Společnému evropskému referenčnímu rámci a 

Evropskému jazykovému portfoliu). Z tohoto důvodu byl vytvořen celostátní jazykový a 

metodický  kurz s osvědčením o stanovené úrovni a s doložkou o dílčí způsobilosti k výuce 

cizího jazyka. Tento program má za cíl sjednotit organizování  jazykově - metodických 

seminářů pro  učitele bez příslušné způsobilosti na  všech pedagogických centrech v České 

republice. Zpracovatelem ”Programu jazykové a metodické přípravy” jsou členové asociace 

AMATE ( Asociace metodiků / Association of Teacher Educators ), zkušení metodici – 

školitelé cizích jazyků všech typů našich škol, kteří  mají zkušenosti s vedením kurzů a 

seminářů pro učitele jazyků v pedagogických centrech a také s realizací Projektů G a N. 

Celostátní koordinátor ”Programu jazykové a metodické přípravy”: 

Pedagogické centrum v Olomouci, které má zkušenosti  s vedením a zajištěním 

celostátní platnosti ”Projektů G a N”. 

Cílovou skupinou ”Programu jazykové a metodické přípravy” jsou:   

 kvalifikovaní učitelé základní školy bez příslušné způsobilosti k výuce cizích jazyků 

(anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, případně jiný cizí jazyk), 

 učí nebo budou učit cizí jazyk (angličtinu, němčinu, francouzštinu, případně jiný cizí 

jazyk) na základní, případně  v nižších ročnících střední školy, 

 jsou motivováni k osobnímu profesnímu rozvoji, 

 prokáží znalost cizího jazyka (anglického, německého, francouzského, případně jiného) 

minimálně na úrovni A 2 podle Společného evropského referenčního rámce, 

 prokáží  zájem aplikovat získané poznatky a dovednosti ve výuce. 

 

Poznámka:  

Jestliže žadatel neprokáže stanovenou úroveň, může být zařazen v roce 2003 do přípravného 

vyrovnávacího kurzu k dosažení úrovně A2. (Úrovně dosažených kompetencí A1, A2, B1, B2, 

C1 a C2 jsou popsány ve Společném evropském referenčním rámci.)  

 
Profil absolventa kurzu: 

 ovládá cizí jazyk (anglický, německý, francouzský, případně jiný) na úrovni B2 podle 

Společného evropského referenčního rámce, 

 prakticky prokáže učitelské kompetence, například: 

a) porozumí systému cizího jazyka a bude schopen jeho prezentace a  

      procvičování na daných jazykových a věkových úrovních 

b) dokáže žáky motivovat, rozpozná jejich potřeby a vytvoří pozitivní  



prostředí pro vyučovací proces, 

c) prokáže dovednost efektivně organizovat výuku, 

      d)   prokáže schopnost vést hodinu převážně v cizím jazyce, 

e) zná  různé postupy, metody a techniky ve výuce a je schopen je aplikovat v praxi. 

 

Délka kurzu 

Kurz je v tomto kalendářním roce plánován v rozsahu  150 hodin a má tyto moduly:  

a)   intenzivní jazykový kurz v rozsahu   60 hodin 

(není nutný, prokáže-li účastník dosažení jazykové úrovně B 2 podle Společného 

evropského referenčního rámce) 

b)   didaktické kurzy: 

 základní didaktický kurz  60 hodin 

 výběrové didaktické kurzy    30 hodin 

 
Certifikace 

Po úspěšném absolvování kurzu obdrží účastník osvědčení od akreditované instituce 

(pedagogického centra)   

 o absolvování základního didaktického kurzu    a 

 absolvování kurzu jazykové úrovně B2 podle Společného evropského referenčního  

rámce. 

 

Program jazykové a metodické přípravy JAME zajišťují bezplatně  z pověření 

MŠMT ČR všechna pedagogická centra v jednotlivých krajích.  

 

 

Školy dostávají mimořádnou příležitost pro zkvalitnění výuky cizích jazyků 

na základních  školách. V případě Vašeho zájmu o nabízený kurz posílejte přihlášky na adresu 

vašeho pedagogického centra. 

  

 

 

          PaedDr. Jaroslav Müllner v.r. 

                                  náměstek ministryně školství 

 

 

 
 

 
 

Oznámení 

 
č.j. 17 680/03-23 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznamuje, že schválilo změny ve znění učebních dokumentů 

některých oborů středních škol. Změny se vztahují k oborům, u nichž je zabezpečovaná výuka za účelem získaní 

řidičského oprávnění. Jedná se o níže uvedené učební dokumenty:  

 

 č.j. 25 319/95-23 ze dne 20.11.1995 

pro studijní  obor 23-45M/005 Silniční doprava – provoz a údržba vozidel (dobíhající obor) 



             23-45-M/006 Silniční doprava – diagnostika motorových vozidel (dobíhající obor) 

             37-41-M/002 Silniční doprava – doprava a přeprava (dobíhající obor)  

 čj. dodatku  17 039/03-23 ze dne 4.04.2003 

 

 čj. 23 654/01-23 ze dne 24.08.2001 

pro studijní obor 23-45M/004 Silniční doprava 

čj. dodatku  17 040/03-23 ze dne 4.04.2003 

 

 čj. 24 160/99-23 ze dne 24.06.1999 

pro učební obor 23-55-H/002 Klempíř – strojírenská výroba 

čj. dodatku  17 042/03-23 ze dne 4.04.2003 

 

 čj. 1056/93-74 ze dne 19.03.1993 

pro učební obor 23-65-H/001 Mechanik silničních strojů  

čj. dodatku 17 043/03-23 ze dne 4.04.2003 

 

 čj. 23 653/2001-23 ze dne 24.srpna 2001 

pro učební obor 23-66-H/001 Mechanik opravář 

čj. dodatku 17 044/03-23 ze dne 4.04.2003 

 

 čj. 23 532/87-220 ze dne 26.01.1988  

pro učební obor 23-66-H/003 Mechanik opravář- lesní stroje a zařízení (dobíhající obor) 

čj. dodatku 17 045/03-23 ze dne 4.04.2003 

 

 čj.12 399/98-23 ze dne 6.02.1998 

pro učební obor 23-68-H/001 Automechanik 

čj. dodatku 17 046/03-23 ze dne 4.04.2003 

 

 čj. 26 219/99-23 ze dne 27.07.1999 

pro učební obor 26-57-H/001 Autoelektrikář 

čj. dodatku 17 047/03-23 ze dne 4.04.2003 

 

 čj. 22 576/99-23 ze dne 31.05.1999 

pro studijní obor 37-41-M/006 Provoz a ekonomika dopravy 

čj. dodatku 17 048/03-23 ze dne 4.04.2003 

 

 

 čj. 32721/97-71 ze dne 23. 10. 1997 

pro studijní obor 41-04-M/001 Rostlinolékařství 

čj. dodatku 17 388/2003-23 ze dne 8. dubna 2003 

 

 čj. 713536/93-74 ze dne 29. 6. 1993 

pro studijní obor 41-41-L/007 Zemědělský podnikatel 

čj. dodatku 17 389/2003-23 ze dne 8. dubna 2003 

 

 čj. 35485/99-23 ze dne 31. 12. 1999 

pro studijní obor  41-44-M/001 Zahradnictví 

čj. dodatku 17 390/2003-23 ze dne 8. dubna 2003 

 

 čj. 22477-23 ze dne 28. 5. 1999  

pro učební obor 41-51-E/001 Zemědělská výroba 

čj. dodatku 17 391/2003-23 ze dne 8. dubna 2003 

 

 čj. 807075/95-74 ze dne 27. 6. 1995 

pro učební obor 41-51-H/007 Zemědělec-hospodyňka 

čj. dodatku 17 392/2003-23 ze dne 8. dubna 2003 

 

 čj. 805124/95-74 ze dne 28. 4. 1995 

pro učební obor 41-51-H/011 Farmář 



čj. dodatku 17 393/2003-23 ze dne 8. dubna 2003 

 

 čj. 8280/96-74 ze dne 14. 6. 1996 

pro učební obor 41-53-H/002 Rybář 

čj. dodatku 17 394/2003-23 ze dne 8. dubna 2003 

 

 čj. 16659/92-21 ze dne 26. 5. 1992 

pro učební obor 41-54-H/002 Kovář a podkovář 

čj. dodatku 17 395/2003-23  ze dne 8. dubna 2003 

 

 čj. 714054/93-74 ze dne 6. 8. 1993 

pro učební obor 41-55-H/003 Opravář zemědělských strojů 

čj. dodatku 17 396/2003-23 ze dne 8. dubna 2003 

 

 čj. 339948/94-74 ze dne 20. 7. 1994 

pro učební obor 41-56-H/001 Mechanizátor lesní výroby 

čj. dodatku 17 397/2003-23 ze dne 8. dubna 2003 

 

 čj. 32280/97-71 ze dne 20. 10. 1997 a 16979/2001-23 ze dne 20. 6. 2001 

pro studijní obor 43-41-M/001 Veterinární prevence 

čj. dodatku 17 398/2003-23 ze dne 8. dubna 2003 

 

 čj.170013/94-74 ze dne 14. 7. 1994 

pro učební obor 66-51-H/007 Prodavač motorových vozidel 

čj. dodatku 17 399/2003-23 ze dne 8. dubna 2003 

 

Tímto se ruší ke dni 31.08.2003 platnost sdělení čj. 18 107/2001-23 ze dne 6.8.2001 a 22 430/01-23 ze dne 

30.07.2001. 

 

 "MŠMT žádá ředitele škol, kterých se tyto změny týkají, aby si úpravy učebních dokumentů objednali 

v Národním ústavu odborného vzdělávání, Weilova 1271/6,  102 00 Praha 10” 

 

 

V Praze dne 11.04.2003                                            Ing. Vojtěch Šrámek v.r. 

                                                                           ředitel odboru středního  

                                                                    a vyššího odborného vzdělávání 

 

 

 

 

Oznámení o konání kvalifikačních zkoušek 
Čj. 16 415/2003-23 
 

Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště a Učiliště, Uherský Brod, Na Výsluní 813, 688 11 

Uherský Brod oznamuje, že organizuje kvalifikační zkoušky ve školním roce 2003/2004 v těchto termínech:  

1. pololetí 24. - 26. září 2003    

         8. - 10. prosince 2003   

   

2. pololetí        18. - 20. února 2004 

 21. - 23. června 2004 

 

Kvalifikační zkoušky nahrazující odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných podle vyhlášky č. 

154/1996 Sb., v platném znění, pro obory (živnosti) : 

 

 

Skupina 113: Stavebnictví    příslušný učební obor: 

 

Zednictví      36-67-H/001 Zedník 



Tesařství      36-64-H/001 Tesař 

Klempířství      36-55-H/001 Klempíř - stavební výroba 

Podlahářství      36-59-H/001 Podlahář 

Vodoinstalatérství, topenářství   36-52-H/001 Instalatér 

 

 

 

V Praze dne 28. března 2003    Ing. Vojtěch Šrámek v.r.  

ředitel odboru  

středního a vyššího odborného vzdělávání 

 

 

 

Oznámení o konání kvalifikačních zkoušek 
Čj. 17 154/2003-23 
 

Střední odborná škola, Střední odborné učiliště stavební a Učiliště, Královské Poříčí, Lázeňská 176, 357 

41 Královské Poříčí oznamuje, že organizuje kvalifikační zkoušky ve školním roce 2003/2004 v těchto 

termínech: 

 

1. pololetí 8. a 9. října 2003  

3. a 4. listopadu 2003 

 

2. pololetí 15. a 16. ledna 2004 

17. a 18. března 2004 

 

Kvalifikační zkoušky nahrazující odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných podle vyhlášky č. 

154/1996 Sb., v platném znění, pro obory (živnosti) : 

 

skupina 110:     příslušný učební obor: 

truhlářství     33-56-H/003 Truhlář - dřevěné konstrukce 

skupina 113: 

zednictví     36-67-H/001 Zedník 

tesařství     36-64-H/001 Tesař 

vodoinstalatérství, topenářství  36-52-H/001 Instalatér 

 

 

V Praze dne 4. dubna 2003          Ing. Vojtěch Šrámek v.r.  

ředitel odboru  

středního a vyššího odborného vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

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

učebních textů
*
 následující tituly: 

 

 

pro základní školy: 

 

                                                           
*
  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. 



Bičík, I. a kol.: Školní atlas dnešní Evropy 2009 Terra  

Č.j.: 12860/2003-22-23; cena: 119,00 Kč    

Sokol, J., Mičienka, M., Jirásková, V.: Občanské 

minimum (učební text pro žáky) 

2009 Tauris součást 

ucelené řady 

Č.j.: 13065/2003-22; cena: 149,00Kč    

Hirschová, M., Mikulenková, H.: Český jazyk 5 (díl 

1,2) 

2009 Prodos součást 

ucelené řady 

Č.j.: 15025/2003-22; cena: 80,00Kč    

Fucimanová, M.: Sloh pro 6. – 9. ročník  2009 Fortuna součást 

ucelené řady 

Č.j.: 15024/2003-22; cena: 89,00Kč    

Marádová, E.,Voláková, J.: Příprava pokrmů – 

Praktické činnosti  

2009 Fortuna součást 

ucelené řady 

Č.j.: 33524/2002-22; cena: 58,00Kč    

Mikulenková, H.: Moje písanka (1. a 2. díl pracovního 

sešitu k učebnici Český jazyk 3) 

2009 Prodos součást 

ucelené řady 

Č.j.: 11892/2003-22; cena: á 14,70Kč    

Horáčková, M., Staudková, H.: Pracovní sešit (díl I. a 

II.) k učebnici Český jazyk 4 

2009 Alter součást 

ucelené řady 

Č.j.: 14050/2003-22; cena: 35,00Kč    

Demek, J., Mališ, I.:Zeměpis pro 6. a 7. ročník  - 

Zeměpis světadílů (pracovní sešit II) 

2009 SPN a.s. součást 

ucelené řady 

Č.j.: 15218/2003-22; cena: 59,00 Kč    

Hošpesová, A., Divíšek, J., Kuřina, F.: Svět čísel a 

tvarů – matematika pro 2. ročník ( učebnice, pracovní 

sešit1,2, sada příloh) 

2009 Prometheus součást 

ucelené řady 

Č.j.: 15472/2003-22; cena:  64+35,00 Kč    

Odvárko, O., Kadleček, J.: Matematika pro 6. ročník 

ZŠ (1. díl – Opakování z aritmetiky a geometrie, 2.díl – 

Desetinná čísla, dělitelnost, 3.díl – Úhel, trojúhelník, 

osová souměrnost, krychle a kvádr) 

2009 Prometheus součást 

ucelené řady 

Č.j.: 15473/2003-22; cena:  á 56,00 Kč    

Šarounová, A. a kol.: Matematika 7, 1. díl a 2. díl 2009 Prometheus součást 

ucelené řady 

Č.j.: 15474/2003-22; cena:  á 72,00 Kč    

Lepil, O.: Doplněk k učivu fyziky pro 8. a 9. ročník ZŠ 

s rozšířeným vyučováním matematice a přírodovědným 

předmětům 

2009 Prometheus součást 

ucelené řady 

Č.j.: 15475/2003-22; cena:  66,00 Kč    

Herman, J., Chrápavá, V., Jančovičová, E., Šimša, J.: 

Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií – 

Úvodní opakování,Výrazy II, Kladná a záporná čísla 

2009 Prometheus součást 

ucelené řady 

Č.j.: 15476/2003-22; cena:  á 58,00 Kč    



Beneš, P., Pumpr, V, Banýr, J.:  Základy chemie 1 

(učebnice a pracovní sešit) 

2009 Fortuna součást 

ucelené řady 

Č.j.: 16065/2003-22; cena:  97+49,00 Kč    

Beneš, P., Pumpr, V, Banýr, J.:  Základy chemie 2 

(učebnice a pracovní sešit) 

2009 Fortuna součást 

ucelené řady 

Č.j.: 16065/2003-22; cena:  99+49,00 Kč    

Dytrtová, R.:  Praktické činnosti - Pěstitelství 2009 Fortuna součást 

ucelené řady 

Č.j.: 16330/2003-22; cena: 65,00 Kč    

Žáček, Jiří.:  Pracovní sešit ke Slabikáři 3. díl 2009 Alter součást 

ucelené řady 

Č.j.: 15976/2003-22; cena: 34,00 Kč    

Mladá, J., Podroužek, L.:  Prvouka pro 1. ročník ZŠ 

(učebnice a pracovní sešit) 

2009 SPN, a.s. součást 

ucelené řady 

Č.j.: 15393/2003-22; cena: 75+48,00 Kč    

Mladá, J., Podroužek, L.:  Prvouka pro 2. ročník ZŠ 

(učebnice a pracovní sešit) 

2009 SPN, a.s. součást 

ucelené řady 

Č.j.: 15393/2003-22; cena: 79+55,00 Kč    

Mladá, J., Podroužek, L.:  Prvouka pro 3. ročník ZŠ 

(učebnice a pracovní sešit) 

2009 SPN, a.s. součást 

ucelené řady 

Č.j.: 15393/2003-22; cena: 79+55,00 Kč    

 

pro střední školy: 
 

Bičík, I. a kol.: Školní atlas dnešní Evropy 2009 Terra  

Č.j.: 12860/2003-22-23; cena: 119,00 Kč    

Sokol, J., Mičienka, M., Jirásková, V.: Občanské 

minimum (učební text pro žáky) 

2009 Tauris součást 

ucelené řady 

Č.j.: 13065/2003-22; cena: 149,00Kč    

Harris, M. a kol.: Opportunities Beginner (učebnice, 

pracovní sešit, kazeta) 

2009 Longman součást 

ucelené řady 

Č.j.: 13167/2003-22; cena: 293+161+37,00Kč    

Harris, M. a kol.: Opportunities Elementary (učebnice, 

pracovní sešit, kazeta) 

2009 Longman součást 

ucelené řady 

Č.j.: 13167/2003-22; cena: 285+175+37,00Kč    

Praško, J.: Psychiatrie pro 4. ročník středních 

zdravotnických škol 

2009 Informatorium součást 

ucelené řady 

Č.j.: 16264/2003-22; cena: 195,00Kč    

Petersová, S., Gráf, T.: Time to talk, 2. díl (učebnice 

včetně pracovního sešitu) 

2009 Polyglot součást 

ucelené řady 

Č.j.: 14078/2003-22; cena: 258,00Kč    



Holeček, M., a kol.: Zeměpis České republiky 2009 ČGS součást 

ucelené řady 

Č.j.: 14087/2003-23; cena: 99,00Kč    

Littlejohn, A. a kol.: EUROLINGUA ENGLISH, 4. díl 

(učebnice a audiokazety) 

2009 Fraus součást 

ucelené řady 

Č.j.: 14087/2003-23; cena: 99,00Kč    
 

 

pro sluchově postižené: 

 

Málková, M.: Zeměpis pro základní školu pro sluchově 

postižené - Evropa 

2009 Septima součást 

ucelené řady 

Č.j.: 14627/2003-24; cena: 330,00 Kč    
 

pro odborná učiliště: 
 

Čermáková,L., Vybíralová,I.: Kuchařské práce – 

technologie II. díl pro OU (pro 2. a 3. ročník) 

2007 Parta součást 

ucelené řady 

Č.j.: 32078/2001-24; cena: 148,00 Kč    

Podlena, V.: Zednické práce – technologie II. díl pro 

OU(pro 2. a 3. ročník OU) 

2007 Parta součást 

ucelené řady 

Č.j.: 25199/2001-24; cena: 126,00 Kč    

Liška, M.: Truhlářská práce – technologie II. díl pro OU 

(pro 2. a 3. ročník OU) 

2007 Parta součást 

ucelené řady 

Č.j.: 32083/2001-24; cena: 122,00 Kč    
 

 


