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ČÁST NORMATIVNÍ 

________________________________________________________________ 

 

Ministerstvo školství,                           
mládeže a tělovýchovy 

 

Č. j. 23 523/99-14                                                V Praze 

dne 15. června 1999 

                    

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují 

některé vnitroresortní předpisy 

 

Čl. 1 

Zrušují se tyto předpisy: 

Postup schvalování učebnic na MŠMT č. j. 21 581/95-20 a č. j. 21 

883/96-21-20. 

Kritéria pro udělování a povolování výjimek z minimálního počtu žáků na 

základních školách č. j. 15 744/96-6. 

Sdělení MŠMT ke vzdělávacím programům Obecná a Občanská škola, 

Věstník MŠMT sešit 5/1995. 

Pokyn MŠMT k postgraduálnímu studiu  č. j. 19 736/91-302, Věstník MŠMT 

sešit 10-12/1992. 

Pokyn MŠMT pro poskytování účelových finančních prostředků ze státního 

rozpočtu na podporu projektů programů výzkumu a vývoje č. j. 25 122/97-  

31, Věstník MŠMT sešit 9/1997. 

Statut Ústavu rozvoje školských staveb Praha č. j. 25 544/92-41, ve znění 

dodatku publikovaného ve Věstníku MŠMT sešitu 7-8/1993. 

Finanční toky při financování neinvestičních výdajů od školských úřadů na 

střední odborná učiliště, odborná učiliště, učiliště, speciální střední odborná 

učiliště a střediska praktického vyučování, včetně eventuálních domovů 

mládeže, podle § 12 školského zákona, Věstník MŠMT sešit 4/1993. 

Poznámky k financování integrovaných škol a zařízení č. j. 18 943/93-40, 

Věstník MŠMT sešit 6/1993. 

Vztah školských úřadů k církevním školám při poskytování a vyúčtování 

dotací, včetně doporučení způsobu hospodaření pro církevní školy - 

metodický návod č. j. 19 260/93-40, Věstník MŠMT sešit 7-8/1993. 

Financování ubytování žáků středních škol v domovech mládeže č. j. 17 

980/94-40, Věstník MŠMT sešit 8/1994. 



Ujasnění kompetencí a součinnosti mezi MŠMT a Českou školní inspekcí při 

vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů č. j. 25 085/95-12. 

 

Čl. 2 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 15. června 1999. 

 

Ministr:  

                                            Mgr. Eduard Zeman v. r.                        
 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 

ČÁST METODICKÁ 

________________________________________________________________ 

 
 

 

 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky  

dne 4.května 1999, čj. 20 688/99 - 23 s platností od 1.září 1999 
 

UČEBNÍ PLÁN 
 

Studijní obor:  53-43-M/002 (53-11-6)  Farmaceutický laborant   

Denní studium 

 

Kategorie a názvy vyučovacích 

předmětů 

Počet týdenních vyučovacích hodin 

v ročníku 

 

Celkem 

 1. 2. 3. 4.  

A. Povinné      

      

Český jazyk a literatura 3 2 2 3 10 

Cizí jazyk (němčina, angličtina) 3 3 3 3 12 

Latinský jazyk 2     2 

Občanská nauka  1 1 2  4 

Dějepis 2 1   3 

Matematika 3 (2) 3 (2) 1  7 (4) 

Chemie 3 4 (1)   7 (1) 

Fyzika 3 (1) 3 (1)   6 (2) 

Biologie 2    2 

Výpočetní technika 2 (2)    2 (2) 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Mikrobiologie, epidemiologie, hygiena   2  2 



První pomoc  1 (1)   1 (1) 

Somatologie 2    2 

Patologie a klinika nemocí  2   2 

Laboratorní technika 3 (3)    3 (3)  

Farmaceutická botanika 3 (2) 2 (1)   5 (3) 

Analýza léčiv  2 (2) 3 (3) 4 (4) 9 (9) 

Farmakologie   3 4 7 

Příprava léčiv  2 2 2 6 

Farmakognózie   2 2 4 

Cvičení z přípravy léčiv  4 (4) 4 (4) 4 (4) 12 (12) 

Cvičení z farmakognózie   3 (3) 2 (2) 5 (5) 

Chemie léčiv   3 3 6 

Zdravotnické potřeby   2  2 

Základy veřejného zdravotnictví, 

organizace farmacie 

   2 2 

Celkem hodin týdně 33 32 33 33  

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky 

 

Učební osnova předmětu  

 

OBČANSKÁ NAUKA 
pro studijní obor farmaceutický laborant 

 

 (4 hodiny týdně celkem) 

 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 4.května 1999, 

č.j.20 688/99 - 23, s platností od 1.9.1999 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 
 Předmět občanská nauka má výrazný výchovný charakter, není tedy předmětem 

převážně naukovým, i když používáme tohoto tradičního názvu. Vědomosti a zkušenosti, 

zprostředkované i osobní, které prostřednictvím předmětu žáci získají, mají především 

pozitivně ovlivnit jejich hodnotovou orientaci a postoje. 

 Obecným cílem  předmětu je přispět k přípravě žáků na soukromý a občanský život 

v demokratické společnosti a pomoci jim porozumět složitému světu, v němž budou žít v 21. 

století. Občanská nauka má žáky vést k osobní odpovědnosti a ke kritickému myšlení jako 

základu pro uvážlivé a vhodné jednání v životě. 

 Učivo je složeno z několika tematických okruhů, u nichž jsou uvedeny specifické 

vzdělávací cíle těchto okruhů. Tematické okruhy nejsou založeny na jednotlivých 

společenských vědách, ale z různých disciplín jsou do nich vybrány a propojeny  prvky tak, 

aby vytvořily didaktický soubor. Předpokládá se, že učitel bude s obsahem tematických 



okruhů tvořivě pracovat. Z jednotlivých tematických okruhů vyčlení to učivo (např. z oblasti 

ekonomiky, práva, psychologie ...), s nímž se žáci seznámili v jiných vyučovacích 

předmětech. Je-li v kurikulu např. zařazen předmět právo, lze příslušný tematický celek v 

občanské nauce vynechat, nebo redukovat. Proto je při projektování výuky třeba znát učební 

dokumenty oboru jako celek a uzpůsobit jim výuku občanské nauky. Předpokládá se, že učitel 

bude učivo spojovat se současným životem společnosti, tj. vysvětlovat učivo na příkladech z 

každodenního života lidí, a ze současného společenského dění. Bude využívat poznatků a 

dovedností žáků z ostatních vyučovacích předmětů, především z dějepisu. 

 

 

Přehled tematických okruhů 

       Doporučená hodinová dotace 

 

1. Člověk v lidském společenství     10 

2. Občan a demokracie      33 

3. Člověk a právo       13 

4. Člověk a ekonomika       5 

5. Česká republika, Evropa a světové společenství    5 

6. Filozofické a etické otázky v životě člověka   33 

 

 

 

 

 

 

Tematický okruh: 

1. Člověk v lidském společenství 
 

Vzdělávací cíle: 
výuka směřuje k tomu, aby žák 

- byl vybaven základními dovednostmi a sociálními návyky pro styk s lidmi; aby se ve styku 

s  lidmi snažil prakticky uplatňovat uznávané normy slušného chování; 

- uvědomoval si význam vzdělání pro  život; věděl jak přistupovat k učení, aby bylo 

efektivní; 

- chápal, že i jeho osobní životní styl ovlivňuje životní prostředí a dosažení stavu 

udržitelného   rozvoje; 

- uvědomoval si, jak je důležité využívat volný čas pro všestranný rozvoj osobnosti; 

- byl poučen o důležitosti zodpovědné volby životního partnera, o významu rodinného 

zázemí   pro člověka a o předpokladech dobrého fungování rodiny; 

- byl vybaven základními poznatky o úloze náboženské víry v životě člověka; byl si 

vědom    potřeby tolerance k lidem jiné víry i nevěřícím a chápal možnost zneužití 

duchovní    závislosti  (např. nežádoucího vlivu náboženských sekt na lidi); 

- uvažoval o otázkách životní spokojenosti a pocitu štěstí; uvědomoval si, jaké 

nebezpečí   pro člověka znamená závislost na drogách, alkoholu atp. 

 

 

Rozpis učiva 

1.1 Tělesná a duševní stránka osobnosti. Smyslové poznání, vztah smyslů a 

rozumu.        Sebepoznání a sebevýchova. 



1.2  Vliv prostředí na člověka. Vztah životního prostředí a člověka. Nutnost nového 

životního       stylu pro dosažení stavu udržitelného rozvoje. 

1.3 Schopnosti, temperament, charakter. Životní cykly a mezigenerační vztahy (zvláště 

vztah       ke spolužákům, vrstevníkům a ke starýn lidem). Význam mezilidských vztahů. 

Zásady       slušného  chování.  

1.4 Paměť, učení, efektivní učení. Vzdělávání ve škole a mimo školu.  

1.5 Volný čas a jeho pozitivní využívání. Úloha umění v životě člověka. 

1.6 Vztahy mezi pohlavími. Volba životního partnera. Rodina a rodinné vztahy. 

Podmínky        dobrého fungování rodiny. Zásady soužití v rodině. 

1.7. Náhradní normy uspokojování a různé závislosti (drogy, alkohol, hráčští) a jejich vliv 

na destrukci osobnosti člověka. 

 

Tematický okruh 

2. Občan a demokracie 

 

Vzdělávací cíle : 
výuka směřuje k tomu, aby žák 

- věděl, co je demokracie,  občanství a občanská společnost a rozuměl fungování 

demokracie; 

- uměl na praktických příkladech objasnit, co se rozumí politikou, proč je politika a 

vládní    moc nezbytností; 

- rozuměl tomu, na jakém základě vznikají rozdílné názory lidí na politiku; uvědomil si,      

že  k informacím (z médií i odjinud) je třeba přistupovat uvážlivě a kriticky; 

- věděl, jaké jsou možnosti obrany před zneužíváním politické moci v demokratickém státě; 

- byl schopen rozlišovat záležitosti veřejného života od soukromých zájmů; 

- uměl vysvětlit rozdíl mezi demokratickou a nedemokratickou  (neomezenou, autoritativní 

,   totalitní) vládou, a to na příkladech z historie i dnešní doby; 

- věděl, jaké společenské, politické a hospodářské podmínky jsou potřebné k tomu, 

aby    ústavní demokracie prosperovala; 

- dokázat využít svých znalostí o demokracii k posuzování událostí v ČR i ve světě; 

- uměl obhajovat své názory a postoje (argumentovat), byl schopen o nich diskutovat 

a polemizovat s lidmi jinak smýšlejícími; uvědomoval si jejich právo na jiný názor 

i nezbytnou  hranici tolerance; 

-  chápal postavení minorit a neměl ve vztahu k nim předsudky; 

- znal hlavní organizované skupiny  naší společnosti a jejich roli ve společnosti a 

politice    (např. politické strany, odbory, profesní sdružení, náboženská a občanská 

sdružení..); 

- na příkladech z aktuální politické praxe a v simulovaných situacích dokázal 

rozpoznat    základní prohřešky proti politické kultuře; 

- uměl na aktuálních příkladech (případně v historii) doložit politické konflikty, 

uvědomoval    si  jejich příčiny a uvažoval o možných způsobech řešení těchto konfliktů 

(cestou politického kompromisu, konsensu, jinak); 

- věděl, jaké jsou základní občanské ctnosti, a uměl je doložit na konkrétních 

příkladech    lidského jednání,  znal a uměl vysvětlit hodnoty podstatné pro občanský život; 

- chápal rozdíl mezi ideály a mezi realitou v politickém a společenském životě. 

 

Rozpis učiva: 

2.1 Národ a stát - národ, národní tradice, 

   - národní stát, 

   - soužití majority s minoritami, 



   - český národ a vlastenectví. 

2.2 Demokracie  - pojem demokracie, 

   - občan v demokratické společnosti, 

   - hodnoty demokracie. 

2.3 Ideologie  - společně sdílené ideje a principy, 

   - pojem ideologie,  

            -liberalismus, konzervatismus, socialismus, fašismus, 

anarchismus,  případně další  ideologie.  

2.4 Politika  - úloha politiky ve společnosti, 

   - prostředky politického působení. 

2.5 Lidská práva - obsah a pojetí, 

   - dodržování lidských práv, 

   - obhajoba lidských práv. 

2.6 Ústava, práva a povinnosti občanů ČR 

   - Ústava ČR, 

   - práva a povinnosti občanů našeho státu. 

2.7 Volby  - význam svobodných voleb, 

   - občan a volby, 

   - úloha svobodných sdělovacích prostředků, 

   - politické strany  a politický pluralismus, typy politických stran. 

2.8 Parlament, zákony a poslanci 

   - struktura a funkce parlamentu, poslanci obou komor parlamentu, 

   - proces přijímání zákonů v ČR. 

2.9 Prezident a vláda ČR 

   - prezident republiky, 

   - vláda jako vrcholný orgán výkonné moci. 

 

2.10 Občanská společnost  

   - formování občanské společnosti 

   - zájmové organizace a občanská hnutí. 

2.11 Občan ve státě a v obci 

   - občanství a občanská společnost, 

   - občanské dovednosti a občanské ctnosti, 

   - vztah občana ke státu, uprchlictví, exil, emigrace, migrace,  

      multikulturní společnost, 

   - obecní správa a samospráva, 

   - občanská společnost a obec, 

   - rozdíly mezi ideály a reálným životem společnosti. 

 

 

Tematický okruh: 

3. Člověk a právo 

 

Vzdělávací cíle: 
výuka směřuje k tomu, aby žák 

- byl ochoten řídit se zákony a společenskými normami, které lidská společnost kodifikovala; 

-  znal obsah pojmu “právní stát”; 

- měl základní představu o principech občanského práva; věděl, jak a kde má 

zajišťovat  svá     práva a ochranu své osobnosti a rodiny; 



- znal zásady soudní moci v demokratickém státě, soustavu soudů v ČR a úlohu 

státního    zastupitelství, advokacie a notářství; 

- znal základní druhy kriminality a byl poučen o kriminalitě dětí a mládeže; 

- věděl, jak se uzavírá a zaniká manželství, uvědomoval si právní vztahy mezi členy rodiny; 

- byl poučen o občanskoprávním řízení (k čemu slouží, jak probíhá, jak získá 

právní    pomoc..). 

 

Rozpis učiva 

3.1 Občan a právo - osobní svoboda a právo, 

   - trestní právo a trestní odpovědnost, trestní řízení, 

   - druhy kriminality, kriminalita dětí a mladistvých, 

   - druhy trestů v našem právním řádu. 

3.2  Soudy a jejich soustava v ČR. Státní zastupitelství, notářství a advokacie. 

3.3 Represívní orgány (kromě soudů) v ČR  

   - policie, státní inspekce a j. kontrolní orgány. Speciální orgány pro 

     určitou oblast práva (celníci atp.). 

3.4 Občanské právo. Vlastnictví a spoluvlastnictví. Odpovědnost za škodu. 

Dědění.         Závazkové právo. 

3.5 Rodinné právo : uzavření manželství, právní vztahy mezi manželi, zánik 

manželství.        Právní  vztahy mezi rodiči a dětmi. Náhradní péče. Vyživovací povinnost.  

3.6 Občanskoprávní řízení. 

 

 

Tematický okruh: 

4. Člověk a ekonomika 

 

Vzdělávací cíle: 
Výuka směřuje k tomu, aby si žák: 

- uvědomil výhody kvalitativního vzdělání a profesní přípravy pro své uplatnění na 

trhu    práce;  

- porozuměl právům a povinnostem, které vznikají z pracovního poměru; 

- uvědomoval si prospěšnost dobrých mezilidských vztahů na pracovišti; 

- byl přesvědčen o významu dobrého jména pracovníka a firmy, u níž pracuje, nebo 

kterou     vede; 

- uměl sestavit konkrétní rodinný rozpočet, byl seznámen s hlavními možnostmi pomoci 

státu  potřebným osobám; 

- byl seznámen s možnostmi ukládání majetku a peněz; uvědomoval si, že zárukou 

lidského    štěstí není pouze velký majetek. 

 

Rozpis učiva: 
4.1 Příprava na povolání. Zapojení člověka do ekonomického života. Změna 

povolání.        Rekvalifikace. 

 4.2 Majetek a jeho nabývání. Racionální ekonomické rozhodování. Zodpovědné hospodaření        

s majetkem. Ukládání peněz. 

4.3 Hospodářský život rodiny, zabezpečení rodiny, rodinný rozpočet, státní sociální 

dávky,       řešení krizových finančních situací rodiny, pojištění atp. 

4.4 Pracovní právo: pracovní poměr, nárok na dovolenou, pracovní spory, 

nezaměstnanost.       Zákoník práce. 

4.5 Profesní etika. Mezilidské vztahy na pracovišti. 

 



 

Tematický okruh: 

5. Česká republika, Evropa a světové společenství 

 

Vzdělávací cíle 
výuka směřuje k tomu, aby žák: 

- uměl charakterizovat postavení ČR v Evropě a ve světě, 

- uměl popsat cíle a strukturu OSN, EU a NATO, 

- dovedl uvést argumenty pro zapojení ČR do evropských a světových struktur, 

- dovedl kriticky posoudit problémy vstupu ČR do EU a NATO, 

- porozuměl významu národní identity a kulturního dědictví národa, 

- byl schopen etnické, náboženské a j. tolerance, 

- porozuměl pojmu globální problém, uvědomoval si příčiny a důsledky globálních problémů, 

- nepřehlížel problémy soudobého světa, ale aby zároveň nepodléhal pesimismu, 

když    přemýšlí   o budoucnosti lidstva. 

 

Rozpis učiva: 
5.1 Česká republika a její postavení v soudobém světě. 

5.2 Evropská integrace - základní cíle a principy. Zapojování ČR do evropských a 

světových       struktur. 

5.3 Organizace spojených národů. 

5.4 Globální problémy soudobého světa - jejich příčiny a důsledky 

   - populační exploze, 

   - nedostatek  potravy a pitné vody, 

   - vyčerpání přírodních zdrojů, 

   - znečištění a degradace prostředí, 

   - bezpečnost lidí (terorismus, násilí, jaderné katastrofy, války,    

     nekontrolovaný rozvoj techniky...), 

   - morální slepota, tj. neschopnost rozeznat dobré od zlého. 

 

Tematický okruh 

6. Filozofické a etické otázky v životě člověka 

 

Vzdělávací cíle: 
výuka směřuje k tomu, aby žák: 

- ovládal vybraný pojmový filozofický aparát, 

- byl informován o důležitých filozofických otázkách, 

- dovedl filozoficky přemýšlet o  jevech, událostech  a procesech, s nimiž se v životě 

setkává, 

- dovedl diskutovat o filozofických otázkách, 

- získal kritické stanovisko ke světu a k sobě samému, 

- chápal veřejnou diskusi jako podmínku osobní svobody, 

- uvědomoval si, že je za své názory (za to, co si myslí a co říká) odpovědný ostatním lidem, 

- byl ochoten přemýšlet o hodnotách - o tom, jaké hodnoty  jednotliví lidé a komunity 

volí,   jaké preferují a jak svou volbu zdůvodňují.  

 

Rozpis učiva 

Filozofie 
6.1 Co je filozofie. Jaký má smysl. 

6.2 Problém bytí a poznání ve filozofii. Náboženství, náboženská víra, církve. 



6.3 Filozofie a problémy člověka, řešení těchto problémů v dějinách filozofického myšlení. 

 

Etika 

6.4 Některé základní etické kategorie (dobro, zlo, svoboda, odpovědnost, 

svědomí,  kategorický imperativ, autonomie, humanita, tolerance, mravní zákon, lidská 

důstojnost a lidská práva). 

6.5 Kořeny naší etiky. Typy moderní etiky. 

6.6 Popis a interpretace norem mravního chování. Analýza struktury a podmíněnosti 

norem       mravního chování. 

6.7 Otázky praktické a sociální etiky; etika v mezilidských vztazích, v ekonomice, v 

politice,       v ekologii atp. 

6.8 Hodnoty a hodnotová orientace lidí. Hledání smyslu lidského života. 

 

Pro obor farmaceutický laborant se připojuje další tematický celek Aplikace sociální 

psychologie.  Doporučená hodinová dotace je 30 hod. 

 

7. Aplikace sociální psychologie 

  

Vzdělávací cíle: 

 

Výuka směřuje k tomu, aby žák: 

- pochopil, že během života je člověk členem mnoha sociálních skupin, kde zaujímá určité    

  role a pozice, 

- získal dovednosti, jak řešit problémy vznikající ve společenské praxi, 

- dovedl hájit svá práva a dokázal uplatňovat sebeprosazující chování, 

- byl schopen sebepoznání, intuice a byl rovněž schopen vcítit se do myšlení jiných lidí,  

- věděl, jak získávat přátele a působit na lidi, 

- dokázal se začlenit do pracovního kolektivu a prosazovat se v něm, 

- získal pozitivní vztah ke své práci, 

- chápal důležitost své profese, z ní vyplývající nutnost lidského přístupu k nemocným          

   pacientům a snažil se jim pomáhat.  

 

Rozpis učiva: 

 

7.1    Úvod do sociální psychologie 

         Předmět sociální psychologie, sociální chování, sociální dovednosti, sociální 

skupiny -              

         třídění, struktura, systém rolí, skupinové normy a hodnoty. 

7.2.1  Sociálnětréninkové metody   

          Techniky navozující relaxaci a volnou expresi, techniky zaměřené na sebepoznání 

a na  

           poznání druhých, techniky orientované na výcvik dovednosti v sociálních 

interakcích,  

           techniky zaměřené na výcvik komunikativních dovedností, techniky zaměřené na 

           výcvik v kooperaci. 

 

7.2.2   Asertivní trénink 

          Teorie typů sociálního jednání a postojů jedince k vlastní roli v komunikaci - 

pasivní,     



  agresivní a asertivní. Deset základních asertivních práv. Asertivní dovednosti         

prosazení (odmítnutí) požadavku - pokažená gramofonová deska, přijatelný 

kompromis, volné  informace, sebeotevření, otevřené dveře, negativní aserce, 

negativní dotazování. 

7.2.3   Společenské hry s psychologickou tematikou 
           Hry sebepoznání, soubory manipulativního chování atp. Obecné rady pro styk s 

lidmi. 

7.3      Aplikace sociální psychologie v pracovní činnosti ve farmacii  

           Vybrané kapitoly z personální psychologie a psychologie řízení ve farmacii. 

           Farmaceutický laborant a jeho pracovní motivace, pracovní skupina, vedoucí 

pracovník. 

           Vztah k pacientům, psychika pacientů, psychoterapie ve vztahu expedient - 

nemocný. 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

 

 

    Učební osnova předmětu 

 

           F A R M A K O L O G I E  
 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 4.května 1999                

č.j. 20 688/99 - 23, s účinností od 1.  září 1999. 

 

1. Pojetí vyučovacího předmětu 
 

     Předmět farmakologie poskytuje žákům  základní vědomosti o účincích léčiv  v 

návaznosti na konkrétní činnosti budoucího farmaceutického laboranta. Synteticky využívá 

poznatků prakticky všech ostatních odborných předmětů k důkazu a vysvětlení účinku léčiv 

na živý organismus. 

 

     Hlavním výchovně vzdělávacím cílem předmětu je naučit žáky posuzovat terapeutické 

vlastnosti léčiv ze všech hledisek, která terapeutickou hodnotu léčiva podmiňují. Tím vede 

k dynamickému a velmi konkrétnímu myšlení. 

 

     Velkou úlohu zde má smysl pro přesnost. Mnohé látky jsou podobné v názvu, ale odlišné 

v účincích. Omyl v názvu léku může mít pro nemocného závažné důsledky, stejně může 

skončit i omyl v dávce. Znalost účinků léčiv a faktorů, které je podmiňují, podporuje smysl 

pro odpovědnost a důslednost. 

 

     Nedílnou složkou výchovně vzdělávacího cíle předmětu je vypěstovat v žácích 

zvídavost, chuť a dovednost doplňovat a rozšiřovat základní poznatky o další, vyplývající z 

inovačního procesu  oboru. 

 

 

Cílové vědomosti jsou 
 

- obecné zákonitosti podmiňující účinek léčiva, 

- klasifikace léčiv podle farmakodynamického působení, 

- přehled léčiv jednotlivých farmakodynamických skupin a jejich léčebné využití, 

- léčebné využití, způsob dávkování, aplikace a nežádoucí účinky volně prodejných léčivých  

  přípravků, 

- důsledky nadměrného, opakovaného a zbytečného užívání léčiv, 

- možnosti intoxikací a jejich řešení. 

 

 

Cílové dovednosti jsou 

 

- volba vhodného léčiva při volném výdeji na žádost nemocného, 



- poskytnutí základních informací o způsobu užívání a dávkování volně prodejných léčiv, 

- uplatňování zdravotně výchovných principů v praxi. 

 

 

 

Obsah vyučovacího předmětu 
 

     Farmakologie tvoří ve 3. ročníku, vedle úvodních statí seznamujících s úlohou a 

začleněním  farmakoterapie  do  komplexu  zdravotnické  péče, témata,  zabývající  se 

účinkem  léčiv a faktory, které jej ovlivňují, tj. vlastnosti léčiva samotného  i  individuální 

zvláštnosti organismu a vzájemné  ovlivňování léčiv současně, následně, či opakovaně 

podávaných. 

     Na všeobecnou část navazuje orgánová farmakologie. Jsou uváděny farmakodynamické 

skupiny, které zahrnují léčiva zasahující do činnosti nervové soustavy. Rozsah učiva 

ve skupinách je dán  praktickými potřebami. Podrobněji jsou probírány  skupiny zahrnující 

léčiva běžné ambulantní praxe, zejména volně prodejná. Zde je kladen důraz na možné 

nežádoucí účinky, případné lékové interakce a dávkování. Ve všech případech je 

zdůrazňováno nebezpečí nadměrného a zbytečného užívání léčiv. 

 

     Obsah vyučovacího předmětu ve 4. ročníku tvoří farmakologie oběhové soustavy, krve 

a krvetvorného ústrojí, dýchacích orgánů, orgánů trávicí soustavy a vylučovacího ústrojí, 

enzymů, hormonů, vitaminů, minerálů a tkáňových působků, prevence a terapie infekčních 

onemocnění, chemoterapie zhoubného bujení, léčiva používaná k ovlivnění imunitního 

systému a zánětu, léčiva používaná pro místní účinek. Dále jsou uváděna detoxikancia, 

diagnostika a hlavní indikační skupiny a léčiva používaná ve veterinární praxi. 

 

     Učivo stanovené učební osnovou je minimálním základním učivem závazným pro 

výchovu a vzdělávání ve studijním oboru. Učitel může po dohodě s ředitelem  doplnit obsah 

učební osnovy o rozšiřující učivo s ohledem na specifiku regionu. 

 

     Počty vyučovacích hodin uvedené v rozpisu učiva jsou orientační. Vyučující si může 

rozpis upravit podle potřeb školy nebo třídy. Přitom celkový počet vyučovacích hodin týdně v 

ročníku daného předmětu  v učebním plánu, upravený popř. ředitelem školy, je závazný. 

 

     Farmakologie spočívá ve vytvoření přehledu o možnostech terapeutického využití léčiv 

a podmínkách, které toto využití ovlivňují. Poskytuje absolventovi základní vědomosti 

potřebné při práci s léčivy, zejména při jejich volném výdeji tak, aby byl v průběhu nástupní 

praxe a pomaturitního studia schopen orientovat se a začleňovat další odborné poznatky a v 

praxi je aplikovat. 

       

      V organizaci vyučování je třeba volit nejvhodnější moderní metody a formy práce podle 

probíraného učiva. Učitel zvyšuje názornost vyučování tím, že účelně využívá všech 

dostupných pomůcek. Farmakologie staví na poznatcích souběžně probíhajících odborných 

předmětů, proto je její výuka začleněna do druhé části studia.  Obsah je sestaven tak, aby byl 

v těsné návaznosti na předměty ostatní. Ve vyučovacím procesu je v maximální míře 

využíváno komplexnosti, žáci jsou vedeni soustavou problémových úloh i samostatných 

prací. 

 

 

2. Rozpis učiva          



     3. ročník 

(3 hodiny týdně , celkem 102 vyučovací hodiny)  

       Počet hodin 

 

1. Vývoj a rozdělení farmakologie                       2 

Definice farmakologie, rozdělení farmakologie (klasická, klinická).   

Vývoj farmakologie, farmakodynamika, farmakokinetika, toxikologie, 

experimentální a klinická farmakologie. 

 

2. Prevence, terapie, druhy  terapie      7 

Prevence. Terapie medikamentozní, fyzikální, psychoterapie. 

Homeopatie, alternativní metody terapie. 

Terapie kauzální, substituční, symptomatická, patogenetická. 

3. Základní pojmy         1 

Léčivo, léčivá látka, léčivý přípravek. Názvy léčiv. 

 

4. Osud léčiva v organismu        9 

Aplikace léčiv. 

Absorpce. 

Transport a rozdělení v organismu. 

Metabolismus a vylučování, kumulace léčiv. 

 

5. Účinky léčiv         20 

Účinek, mechanismus účinku, účinek specifický a nespecifický. 

Druhy účinků.  

Vztah dávky a účinku.  

Biologická dostupnost.  

Reakce organismu na podané léčivo, rozdíly ve vnímavosti, placebo, 

léková tolerance.  

Nežádoucí účinky léčiv – toxické, karcinogenní, mutagenní, léková 

závislost. Účinky léčiv na plod, novorozence, kojence.  

Farmakogenetika. 

Terapie léčivy a potraviny.  

 

6. Vzájemné vztahy léčiv        5 

Interakce léčiv na úrovni farmakodynamické, farmakokinetické a 

farmaceutické.  

Synergismus, antagonismus, enzymatická indukce, senzibilizace, 

inkompatibilita. 

 

7. Vývoj nových léčiv, biologická standardizace     4 

Vznik nového léčiva, farmakologické a klinicko farmakologické 

hodnocení. Registrace léčiv. 

Biologická standardizace. 

 

8. Farmakologie centrální nervové soustavy     32 

Nervový impuls a jeho šíření,  mediátory,  neurohormony. Polarizace, 

depolarizace a hyperpolarizace membrán. Rozdělení léčiv centrální 

nervové soustavy.  

Celková anestetika - průběh celkové anestezie, inhalační a intravenózní 



anestetika. Premedikace a kombinace anestetik. 

Hypnotika a sedativa -  spánek a jeho poruchy, příčiny nespavosti. 

Terapeutický význam hypnotik a sedativ.  

Hypnotika a sedativa barbiturátová, účinky barbiturátů v závislosti  na 

dávce, nežádoucí účinky. 

Nebarbiturátová hypnotika a sedativa klasická a novodobá. Význam 

rostlinných sedativ.  

Kombinace hypnotik a  sedativ s jinými léčivy. Ethylalkohol a jeho 

účinky na organismus. 

Antiepileptika - příčina a projevy epileptogenního stavu. 

Medikamentózní ovlivnění, mechanismus účinku. Rozdělení 

antiepileptik, nežádoucí účinky. 

Antiparkinsonika – parkinsonský syndrom a jeho projevy, možnosti 

medikamentózního ovlivnění. Antiparkinsonika ze skupiny centrálních 

anticholinergik a dopaminergní látky. Nežádoucí účinky. 

Analgetika – bolest, příčina, šíření a možnost ovlivnění bolesti léčivy.  

Rozdělení analgetik. Analgetika morfinového typu, indikace, nežádoucí 

účinky, návykovost.  

Analgeticko-antipyretické látky, tělesná teplota a její řízení, mechanismy 

antipyretického a analgetického účinku, protizánětlivý účinek.  

Deriváty kyseliny salicylové, pyrazolonu, anilinu, chinolinu.  

Kombinace analgeticko-antipyretických látek. Nežádoucí účinky. 

Antiemetika – zvracení jako přirozený obranný děj,  kinetózy, 

těhotenské zvracení a jiné příčiny zvracení. Indikace antiemetik,  jejich 

rozdělení a nežádoucí útlumové účinky. 

Psychofarmaka – vývoj, rozdělení podle vlivu na stav vědomí, 

afektivitu a psychické integrace, terapeutické užití, nežádoucí účinky.  

Neuroleptika a halucinogeny,  antidepresiva a dysforika,  

psychostimulancia a nootropní léčiva. 

Centrální myorelaxancia -  mechanismus působení a odlišení od 

periferních myorelaxancií. Terapeutické užití a výhody perorálního 

podání. Léčiva používaná jako centrální  myorelaxancia.  

Centrální analeptika – centrální mechanismus účinku a ovlivnění dechu 

a oběhu. Terapeutické užití a nežádoucí účinky. 

 

9. Farmakologie vegetativního nervového systému    22 

Vegetativní nervový systém a jeho rozdělení, vedení a přenos vzruchu, 

mediátory, funkční význam sympatiku a parasympatiku a možnosti 

ovlivnění vegetativní inervace. 

Sympatomimetika – terapeutické využití  a  účinků sympatomimetik 

přímých. Nepřímá sympatomimetika. 

Sympatolytika – přímá s  a  účinkem. Nepřímá sympatolytika, falešné 

prekurzory. 

Parasympatomimetika – acetylcholin a jeho deriváty, 

parasympatomimetické alkaloidy, inhibitory acetylcholinesterázy. 

Toxicita ireverzibilních inhibitorů acetylcholinesterázy. 

Parasympatolytika – s terciárním dusíkem, kvarterní parasympatolytika. 

Spasmoanalgetika. 

Ganglioplegika – účinek léčiv na ganglia a možnosti terapeutického 

použití. 



Lokální anestetika – Léčiva ovlivňující senzitivní nervový systém, typy 

místní anestezie, terapeutické užití. Rozdělení lokálních anestetik – 

přírodní a syntetická esterového, amidového a anilidového typu. 

Periferní myorelaxancia – léčiva ovlivňující motorický nervový systém. 

Motorický impuls,  přenos,  podstata svalové kontrakce. Léčiva 

zabraňující depolarizaci a depolarizující myorelaxancia. Význam a 

použití  myorelaxancií. 

 

 

 

 

 

 

 

      4. ročník 

 

   (4 hodiny týdně, tj. celkem 120 vyučovacích hodin) 

 

 

1. Farmakologie oběhové soustavy       12 

Regulace srdeční činnosti, přehled poruch srdeční činnosti a jejich 

příčiny, možnosti terapeutického ovlivnění. 

Kardiotonika - rozdělení, mechanismus účinku, nebezpečí kumulace, 

terapeutické užití. 

Antiarytmika - poruchy srdečního rytmu a možnosti ovlivnění, 

rozdělení antiarytmik podle mechanismu působení. 

Vazodilatancia - koronární vazodilatancia pro akutní terapii a 

dlouhodobou profylaxi. Periferní vazodilatancia.  

Antihypertenziva - charakteristika hypertenze, možnosti terapeutického 

ovlivnění. Léčiva s přímým účinkem na cévy a léčiva ovlivňující nervové 

řízení, diuretika a ostatní léčiva. 

Hypolipidemika - hyperlipidémie jako rizikový faktor, léčiva používaná 

u aterosklerózy. 

Venofarmaka - účinek a terapeutické užití léčiv ze skupiny flavonoidů, 

glykosidů a léčiva syntetická. Sklerotizující léčiva. 

 

2. Farmakologie krve a krvetvorného ústrojí     8 

Změny ve složení a množství krve. Náhrady krevní plazmy, náhradní 

roztoky.  

Krevní srážlivost a její poruchy. 

Léčiva podporující krevní srážlivost, koagulancia a antifibrinolytika. 

Léčiva ovlivňující krevní srážlivost, anitkoagulancia a fibrinolytika. 

Význam a terapeutické užití. 

Anémie a možnosti ovlivnění léčivy. Anémie hypochromní a terapie 

železem. Anémie megaloblastická. 

 

3. Farmakologie dýchacího ústrojí       8 

Regulace dýchací funkce, kašel jako obranný reflex, astma a zánět. 

Anitusika s centrálním, periferním a místním účinkem. 

Expektorancia, mukolytika. 



Antiastmatika. 

 

4. Farmakologie trávicího ústrojí                                                                        
17 

Funkce gastrointestinální soustavy a poruchy činnosti trávicích žláz a 

orgánů. 

Léčiva ovlivňující trávicí činnost - stomachika, acida, antacida, digestiva, 

cholagoga, hepatika. 

Léčiva ovlivňující motorickou činnost - karminativa, laxancia, 

antidiaroika, prokinetika, deflatulencia, emetika, antiemetika, 

spasmolytika. 

Antiulceróza. 

Léčiva střevních parazitárních onemocnění - anthelmintika. 

 

5. Diuretika          4 

Funkce ledvin, poruchy glomerulární filtrace a resorpce, změny ve 

složení a množství moče.  

Voda. Diuretické čaje. Osmotická diuretika. 

Diuretika vyvolávající negativní sodíkovou bilanci.  

Diuretika zvyšující prokrvení ledvin. 

 

6. Farmakologie enzymů, hormonů a vitaminů                                                    

18 

Enzymy - pro místní  a systémovou terapii. 

Hormony - význam a působení, hormonální rovnováha, rozdělení. 

Hormony předního a zadního laloku hypofýzy. 

Hormony štítné žlázy, tyreostatika. 

Hormony pankreatu. Inzulin a inzulinové přípravky, perorální 

antidiabetika. 

Hormony nadledvin - glukokortikoidy, mineralokortikoidy. 

Pohlavní hormony ženské - estrogeny a gestageny, užití v terapii, 

antikoncepce. 

Pohlavní hormony mužské, anabolika.  

Vitaminy - význam a výskyt, vitaminy rozpustné v tucích a ve vodě, 

polyvitaminové přípravky. 

Minerály. 
Tkáňové působky - histamin a antihistaminika, serotonin a jeho 

antagonisté, prostaglandiny. 

 

7. Prevence a terapie infekčních onemocnění         22 

Dezinficiencia a antiseptika - mechanismus účinku, rozdělení podle 

praktického užití - dezinficiencia, antiseptika kůže, sliznic, močových 

cest. 

Chemoterapeutika bakteriálních infekcí.  

Chemoterapeutika sulfonamidová - mechanismus účinku, terapeutické 

užití, nežádoucí účinky, dávkování. Sulfonamidy krátkodobě a 

dlouhodobě účinné, špatně se absorbující a  pro lokální aplikaci. 

Chemoterapeutika infekcí močových cest - nitrofurantoin, chinolonová 

chemoterapeutika I. a II. generace. 

Antituberkulotika. 



Antibiotika - vývoj, účinnost, rezistence, zásady podávání, terapeutické 

užití, nežádoucí účinky, rozdělení.  

 - laktamová antibiotika - peniciliny podle spektra účinku. 

Cefalosporiny perorální a injekční. 

Tetracyklinová antibiotika. 

Chloramfenicol. 

Antibiotika pro speciální indikace - protistafylokoková, proti 

gram-negativním bakteriím. 

Antibiotika pro lokální použití. 

Antibiotika s antimykotickým účinkem. 

Antimykotika - antimykotický účinek, lokální a systémová 

antimykotika, polyenová antimykotika, imidazolová, triazolová a ostatní. 

Chemoterapeutika protozoárních infekcí. 

Chemoterapeutika virových infekcí. 

 

8. Chemoterapie zhoubného bujení                       
3 

Zhoubné bujení a teorie jeho vzniku, léčba zhoubného bujení a 

mechanismus účinku používaných léčiv, rozdělení léčiv. Alkylující látky, 

antimetabolity, antimitotika, hormony, antibiotika, enzymy. 

 

 

 

9. Léčiva používaná k ovlivnění imunitního systému      4 

Imunitní systém a jeho funkce.  

Prostředky pro  aktivní imunizaci a pasivní imunizaci.  

Imunostimulační a imunosupresivní léčiva. 

 

10. Antiflogistika a antirevmatika        4 

Zánětlivý proces a jeho důsledky, mediátory zánětu, léčba revmatických 

chorob, třídění antiflogistik a antirevmatik. 

Nesteroidní antiflogistika a antirevmatika - salicyláty, pyrazolony, 

fenamáty, deriváty kyseliny octové, propionové a ostatní.  

Nesteroidní léčiva pro lokální léčbu . 

Steroidní antiflogistika a antirevmatika.  

 

11. Léčiva používaná pro místní účinek      10 

Místní účinek a faktory, které ho ovlivňují, lokální lékové formy. 

Rozdělení léčiv - adstringencia, keratolytika a keratoplastika, 

epitelizancia,  granulancia, kaustika, antihydrotika a antiseboroika, 

emoliencia, antipruriginóza, fotoprotektivní léčiva. 

Léčiva kožních parazitárních onemocnění. 

Antimykotika pro místní aplikaci. 

Léčiva používaná k terapii akné. 

 

12. Detoxikancia         2 

Všeobecná léčebná péče při intoxikacích. 

Nespecifická terapie otrav a terapie specifickými antidoty. 

         

13. Diagnostika                                   3 



Rentgenové kontrastní látky, radioizotopová diagnostika. 

 

14. Veterinária                                   
 5 

Farmakoterapie ve veterinární praxi. Hlavní indikační skupiny a léčiva.

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky  

 

      

 Učební osnova předmětu    

      

        PŘÍPRAVA  LÉČIV  

       

 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 4.května 1999, 

                 čj. 20 688/99 - 23, s platností od l. září l999. 

 

 

 

l. Pojetí předmětu 
 

     Cílem výuky je zvládnout teoreticky technologie přípravy a výroby, adjustaci, 

uchovávání a vydávání léčivých přípravků a léčiv. Žák si v tomto předmětu osvojí nejen 

postupy při přípravě léčiv, ale i jednoduché kontrolní metody, které ho přesvědčí o 

předepsané kvalitě zhotoveného léčivého přípravku. Dále si osvojí vědomosti o použití 

léčivých přípravků, dispenzační minimum u volně prodejných léčiv. 

 

     Po absolvování předmětu by měl žák prokázat: 



 

- znalosti základních podmínek,  za nichž se léčiva a pomocné látky přetvářejí   v účinné 

léčivé   přípravky a léčiva; 

 

znalosti složitých vztahů mezi vlastnostmi léčiv a pomocných látek, ve vlastním složení     

léčivých  přípravků  a  léčiv, ve  výběru  vhodné  technolgie, způsobech uchovávání, 

hodnocení  

a aplikace; 

 

- znalosti základních vlastností léčivých látek, pomocných látek, technických pomocných    

látek; 

 

- znalost práce na počítači pro činnost v lékárně, základy farmaceutické informatiky. 

  

     V předmětu příprava léků je probírána systematicky technolgie lékových forem se 

zřetelem k pracovnímu zaměření farmaceutických laborantů. 

 

     V části obecné je třeba klást důraz na všeobecnou znalost platného lékopisu, schopnost 

s ním prakticky pracovat, na čtení receptů, organizaci lékárenského pracoviště, dále 

na bezpečnost při práci i na všechny důležité základní práce ve farmaceutické praxi. 

 

     V části speciální se dělí jednotlivé léčivé přípravky podle aplikační formy, ale současně 

je zdůrazněna struktura léčiv  podle velikosti částic účinné látky, výrobní postupy, tvar 

léčivého přípravku a místo aplikce. Nakonec se seznamuje žák s radiofarmaky a s obecnými  

zásadami výroby HVLP. 

     Učivo stanovené učební osnovou je minimálním základním učivem závazným pro 

výchovu a vzdělávání ve studijním oboru farmaceutický laborant. Učitel  může po dohodě s 

ředitelem  školy doplnit obsah učební osnovy o rozšiřující učivo.  

 

    Počty vyučovacích hodin uvedené v rozpisu učiva jsou orientační. Vyučující si může 

rozpis upravit podle potřeb školy nebo třídy. Přitom celkový počet vyučovacích hodin týdně v 

ročníku daného předmětu v učebním plánu, upravený popř. ředitelem školy, je závazný. 

   

    V souvislosti  spojení teorie s praxí jsou součástí výuky i odborné  exkurze do 

farmaceutických závodů, výroben léčivých přípravků, dále do distribučních firem léčiv, 

exkurze na pracoviště  SÚKL, OPSL. 

       

   Učivo navazuje na znalosti předcházejících odborných předmětů. 

 

   U denního studia je předmět zařazen do 2., 3. a 4. ročníku a má po dvou hodinách týdně. 

 

 

 

2. Rozpis učiva   
 

      2. ROČNÍK 

       

                              (2 hodiny týdně, tj. celkem 68 vyučovacích hodin) 

                                                                                                                             

  Počet hodin 



 

1. Význam přípravy léků                                                                                          

2 

    Definice a význam technologie lékových forem. Úkoly a poslání           

    farmaceutického laboranta. 

      

2. Vývoj léčivých přípravků a léčiv                                                                           
2  

    Historie přípravy léčiv od nejstarších dob do současnosti.             

      

3. Úvod do přípravy léčivých přípravků a léčiv                                                         
4 

    Uspořádání lékárenského pracoviště, vývoj lékáren. Organizace práce 

    v lékárně. Receptura, defektura.  

 

4. Základní práce v lékárně. Správná výrobní praxe                                                 
10 

  

5.  Lékopis                                                                           
    Historie  lékopisu, platný lékopis - rozdělení, orientace.            

10 

    Definice základních pojmů - Zákon o léčivech.  

 

6. Lékařský předpis                                                                                                   
4 

   Definice receptu, části receptu, zkratky používané při psaní receptu, 

   druhy receptů a jejich platnost,  základy  farmaceutické informatiky. 

 

7. Rozdělení léčivých přípravků a léčiv                                                    
       2 

    Klasifikační kritéria: fyzikálně-chemická struktura, velikost částic, 

    místa aplikace. 

 

8. Léčivé přípravky s homogenní strukturou                                                       
          

       20 

   Liquida peroralia, Liquida ad usum dermicum, Solutiones, Sirupi, 

   Aquae aromaticae,  Spiritus medicata, Spiritus aromatici, Olea medicata, 

   Saponata medicinalia, Emplastra transcutanea, Collemplastra. 

 

9. Léčivé přípravky s mikroheterogenní strukturou                                                 
14 

    Koloidy, Mucilagines, Extracta, Tincturae.  

 

 

 

 

 

      3. ROČNÍK 

       



 (2 hodiny týdně, tj. celkem 68 vyučovacích hodin)   

                                                                                             

                            Počet hodin 

 

1. Léčivé přípravky s heterogenní strukturou                                                    
   53                                                    

    Inhalanda, Praeparata pharmaceutica in vasis cum pressu,  

    Spumae medicatae, Liquida peroralia, Liquida ad usum dermicum, 

    Suspensiones, Emulsiones, Unguenta, Cremores, Gelata, Pastae,  

    Ocularia semisolida. 

 

2. Léčivé přípravy dávkované       15 

    Pulveres perorales, Pulveres adspersorii,  Praeademixta medicata.    

  

 

 

 

      4. ROČNÍK 

       

(2 hodiny týdně, tj. celkem 60 vyučovacích hodin) 

                                                                                                                       

 Počet hodin 

 

1. Léčivé přípravy dávkované                                                               

                       36 

    Rectalia, Vaginalia, Styli, Granula, Capsulae, Tabulettae, 

    Tabulettae obductae,  Tabulettae cum liberatione modificata. 

 

2. Sterilní léčivé přípravky                                                                        
 

                                

   Auricularia, Nasalia, Ocularia, Oculoinserta, Parenteralia,                                              

18 

    Iniectiones, Infusiones, Vaccina ad usum humanum, 

    Immunosera ad usum humanum, krev a její deriváty.   

 

3. Radiofarmaka                                                                                     
              2 

    Druhy jaderného záření a jeho zdroje, využití v lékařství a ve farmacii. 

    Aplikační  formy radiofarmak a jejich příprava a uchovávání. 

 

4. Hromadně vyráběné léčivé přípravky                                                     
              4 

    Vývoj léčivých přípravků, výzkum, poloprovoz, výroba. Technologický 

    reglement, názvosloví, obaly, označování, šarže, oddělení technické 

    kontroly, SÚKL. 

 

 

 

 



 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky  

 

                      

           Učební osnova předmětu    

     

 CVIČENÍ Z PŘÍPRAVY LÉČIV 

      

 

 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 4.května 1999, 

                                     čj. 20 688/99 - 23, s platností od 1. září 1999. 

 

 

 

1. Pojetí předmětu 
  

Cílem výuky  je  prakticky zvládnout  technologii  důležitých přípravků, osvojit  si  

pomocné práce při přípravě léčivých přípravků, uplatnit schopnosti prakticky využívat 

odborné teoretické znalosti ve vlastní práci. 

 

Hlavní důraz je kladen na správnou a pečlivou přípravu léčivých přípravků, na získání 

potřebné zručnosti, přesnosti a nezbytné svědomitosti při praktické činnosti. V praktických 

cvičeních jsou žáci seznamováni s pomocnými pracemi při přípravě léčiv, s přípravou 

jednoduchých  i  složitějších  léčivých přípravků, s obsluhou zařízení a přístrojů, 

s uchováváním a označováním  léčiv. Ve cvičeních si žáci prakticky procvičují poznatky 

z teoretické výuky na vhodně vybraných příkladech.  Potřebné pracovní návyky získávají 

a upevňují soustavným opakováním určitých pracovních postupů při zhotovování různých 

typů léčivých přípravků. Také administrativní práce v posledním ročníku je třeba procvičovat 

během celého roku. 

 

Před  ukončením  třetího  ročníku je  zařazena  čtyřtýdenní  odborná praxe, 

probíhající na  konci školního  roku, tj. v červnu, aby se žáci seznámili s provozem lékáren, 

upevnili si a ověřili svoje  znalosti v praxi. Je vyhodnocováno jejich chování, pracovní 

iniciativa, přesnost v práci i vztah ke spolupracovníkům. 

 

V  zájmu  bezpečnosti  a ochrany  zdraví  při  práci je  nutno  respektovat  všechna 

zákonná ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci žen a mladistvých. Pro výuku 

formou cvičení  se třída dělí na skupiny, v zájmu bezpečné práce je ve skupině max.10 žáků. 

Pro zvýraznění hledisek bezpečnosti práce a zdůraznění vlastní odpovědnosti žáků za svoji 

bezpečnost je třeba, aby žáci všech ročníků při první vyučovací hodině v laboratoři podepsali 

prohlášení  o tom, že byli řádně poučeni o bezpečnostních předpisech, požární ochraně 

a zásadách první pomoci. 

 

Učivo stanovené učební osnovou je minimálním  základním učivem  závazným pro 

výchovu a  vzdělávání  ve  studijním  oboru.  Učitel  může  po dohodě  s  ředitelem

 školy doplnit obsah učební osnovy o rozšiřující učivo. 

 



     Počty vyučovacích hodin uvedené v rozpisu učiva jsou orientační. Vyučující si může 

rozpis upravit podle potřeb školy nebo třídy. Přitom celkový  počet vyučovacích  hodin  

týdně  v ročníku daného předmětu v učebním plánu, upravený popř. ředitelem školy, je 

závazný. 



2. Rozpis učiva  

 

      2. ROČNÍK 

  

 (4 hodiny týdně, tj. celkem 146 vyučovacích hodin) 

                                                                                                                         

Počet hodin 

 

1. Hygiena, bezpečnost   a ochrana zdraví při práci na farmaceutických                 

4 

    pracovištích, požární ochrana a první pomoc 

    Seznámení s vybavením laboratoře, obsluha plynových a elektrických 

    spotřebičů,  zásady správné výrobní praxe. 

 

2. Práce se sklem, porcelánem a kovem                                                                    
4 

    Mytí a sušení nádobí i pomocného recepturního zařízení. 

 

3. Plnění a rozplňování léčiv. Farmaceutické obaly                                                   
8 

    Zásady při doplňování léčiv, plnění, uzavírání a označování farmaceutických 

    obalů, adjustace. 

 

4.  Nejdůležitější farmaceutické operace                                                                  
52  

     Vážení, odměřování, rozdrobňování, práškování, prosévání, mísení, 

     zahřívání a chlazení, zahušťování a odpařování, sušení, rozpouštění, filtrace, 

     kolírování, čeření, usazování a slévání, lisování, destilace, sterilizace. 

 

5. Práce s lékařským předpisem                                                                                 
8 

    Lékařský předpis a jeho součásti, recepturní zkratky a číslovky, čtení 

    a rozbor lékařského předpisu, základy farmaceutické informatiky. 

 

6. Léčivé přípravky s homogenní strukturou                                                             
42 

    Liquida peroralia, Liquida ad usum dermicum, Solutiones,   Sirupi, 

    Aquae aromaticae,  Spiritus medicata, Spiritus aromatici, Olea medicata, 

   Saponata medicinalia, Emplastra transcutanea, Collemplastra, příp. exkurze  

    do výrobních závodů. 

               

7. Léčivé přípravky s mikroheterogenní strukturou                                                   
28 

    Koloidy, Mucilagines, Infusa, Decocta, Extracta, Tincturae.  

 

 

 

      3. ROČNÍK 

      

(4 hodiny týdně, tj. celkem 136 vyučovacích hodin cvičení)                



                                                                  

  Počet hodin 

 

1. Léčivé přípravky s heterogenní strukturou                                                          
100 

   Inhalanda, Praeparata pharmaceutica in vasis cum pressu,  

   Spumae medicatae, Liquida peroralia, Liquida ad usum dermicum, 

   Suspensiones, Emulsiones, Unguenta, Cremores, Gelata, Pastae,  

   Ocularia semisolida. 

 

2. Léčivé přípravy dávkované                                                                                    
20 

    Pulveres perorales, Pulveres adspersorii,  Praeademixta medicata.    

3. Základy farmaceutické informatiky                                                                        
16 

  

    Odborná praxe v lékárnách 
 

Příprava jednoduchých lékových forem, poloproduktů a reagenčních roztoků. 

Pomocné technické práce při přípravě léků. Chystání HVLP dle žádanek  

lůžkových  oddělení, ambulancí, objednávek  podniků a pod. Prodej léčiv 

bez  

lékařského předpisu. Výdej zdravotnických potřeb. Příjem zboží, 

ukládání,sledování expirace. 

    Účast na vstupní kontrole, včetně vedení protokolu. 

    Administrativní práce a práce na počítači. 

  

    Odborná praxe tvoří součást výchovně vzdělávacího procesu. Pracovní  doba  

    je 7 hodin denně, tj. 35 hodin týdně, celkem 140 hodin. (1 hodina = 60 minut). 

         

  

 

 4. ROČNÍK 

   

 (4 hodiny týdně, tj. celkem 120 vyučovacích hodin cvičení) 

                                                                                                                     

Počet hodin 

 

1. Léčivé přípravky dávkované                                                                               
56 

   Rectalia, Vaginalia, Styli, Granula, Capsulae, Tabulettae,  

   Tabulettae obductae,  Tabulettae cum liberatione modificata. 

   Exkurze. 

 

2. Sterilní léčivé přípravky                                                                                      
24 

   Auricularia, Nasalia, Ocularia, Oculoinserta, Parenteralia, 

   Iniectiones, Infusiones. Exkurze.  

 



3. Hromadně vyráběné léčivé přípravky                                                                   
4 

    Exkurze do větší lékárny. 

     

4. Využití výpočetní techniky v lékárenské praxi                                                     
20  

    AISLP a jiné programy. 

                

5. Taxace receptů, výpočty z farmaceutické praxe, opakování                                
16 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UČEBNÍ DOKUMENTY PRO GYMNÁZIA 
 

 

Učební plány  - denní studium, studium při zaměstnání 

 

Osmiletý studijní cyklus 

Čtyřletý studijní cyklus 

 

 

 

Informace k využití učebních plánů a učebních osnov 

 

 Učební dokumenty pro gymnázia s osmiletým a čtyřletým studijním cyklem (učební 

plány denního studia  a studia při zaměstnání  a učební osnovy) vstupují v platnost od 1. 9. 

1999 a  jsou určeny pro období, než bude na základě nové koncepce resortu školství 

zpracováno nové pojetí gymnaziálního vzdělávání a jeho rámcové učební dokumenty. 

 Učební plány pro osmileté a čtyřleté studium obsahují vedle stanovené minimální 

hodinové dotace vyučovacích předmětů a závazných poznámek také obecné podmínky a 

požadavky pro jednotlivá zaměření, která jsou v současné době aktivní a některá gymnázia je 

v praxi realizují.  

 Pro šestileté studium se odvozuje učební plán z učebního plánu osmiletého studia bez 

1. a 2. ročníku. 

 Soukromá a církevní gymnázia, která mají Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy  schváleny vlastní učební dokumenty, mohou podle nich vyučovat i nadále. 

 Učební osnovy navazují na učební plány, mají rámcový charakter, učivo není členěno 

do jednotlivých ročníků a nejsou v nich uvedeny povinné hodinové dotace pro jednotlivá 

témata. Učební osnovy předpokládají tvořivý přístup učitelů, poskytují jim možnost pružněji 

reagovat na aktuální vzdělávací potřeby žáků a organizační možnosti každé školy. U učebních 

osnov každého vyučovacího předmětu je uvedeno jméno odborného gestora Výzkumného 

ústavu pedagogického Praha. 



 Učební plány č. j. 25 048/95-21-23, č. j. 25 049/95-21-23 (pro denní studium), č. j. 

14 125/90-20 (pro studium při zaměstnání) a učební osnovy čtyřletého gymnázia č. j. 

17 668/91-20, č. j. 20 973/91-35  a č. j. 23 404/94-23 ztrácejí platnost od 1. 9. 1999 počínaje 

prvním ročníkem. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERALIZOVANÝ UČEBNÍ PLÁN GYMNÁZIA  

S OSMILETÝM STUDIJNÍM CYKLEM 
 

Úprava 

 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. j. 20 594/99-22 

dne 5. 5. 1999 s platností od 1. 9. 1999 počínaje prvním a pátým ročníkem. 

 

 

 

 Generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem  s platností od 

1. 9. 1999 je koncipován tak, že navazuje na 5. ročník základní školy.  

 Tento učební plán, závazný pro denní studium osmiletého cyklu studijního oboru       

79 -02-5 GYMNÁZIUM, je určen pro období, než bude v souladu se schválenými cíli 

Koncepce resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zpracováno nové pojetí 

gymnaziálního vzdělávání a s ním související rámcové učební dokumenty.   

 Učební plán vstupuje v platnost 1. 9. 1999 počínaje prvním a pátým ročníkem 

osmiletého studia. Ředitel školy může rozhodnout o jeho využití i v ostatních ročnících.  

 Z tohoto učebního plánu se odvozuje také učební plán šestiletého studia, a to bez 1. a 

2. ročníku. 

 Učební plán stanovuje minimální hodinovou dotaci jednotlivých vyučovacích 

předmětů, kterou nelze snižovat. 

 Součástí učebního plánu jsou závazné poznámky a  také rámcové podmínky a 

požadavky pro jednotlivá, v současné době aktivní, zaměření studijního oboru Gymnázium. 

 Podle 5. - 8. ročníku tohoto učebního plánu může být realizována i výuka ve čtyřletém 

studijním cyklu, určeném pro absolventy  9. ročníku základní školy. 

 Učební plán č. j. 25 048/95-21-23 ze dne 14. 11. 1995 ztrácí platnost od 1. 9. 1999 

počínaje prvním ročníkem. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

      

   Předmět                                

                                       Ročník        Celkem 

   I.       II.       III.    

IV.    

  V.      VI.     VII.   VIII.  

Český jazyk a literatura     5      4     4         3    3         3       3     3            28 

Cizí jazyk 1    4     3     3      3    3     3     3     3            25 

Cizí jazyk 2    -          R       R      

R 

   3     3     3     3            12 

Latina    -     -     -      

R 

   R     R     R     R              R 

Občanská výchova    1     1     1      1     -     -     -     -              4 

Základy společenských věd       -     -     -      -     1     1      2     2              6 

Dějepis    2     2     2     2     2     2      2     R            14 

Zeměpis    2     2     2     2     2     2      

R 

    R            12 

Matematika    5     5     4     3     3     3      3        3                       29 

Deskriptivní geometrie    -     -     -     R     R     R      

R 

    R              R 

Fyzika    2     2     2     2     2     2      2     R            14  

Chemie     -     2     2     2     2     2      2     R            12 

Biologie/geologie    2     2     2     2     2     2     2     R            14 

Informatika a výp.technika       R     R     2     1     R     R     R     R              3 

Estetická výchova    3     3     2     2     2     2     R     R            14 

Tělesná výchova    2     2     2     2     2     2     2     2            16 

Volitelný předmět 1    -     -     -     R     R     R     2     2              4 



Volitelný předmět 2    -     -     -     -     -     R     2     2              4 

Volitelný předmět 3    -     -     -     -     -      -     R     2              2  

Volitelný předmět 4    -     -     -     -     -      -     -     R              R 

Celkem předepsaných hodin     28   28    28    25    27    27    28    22           213 

Disponibilní hodiny     2     2      3      6      4      4      3      

9 

            33 

Celkem   30    30    31     31     31     31    31    31           246 

Nepovinné  předměty  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Poznámky ke generalizovanému učebnímu plánu osmiletého gymnázia 

 

 

1.  Časové dotace uváděné učebním plánem jsou minimální časovou dotací vyučovacích 

      předmětů, kterou nelze snižovat; její zvýšení je však možné prostřednictvím disponi- 

      bilních hodin. 

      Označení “R” 

       -  o zařazení předmětu do ročníku a  jeho časové dotaci rozhoduje ředitel gymnázia. 

 

2.   Disponibilní hodiny 

      jsou určeny:  - pro časovou dotaci vyučovacích předmětů zavedených v rámci ozna- 

                             čení “R”, 

                           - pro posílení časové dotace kteréhokoliv vyučovacího předmětu  

                             nad rámec minimální časové dotace předmětu uvedené učebním 

plánem. 

      O rozdělení disponibilních hodin rozhoduje ředitel gymnázia tak, aby vyčerpal všech- 

      ny disponibilní hodiny, neboť celková týdenní časová dotace ročníku je závazná (po - 

      vinná). 

 

3.   Ve všech předmětech se dělení tříd na skupiny žáků  řídí platným pokynem MŠMT 

      a s přihlédnutím k následným pedagogickým a organizačním doporučením. 

 

4.   Český jazyk a literatura 

      -  v každém ročníku může být třída dělena na skupiny  alespoň v  1 vyučovací hodině 

         týdně. 

 

5.   Cizí jazyk 1 

      Cizí jazyk 2 

      -  výuka cizích jazyků ( jazyk anglický, německý, francouzský, ruský, španělský, 

         italský)  se zavádí podle zájmu žáků a podmínek školy 



      -  třída může být dělena na skupiny ve všech vyučovacích hodinách. 

 

6.   Latina 

     -  při zařazení předmětu do učebního plánu může být tento předmět samostatným 

        předmětem maturitní zkoušky při splnění podmínek Vyhlášky MŠMT č. 442/1991 

Sb., 

        o ukončování  studia ve středních školách a učilištích    

     -  třída může být dělena na skupiny ve všech vyučovacích hodinách. 

 

7.   Matematika 

      -  v každém ročníku může být alespoň 1 vyučovací hodina vyčleněna pro cvičení 

      -  při cvičení může být třída dělena na skupiny. 

 

8.   Deskriptivní geometrie 

      -  při zařazení předmětu do učebního plánu může být tento předmět samostatným 

         předmětem maturitní zkoušky při splnění podmínek Vyhlášky MŠMT č. 442/1991 

Sb., 

         o ukončování studia ve středních školách a učilištích.  

 

 

 

9.   Fyzika 

      Chemie 

      Biologie 

      -  část dané časové dotace předmětu může být vyčleněna pro cvičení v daném oboru 

      -  při cvičení může být třída dělena na skupiny. 

 

10.  Informatika a výpočetní technika 

      -  třída může být dělena až na 4 skupiny ve všech vyučovacích hodinách podle podmí- 

         nek školy a charakteru obsahu vyučování. 

 

11. Estetická výchova 

      -  zahrnuje předměty: hudební výchova, výtvarná výchova 

      -  pro žáka  v  1.- 4. ročníku  jsou oba předměty povinné 

      -  v 5. a  6. ročníku si žák  volí  jeden  z  uvedených předmětů  

      -  třída může být dělena na skupiny. 

             

12. Tělesná výchova 

       -  v rámci výuky lze organizovat týdenní lyžařský kurz zpravidla ve 2. a 5. ročníku 

          a týdenní sportovně turistický kurz zpravidla v 7. ročníku. 

 

13. Volitelné předměty 

      -  podle zájmu žáků a podle pedagogických záměrů a  podmínek gymnázia je v 

kompe- 

         tenci a  plné odpovědnosti ředitele gymnázia nabídka volitelných předmětů, jejich 

za- 

         měření a obsah učiva 

      -  volitelné předměty 1, 2, 3  zpravidla navazují na  některý povinný předmět  (nebo 

         skupinu předmětů),  prohlubují  a  funkčně rozvíjejí jeho vzdělávací obsah, a proto  

         nejsou samostatnými předměty maturitní zkoušky 



      -  časová dotace volitelného předmětu 4 může být nejvýše 3 vyučovací hodiny.          

 

14.  Nepovinné předměty 

       -  předměty se zařazují nad rámec povinné týdenní časové dotace ročníku 

       -  výběr nepovinných předmětů, jejich obsah, časová dotace a organizace výuky je 

          v kompetenci a  plné odpovědnosti ředitele gymnázia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UČEBNÍ PLÁN GYMNÁZIA  

SE ČTYŘLETÝM STUDIJNÍM CYKLEM 

 

Úprava 

 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky  

č. j. 20 595/99-22 dne 5. 5. 1999 s platností od 1. 9. 1999 počínaje prvním ročníkem. 

 

 

 

 Učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem s platností od 1. 9. 1999 je 

koncipován pro čtyřleté gymnaziální studium určené absolventům 9. ročníku základní školy. 

 Tento učební plán, závazný pro denní studium čtyřletého cyklu studijního  oboru       

79- 02- 5 GYMNÁZIUM, je určen pro období, než bude v souladu se schválenými cíli 

Koncepce resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zpracováno nové pojetí 

gymnaziálního vzdělávání a s ním související rámcové učební dokumenty. 

 Učební plán vstupuje v platnost 1. 9. 1999 počínaje prvním ročníkem. Ředitel 

gymnázia může rozhodnout o jeho využití i v ostatních ročnících. 

 Učební plán stanovuje minimální hodinovou dotaci jednotlivých vyučovacích 

předmětů, kterou nelze snižovat. 

 Součástí učebního plánu jsou závazné poznámky a také rámcové podmínky a 

požadavky pro jednotlivá zaměření studijního oboru Gymnázium, která se v současné době 

v některých gymnáziích realizují. 

 Učební plán č. j. 25 049/95-21-23 ze dne 14. 11. 1995 ztrácí platnost od 1. 9. 1999 

počínaje prvním ročníkem. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Předmět                            Ročník   Celkem 

 
  I.ročník       II. ročník       III.ročník    IV.ročník  

Český jazyk a literatura        3        3        3         3        12 

Cizí jazyk  1        3        3        3                3        12 

Cizí jazyk  2        3        3        3         3        12   

Latina        R        R        R         R          

R 

Základy společenských věd        1        1        2         2          6 

Dějepis        2        2        2         R          6 

Zeměpis        2        2        R         R          4 

Matematika        3        3        2         2         10 

Deskriptivní geometrie        R        R        R         R           

R 

Fyzika        2        2        2         R           

6 

Chemie        2        2        2         R           

6 

Biologie/geologie        2        2        2         R           

6 

Informatika a výp. technika               2        R        R         R           

2 

Estetická výchova        2        2        R         R           

4 



Tělesná výchova        2        2        2         2           

8 

Volitelný předmět  1        R        R        2         2           

4 

Volitelný předmět  2        -        R        2         2           

4 

Volitelný předmět  3        -        -        R         2           

2 

Volitelný předmět  4        -        -        -         R           

R 

Celkem předepsaných hodin      29      27      27        21       104 

Disponibilní hodiny        2        4        4        10          20 

Celkem      31      31                    31        31       124 

Nepovinné předměty   



Poznámky k učebnímu plánu čtyřletého gymnázia 

 

 

 

1.  Časové dotace uváděné učebním plánem jsou minimální časovou dotací vyučovacích  

     předmětů, kterou nelze snižovat; její zvýšení je však možné prostřednictvím disponi- 

     bilních hodin. 

     Označení “R” 

     -  o zařazení předmětu do ročníku a  jeho časové dotaci rozhoduje ředitel gymnázia. 

 

2.  Disponibilní hodiny 

     jsou určeny:  -  pro časovou dotaci vyučovacích předmětů zavedených v rámci ozna- 

                             čení “R”, 

                          -  pro posílení časové dotace kteréhokoliv vyučovacího předmětu 

nad 

                             rámec minimální časové dotace předmětu uvedené učebním 

plánem. 

     O rozdělení disponibilních hodin rozhoduje ředitel gymnázia tak, aby vyčerpal všech- 

     ny disponibilní hodiny, neboť celková týdenní časová dotace ročníku je závazná (po- 

     vinná). 

 

3.  Ve  všech  předmětech  se dělení  tříd  na  skupiny  žáků   řídí  platným  pokynem 

      MŠMT a s přihlédnutím k následným pedagogickým a organizačním  doporučením. 

 

4.  Český jazyk a literatura 

     -  v každém ročníku může být třída dělena na skupiny alespoň v  1 vyučovací hodině 

týdně. 

 

5.  Cizí jazyk  1 

     Cizí jazyk  2 

     -  výuka cizích jazyků ( jazyk anglický, německý, francouzský, ruský, španělský, 

        italský) se  zavádí  podle  zájmu  žáků a podmínek školy 

     -  třída může být dělena na skupiny ve všech vyučovacích hodinách. 

      

 6.  Latina 

      -  při zařazení předmětu do učebního plánu může být tento předmět samostatným 

          předmětem maturitní zkoušky při splnění podmínek Vyhlášky MŠMT č. 442/1991 

Sb., 

          o ukončování studia ve středních školách a učilištích 

      -  třída může být dělena na skupiny ve všech vyučovacích hodinách. 

 

7.  Matematika 

     -  v každém ročníku může být alespoň 1 vyučovací hodina vyčleněna pro cvičení 

     -  při cvičení může být třída dělena na skupiny. 

 

8.  Deskriptivní geometrie 

      -  při zařazení předmětu do učebního plánu může být tento předmět samostatným 

         předmětem maturitní zkoušky při splnění  podmínek Vyhlášky MŠMT č.442/1991 

Sb., 

         o ukončování studia ve středních školách a učilištích.  

 



 



9.  Fyzika 

     Chemie 

     Biologie 

     -  část dané časové dotace předmětu může být vyčleněna pro cvičení v daném oboru 

     -  při cvičení může být třída dělena na skupiny. 

 

10  Informatika a výpočetní technika 

      -  třída může být dělena až na 4 skupiny ve všech vyučovacích hodinách podle podmí- 

         nek školy a charakteru obsahu vyučování. 

 

11. Estetická výchova 

      -  zahrnuje předměty:  hudební výchova, výtvarná výchova 

      -  v 1. a  2. ročníku si žák volí  jeden z uvedených předmětů 

      -  třída může být dělena na skupiny. 

       

12. Tělesná výchova 

      -  v rámci výuky lze organizovat  týdenní lyžařský kurz zpravidla v 1. ročníku a  

         týdenní sportovně turistický kurz zpravidla ve 3. ročníku. 

 

13. Volitelné předměty 

      -  podle zájmu žáků a podle pedagogických záměrů a podmínek gymnázia je v  kom- 

         petenci  a  plné odpovědnosti ředitele gymnázia  nabídka  volitelných  předmětů, 

         jejich zaměření a obsah učiva 

      -  volitelné předměty 1, 2, 3  zpravidla navazují na některý povinný předmět 

         (nebo skupinu předmětů),  prohlubují a funkčně rozvíjejí jeho vzdělávací obsah, 

         a proto nejsou samostatnými předměty  maturitní zkoušky 

      -  časová dotace volitelného předmětu 4 může být nejvýše 3 vyučovací hodiny. 

 

14. Nepovinné předměty 

      -  předměty se zařazují nad rámec povinné týdenní časové dotace ročníku 

      -  výběr nepovinných předmětů, jejich obsah, časová dotace a organizace výuky je 

         v kompetenci a  plné odpovědnosti ředitele gymnázia. 
 

  

 

 

 



Zaměření gymnázia 

 
                                           79-02-5/ 00      ...      všeobecné 

                                             79-02-5/ 01      ...      matematika 

                                             79-02-5/ 02      ...      matematika a fyzika 

                                             79-02-5/ 19      ...      přírodovědné předměty 

                                             79-02-5/ 38      ...      programování 

                                             79-02-5/ 72      ...      estetickovýchovné 

předměty 

                                             79-02-5/ 73      ...      živé jazyky 

                                             79-02-5/ 74      ...      klasické jazyky 

                                             79-02-5/ 75      ...      vybrané předměty v 

cizím jazyce 

                                                                              (dvojjazyčné 

třídy) 

                                             79-02-5/ 79      ...      humanitní předměty 

                                            79-02-5/ 76      ...      tělesná výchova 

                                             79-02-5/ 76      ...      sportovní příprava 

 

 

  Studium na gymnáziu lze realizovat v 1. - 4. ročníku čtyřletého gymnázia a  5. - 

8. ročníku osmiletého gymnázia i prostřednictvím výuky se zaměřením na některou 

vzdělávací oblast podle uvedeného kódu. (Kód zaměření studijního oboru je uváděn podle 

dosavadního platného předpisu a platí až do vydání nové soustavy kódů studijních oborů.) 

Taková výuka však vyžaduje naplnění některých pedagogických a organizačních podmínek, 

které jsou předpokladem pro dosažení kvalitativně vyšší úrovně vzdělávání ve vybraných - 

profilujících předmětech a které se dotýkají: 

-  učebního plánu a profilujících vyučovacích předmětů, 

-  obsahu vzdělávání a učebních osnov, 

-  personálních a materiálních podmínek školy. 

 

 Pro zvolené zaměření gymnázium zpracovává vlastní učební plán, který splňuje 

následující obecné požadavky, a předkládá ho MŠMT ke schválení  (kromě zaměření            

79-02-5/ 75 a 79-02-5/ 76 - sportovní příprava,  která podléhají zvláštnímu režimu a jsou 

přímo řízena MŠMT): 

-  základem  učebního  plánu  gymnázia  se  zaměřením je učební plán pro osmileté 

gymnázium nebo  čtyřleté  gymnázium  č.j.  20 594 / 99 - 22  a   č.j.  20 595 / 99 - 22   

ze  dne 5.  5.  l999 s platností od 1. 9 .l999; 

-   celková časová dotace vymezená pro celé období studia a celková časová dotace pro 

     jednotlivé ročníky je závazná i pro jednotlivá zaměření studia na gymnáziu;                                      
-  učební  plán  obsahuje  všechny  vyučovací  předměty  uvedené  v základním učebním 

plánu  
   gymnázia a zachovává jejich minimální časovou dotaci; 

- jednotlivá zaměření v učebních plánech vymezují profilující předměty na základě    

uvedených specifických doporučení (viz dále); 

-  pro potřebné navýšení časové dotace profilujících předmětů lze v plné šíři využít 

disponibil-  ních hodin, případně časovou dotaci určenou volitelným předmětům; 

-  vzhledem k volbě zaměření nabývají  volitelné předměty  specifického významu a 

postavení 

   v učebním plánu gymnázia a lze:  



   a)   zařadit  do  učebního plánu  volitelné předměty tak, aby doplňovaly profilující 

předměty, 

   b)  nezavádět v učebním plánu volitelné předměty (nebo jen omezeně) a časovou rezervu   

využít převážně pro profilující předměty daného zaměření. 

 

 Výuka na gymnáziu se zaměřením vychází z učebních osnov pro 1. - 4. ročník 

čtyřletého gymnázia a 5. - 8. ročník osmiletého gymnázia č. j. 20 596 / 99 - 22 ze dne 5. 5. 

l999 s platností od 1. 9. l999.  V profilujících předmětech se využívá osnovami doporučené 

rozšiřující učivo a doporučené rozšiřující tematické celky. Je však v kompetenci a  plné 

odpovědnosti ředitele gymnázia umožnit výuku v profilujících předmětech na základě 

učebních osnov dopracovaných podle pedagogických záměrů školy při zajištění základních 

požadavků Standardu vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu.  

 
 

79 -02-5/ 00 ... všeobecné 
 

-  profilující předměty se nevymezují 

-  výuka se realizuje podle základního učebního plánu osmiletého nebo čtyřletého gymnázia 

   č. j. 20 594/99-22 a  č. j. 20 595/99-22 ze dne 5. 5. 1999 s platností od 1. 9. l999 

 

 

79 -02-5/ 01 ... matematika 

 

A - profilující předměty: matematika  

                                      informatika a výpočetní technika 

                                      deskriptivní geometrie 

                                      jazyk anglický 

B - k jednotlivým profilujícím předmětům a organizaci výuky: 

      . matematika je zařazena do všech ročníků s minimální časovou dotací 4 hodiny týdně 

      . informatika a výpočetní technika je předmětem povinným ve všech ročnících  

         s minimální časovou dotací 2 hodiny týdně 

      . deskriptivní geometrie je zařazena s celkovou minimální časovou dotací 4 hodiny  

      . podle podmínek školy lze časově posílit výuku fyziky, zavést  seminář  z  

matematiky, 

         seminář z fyziky, případně výuku technického kreslení 

      .  ve výuce anglického jazyka jako cizího jazyka 1 se doplní obsah učiva ve vazbě na  

        informatiku a výpočetní techniku  

C - doporučené materiální podmínky: 

      . vybavení počítačové učebny, kvalitní počítačová síť, přístup žáků na Internet; 

         technický asistent k počítačové síti 

 

 

79 -02-5/ 02 ... matematika a fyzika 

 

A - profilující předměty: matematika  

                                       fyzika 

B - k jednotlivým profilujícím předmětům a organizaci výuky: 

      . matematika je zařazena do všech ročníků s minimální časovou dotací 4 hodiny týdně 

      . fyzika je zařazena do všech ročníků  s minimální časovou dotací 3 hodiny týdně 



      . podle podmínek školy  jsou předměty chemie a biologie zařazeny do všech ročníků  

C - doporučené materiální podmínky: 

      . speciální  učebna a  laboratoř  pro  fyziku s  odpovídajícím  přístrojovým 

vybavením 

      . vybavená počítačová učebna, počítačová síť, přístup na Internet 

 

79 -02-5/ 19 ... přírodovědné předměty 
 

A - profilující předměty: biologie 

                                      chemie 

                                      fyzika 

                                      zeměpis 

B - k jednotlivým profilujícím předmětům a organizaci výuky: 

      . profilující předměty jsou zařazeny do všech ročníků s minimální celkovou časovou     

        dotací :  biologie 10 hodin,  fyzika 8 hodin,  chemie 8 hodin a zeměpis  8 hodin 

      . volitelné  předměty   směrovat  k  danému  zaměření  formou  cvičení,  

seminářů, 

         laboratoří 

C - doporučené materiální podmínky: 

      . speciální  učebny a laboratoře pro přírodovědné  předměty s odpovídajícím 

přístrojovým 

         vybavením 

      . vybavená počítačová učebna, počítačová síť, přístup na Internet 

 

 

79 -02-5/ 38 ... programování 

 

A - profilující předměty: informatika a výpočetní technika 

                                      matematika  

                                      fyzika 

                                      anglický jazyk 

B - k jednotlivým profilujícím předmětům a organizaci výuky: 

      . informatika, programování a výpočetní technika jsou zařazeny do všech ročníků 

         s minimální časovou dotací 3 hodiny týdně 

      . matematika je zařazena do všech ročníků s minimální časovou dotací 3 hodiny  týdně 

      .  fyzika je zařazena do všech ročníků s minimální časovou dotací 2 hodiny týdně 

      . ve výuce anglického jazyka  jako cizího jazyka 1 se doplní obsah učiva ve vazbě na 

        potřeby programovacího jazyka 

C - doporučené materiální podmínky: 

      . speciální  odborná  učebna  s  optimálním  vybavením  přístrojovou  technikou,  

kvalitní  

         počítačová síť, přístup na Internet, možnost obnovování hardwaru a softwaru; 

technický 

         asistent k počítačové síti 

 

 

79 -02-5/ 72 ... estetickovýchovné předměty 
 



A - profilující předmět: hudební výchova 

                                     výtvarná výchova 

B - k jednotlivým profilujícím předmětům a organizaci výuky: 

      . profilující předmět je zařazen do všech ročníků s minimální časovou dotací 2 hodiny   

        týdně  

      . hudební výchova jako profilující předmět je doplňována volitelnými předměty, např.  

         sborový zpěv, instrumentální soubor 

      .  podle podmínek školy se doporučuje zařadit dramatickou výchovu mezi volitelné  

         předměty 

C - doporučené materiální podmínky: 

      . speciální  odborná  učebna,  nástrojové  vybavení pro hudební výchovu, další 

specifické 

         materiální hudební vybavení a pomůcky, audiotechnika, fonotéka 

      . speciální odborná pracovna - ateliér 

 

 

79 -02-5/ 73 ... živé jazyky 
 

Zaměření lze realizovat jen při plné aprobovanosti vyučujících jazyků. 

A - profilující předměty: cizí jazyk 1 a 2  

                                     (jazyk anglický,  německý, francouzský, ruský, 

španělský, italský) 

B - k jednotlivým profilujícím předmětům a organizaci výuky: 

     . výuka jazyka je doplňována prostřednictvím volitelných předmětů koncipovaných jako 

         konverzace  v  cizím  jazyce   

     .  ve  vyšších ročnících, a to minimálně ve dvou, lze vyučovat  některé předměty, 

         případně tematické celky, v cizím jazyce, např. dějepis, zeměpis; v tom případě lze  

         přesunout hodinové dotace uvedených předmětů do vyšších ročníků 

      . doporučuje se organizovat zahraniční výměnu studentů 

C - doporučené materiální podmínky: 

      . speciální  učebna  pro  výuku  cizího jazyka s odpovídajícím technickým a 

odborným  

         jazykovým vybavením 

       

 

79 -02-5/ 74 ... klasické jazyky 
 

Zaměření lze realizovat jen při plné aprobovanosti vyučujících jazyků. 

A - profilující předměty: jazyk latinský,  případně jazyk řecký 

                                      dějepis 

B - k jednotlivým profilujícím předmětům a  organizaci výuky: 

      . jazyk latinský je zařazen do všech ročníků s minimální celkovou časovou dotací  

         12 hodin 

      . v případě výuky jazyka řeckého  platí obdobné 

      .  v obsahu dějepisu je posíleno učivo o starověku ve vztahu ke klasickým jazykům 

C - doporučené materiální podmínky: 

      . odborná literatura, vybavená knihovna 

 

 



79 -02-5/ 75 ... vybrané předměty v cizím jazyce  

                             (dvojjazyčné třídy) 
 

Třídy s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce podléhají zvláštnímu režimu, jsou přímo 

řízeny  MŠMT, řídí se vlastními učebními plány. Spolurozhodují i zahraniční zřizovatelé 

těchto škol. 

 

 

 

 

 

 

79 -02-5/ 79 ... humanitní předměty 
 

A - profilující předměty: dějepis 

                                      základy společenských věd 

                                      český jazyk a literatura  

B - k jednotlivým profilujícím předmětům a organizaci výuky: 

      . dějepis je zařazen do všech ročníků s minimální časovou dotací 2 hodiny týdně, 

      . základy  společenských  věd jsou zařazeny  do  všech  ročníků  s minimální 

časovou 

         dotací   2 hodiny týdně 

      .  český jazyk a literaturu lze časově posílit v posledních ročnících 

      . v rámci volitelných předmětů realizovat semináře zaměřené na jednotlivé vědní obory 

         (např. psychologii, sociologii, politologii, logiku aj.) 

 

 

79 -02-5/ 76 ... tělesná výchova 
 

A - profilující předměty: tělesná výchova,  

                                         biologie 

B - k jednotlivým profilujícím předmětům a organizaci výuky: 

      . tělesná výchova je zařazena do všech ročníků s minimální časovou dotací 4 hodiny 

týdně 

      .  biologie je zařazena do všech ročníků 

      . doporučuje se organizovat vedle základních kurzů (lyžařský a sportovně turistický 

kurz) 

         i další kurzy podle sportovní specializace a podmínek školy 

C - doporučené materiální podmínky: 

      . prostorové  vybavení:  kryté i  venkovní  prostory s vhodným zázemím, 

odpovídající 

         bezpečné činnosti  žáků 

      . vybavení  nářadím a  náčiním  pro  základní  tělesnou  výchovu  i  příslušnou  

sportovní 

         specializaci. 

 

 

79 -02-5/ 76 ... sportovní příprava 
 



Třídy se sportovní přípravou podléhají zvláštnímu režimu, jsou přímo řízeny MŠMT a pracují 

na základě učebních plánů se specifickým systémem výuky a sportovní přípravy. 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UČEBNÍ PLÁN GYMNÁZIA - STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ 

 

Úprava 

 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky  

č. j. 20 599/99-22 dne 5. 5. 1999 s platností od 1. 9. 1999 počínaje prvním ročníkem. 

 

 

 

 Učební plány gymnázia pro dálkové a večerní studium při zaměstnání s platností od 

1. 9. 1999 jsou koncipovány pro  čtyřleté studium určené absolventům základní školy. 

Studium při zaměstnání  v gymnáziu se organizuje jako večerní, dálkové nebo externí. 

 Oba učební plány (pro večerní studium a dálkové studium) respektují podmínky 

uvedené vyhláškou MŠMT ČR  č. 354/91 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších 

předpisů.  

 Učební plány vstupují v platnost od 1. 9. 1999 počínaje prvním ročníkem. Ředitel 

gymnázia může rozhodnout o jejich využití i v ostatních ročnících příslušné formy studia při 

zaměstnání 

 Součástí obou učebních plánů jsou závazné poznámky a příklady rozpracování těchto  

rámcových učebních plánů.  

 Učební plány studia při zaměstnání, č. j. 14 125/90-20 ze dne 14. 5. 1990  ztrácejí 

platnost od 1. 9. 1999 počínaje prvním ročníkem. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učební plán studia při zaměstnání v gymnáziu 

                            - večerní studium 

                         s platností od l.9.l999 počínaje l. ročníkem 

 

 

                  Předmět   Celkový počet hodin v  l. - 4. ročníku 

Český jazyk a literatura                              12 

Cizí jazyk                              14             

Základy společenských věd                                2 

Dějepis                                5 

Zeměpis                                3 

Matematika                               11 

Fyzika                                 6 

Chemie                                 5 

Biologie                                 5 

Informatika a výpočetní technika                                 2 

                               65 

Nepovinné předměty  

  
 

 

Poznámky: 

1.  Učební plán uvádí povinné vyučovací předměty a jejich celkovou časovou dotaci pro celý  

     čtyřletý studijní cyklus. 

2.  Celkový počet hodin v jednotlivých ročnících se pohybuje v rozmezí l5 - l8 hodin, ale tak,  

     aby byl naplněn souhrnný počet 65 hodin. 

3.  Zařazení jednotlivých předmětů do ročníku a jejich časová dotace je v plné kompetenci a     



     odpovědnosti ředitele školy. 

4.  Cizí jazyk 

      .  zpravidla se organizuje výuka v jazyce anglickém, německém, francouzském, 

španělském    

         nebo ruském podle podmínek školy a zájmu žáků. 

5.   Základy společenských věd 

      . obsahem předmětu jsou tematické okruhy vymezené Standardem vzdělávání ve 

čtyřletém 

        gymnáziu pro společenskovědní oblast. 

6.  Dějepis 

     . část obsahu  vzdělávání  vymezená Standardem vzdělávání  ve  čtyřletém  

gymnáziu  pro 

         estetickovýchovnou oblast je dílčím způsobem  součástí předmětu a směřuje 

k poznání 

         základů evropské kultury (umění, hudba, divadlo, film, kulturní památky atd.). 

7.  Nepovinné předměty 

     .  předměty se zařazují nad rámec povinné časové  dotace  

     .  nabídka  nepovinných předmětů,  jejich obsah,  časová dotace a  organizace  

výuky  je   

        v kompetenci a  plné odpovědnosti ředitele gymnázia 

     .  doporučuje se, aby nepovinné předměty  prohlubovaly a funkčně  rozvíjely 

vzdělávací   

        obsah povinných vyučovacích předmětů. 

8.  Východiskem  pro  práci  vyučujících  jsou  učební  osnovy  pro  čtyřletá  gymnázia  

     č. j. 20 596 / 99 - 22 ze dne 5. 5. 1999  s platností od  1. 9. 1999 počínaje 1. ročníkem. 

 
 

9.  Příklad způsobu rozpracování obecného modelu učebního plánu 

 

 

               Předmět                                    Počet hodin 

  I.ročník  II.ročník       III.ročník    IV.ročník   Celkem 

Český jazyk a literatura       3         3        3         3       12 

Cizí jazyk       4         3        3         4       14 

Základy společenských věd       -         -        1         1         2 

Dějepis       2         1        1         1         5 

Zeměpis       -         -        2         1         3 

Matematika       3         3        2         3       11 

Fyzika       2         2        1         1         6 

Chemie       -         2        2             1         5 

Biologie       -         2        1         2         5 

Informatika a výpočetní technika       2         -        -         -         2 

Týdenní počet hodin     16        16       16        17        65 



Nepovinné předměty      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učební plán  studia při zaměstnání v gymnáziu 

                         -  dálkové studium 

                         s platností od l. 9. l999 počínaje l. ročníkem 

 

                     Předmět 
    Celkový počet konzultačních hodin 

                     v  l. - 4. ročníku 

Český jazyka a literatura                         20         (5)        
x)

      

Cizí jazyk                         22      (5,5) 

Základy společenských věd                           4         (1) 

Dějepis                           8         (2) 

Zeměpis                           5     (1,25) 

Matematika                          16         (4)  

Fyzika                            9     (2,25) 

Chemie                            7     (1,75) 

Biologie                            7     (1,75) 

Informatika a výpočetní technika                            4          (1) 

                         102    (25,5) 

Nepovinné předměty  

x)
  Číselné údaje v závorce označují počet konzultačních hodin pro týdenní pracovní  

     úvazek vyučujících. 

 

Poznámky: 
1. Učební plán uvádí povinné vyučovací předměty a jejich celkovou časovou dotaci pro celý 

čtyřletý studijní cyklus. 

2. Celkový počet konzultačních hodin v jednotlivých ročnících se pohybuje v rozmezí 24 - 28 

hodin, ale tak, aby byl naplněn souhrnný počet 102 hodin. 



3. Zařazení jednotlivých předmětů do ročníku a jejich časová dotace je v plné kompetenci a 

odpovědnosti ředitele školy. 

4.  Cizí jazyk   

    . zpravidla  se organizuje  výuka v jazyce anglickém, německém, francouzském nebo 

        ruském podle  podmínek  školy a  zájmu  žáků. Vzhledem  ke  konzultační  

formě studia 

        je žádoucí zařadit  ten jazyk, který žáci již dříve studovali. 

5.  Základy společenských věd 

     . obsahem předmětu jsou tematické okruhy vymezené Standardem vzdělávání ve 

čtyřletém 

       gymnáziu pro společenskovědní oblast.  

6.  Dějepis 

     . část obsahu  vzdělávání  vymezená Standardem vzdělávání  ve  čtyřletém  

gymnáziu  pro 

       estetickovýchovnou oblast je dílčím způsobem  součástí předmětu a směřuje k 

poznání  

       základů evropské kultury (umění, hudba, divadlo, film, kulturní památky atd.). 

 

 



 

7.  Nepovinné předměty 

     .  předměty se zařazují nad rámec povinné časové  dotace  

     .  nabídka  nepovinných  předmětů, jejich  obsah, časová  dotace  a  organizace  

výuky  je 

        v kompetenci a  plné odpovědnosti ředitele gymnázia 

     .  doporučuje se, aby  nepovinné  předměty  prohlubovaly a funkčně  rozvíjely  

vzdělávací 

        obsah povinných vyučovacích předmětů. 

8.  Východiskem pro práci vyučujících jsou učební osnovy pro čtyřletá gymnázia 

     č.j. 20 596 / 99 - 22 ze dne 5. 5. l999 s platností od  l. 9. l999 počínaje l. ročníkem.  

 

9.  Příklad  způsobu rozpracování obecného modelu učebního plánu      

 

 

               Předmět                                        Počet hodin 

  I.ročník  II.ročník  III.ročník   

IV.ročník 

  Celkem 

Český jazyk a literatura     6  

(1,5)  

    4  (1)     4  (1)     6  

(1,5)      

  20   (5)  

Cizí jazyk     6  

(1,5) 

    6  

(1,5) 

    4  (1)     6  

(1,5) 

  22   

(5,5) 

Základy společenských věd        -        -     2  

(0,5) 

    2  (0,5)     4   (1) 

Dějepis     2  

(0,5) 

    2  

(0,5) 

    2  

(0,5) 

    2  

(0,5) 

    8  (2) 

Zeměpis        -        -     3  

(0,75) 

    2  

(0,5) 

    5  

(1,25) 

Matematika     4  (1)     4  (1)     4  (1)           4  (1)    16  (4)  

Fyzika     3  

(0,75) 

    2  

(0,5) 

    2  

(0,5) 

    2  

(0,5) 

     9  

(2,25) 

Chemie        -     3  

(0,75)      

    2  

(0,5) 

    2  

(0,5) 

     7  

(1,75) 

Biologie        -     3  

(0,75) 

    2  

(0,5) 

    2  

(0,5) 

     7  

(1,75) 

Informatika a výpočetní technika     4  (1)        -       -         -      4  (1) 

Týdenní počet hodin   25  

(6,25) 

  24  (6)    25  

(6,25) 

   28  (7)  102  

(25,5) 

Nepovinné předměty  

 

 

 

 
 



      

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY 

 

 

 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

dne 14. dubna 1999, čj. 18178/99-23 s platností od 1. září 1999 počínaje 1. ročníkem 

 

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

 
Studijní obor: 65-41-L/006  KUCHAŘ - KUCHAŘKA 
Denní studium 

 

 

Kategorie a názvy 

vyučovacích 

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku     

předmětů 1. 2. 3. 4. Celkem 

A. Povinné 

a) základní 

      

Český jazyk a literatura 3 3 2 2 10 

1. cizí jazyk 3 3 3 3 12 

2. cizí jazyk 2  2 2 2 8 

Občanská nauka 1 1 1 - 3 

Dějepis 2 - - - 2 

Matematika 2 2 2 2 8 

Chemie 2 - - - 2 

Tělesná výchova 2 2 1 1 6 

Společenská výchova - 2 - - 2 

Informatika - 2 - - 2 

Administrativa 2 1 - - 3 

Ekonomika a účetnictví 2 2 3 2 9 

Potraviny a výživa 1 1 1 1 4 

Technologie  2 2 3 2 9 

Stolničení 1 1 1 - 3 

Odborný výcvik 6 7 14 14 41 

Marketing - - - 1 1 

      

b) výběrové 2 2 - 3 7 

Konverzace v cizím jazyce      

Speciální stolničení      

Speciální technologie      

Práce s počítačem      

Celkem hodin týdně 33 33 33 33 132 

B. Nepovinné      
 

 

 



 

Poznámky  k učebnímu plánu: 

 
1. Všeobecně vzdělávací předměty se vyučují podle platných učebních osnov všeobecně 

vzdělávacích předmětů pro střední odborné školy. 
 

2. Pokud je vyučování organizováno tak, že se střídá týden teoretického vyučování a týden 

odborného výcviku, a pokud není možno zajistit výuku tělesné výchovy i v týdnech 

odborného výcviku, nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy v týdnu teoretického 

vyučování pod 2 hodiny. Doporučuje se však zařadit podle možností další hodiny tělesné 

výchovy, které se nezapočítávají do týdenního počtu vyučovacích hodin. 

 

3. Odborné předměty potraviny a výživa, technologie lze spojit podle potřeb školy do jednoho 

vyučovacího předmětu s názvem technologie. 

 

4. Výběrové předměty vycházejí z charakteristiky studijního oboru a jejich výběr a obsah je 

plně v kompetenci ředitele školy. Uvedený počet hodin  v jednotlivých ročnících je možné 

využít pro posílení hodinové dotace povinných předmětů včetně odborného výcviku.  

 

5. Struktura nepovinných vyučovacích předmětů, jejich rozsah a obsah jsou v kompetenci 

ředitele školy. Při výběru se přihlíží k profesionálním a osobním potřebám a zájmům žáků. 

Přihlíží se také k personálnímu a materiálnímu vybavení školy. Učební osnovy vypracuje 

předmětová komise a předloží je ke schválení řediteli školy. 

 

6. Učební plán je možné upravit až do výše 10 % z celkového týdenního počtu vyučovacích 

hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě nelze zrušit žádný vyučovací předmět ani 

překročit celkový týdenní počet hodin stanovených učebním plánem. 

 

7. Vyučující mohou v učebních osnovách provést úpravu učiva v rozsahu 30 % celkové 

hodinové dotace v ročníku, směřující zejména k inovacím obsahu a k promítnutí regionálních 

aspektů.  

 

8. Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů. 

 

 

 

Přehled využití týdnů v období září - červen 

 

Činnost Počet týdnů v ročníku 

 1. 2. 3. 4. 

Vyučování podle učebního plánu 33 33 33 30 

Lyžařský výcvikový kurs 1 - - - 

Maturitní zkouška - - - 2 

Odborná praxe 0-3 0-4 0-4 0-3 

Časová rezerva 6-3 7-3 7-3 5-2 

Celkem 40 40 40 37 

 

 

 

 



Přehled začlenění klíčových dovedností 

 

                                                                         Oblasti cílů 

klíčových dovedností 

Vyučovací předměty  I II III IV V 

Český jazyk a literatura xxx xxx   xxx 

1. cizí jazyk xxx xxx   xxx 

2. cizí jazyk xxx xxx   xxx 

Občanská nauka xxx    xxx 

Dějepis xxx    xxx 

Matematika   xxx xxx  

Chemie   xxx xxx  

Tělesná výchova xxx xxx xxx xxx  

Společenská výchova xxx xxx xxx xxx  

Informatika  xxx xxx  xxx xxx 

Administrativa xxx xxx  xxx xxx 

Ekonomika a účetnictví   xxx xxx xxx 

Potraviny a výživa xxx   xxx  

Technologie  xxx xxx xxx xxx  

Stolničení xxx xxx xxx xxx  

Odborný výcvik xxx xxx xxx xxx xxx 

Marketing xxx xxx xxx  xxx 

Speciální stolničení xxx xxx xxx xxx  

Speciální technologie xxx xxx xxx xxx  

 

I.   Komunikativní dovednosti 

II.  Personální a interpersonální dovednosti 

III. Dovednosti řešit problémy a problémové situace 

IV. Numerické aplikace 

V.  Dovednosti využívat informační technologie a pracovat s informacemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

dne 14. dubna 1999, čj. 18177/99-23 s platností od 1. září 1999 počínaje 1. ročníkem 

 

 

 
UČEBNÍ PLÁN 

 

 

Studijní obor: 65-41-L/005  ČÍŠNÍK - SERVÍRKA 
Denní studium 

 

 

Kategorie a názvy 

vyučovacích předmětů 

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku     

 1. 2. 3. 4. Celkem 

A. Povinné 

a) základní 

      

Český jazyk a literatura 3 3 2 2 10 

1. cizí jazyk 3 3 3 3 12 

2. cizí jazyk 2  2 2 2 8 

Občanská nauka 1 1 1 - 3 

Dějepis 2 - - - 2 

Matematika 2 2 2 2 8 

Chemie 2 - - - 2 

Tělesná výchova 2 2 1 1 6 

Společenská výchova - 2 - - 2 

Informatika - 2 - - 2 

Administrativa 2 1 - - 3 

Ekonomika a účetnictví 2 2 3 2 9 

Potraviny a výživa 1 1 1 1 4 

Technologie 1 1 1 1 4 

Stolničení 2 2 2 2 8 

Odborný výcvik 6 7 14 14 41 

Marketing - - - 1 1 

      

b) výběrové 2 2 1 2 7 

Konverzace v cizím jazyce      

Speciální stolničení      

Speciální technologie      

Práce s počítačem      

Celkem hodin týdně 33 33 33 33 132 

B. Nepovinné      
 

 

 



 

Poznámky  k učebnímu plánu: 

 

1.Všeobecně vzdělávací předměty se vyučují podle platných učebních osnov všeobecně 

vzdělávacích  předmětů pro střední odborné školy. 

 

2. Pokud je vyučování organizováno tak, že se střídá týden teoretického vyučování a týden 

odborného výcviku, a pokud není možno zajistit výuku tělesné výchovy i v týdnech 

odborného výcviku, nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy v týdnu teoretického 

vyučování pod 2 hodiny. Doporučuje se však zařadit podle možností další hodiny tělesné 

výchovy, které se nezapočítávají do týdenního počtu vyučovacích hodin. 

 

3. Odborné předměty potraviny a výživa, technologie lze spojit podle potřeb školy do jednoho 

vyučovacího předmětu s názvem technologie. 

 

4. Výběrové předměty vycházejí z charakteristiky studijního oboru a jejich výběr je plně 

v kompetenci ředitele školy. Uvedený počet hodin v jednotlivých ročnících je možné využít 

pro posílení hodinové dotace povinných předmětů včetně odborného výcviku. 

 

5. Struktura nepovinných vyučovacích předmětů, jejich rozsah a obsah jsou v kompetenci 

ředitele školy. Při výběru se přihlíží k profesionálním a osobním potřebám a zájmům žáků. 

Přihlíží se také k personálnímu a materiálnímu vybavení školy. Učební osnovy vypracuje 

předmětová komise a předloží je ke schválení řediteli školy. 

 

6. Učební plán je možné upravit až do výše 10 % z celkového týdenního počtu vyučovacích 

hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě nelze zrušit žádný vyučovací předmět ani 

překročit celkový týdenní počet hodin stanovených učebním plánem. 

 

7. Vyučující mohou v učebních osnovách provést úpravu učiva v rozsahu 30 % celkové 

hodinové dotace v ročníku, směřující zejména k inovacím obsahu a k promítnutí regionálních 

aspektů.  

 

8. Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů. 

 

 

 

Přehled využití týdnů v období září - červen 

 

Činnost Počet týdnů v ročníku 

 1. 2. 3. 4. 

Vyučování podle učebního plánu 33 33 33 30 

Lyžařský výcvikový kurs 1 - - - 

Maturitní zkouška - - - 2 

Odborná praxe 0-3 0-4 0-4 0-3 

Časová rezerva 6-3 7-3 7-3 5-2 

Celkem 40 40 40 37 

 

 

 

 



 

Přehled začlenění klíčových dovedností 

 

                                                                         Oblasti cílů 

klíčových dovedností 

Vyučovací předměty  I II III IV V 

Český jazyk a literatura xxx xxx   xxx 

1. cizí jazyk xxx xxx   xxx 

2. cizí jazyk xxx xxx   xxx 

Občanská nauka xxx    xxx 

Dějepis xxx    xxx 

Matematika   xxx xxx  

Chemie   xxx xxx  

Tělesná výchova xxx xxx xxx xxx  

Společenská výchova xxx xxx xxx xxx  

Informatika xxx xxx  xxx xxx 

Administrativa xxx xxx  xxx xxx 

Ekonomika a účetnictví   xxx xxx xxx 

Potraviny a výživa xxx   xxx  

Technologie  xxx xxx xxx xxx  

Stolničení xxx xxx xxx xxx  

Odborný výcvik xxx xxx xxx xxx xxx 

Marketing xxx xxx xxx  xxx 

Speciální stolničení xxx xxx xxx xxx  

Speciální technologie xxx xxx xxx xxx  

 

I.   Komunikativní dovednosti 

II.  Personální a interpersonální dovednosti 

III. Dovednosti řešit problémy a problémové situace 

IV. Numerické aplikace 

V.  Dovednosti využívat informační technologie a pracovat s informacemi 

 

 

 

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky  

dne 6. dubna 1999 čj. 18 052/99-23 s platností od 1. září 1999 

 

Učební osnova předmětu  

EKONOMIKA 
pro studijní obory SOŠ a SOU 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět ekonomika seznamuje žáky se základními ekonomickými vztahy 

a s ekonomickým prostředím, ve kterém se jako zaměstnanci či podnikatelé budou pohybovat. 



Cílem výuky předmětu je, aby žáci pochopili mechanismus fungování tržní ekonomiky 

a porozuměli podstatě podnikatelské činnosti a základnímu principu hospodaření podniku. 

Žáci si osvojují základní činnosti související se zaměstnaneckými či podnikatelskými 

aktivitami a na základě prakticky orientované přípravy získávají vědomosti a dovednosti 

související s podnikáním i s dalšími činnostmi, jež v podniku probíhají.  

 

Výchovně vzdělávací cíle 

Po absolvování výuky předmětu žák: 

 rozumí obsahu základních ekonomických pojmů a je schopen je správně používat, 

 chápe mechanismus fungování trhu a dovede jej aplikovat na příkladech, 

 chápe podstatu a cíl podnikání, umí rozlišit právní formy podnikání, 

 zná obsah základních podnikových činností, 

 orientuje se v situaci na trhu práce a v pracovněprávních vztazích,  

 ví, jak v zásadě postupovat při zřizování živnosti a zakládání obchodních společností, 

 umí charakterizovat strukturu majetku podniku a jeho zdrojů, dovede vypočítat hodnotu 

majetku a zdrojů,  

 chápe princip hospodaření podniku, ví, jak se zjišťuje hospodářský výsledek podniku 

a dovede jej vypočítat, 

 chápe podstatu mzdy, umí rozlišit základní druhy mezd a provést jejich výpočet, 

 chápe ekonomickou podstatu daní, má přehled o daňové soustavě, umí vypočítat daň 

z příjmu, 

 chápe podstatu zdravotního a sociálního pojištění, umí vypočítat jeho výši, 

 zná náležitosti základních účetních dokladů a dovede je vyhotovit, 

 chápe a umí interpretovat makroekonomické souvislosti typických hospodářských jevů. 

Obsah vzdělání vychází z postavení předmětu v celkové koncepci oboru vzdělání. 

Absolvent má být nejen připraven na pracovní uplatnění ve své profesi, ale i na uplatnění 

nutných ekonomických přístupů jak v zaměstnanecké, tak v podnikatelské pozici. Dřívější 

jednoznačná a velmi podrobná dělba práce se důsledně uplatňuje pouze ve větších podnicích, 

v malých podnicích a zejména v samostatném podnikání musí absolvent prakticky zvládat 

množství ekonomických činností nebo alespoň dobře rozumět jejich podstatě. Za současné 

situace na trhu práce se tedy absolvent musí orientovat i v základních ekonomických 

souvislostech, dále je obsah vzdělání zaměřen na základní činnosti, které bude vykonávat jako 

zaměstnanec a rovněž je nutno předpokládat, že po určité době dojde ke snaze se uplatnit 

v rámci vlastní firmy. Obtížné postavení absolventa jako nezaměstnaného či zaměstnance 

u malých firem vede k nutnosti zařadit učivo o pracovněprávních vztazích a způsobech 

hledání zaměstnání. Uplatnění žáka v malé nebo vlastní firmě klade nároky na rozšíření 

obsahu vzdělání např. o učivo účetní evidence. Smyslem jeho zařazení je, aby žák získal 

přehled o náležitostech, vyhotovování a oběhu základních účetních dokladů.  

Závěrečný tematický celek obsahuje učivo makroekonomie, jeho smyslem je seznámit 

žáky s pojmy, které jsou naprosto běžnou součástí života dnešní společnosti (hrubý domácí 

produkt, inflace apod). Žák by měl i pochopit, jak makroekonomické prostředí působí 

na jednotlivý podnik či firmu.  

Ve výuce se klade především důraz na osvojení praktických dovedností, protože 

ekonomické vědomosti a dovednosti nejsou těžištěm vzdělání žáka, ale nutným prostředkem 

k jeho lepšímu uplatnění ve světě práce. Z toho důvodu se neklade důraz na osvojení 

teoretické podstaty příslušné tematiky, ale především na praktické zvládnutí dovedností, 

odpovídajících v podstatě činnostem živnostenského charakteru. Základem vzdělávání je tedy 

aplikace nejnutnějších vědomostí při řešení praktických problémů (např. postup při zřizování 



živnosti, vyplnění daňového přiznání) a na příkladech z praxe (např. výpočty výrobní 

kapacity, základní mzdové a daňové výpočty). Příslušná témata jsou uvedena v rozpisu učiva 

kurzívou. Vyučující volí rozsah činnosti žáků v jednotlivých praktických tématech podle 

charakteru oboru a z toho vyplývajícího předpokládaného uplatnění absolventů.  

V zaměření na klíčové dovednosti předmět rozvíjí zejména dovednost řešit problémy 

a problémové situace, neboť ve výuce se upřednostňuje problémové vyučování před tradičním 

výkladem. Problémem k řešení může být např. volba právní formy podnikání, tvorba 

podnikatelského záměru, jednoduchý průzkum trhu a další. Předmět klade důraz také  

na komunikativní dovednosti, které žáci rozvíjejí zejména při prezentaci (obhajobě) řešení 

problémů. Při hodinové dotaci 4 či 5 týdenních hodin je potřebné v rámci předmětu uskutečnit 

minimálně jeden žákovský projekt zaměřený především na osvojování a procvičování 

obecných přenositelných (klíčových) dovedností.  

Učební osnova je určena pro hodinovou dotaci předmětu 3 až 5 týdenních vyučovacích 

hodin za studium. Předmět se zařazuje do vyšších ročníků studia. 

 

Rámcový rozpis učiva 

3. a / nebo 4. ročník  

(3 až 5 hodin týdně)  

1. Základní ekonomické pojmy  

Potřeby, statky, služby 

Spotřeba, životní úroveň 

Výroba, výrobní faktory, hospodářský proces  

Trh, tržní subjekty, nabídka, poptávka, zboží, cena  

Sestavení tabulky nabídky a poptávky, určení rovnovážné ceny, grafické znázornění 

Tržní mechanismus, monopol a konkurence, úloha státu 
 

2. Pracovněprávní vztahy a související činnosti 

Zaměstnání, hledání zaměstnání, služby úřadů práce 

Vypracování odpovědi na inzerát, formulování svých předpokladů a požadavků, 

kontakt s úřadem práce ke zjištění možnosti zaměstnání v oboru 

Nezaměstnanost, podpora v nezaměstnanosti, rekvalifikace, celoživotní vzdělávání 

Vznik pracovního poměru, povinnosti a práva zaměstnance a zaměstnavatele 

Pracovní smlouva a její náležitosti, vyplnění osobního dotazníku 

Změny a skončení pracovního poměru 

 

3. Podnik 

Podnikání, právní formy podnikání  

Podnikání podle Živnostenského zákona  

Vypracování žádosti o živnostenské oprávnění, vč. zjištění  potřebných náležitostí  

Obchodní společnosti a postup při jejich zakládání  

Orientace v obchodním zákoníku 

 Zánik podniku 
 

4. Majetek podniku a jeho hospodaření 

Struktura majetku  

Výpočet hodnoty majetku a podílu jednotlivých složek 

Investiční majetek, hmotný, nehmotný, finanční investice, opotřebení 

Výpočet odpisů 

Oběžný majetek, zásoby, pohledávky, finanční majetek  

Struktura zdrojů majetku, vlastní zdroje, cizí zdroje 



Výpočet hodnoty zdrojů majetku a podílu vlastních a cizích zdrojů 

Náklady, výnosy, hospodářský výsledek podniku  

Výpočet hospodářského výsledku 

Kalkulace ceny výrobku 
 

5. Podnikové činnosti 

Hlavní činnost, výroba  

Propočty výrobní kapacity 

Zásobovací činnost 

Propočet spotřeby a potřeby nákupu materiálu 

Investiční činnost, druhy investic s konkretizací na příslušný obor (profesi) 

Personální činnost  

Marketing, management 

Průzkum trhu, zpracování podnikatelského záměru 
 

6. Mzdy, daně, pojistné 

Mzda časová a úkolová - mzdové výpočty 

Daňová soustava, sociální a zdravotní pojištění  

Výpočty daní z příjmů a pojistného  

Daň z příjmu fyzických osob 

Vypracování daňového přiznání, výpočet daně z příjmu 
 

7. Účetní evidence 

Náležitosti, oběh a vyhotovování účetních dokladů 

Vyhotovení faktury, dodacího listu, příjemky, výdejky, skladové karty, inventární karty, 

mzdového listu, příjmového a výdajového pokladního dokladu, jednorázového 

a trvalého příkazu k platbě, seznámení s výpisem z bankovního účtu  
  

8. Národní hospodářství 
Struktura národního hospodářství 

Ukazatele vývoje národního hospodářství  

Vývoj hrubého domácího produktu v ČR 

Ekonomický růst, inflace, nezaměstnanost, platební bilance 

Hospodářská politika státu 

Mezinárodní ekonomika  
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Ministerstvo školství                           
mládeže a tělovýchovy 

 



Č. j. 22 024/99-14                                                V Praze dne 

15. června 1999 

 

 

 

SEZNAM 

 

platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy  

 
     ve stavu  k 15. červnu 1999 

 

 

 

O B S A H 
 

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

právní síly na zákony, nařízení vlády, vyhlášky a  vnitroresortní předpisy 

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

školská zařízení 

 



 

Zákony 

 

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

  č.31/1984 Sb., č. 390/1991 Sb., č. 190/1993 Sb. a č. 138/1995 Sb. 

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

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

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

331/1993 Sb., č. 256/1994 Sb., č. 138/1995 Sb. a nálezu Ústavního soudu 

ČR č. 49/1994 Sb.; úplné znění vyhlášeno pod č. 258/1996 Sb. 

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

znění zákonů č. 190/1993 Sb., č. 256/1994 Sb. a č. 139/1995 Sb. 

 

Nařízení vlády 

 

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

středisek praktického vyučování ústředními orgány státní správy a o 

podmínkách uzavírání smluv k jejich materiálnímu a finančnímu 

zabezpečení. 

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

cizinců při studiu na středních zdravotnických školách a při dalším 

vzdělávání v institutech a zdravotnických zařízeních v působnosti 

Ministerstva zdravotnictví ČR. 

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

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

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

ve vyšších odborných školách zřizovaných státem a způsob její úhrady. 

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

péče poskytované mládeži ve školských zařízeních pro výkon ústavní 

výchovy, ochranné výchovy nebo preventivní péče. 

Nařízení vlády č. 324/1996 Sb., kterým se stanoví podmínky a výše 

poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, 

ve znění nařízení vlády č. 321/1998 Sb. 

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

učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických 

pracovníků ve školství. 

 

 

 

 

Vyhlášky 

 



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

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

vyhlášky  č. 197/1994 Sb. 

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

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

výchovy a ochranné výchovy. 

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

hmotného zabezpečení žákům gymnázií a středních odborných škol. 

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

ve znění zákona  č. 111/1998 Sb. 

Vyhláška MZSV č. 185/1990 Sb., o zotavovacích a jiných akcích pro děti a 

dorost, ve znění vyhlášky č. 445/1992 Sb.  

Vyhláška MŠMT č. 178/1991 Sb., o sídlech a územní působnosti školských 

úřadů, ve znění vyhlášky č. 276/1992 Sb. 

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

pravidlech jejich činnosti pro konkursní řízení na vybrané funkce v oblasti 

školství, ve znění vyhlášky č. 251/1996 Sb. 

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

při řízení a přípravě mládeže pro povolání ve středních odborných učilištích 

a střediscích praktického vyučování.  

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

smluv o bezplatném užívání majetku středních odborných učilišť a středisek 

praktického vyučování. 

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

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

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

zákona č. 138/1995 Sb. 

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

středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, 

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

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

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

138/1995 Sb.  

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

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

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

školách, středních školách a speciálních školách.   

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

nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami, ve znění vyhlášky 

č. 332/1998 Sb. 

Vyhláška MŠMT č. 400/1991 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení 

cizinců studujících na školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a 



tělovýchovy České republiky, ve znění vyhlášek č. 275/1995 Sb., č. 

260/1997 Sb. a č. 178/1998 Sb. 

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

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

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

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

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

zařízení, škol a školských zařízení. 

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

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

315/1997 Sb. a č. 326/1998 Sb. 

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

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

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

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

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

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

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

vyhlášky č. 182/1998 Sb. 

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

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

jazykových zkouškách. 

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

policejního sboru. 

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

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

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

žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků na investiční dotace 

v rámci Programu zkvalitnění technického stavu a vybavení škol a 

školských zařízení. 

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

právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy. 

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

poskytované dětem a mládeži s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou 

ochrannou výchovou. 

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

organizaci studia a jeho ukončování ve vyšších odborných školách. 

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

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

studiu ve středních školách zřizovaných státem. 

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

mateřských školách. 



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

způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace 

výchovných poradců. 

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

inspekce. 

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

vydané v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

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

popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového 

pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách. 

 

Vnitroresortní předpisy MŠMT 

 

Výnos MŠ o propůjčování čestných názvů školám a školským zařízením  v 

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

reg. částka 4/1969 Ú. v. 

Instrukce MŠ pro zřizování specializovaných tříd pro děti s poruchou čtení a 

psaní a specializovaných tříd pro děti s poruchou školní přizpůsobivosti na 

základních devítiletých školách č. j. 4151/72-201, Věstník MŠ a MK sešit 

2/1972 . 

Směrnice MŠ pro výcvik žáků a učňů zemědělských a lesnických škol a 

zemědělských a lesnických učilišť v řízení motorových vozidel č. j. 19 

554/72-23, Věstník MŠMT sešit 8/1972, reg. částka 19/1972 Sb. 

Směrnice MŠ o kvalifikaci výchovných pracovníků na školách a výchovných 

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

Výnos o poskytování osobního vybavení učňům ve vybraných učebních  

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

5/1980, reg. částka 34/1980 Sb. 

Směrnice pro organizování pedagogických kursů pro manuální pracovníky 

školních hospodářství zemědělských a lesnických odborných učilišť - 

instruktory praxe č. j. 11 450/74-24, reg. částka 8/1974 Sb. 

Metodický návod k zavedení jednotné metodiky evidence, výkaznictví a 

 rozborů školní a mimoškolní úrazovosti dětí, žáků škol a výchovných 

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

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

Směrnice MŠ o organizaci a studiu na konzervatoři pro mládež s vadami 

zraku v Praze č. j. 21 000/76-201, Věstník MŠ a MK sešit 8/1976. 

Směrnice MŠ o organizaci a studiu na odborné ladičské škole pro mládež s 

vadami zraku v Praze č. j. 21 201/76-201, Věstník MŠ a MK sešit 8/1976. 

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

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



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

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

8/1979, reg. částka 19/1979 Sb. 

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

sešit 9/1979, V.v. ČSR NV částka 5/1979. 

Instrukce MŠ, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci a výchovně 

vzdělávací činnosti škol v přírodě č. j. 19 548/81-201, Věstník MŠ a MK 

sešit 6/1981, V.v. ČSR NV částka 7/1981. 

Instrukce MŠ o zřizování základních informačních středisek soustavy 

vědeckých, technických a ekonomických informací na středních odborných 

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

částka 14/1981. 

Instrukce MŠ, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci školských zařízení 

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

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

Metodický návod k doporučené maximální výši zásob jedů a jiných látek 

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

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

Instrukce MŠ o zřizování a organizaci školních výpočetních středisek a 

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

5/1984, V.v. ČSR NV částka 5/1984. 

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

11 040/84-14, Věstník MŠ a MK sešit 5/1984. 

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

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

Směrnice MŠ o organizaci školních hospodářství č. j. 23 820/86-211, Věstník 

MŠ a MK sešit 2/1987, reg. částka 1/1987 Sb. 

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

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

středních odborných učilištích č. j. 17 780/87-33, Věstník MŠMT sešit 

7/1987, reg. částka 17/1987 Sb. 

Výnos, kterým se ruší směrnice MŠ ČR č. j. 20 566/70-III/2 o 

vysokoškolském studiu učitelství pro mateřské školy, o studiu 

vychovatelství a učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči č. j. 

21 666/87-14. 

Opatření MŠ ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při výuce tělesné 

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

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

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

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

Instrukce, kterou se upravuje postup při výkonu soudních rozhodnutí o 

výchově nezletilých dětí č. j. 698/88-L, Věstník MŠ a MK sešit 2-3/1989. 



Výnos MŠMT pro výuku a zkoušky žáků ze svařování ve středních 

odborných školách a zvláštních odborných učilištích, Věstník MŠMT sešit 

4/1990, reg. částka 20/1990 Sb. 

Pokyny  pro organizaci civilní obrany ve školách a školských zařízeních č. j. 

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

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

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

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

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

MŠMT sešitu 3/1998. 

Metodický pokyn MŠMT k zajištění péče o děti se specifickými vývojovými 

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

Poznámky k financování integrovaných škol a zařízení č. j. 18 943/93-40, 

Věstník MŠMT sešit 6/1993. 

Informace o zařazení italského jazyka mezi cizí jazyky vyučované na 

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

Metodický pokyn pro udělování souhlasu s používáním čestného názvu 

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

7-8/1993. 

Metodický pokyn MŠMT k organizaci lyžařského výcviku žáků č. j. 24 

799/93-50, Věstník MŠMT sešit 12/1993. 

Metodický pokyn MŠMT k personálnímu zabezpečení lyžařských 

výcvikových zájezdů pořádaných základními a středními školami a ke 

vzdělávání instruktorů školního lyžování pro lyžařské výcvikové zájezdy č. 

j. 25 861/93-50, Věstník MŠMT sešit 12/1993. 

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

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

Pokyn MŠMT k zajištění kursů českého jazyka pro osoby s přiznaným 

postavením uprchlíka na území ČR č. j. 13 051/94-21, Věstník MŠMT sešit 

4-5 1994. 

Sdělení MŠMT pro školské úřady o zřizování přípravných ročníků pro 

rómské děti č. j. 14 024/94-21, Věstník MŠMT sešit 4-5/1994. 

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

Věstník MŠMT sešit 4-5/1994. 

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

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

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

maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v 

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

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

042/98-23, Věstník MŠMT sešit 5/1999, včetně úplného znění. 

Metodický pokyn MŠMT k zařazování učitelů základních uměleckých škol a 

učitelů předmětu praxe do platových tříd, Věstník MŠMT sešit 6/1994. 



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

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

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

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

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

Metodický pokyn MŠMT k užívání pravidel českého pravopisu - školní 

vydání (Pansofia Praha 1993) v základních a středních školách č. j. 21 

094-22, Věstník MŠMT sešit 8/1994. 

Rozhodnutí MŠMT o pokusném ověřování vyššího studia, jeho organizace, 

formy a obsahu jako pomaturitního studia č. j. 18 331/94-23, ve znění 

doplňku č. j. 27 052/94-23, o pokusném ověřování organizace, formy a 

obsahu pomaturitního studia, a sdělení publikovaném ve Věstníku MŠMT 

sešitu 7/1997. 

Informace o nutnosti konání zkoušky učitelů pro práci s jedy, Věstník MŠMT 

sešit 8/1994. 

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

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

Doporučení MŠMT k podpoře zájmové tělovýchovné činnosti na školách a 

školských zařízeních č. j. 21 472/94, Věstník MŠMT sešit 10/1994. 

Pokyn MŠMT k  praktické výuce přírodovědných předmětů ve středních a 

vyšších školách, Věstník MŠMT sešit 10/1994. 

Pokyn MŠMT k realizaci Okresních programů rozvoje základního a středního 

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

Pokyn MŠMT k užívání alternativních forem hodnocení prospěchu a chování 

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

12/1994. 

Pokyn MH o poskytování finančního příspěvku ( dotace ) soukromým  a 

církevním středním odborným učilištím a střediskům praktického 

vyučování, MH 15/94. 

Pokyn MŠMT k experimentálnímu ověřování širšího slovního hodnocení na 

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

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

Věstník MŠMT sešit 1/1995.  

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

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

Sdělení MŠMT o zřízení Pedagogického centra pro polské národnostní 

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

Rozhodnutí MŠMT o experimentálním ověřování maturitních zkoušek ve 

třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v německém jazyce 

zřízených ve spolupráci se Spolkovou republikou Německo a maturitních 

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

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

včetně úplného znění. 



Rozhodnutí MŠMT o experimentálním ověřování ukončování studia v 

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

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

Věstník MŠMT sešit 5/1999, včetně úplného znění. 

Statut Ceny a Čestného uznání ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

“TALENT” č.j. 14 342/95-51. 

Sdělení MŠMT školským úřadům a ředitelům základních škol ke 

kvalifikačním předpokladům pro výuku cizího jazyka na základních školách 

č. j. 15 846/95-21, Věstník MŠMT sešit 6/1995. 

Pokyn MŠMT k zajištění kursů českého jazyka pro osoby s přiznaným 

postavením uprchlíka na území ČR č. j. 13 821/95-21, Věstník MŠMT sešit 

6/1995. 

Pokyn MŠMT školským zařízením pro výkon ústavní výchovy a ochranné 

výchovy k zabezpečení úkolů vyplývajících z obecně závazných právních 

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

Metodický pokyn MŠMT k doplnění vzdělání poskytovaného základní školou 

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

10/1995. 

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

MŠMT sešit 10/1995. 

Pokyn MŠMT k maturitním zkouškám konaným podle § 25 školského zákona 

č. j. 25 047/95-21-23, Věstník MŠMT sešit 11/1995, ve znění opravy ve 

Věstníku MŠMT sešitu 2/1996. 

Pokyn MŠMT k zabezpečení včasného schválení učebních dokumentů pro 

účely zařazení středních škol do sítě škol podle § 24 odst. 2 zákona ČNR č. 

564/1990 Sb. č. j. 22 211/95-23, Věstník MŠMT sešit 11/1995. 

Informace MŠMT o bezplatném doplňování základního vzdělání dospělých 

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

Informace MŠMT o konání maturitní zkoušky ve středním odborném učilišti 

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

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

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

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

Pokyn MŠMT k použití a kontrole účelově vázaných finančních prostředků 

přidělených státním a obecním školám na další vzdělávání pedagogických 

pracovníků č. j. 21 366/95-20, Věstník MŠMT sešit 3/1996. 

Doporučení MŠMT k postupu ustavení rady školy a její činnosti č. j. 10 

120/96-20, Věstník MŠMT sešit 3/1996. 

Pokyn MŠMT k vydávání osvědčení o způsobilosti vzdělávacích zařízení v 

systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků č. j. 10 713/96-20, 

Věstník MŠMT sešit 3/1996. 

Rozhodnutí MŠMT podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě 

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



o pokusném ověřování ukončování nástavbového studia při zaměstnání ve 

školním roce 1995/1996 č. j. 10 920/96-23, Věstník MŠMT sešit 3/1996.  

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

Věstník MŠMT sešit 5/1996. 

Školy a obory schválené k zařazení do sítě vyšších odborných škol, Věstník 

MŠMT sešit 5/1996. 

Pokyn MŠMT, kterým se stanovují rámcová pravidla pro postup při 

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

Věstník MŠMT sešit 6/1996. 

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení č. j. 16 969/96-42, 

Věstník MŠMT sešit 6/1996. 

Metodický pokyn MŠMT k organizaci školských  úřadů č. j. 19 191/96-60. 

Pokyn MŠMT ke vzdělávání cizinců v základních školách, středních školách 

a vyšších odborných školách včetně speciálních škol v ČR č. j. 18 

062/96-21, Věstník MŠMT sešit 7/1996. 

Pokyn MŠMT k prevenci zneužívání návykových látek ve školách a 

školských zařízeních č. j. 16 227/96-22, Věstník MŠMT sešit 8/1996. 

Metodický pokyn MŠMT k doplnění vzdělání poskytovaného zvláštní školou 

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

28 605/96-22. 

Statut Školského ústavu umělecké výroby č. j. 18 055/96-60, Věstník MŠMT 

sešit 8/1996. 

Informace o titulech schválených úspěšným absolventům vyššího studia, 

  Věstník MŠMT sešit 9/1996. 

Pokyn MŠMT ke stanovení výše dotace soukromým školám  č. j. 21 

006/96-40, Věstník MŠMT sešit 10/1996. 

Metodický pokyn k přechodu absolventů učilišť, odborných učilišť nebo 

dvouletých učebních oborů středních odborných učilišť do tříletých 

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

Věstník MŠMT sešit 10/1996. 

Pokyn MŠMT k provedení kontroly transformace školních hospodářství č. j. 

28 049/96-6-71. 

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

vybírat správní poplatek za legalizaci vysvědčení, vysokoškolských diplomů 

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

Pokyn MŠMT ke konkursům na funkce ředitelů školských úřadů č. j. 28 

301/96-60. 

Pokyn MŠMT k pokusnému ověřování organizace ukončování studia v 

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

21 279/97-71. 

Pokyn MŠMT k pokusnému ověřování ukončování studia pětiletých 

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



Pokyn MŠMT k úhradě náhrad poskytovaných předsedům zkušebních komisí 

ustavených podle vyhlášky č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve 

středních školách a učilištích  č. j. 10 370/97-42. 

Volitelné předměty ve vzdělávacím programu Základní škola, Věstník MŠMT 

sešit 1/1997. 

Povinná dokumentace škol a školských zařízení pro školní rok 1996/1997 a 

1997/1998 č. j. 26 498/96-70, Věstník MŠMT sešit 1/1997. 

Úprava statutu pokusného ověřování přípravných tříd č. j. 12 748/97-20, ve 

znění doplňku č. j. 14 169/98-22, Věstník MŠMT sešit 6/1998. 

Pokyn k provedení kontroly převodu učňovských zařízení z Ministerstva 

hospodářství a zdravotnických škol z Ministerstva zdravotnictví na 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 13 185/97-6. 

Upozornění MŠMT na správnou formu schvalovací doložky MŠMT v 

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

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

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

Věstník MŠMT sešit 10/1998. 

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

souvislosti s případem nedovoleného provozování nástavbového studia za 

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

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 10/1997 o stanovení horní 

hranice celkového počtu vyučovacích hodin vyučovaných v jednom týdnu 

na základních a středních školách zřizovaných státem a obcemi  č. j. 20 

425/97-70. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 7/1997, kterým se zrušuje 

Pedagogické centrum, Na hradbách 27, Moravská Ostrava, Věstník MŠMT 

sešit 6/1997. 

Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k udělování výjimek  školám 

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

Metodický pokyn k integraci dětí a žáků se zdravotním postižením do škol a 

školských zařízení ve školním roce 1997/1998, Věstník MŠMT sešit 7/1997. 

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

poskytované dětem a mládeži  s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou 

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

Seznam vzdělávacích zařízení akreditovaných MŠMT pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, Věstník MŠMT sešit 10/1997, ve znění doplňku 

ve Věstníku MŠMT sešitu 5/1998. 

Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o rovnocennosti 

maturitní zkoušky z prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou 

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

všeobecnou jazykovou zkouškou konanou na státních jazykových školách č. 

j. 28 851/97-21, Věstník MŠMT sešit 11/1997, ve znění změny č. j. 32 

043/98-23, Věstník MŠMT sešit 5/1999, včetně úplného znění. 



Opatření MŠMT k zavedení pokusného ověřování organizace talentových 

zkoušek při přijímání žáků ke studiu  ve studijních oborech skupiny 82 

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

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

sešit 11/1998. 

Metodický pokyn MŠMT k zajištění praktického vyučování  na středních 

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

11/1997. 

Pokyn MŠMT k pokusnému ověřování organizace maturitní zkoušky z 

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

23. 

Směrnice MŠMT pro zabezpečení výchovy a výuky ve školách, předškolních 

a školských zařízeních postižených povodněmi č. j. 30 200/97-14, Věstník 

MŠMT sešit 12/1997. 

Opatření MŠMT k uznání rovnocennosti základního vzdělání ve víceletých 

gymnáziích a osmiletých tanečních konzervatořích se vzděláním 

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

1/1998. 

Povinná dokumentace škol a školských zařízení (pro šk. r. 1997/1998) č. j. 35 

080/97-20, Věstník MŠMT sešit 1/1998. 

Opatření MŠMT k označování absolventů vyšší odborné školy č. j. 10 

621/98-23, Věstník MŠMT sešit 2/1998. 

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

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

  Věstník MŠMT sešit 2/1998. 

Organizace školního roku v základních, středních a speciálních školách č. j. 

34 042/97-20, Věstník MŠMT sešit 2/1998. 

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

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

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

MŠMT sešit 2/1998. 

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

MŠMT sešit 2/1998. 

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

sešit 2/1998. 

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

sešit 2/1998. 

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

Věstník MŠMT sešit 2/1998. 

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

sešit 2/1998. 

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

MŠMT sešit 2/1998. 



Pokyn MŠMT k opatřením posilujícím bezpečnost  ve školských zařízeních  

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

sešit 3/1998. 

Pokyn MŠMT k organizaci činnosti středisek výchovné péče pro děti a 

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

Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti 

zneužívání návykových látek “ŠKOLA BEZ DROG” , Věstník MŠMT sešit 

3/1998. 

Seznam organizací zajišťujících výměnné středoškolské programy v USA č. j 

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

Rozhodnutí Rady  přidružení č. 2/97 mezi Evropskými společenstvími a 

jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé o 

přijetí podmínek účasti České republiky v programech Společenství v 

oblasti přípravy na zaměstnání, mládeže a vzdělávání č. j. 14 763/98-11, 

Věstník MŠMT sešit 4/1998. 

Rozhodnutí MŠMT o doplnění vzdělání poskytovaného pomocnou školou  a 

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

4/1998. 

Metodický návod  k zajištění bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci v 

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

Informace o vyplňování závěrečných vysvědčení od školního roku 

1997/1998, Věstník MŠMT sešit 4/1998. 

Metodický list k poskytování poradenských služeb na školách a školských 

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

Pokyn MŠMT k hodnocení práce ředitelů škol a školských výchovných 

zařízení č. j. 11 639/98-25, Věstník MŠMT sešit 5/1998. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/1998, kterým se zrušuje  

Správa účelových zařízení MŠMT se sídlem v Praze 5, ul. Fr. Šrámka 37, č. j. 

12 250/98-13. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 5/1998 k postupu při 

zařazování předškolních zařízení, škol a školských zařízení do sítě 

předškolních zařízení, škol a školských zařízení ministerstvem, postupu při 

provádění změn v těchto údajích  a k řízení o vyřazení ze sítě č. j. 17 

635/98-20, ve znění příkazu č. 7/1998, Věstník MŠMT sešit 10/1998. 

Pokyn MŠMT  k náboženské výchově v základních, středních a speciálních 

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

Metodický pokyn MŠMT k postupu při úpravě vzdělávacího procesu škol a 

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

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

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

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

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



Seznam učebnic a učebních textů pro základní školy ve školním roce 

1998/1999, Věstník MŠMT sešit 6/1998. 

Informace o zřízení funkce rómského asistenta v základní a zvláštní škole č. j. 

14 170/98-22, Věstník MŠMT sešit 6/1998. 

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

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

Věstník MŠMT sešit 6/1998. 

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

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

Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy k 22. 

květnu 1998 č. j.  19 575/98-14, Věstník MŠMT sešit 6/1998. 

Opatření Českého statistického úřadu z 16. 6. 1998 k zavedení Klasifikace 

kmenových oborů vzdělání, částka 68/1998 Sb. 

Příkaz ministra školství mládeže a tělovýchovy č. 7/1998 k postupu při změnách 

v síti středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení včetně 

speciálních, jejichž zřizovatelem je MŠMT, č. j. 18 009/98-2, Věstník MŠMT 

sešit 10/1998, ve znění změny Příkazem č. 11/1999  č. j. 20 895/99-2. 

Metodický pokyn k postupu při organizačních změnách škol a školských 

zařízení č. j. 19 754/98-2. 

Metodický pokyn pro čerpání a vyúčtování finančních prostředků, vyčleněných 

z rozpočtu MŠMT pro školské úřady určené na realizaci Minimálního 

preventivního programu pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání 

návykových látek “Škola bez drog” a na podporu činností směřujících v roce 

1998 k prevenci dalších sociálně patologických jevů č. j. 19 197/98-24, Věstník 

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

11/1998. 

Metodický pokyn MŠMT pro poskytování a vyúčtování účelových dotací ze 

státního rozpočtu ČR občanským sdružením působícím v oblasti regionálního 

školství v roce 1999 č. j. 19 299/98-22, Věstník MŠMT sešit 7/1998. 

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

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

Statut Domu zahraničních služeb MŠMT č. j. 19 829/98-11, Věstník MŠMT 

sešit 8/1998. 

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

224/98-24, Věstník MŠMT sešit 8/1998. 

Metodický pokyn MŠMT k zápisům do školy dětí s těžkým mentálním 

postižením č. j. 19 843/97-22, Věstník MŠMT sešit 8/1998. 

Pokyn MŠMT k přijímání žáků do studijních oborů pro absolventy tříletých 

učebních oborů a k postupu podle § 9 odst. 1 vyhlášky č. 442/191 Sb., o 

ukončování studia ve středních školách a učilištích č. j. 11 860/98-20, Věstník 

MŠMT sešit 9/1998. 

Metodický pokyn MŠMT ke klasifikaci a hodnocení žáků zvláštní školy č. j. 10 

182/98-24, Věstník MŠMT sešit 9/1998. 



Metodický pokyn MŠMT k činnosti pedagogických pracovníků při realizaci 

dalších akcí školy, které navazují na výuku, a účasti žáků v olympiádách  a 

dalších soutěžích č. j. 22 496/98-51, Věstník MŠMT sešit 9/1998. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 12/1998, kterým se stanoví 

určené školské úřady, které budou vykonávat z pověření MŠMT koordinační 

činnost č.j. 23 100/98-25, Věstník MŠMT sešit 10/1998. 

Seznam mezinárodních smluv v působnosti MŠMT č. j. 25 108-11, Věstník 

MŠMT sešit 10/1998. 

Informace o spolupráci škol a  předškolních zařízení s Policií ČR při prevenci a 

při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži 

páchané č. j. 14 144/98-22, Věstník MŠMT sešit 10/1998. 

Modelový statut speciálně pedagogického centra, Věstník MŠMT sešit 9/1998.  

Hodnocení žáků pomocné  školy č. j. 10 522/98-24, Věstník MŠMT sešit 

11/1998. 

Sdělení MŠMT k postupu při zařazování učebnic a učebních textů do seznamu 

učebnic vydávaného na základě § 40 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb. č. j. 19 

156/98-20, Věstník MŠMT sešit 11/1998. 

Organizační řád soutěží cizích jazyků č. j. 25 398/98-51, Věstník MŠMT sešit 

11/1998. 

Metodický pokyn MŠMT k úpravě názvů škol č. j. 18 648/98-20, Věstník 

MŠMT sešit 12/1998. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 19/1998 k ubytování studentů 

vysokých škol v domovech mládeže č. j. 29 958/98-23. 

Opatření MŠMT k pokusnému ověřování nové formy maturitní zkoušky na 

středních školách pro školní rok 1998/1999 (sonda MATURANT 99) č. j. 34 

182/98-2. 

Metodická směrnice MŠMT k provedení sondy MATURANT 99 č. j. 12 

676/99-2. 

Směrnice MŠMT pro vydávání náhradních dokladů za ztracená nebo zničená 

vysvědčení základních, speciálních a středních škol a diplomy vyšších 

odborných škol č. j. 29 210/98-20, Věstník MŠMT sešit 1/1999. 

Sdělení MŠMT o členění soutěží žáků do kategorií podle finančního 

zabezpečení, Věstník MŠMT sešit 1/1999. 

Metodický pokyn MŠMT k činnosti a zásadám financování středisek pro volný 

čas dětí a mládeže č. j. 28 089/98-51, Věstník MŠMT sešit 2/1999, ve znění 

opravy ve Věstníku MŠMT sešitu 4/1999. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 18/1998, kterým se schvaluje 

ustavení Rady dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a její statut č. j. 

28 226/98-20, Věstník MŠMT sešit 2/1999. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 2/1999, kterým se stanoví 

některé další úkoly ředitelům škol a školských zařízení s právní subjektivitou, 

zřízených MŠMT, školskými úřady nebo obcemi č. j. 35 465/98-25, Věstník 

MŠMT sešit 3/1999. 



Pokyn MŠMT k upřesnění činností školských zařízení pro výkon ústavní a 

ochranné výchovy č. j. 25 503/98-24, Věstník MŠMT sešit 3/1999. 

 Stanovení předmětů teoretické odborné zkoušky absolutoria na vyšších 

zdravotnických školách č. j. 30 554/98-23, Věstník MŠMT sešit 3/1999. 

Organizace školního roku 2000/2001 v základních školách, středních a 

speciálních školách č. j. 13 739/99-20, Věstník MŠMT sešit 4/1999. 

Informace o ukončování přípravy v praktické škole s tříletou přípravou 63-43-3  

č. j. 1 286/99-24, Věstník MŠMT sešit 4/1999.  

Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a 

intolerance č. j. 14 423/99-22, Věstník MŠMT sešit 5/1999. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 8/1999, kterým se stanoví 

některé další úkoly ředitelům školských úřadů č. j. 16 660/99-25, Věstník 

MŠMT sešit 6/1999. 

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

vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 1999/2000, Věstník 

MŠMT sešit 6/1999. 

Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se  zrušuje 

Školský ústav umělecké výroby, Praha 1, U půjčovny 9/1274, č. j. 16 

510/99-23, Věstník MŠMT sešit 6/1999. 

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

vnitroresortní předpisy č. j. 23 523/99-14, Věstník MŠMT sešit 7/1999. 

Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve stavu k 

15. červnu 1999, Věstník MŠMT sešit 7/1999. 

 

Učební plány, učební osnovy, učební a studijní obory 

 

   Výnos o učebních plánech škol pro mládež vyžadující zvláštní péče  

       poskytujících základní vzdělání č. j. 16 250/75-201. 

Učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem č. j. 28 205/91-20, ve 

znění úpravy č. j. 25 049/95-21-23, Věstník MŠMT sešit 11/1995 a opravy 

publikované v sešitu 2/1996. 

Učební plán Obchodní akademie 63-17-6, 63-18-6 č. j. 14 073/93-23, Věstník 

MŠMT sešit 9/1994, ve znění opravy v sešitu 6/1995. 

Učební plán 63-19-3,6 Hotelová škola č. j. 17 142/94-23, Věstník MŠMT 

sešit 9/1994. 

Učební plán 63-19-6 Hotelová škola  č. j. 14 386/93-23, Věstník MŠMT sešit 

9/1994. 

Generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem č. j. 20 

060/94-23, Věstník MŠMT sešit 10/1994, s informací č. j. 17 874/95-23, 

Věstník MŠMT sešit 7/1995 a změnami  č. j. 25 048/95-21-23, Věstník 

MŠMT sešit 11/1995. 

Seznam učebních oborů na  odborných učilištích Oddíly VII, III A, IV a V, 

Věstník MŠMT sešit 12/1994. 



Učební plán studijního oboru 31-25-6 Oděvnictví č. j. 11 404/95-23, Věstník 

MŠMT sešit 3/1995. 

Učební plán Obchodní akademie 63-17-6, 63-18-6 č. j. 14 073/93-23, Věstník 

MŠMT sešit 9/1994, ve znění opravy v sešitu 6/1995. 

Oznámení MŠMT a MH o oddílech I, II, III B, VI Soustavy studijních a 

učebních oborů středních škol, Věstník MŠMT sešit 4/1995, ve znění oprav 

uvedených ve Věstníku MŠMT sešitu 3/1998. 

Učební plán studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů 

26-75-4, 26-75-6 Elektrotechnika č. j. 14 049/95-23, Věstník MŠMT sešit 

5/1995, 

Učební plán studijního oboru 63-17-6 a 63-18-6 Obchodní akademie  č. j. 11 

928/95-23, Věstník MŠMT sešit 5/1995. 

Učební plán studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů 31-25-4 

Oděvnictví  č. j. 13 797/95-23, Věstník MŠMT sešit 5/1995. 

Učební plán studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů 31-39-4 

Textilní průmysl č. j. 13 798/95-23, Věstník MŠMT sešit 5/1995. 

Učební plán studijního oboru 68-51-6 Sociálně právní činnost, Věstník 

MŠMT sešit 7/1995. 

Informace o závaznosti generalizovaného učebního plánu gymnázií s 

osmiletým studijním cyklem, Věstník MŠMT sešit 7/1995. 

Informace MŠMT o platnosti pedagogických dokumentů studijních oborů 

středních odborných škol, Věstník MŠMT sešit 7/1995, ve znění doplňku v 

sešitu 12/1995. 

Oznámení MŠMT o schválení učební osnovy gymnázia s návazností na 

základní školu a nižší ročníky šestiletého, sedmiletého  a osmiletého 

gymnázia ( první cizí jazyk ) č. j. 19 539/95-21, Věstník MŠMT sešit 

8/1995, ve znění opravy v sešitu 10/1995. 

Standard základního vzdělání č. j. 20 819/95-26, Věstník MŠMT sešit 9/1995. 

Oznámení MŠMT o učebních osnovách zvláštních škol s polským 

vyučovacím jazykem č. j. 11 356/95-24, Věstník MŠMT sešit 10/1995. 

Oznámení MŠMT k Osnovám pomocné školy, Věstník MŠMT sešit 10/1995. 

Učební plán studijního oboru 63-69-6 Veřejnoprávní činnost, č. j. 17 

768/95-23, Věstník MŠMT sešit 10/1995. 

Učební plán studijního oboru 63-71-6 Hotelnictví a turismus č. j. 24 

833/95-23, Věstník MŠMT sešit 1/1996. 

Učební plán pro základní umělecké školy, hudební, taneční, výtvarný a 

literárně-dramatický obor č. j. 18 418/95-25, Věstník MŠMT sešit 1/1996. 

Vzdělávací program Obecná škola - základní pedagogické dokumenty, 

Věstník MŠMT sešit 1/1996. 

Pokyn MŠMT k využití “Standardu základního vzdělávání“ č. j. 21 

663/95-22, Věstník MŠMT sešit 2/1996. 

Učební plán studijního oboru 63-69-6 Veřejnoprávní činnost,  Věstník 

MŠMT sešit 3/1996. 



Učební plán studijního oboru 63-67-3/00 Charitativní služby  č. j. 25 

245/95-23, Věstník MŠMT sešit 3/1996.                     . 

Standard vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu, Věstník MŠMT sešit 4/1996, ve 

znění doplňku ve Věstníku MŠMT sešitu 5/1998. 

Učební plán gymnázia s polským vyučovacím jazykem, Věstník MŠMT sešit 

5/1996. 

Školy a obory schválené k zařazení do sítě vyšších odborných škol, Věstník 

MŠMT sešit 5/1996. 

Učební plán čtyřletého gymnázia se slovenským vyučovacím jazykem č. j. 15 

645/1996-21, Věstník MŠMT sešit 6/1996. 

Oznámení MŠMT o vzdělávacím programu Občanská škola - základní 

pedagogické dokumenty č. j. 27 170/95-26, Věstník MŠMT sešit 6/1996. 

Učební plán základní školy s třídami s rozšířeným vyučováním jazyků č. j. 16 

333/96-22-21, Věstník MŠMT sešit 7/1996. 

Oznámení o schválení nových oborů pro absolventy tříletých učebních oborů, 

Věstník MŠMT sešit 7/1996. 

Učební plán studijního oboru   Technickohospodářské a správní činnosti, 

Věstník MŠMT sešit 9/1996. 

Učební plán studijního oboru Společné stravování, Věstník MŠMT sešit 

9/1996. 

Oznámení o schválení učebních dokumentů  studijního oboru 26-68-6 

Obrazová a zvuková technika, Věstník MŠMT sešit 10/1996. 

Oznámení o vydání učebních plánů ve studijních oborech 31-25-6 Oděvnictví  

a 31-28-6 Textilní výroba a podnikatelství, Věstník MŠMT sešit 10/1996. 

Učební plán vzdělávacího programu Obecná škola pro základní školy s 

polským jazykem vyučovacím, Věstník MŠMT sešit 13/1996. 

Učební plán vzdělávacího programu Občanská škola pro základní školy s 

polským jazykem vyučovacím, Věstník MŠMT sešit 13/1996. 

Oznámení MŠMT o schválení učebních osnov cizích jazyků pro základní 

školy s rozšířeným vyučováním jazyků ( první a druhý cizí jazyk ), Věstník 

MŠMT sešit 13/1996. 

Učební plán studijního oboru 63-30-6 Obchodně podnikatelská činnost, 

Věstník MŠMT sešit 14/1996. 

Druhá schválená varianta učebních osnov přírodopisu pro vzdělávací program 

“Základní škola”, Věstník MŠMT sešit 2/1997. 

Oznámení vydání učebních dokumentů denního studia studijního oboru 

16-01-6 Ochrana a tvorba životního prostředí a studijního oboru 16-29-6 

Ochrana a obnova životního prostředí, určených absolventům základních 

škol, Věstník MŠMT sešit 2/1997. 

Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o opatřeních 

souvisejících s útlumem studijního oboru 63-44-6 Rodinná škola (čtyřleté 

studium) ve státních školách č. j. 12 655/97-7, Věstník MŠMT sešit 3/1997. 

Učební plán zvláštní školy, Věstník MŠMT sešit 7/1997. 



Učební dokumenty studijního oboru 26-97-6/12 Informační technologie, 

Věstník MŠMT sešit 7/1997. 

Učební dokumenty studijního oboru  26-72-4 Mechanik elektronik, Věstník 

MŠMT sešit 7/1997. 

Učební plán pomocné školy č. j. 24 035/97-22, Věstník MŠMT sešit 8/1997. 

Sdělení MŠMT ke studijním oborům 63-17-6 Obchodní akademie, 64-61-2,4 

Obchodník, obchodnice, 64-11-4 Provoz obchodu a 64-62-4,6 Propagace č. 

j. 23 194/97-71, Věstník MŠMT sešit 8/1997. 

Informace MŠMT o změnách v soustavě učebních oborů odborných učilišť, o 

kódu praktické školy s dvouletou přípravou a o charakteristice postižení více 

vadami č. j. 19 246/97-22, 25 602/97-22, Věstník MŠMT sešit 8/1997. 

Logopedická péče v učebním plánu speciální základní školy s vadami řeči č. j. 

28 257/96-24, Věstník MŠMT sešit 9/1997. 

Učební osnovy pro rozšířené vyučování hudební výchovy na základních 

školách č. j. 28 147/97-20, Věstník MŠMT sešit 9/1997. 

Učební plán učebního oboru 26-86-2 Mechanik elektronických zařízení č. j. 

14 856/97-72, Věstník MŠMT sešit 9/1997. 

Učební plán studijního  oboru 37-97-4/14 Telekomunikační mechanik č. j. 30 

959/96-72, Věstník MŠMT sešit 9/1997. 

Nové pedagogické dokumenty pro zvláštní a pomocné školy s polským 

vyučovacím jazykem č. j. 19 709/97-22 a č. j. 24 035/97-22, Věstník MŠMT 

sešit 10/1997. 

Učební plány studijního  oboru 75-46-6 Sociální péče se zaměřeními 01 

Pečovatelská činnost, 02 Sociálněsprávní činnost č. j. 29 166/97-71, Věstník 

MŠMT sešit 11/1997. 

Učební plán studijního oboru 36-32-6 Pozemní stavitelství č. j. 30 209/97-71, 

Věstník MŠMT sešit 12/1997. 

Učební plán studijního oboru 53-01-6 Všeobecná sestra č. j. 29 978/97-71, 

Věstník MŠMT sešit 12/1997. 

Učební plán studijního oboru 53-04-6 Dietní sestra č. j. 29 979/97-97, Věstník 

MŠMT sešit 12/1997. 

Učební plán studijního oboru 53-10-6 Zubní technik č. j. 29 977/97-71, 

Věstník MŠMT sešit 12/1997. 

Učební plán studijního oboru 53-11-6 Farmaceutický laborant č. j. 24 

165/97-71, Věstník MŠMT sešit 12/1997. 

Učební plán studijního oboru 53-08-6  Zdravotní laborant č.j. 24 165/97-71, 

Věstník MŠMT sešit 12/1997. 

Učební plán studijního oboru 53-30-6 Ortopedicko-protetický technik č. j. 29 

252/97-71, Věstník MŠMT sešit 12/1997. 

Učební plán studijního oboru 53-21-3 Ošetřovatel, ošetřovatelka č. j. 14 

601/97-71, Věstník MŠMT sešit 12/1997. 



Informace MŠMT o schválení učebních dokumentů experimentálního studia 

16-97-6/02 Průmyslová ekologie č. j. 31 641/97-71, Věstník MŠMT sešit 

12/1997. 

Doplnění Standardu základního vzdělávání a Standardu vzdělávání ve 

čtyřletých gymnáziích č. j. 33 651/97-22, Věstník MŠMT sešit 2/1998. 

Učební plán studijního oboru 28-37-6 Aplikovaná chemie č. j. 33 319/97-71, 

Věstník MŠMT sešit 2/1998. 

Učební plán studijního oboru 63-35-6, 64-35-4 Pleťová kosmetika č. j. 22 

984/97-71, Věstník MŠMT sešit 3/1998. 

Ukončení platnosti některých učebních dokumentů ve skupině studijních 

oborů 31 Textil a oděvnictví č. j. 12 228/98-23, Věstník MŠMT sešit 

3/1998. 

Informace o schválených učebních dokumentech studijního oboru 39-96-4 

Podnikání v technických povoláních č. j. 28 679/97-71, Věstník MŠMT sešit 

3/1998. 

Oznámení vydání učebních dokumentů pro učební obory středních odborných 

učilišť 36-61-2 Zedník, 36-75-2 Malíř, 36-76-2 Izolatér, 36-78-2 Instalatér, 

36-79-2 Sklenář, sklenářka, 36-97-2/12 Kamnář, Věstník MŠMT sešit 

3/1998. 

Učební plán studijního oboru 76-50-6 Předškolní a mimoškolní pedagogika č. 

j. 13 727/98-23, Věstník MŠMT sešit 4/1998. 

Učební plán studijního oboru 39-96-4,6 Podnikání v technických povoláních 

č. j. 28 679/97-71, Věstník MŠMT sešit 4/1998. 

Učební plán studijního oboru 64-61-4 Obchodník, obchodnice č. j. 33 

323/97-23, Věstník MŠMT sešit 4/1998. 

Učební plán studijního oboru 75-46-6, zaměření 03 Sociální činnost pro 

etnické skupiny, č. j. 21 350/98-23, Věstník MŠMT sešit 8/1998. 

Oznámení o vydání nových učebních dokumentů pro učební obory středních 

 odborných učilišť a učilišť Železničář 37- 62-2, Automechanik 14-19-2, 

Obrábění kovů 24-77-0, Strojírenská výroba 24-78-0, Elektrotechnická 

výroba 26-91-0, Věstník MŠMT sešit 9/1998. 

Informace o platnosti učebních osnov všeobecně vzdělávacích předmětů pro 

střední odborné školy a střední odborná učiliště č. j. 23 212/98-23, Věstník 

MŠMT sešit 9/1998, ve znění opravy ve  Věstníku MŠMT sešitu 2/1999.   

Oznámení o alternativním způsobu psaní malého “z”, Věstník MŠMT sešit 

9/1998. 

Sdělení MŠMT pro zavedení nového německého pravopisu ve vyučování 

němčiny na všech školách České republiky č. j. 26 000/98-22, Věstník 

MŠMT sešit 10/1998. 

Informace o schválení učebních dokumentů studijního oboru 29-08-6 

Technologie potravin č. j. 25 006/98-23, Věstník MŠMT sešit 10/1998. 

Úpravy a doplňky základní pedagogické dokumentace vzdělávacího 

programu Základní škola č. j. 25 018/98-22, Věstník MŠMT sešit 11/1998. 



Informace MŠMT o Standardu odborného vzdělávání  pro obchodní 

akademie a o Standardu odborného vzdělávání pro cestovní ruch na 

středních školách, Věstník MŠMT sešit 12/1998. 

Standard odborného vzdělávání pro cestovní ruch ve středních školách č. j. 28 

280/98-23, Věstník MŠMT sešit 12/1998. 

Učební osnovy předmětů Materiály a technologie, Psychologie, První pomoc a 

č. j. 12 584/99-23, učební plány studijního oboru 53-30-6 

Ortopedicko-protetický technik č. j. 12 583/99-23, studijního oboru 53-43-N 

(53-65-7) Diplomovaný asistent hygienické služby č. j. 13 252/99-23, 

studijního oboru 53-43-N (53-56-7) Diplomovaný radiologický asistent č. j . 

13 251/99-23, Věstník MŠMT sešit 3/1999. 

Informace o nových učebních dokumentech studijního oboru 26-42-L/001 

(26-70-4) Mechanik silnoproudých zařízení, Věstník MŠMT sešit 3/1999. 

Učební plán studijního oboru 53-44-M/001 (53-10-6) Zubní technik, učební 

osnova předmětu Somatologie a Stomatologie, učební osnova předmětu 

Stomatologické protézy, učební osnova předmětu Zhotovování 

stomatologických protéz č. j. 15 833/99-23, Věstník MŠMT sešit 4/1999. 

Učební osnovy matematiky pro třídy s rozšířeným vyučováním matematiky a 

přírodovědných předmětů v rámci vzdělávacího programu Základní škola 6. 

- 9. ročník č. j. 15  986/99-22, Věstník MŠMT sešit 4/1999. 

Informace MŠMT o Standardu odborného vzdělávání pro studijní obory 

středních odborných škol hotelového typu, Věstník MŠMT sešit 4/1999. 

Pokyn MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných situací 

do vzdělávacích programů č. j. 34 776/98-22, Věstník MŠMT sešit 6/1999. 

Informace o platnosti učebních dokumentů pro výuku učebních a studijních 

oborů a o ukončování studia v některých  oborech č. j. 20 928/99-23, 

Věstník MŠMT sešit 6/1999. 

Oznámení MŠMT o skončení platnosti učebních dokumentů studijního oboru 

53-51-7 Diplomovaná všeobecná sestra (dálkové studium), s výjimkou 

učebního plánu. č. j. 19 420/99-23, Věstník MŠMT sešit 6/1999. 

 

 

II. Vysoké školy, věda a výzkum 

 

  Zákony 

 

Zákon č. 53/1964 Sb., o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro 

vědecké hodnosti. Zrušuje se zákonem  č. 111/1998 Sb. k 31. 12. 2001. 

Zákon č. 39/1977 Sb., o výchově nových vědeckých pracovníků a o dalším 

zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků, ve znění zákona č. 111/1998 

Sb. Zrušuje se zákonem  č. 111/1998 Sb. k 31. 12. 2001. 

Zákon č.  48/1990 Sb., o změně názvu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 

v Brně. 



Zákon č. 163/1990 Sb., o bohosloveckých fakultách. 

Zákon č. 181/1990 Sb., o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti. 

Zákon ČNR č. 314/1991 Sb., o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské 

univerzity, Západočeské univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a 

Ostravské univerzity. 

Zákon ČNR č. 300/1992 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje, ve znění 

zákona č. 1/1995 Sb. 

Zákon ČNR č. 375/1992 Sb., o změně názvu Vysoké školy veterinární v Brně 

a o změně postavení a názvu Pedagogické fakulty v Hradci Králové. 

Zákon č. 46/1994 Sb., o změně názvu Vysoké školy chemickotechnologické v 

Pardubicích. 

Zákon č. 192/1994 Sb., o změně názvu některých vysokých škol uvedených v 

příloze zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách. 

Zákon  č.  111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění  dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách).   

 

 

                                            Nařízení vlády 

 

Nařízení vlády ČSFR č. 282/1990 Sb., o změně v organizaci vysokých škol 

uměleckého směru. 

Nařízení vlády ČSFR č. 308/1990 Sb., kterým se provádí zákon č. 181/1990 

Sb., o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti, ve znění nařízení 

vlády č. 434/1990 Sb. 

 

                                          Vyhlášky 

 

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

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

vyhlášky  č. 197/1994 Sb. 

Vyhláška Československé akademie věd č. 53/1977 Sb., o výchově nových 

vědeckých pracovníků a o studijních pobytech, ve znění vyhlášky  č. 

5/1986 Sb. Zrušuje se zákonem  č. 111/1998 Sb. k 31. 12. 2001. 

Vyhláška Československé akademie věd č. 54/1977 Sb., kterou se upravují 

některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké 

výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií, ve znění vyhlášek č. 

40/1979 Sb., č. 125/1988 Sb. a č. 393/1992 Sb. Zrušuje se zákonem  č. 

111/1998 Sb. k 31. 12. 2001. 

Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti č. 64/1977 Sb., o řízení při 

udělování vědeckých hodností, ve znění vyhlášky č. 187/1990 Sb. Zrušuje 

se zákonem  č. 111/1998 Sb. k 31. 12. 2001. 

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

pracovníků, ve znění zákona  č. 111/1998 Sb. 



Vyhláška MŠMT č. 400/1991 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení             

cizinců studujících na školách v působnosti MŠMT, ve znění vyhlášek č.   

275/1995 Sb., č. 2601997 Sb. a č. 178/1998 Sb. 

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

popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového 

pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách. 

Vyhláška MŠMT č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního 

programu. 

 

 

                                       Vnitroresortní předpisy MŠMT 

 

Zřizovací listina Ústavu rozvoje vysokých škol č. j. 33 689/80-30, Věstník 

MŠ a MK sešit 2/1981, ve znění změny č. j. 12 169/91-3, Věstník MŠMT 

sešit 10-12/1992. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 11/1990, kterým se 

ustavuje akreditační komise pro vzdělávací zařízení působící v dalším 

profesním vzdělávání pracovníků, č. j. 19 993/90-14.                     

Pokyn k jednotnému uplatňování zásad rehabilitace studentů vysokých škol č. 

j. 1 664/91-SM. 

Zřizovací listina Státní technické knihovny se sídlem v Praze č. j. 12 

170/91-3, Věstník MŠMT sešit 4-5/1991. 

Statut medaile MŠMT ČR č. j. 13 344/92-33, Věstník MŠMT sešit 3-6/1992, 

se změnami uvedenými  pod  č. j. 14 346/97-30 a č. j. 30 461/97-42,30. 

Metodický pokyn pro rozhodování o odvoláních proti rozhodnutí ve věci 

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

Statut Centra pro studium vysokého školství č. j. 12 197/91-33, Věstník 

MŠMT sešit 10-12/1992. 

Zásady předsedy ČKVH k předkládání návrhů na čestné vědecké hodnosti 

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

Zřizovací listina a Statut Komise J. W. Fulbrighta ze dne 27. 6. 1994. 

Statut Vysokoškolského sportovního centra MŠMT č. j. 19 533/94-50, 

Věstník MŠMT sešit 9/1994. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 8/1995 k zadávání 

veřejných zakázek č. j. 17 013/95-41. 

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

Věstník MŠMT sešit 1/1995. 

Statut Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za výzkum č. j. 19 

061/95-31, Věstník MŠMT sešit 8/1995. 

Pokyn MŠMT k realizaci nařízení vlády č. 70/1996 Sb. a č. 71/1996 Sb. č. j. 

17 323/96-40,42. 

Hrazení nákladů na studium cizinců na vysokých školách v ČR č. j. 25 

509/96-11. 



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

vybírat správní poplatek za legalizaci vysvědčení, vysokoškolských diplomů 

a jiných výstupních dokumentů, č. j. SM 1 161/96-10-14. 

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

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy o postupu při zařazování 

poboček zahraničních vysokých škol do přílohy č. 4 vyhlášky MŠMT č. 

318/1995 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka, se 

pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za 

studium na středních nebo vysokých školách č. j. 15 581/97-30. 

Statut Fondu rozvoje vysokých škol, Věstník MŠMT sešit 2/1997. 

Pravidla pro úhradu cestovních náhrad vysokým školám Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy za vysílání studentů a pracovníků vysokých 

škol v souvislosti s plněním mezinárodních smluv počínaje rokem 1997 č. j. 

10 240/97-11, Věstník MŠMT sešit 12/1997. 

Rozhodnutí Rady  přidružení č. 2/97 mezi Evropskými společenstvími a 

jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé o 

přijetí podmínek účasti České republiky v programech Společenství v 

oblasti přípravy na zaměstnání, mládeže a vzdělávání č. j. 14 763/98-11, 

Věstník MŠMT sešit 4/1998. 

Statut Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty 

a absolventy studia ve studijním programu, Věstník MŠMT sešit 7/1998. 

Statut Domu zahraničních služeb MŠMT č. j. 19 829/98-11, Věstník MŠMT 

sešit 8/1998. 

Statut Státní technické knihovny č. j. 12 170/91-3, Věstník MŠMT sešit 

8/1998. 

Seznam mezinárodních smluv v působnosti MŠMT č. j. 25 108-11, Věstník 

MŠMT sešit 10/1998. 

Program “Stipendia MŠMT pro studium v zahraničí” č. j. 23 999/98-11, 

Věstník MŠMT sešit 11/1998. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 18/1998, kterým se 

schvaluje ustavení Rady dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a její 

statut č. j. 28 226/98-20, Věstník MŠMT sešit 2/1999. 

Statut Akreditační komise, schválený usnesením vlády č. 225/1999, Věstník 

MŠMT sešit 2/1999. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 19/1998 k ubytování 

studentů vysokých škol v domovech mládeže č. j. 29 958/98-23. 

Zásady pro poskytování dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 1999 č. j. 12 151/99-33, Věstník 

MŠMT sešit 3/1999. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/1999 k přiznávání 

stipendií podle programu “Stipendia MŠMT na podporu studia cizinců na 

veřejných vysokých školách v ČR na základě mezinárodních smluv, kterými 



je ČR vázána, nebo v rámci zahraniční pomoci České republiky” č. j. 33 

382/98-11. 

Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 2 

zákona o vysokých školách č. j. 11 544/99-33, Věstník MŠMT sešit 3/1999. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 7/1999 k přiznání stipendií 

podle programu “Stipendia MŠMT vložená do Central European Exchange 

Programme for University Studies (CEEPUS)”  č. j. 15 319/99-11. 

 

 

III. Pracovní právo a bezpečnost práce 

 

                                                 Nařízení vlády 

 

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

učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických 

pracovníků ve školství. 

 

                                                Vyhlášky  

 

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

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

vyhlášky  č. 197/1994 Sb. 

Vyhláška MPSV č. 204/1994 Sb., kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích 

a dezinfekčních prostředků, ve znění vyhlášky č. 279/1998 Sb. 

Vyhláška MZd č.  261/1997 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště , které 

jsou zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého 

měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství 

výjimečně tyto práce konat z důvodů přípravy na povolání, ve znění 

vyhlášky č. 185/1998 Sb. 

 

                              Vnitroresortní předpisy MŠMT 

 

Zařazení učitelů odborných hornických předmětů na hornických školách do 1. 

pracovní kategorie důchodového zabezpečení č. j. 47 842/64-E I/1, Věstník 

MŠ a MK sešit 36/1964, reg. částka 30/1966 Sb. 

Metodický návod k zavedení jednotné metodiky evidence, výkaznictví a 

rozborů školní a mimoškolní úrazovosti dětí, žáků škol a výchovných 

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

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

Metodický návod k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

organizacích resortu Ministerstva školství č. j. 6 038/76-42, Věstník MŠ a 

MK sešit 3/1976. 



Výnos MŠ o určování pracovní doby jízdních pracovníků silniční dopravy v 

resortu školství č. j. 9 695/77-42, Věstník MŠ a MK sešit 4/1977, reg. částka 

11/1977 Sb., ve znění výnosu č. j. 18 332/78-42, Věstník MŠ a MK sešit 

9/1978. 

Pokyn MŠ k prohloubení kontrolní činnosti a k provádění prověrek na úseku 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v organizacích resortu školství  č. j. 5 

618/82-42, Věstník MŠ a MK sešit 5/1982. 

Výklad k § 11 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 

báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice č. j. 

32 583/83-42, Věstník MŠ a MK sešit 10-11/1984. 

Výnos MŠ, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro 

účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie č. j. 9 100/86, 

Věstník MŠ a MK sešit 8/1986, reg. částka 14/1986 Sb., se změnami 

publikovanými v sešitu 3/1992, reg. částka 32/1992 Sb. 

Opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při výuce tělesné výchovy 

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

 Výnos MŠMT o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby a o dohodách o 

hmotné odpovědnosti č. j. 20 840/89-42, Věstník MŠMT a MK sešit 

11/1989. 

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

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

Zásady činnosti středisek pro nezaměstnanou mládež č. j. 18 813/93-51, 

Věstník MŠMT sešit 7-8/1993. 

Metodický pokyn MŠMT k zařazení učitelů základních uměleckých škol a 

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

6/1994. 

Metodický pokyn MŠMT ke stanovení práce přesčas pedagogických 

pracovníků č. j. 18 651/94-42. 

Informace o nutnosti konání zkoušky učitelů pro práci s jedy, Věstník MŠMT 

sešit 8/1994. 

Pokyn MŠMT k poskytování osobních příplatků  č. j. 15 997/95-42. 

Metodický pokyn MŠMT k poskytování dalšího platu podle § 15a zákona č. 

143/1992 Sb. v platném znění, § 10a a článku III odst. 3 nařízení vlády č. 

76/1994 Sb. č. j. 16 000/95-42, Věstník MŠMT sešit 7/1995, ve znění 

metodického pokynu č. j. 24 000/95-42, Věstník MŠMT sešit 12/1995. 

Metodický pokyn MŠMT k usměrňování výše prostředků vynakládaných na 

platy a odměn za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších 

organizacích v resortu školství, Věstník MŠMT sešit 7/1995. 

Opatření MŠMT, kterým se zrušuje pracovní řád pro pracovníky vysokých 

škol č. j. 27 390/82-42, č. j. 20 902/95-14, Věstník MŠMT sešit 12/1995. 

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení č. j. 16 969/96-42, 

Věstník MŠMT sešit 6/1996. 



Výklad k zaměstnávání zřizovatelů soukromých škol a soukromých 

předškolních zařízení č. j. 18 317/96-40, Věstník MŠMT sešit 7/1996. 

Výklad MF k výdajům na osoby vykonávající civilní službu v rozpočtových a 

příspěvkových organizacích resortu školství, Věstník MŠMT sešit 10/1996. 

Sdělení MŠMT o stanovení míry vyučovací povinnosti, kvalifikačních 

požadavků a platových poměrů učitelů, zástupců ředitelů, a ředitelů vyšších 

odborných škol č. j. 22 659/96-20, Věstník MŠMT sešit 10/1996. 

Pokyn MŠMT a ústředního školního inspektora o součinnosti školských úřadů 

a České školní inspekce při přiznávání výše osobních příplatků ředitelů škol  

a školských zařízení č. j. 55/97-ÚŠI. 

Pokyn MŠMT k úhradě náhrad poskytovaných předsedům zkušebních komisí 

ustavených podle vyhlášky MŠMT č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve 

středních školách a učilištích, č. j. 10 370/97-42. 

Mimořádné opatření MŠMT, kterým se absolventům s vysokoškolským 

vzděláním neučitelského směru uznává kvalifikace k výuce cizích jazyků   

č. j. 14 071/97-42, Věstník MŠMT sešit 5/1997. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 10/1997 o stanovení horní 

hranice celkového počtu vyučovacích hodin vyučovaných v jednom týdnu 

na základních a středních školách zřizovaných státem a obcemi č. j. 20 

425/97-70, Věstník MŠMT sešit 8/1997. 

Metodický pokyn MŠMT k poskytování odměn ředitelům předškolních 

zařízení, škol a školských zařízení, jmenovaných do funkce Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. 34 000/97-42. 

Metodický návod  k zajištění bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci v 

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

Metodický pokyn MŠMT k činnosti pedagogických pracovníků při realizaci 

dalších akcí školy, které navazují na výuku, a účasti žáků v olympiádách  a 

dalších soutěžích č. j. 22 496/98, Věstník MŠMT sešit 9/1998. 

Informace o spolupráci škol a  předškolních zařízení s Policií ČR při prevenci 

a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži 

páchané č. j. 14 144/98-22, Věstník MŠMT sešit 10/1998. 

Metodický pokyn MŠMT ke stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování 

osobního a zvláštního příplatku ředitelům škol, předškolních a školských 

zařízení, které zřizuje MŠMT, č. j. 17 900/98-26. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 17/1998, kterým se stanoví 

limit počtu zaměstnanců na určených školských úřadech a  školských 

úřadech a převedení agendy mzdového účetnictví pro organizace 

regionálního školství mimo školské úřady č. j. 26 097/98-25, Věstník 

MŠMT sešit 11/1998, ve znění příkazu ministra č. 4/1999 č. j. 12 843/99-25. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 18/1998, kterým se 

schvaluje ustavení Rady dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a její 

statut č. j. 28 226/98-20, Věstník MŠMT sešit 2/1999. 

Vzor kolektivní smlouvy č. j. 18 706/99-K2, Věstník MŠMT sešit 4/1999. 



 

 

IV. Sociální věci 

 

                                                    Vyhlášky 

 

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

popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového 

pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách. 

 

                                   Vnitroresortní předpisy MŠMT 

 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 12/1991 k ustavení 

konzultačních středisek pro absolventy škol a mladistvé vstupující na trh 

práce č. j. 21 863/91-51. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 6/1996 k provedení novely 

§ 12 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, č. j. 23 704/96-30, 

Věstník MŠMT sešit 10/1996. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/1997 o postupu při 

zařazování poboček zahraničních vysokých škol do přílohy č. 4 vyhlášky 

MŠMT č. 318/1995 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě 

výuka, se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění 

považuje za studium na středních nebo vysokých školách, č. j. 15 581/97-30. 

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

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

Program “Stipendia MŠMT pro studium v zahraničí” č. j. 23 999/98-11, 

Věstník MŠMT sešit 11/1998. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 19/1998 k ubytování 

studentů vysokých škol v domovech mládeže č. j. 29 958/98-23. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/1999 k přiznávání 

stipendií podle programu “Stipendia MŠMT na podporu studia cizinců na 

veřejných vysokých školách v ČR na základě mezinárodních smluv, kterými 

je ČR vázána, nebo v rámci zahraniční pomoci České republiky” č. j. 33 

382/98-11. 

Vzor kolektivní smlouvy č. j. 18 706/99-K2, Věstník MŠMT sešit 4/1999. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 7/1999 k přiznání stipendií 

podle programu “Stipendia MŠMT vložená do Central European Exchange 

Programme for University Studies (CEEPUS)”  č. j. 15 319/99-11. 

 

 

 

 

V. Mládež 



 

                                                       Zákony 

 

Zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže, ve znění zákona č. 307/1997 

Sb. 

 

Vyhlášky 

 

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

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

vyhlášky č. 182/1998 Sb. 

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

 

                                      Vnitroresortní předpisy MŠMT 

 

Zásady činnosti středisek pro nezaměstnanou mládež č. j. 18 813/93-51, 

Věstník MŠMT sešit 7-8/1993. 

Statut Ceny a Čestného uznání ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

“TALENT” č. j. 14 342/95-51. 

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

Metodický pokyn pro čerpání a vyúčtování finančních prostředků, 

vyčleněných z rozpočtu MŠMT pro školské úřady určené na realizaci 

Minimálního preventivního programu pro školy a školská zařízení v oblasti 

zneužívání návykových látek “Škola bez drog” a na podporu činností 

směřujících k prevenci dalších sociálně patologických jevů č. j. 19 

197/98-24, Věstník MŠMT sešit 7/1998, ve znění doplňku č. j. 25 

598/98-24, Věstník MŠMT sešit 11/1998, a č. j. 17 356/99-51. 

Informace o spolupráci škol a  předškolních zařízení s Policií ČR při prevenci 

a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži 

páchané č. j. 14 144/98-22, Věstník MŠMT sešit 10/1998. 

Programy na podporu aktivit občanských sdružení ve prospěch dětí a mládeže 

pro rok 2000  č. j. 17 972/99-51. 

Metodický pokyn MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření 

středisek pro volný čas dětí a mládeže č. j. 28 089/98-51. 

 

 

 

 

 

VI. Tělovýchova a sport  

                                    Vnitroresortní předpisy MŠMT 



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

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

středních odborných učilištích č. j. 17 780/87-33, Věstník MŠMT sešit 

7/1987, reg. částka 17/1987 Sb. 

Statut Rady plaveckých škol č. j. SM 6 411/90-500. 

Školní cena Fair play ČSOV č. j. 20 271/91-50, Věstník MŠMT sešit 

9-10/1991. 

Metodický pokyn MŠMT k organizaci lyžařského výcviku žáků č. j. 24 

799/93-50, Věstník MŠMT sešit 12/1993. 

Metodický pokyn MŠMT k personálnímu zabezpečení lyžařských 

výcvikových zájezdů pořádaných základními a středními školami a ke 

vzdělávání instruktorů školního lyžování pro lyžařské výcvikové zájezdy č. 

j. 25 861/93-50, Věstník MŠMT sešit 12/1993. 

Metodický pokyn MŠMT k organizování sportovně turistických kurzů č.  

j. 18 338/94-50, Věstník MŠMT sešit 9/1994. 

Statut vysokoškolského sportovního centra MŠMT č. j. 19 533/94-50, Věstník 

MŠMT sešit 9/1994. 

Doporučení MŠMT k podpoře zájmové tělovýchovné činnosti na školách a 

školských zařízeních č. j. 21 472/94-50, Věstník MŠMT sešit 10/1994. 

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

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

Metodický pokyn MŠMT pro poskytování a vyúčtování dotací ze státního 

rozpočtu ČR občanským sdružením v tělovýchově (neinvestiční prostředky) 

č. j. 10 781/99-50. 

Zásady MŠMT pro poskytování, čerpání a zúčtování prostředků státního 

rozpočtu určených na pořizování a technická zhodnocení investičního 

majetku v tělovýchově a sportu č. j. 13 057/99-52. 

Metodický pokyn MŠMT pro vyúčtování finančních prostředků poskytnutých 

na školní sportovní soutěže č. j. 14 985/98-50. 

 

VII.  Rozpočtové hospodaření, správa majetku a účetnictví 

 

Vyhlášky 

 

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

žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků na investiční dotace 

v rámci Programu zkvalitnění technického stavu a vybavení škol a 

školských zařízení. 

 

                               Vnitroresortní předpisy MŠMT 
 



Instrukce MŠ, kterou se upravuje hospodaření školních hospodářství v 

působnosti národních výborů č. j. 11 384/81, Věstník MŠ a MK sešit 

6/1981, V.v. ČSR NV částka 8/1981. 

Instrukce MŠ o zřizování a organizaci školních výpočetních středisek a 

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

5/1984, V.v. ČSR NV částka 5/1984. 

Opatření MŠMT, kterým se upravuje rozsah a podmínky hospodářské, 

obchodní a obdobné činnosti rozpočtových a příspěvkových organizací v 

působnosti MŠMT ( mimo předškolní zařízení, školy a školská zařízení 

zřizovaná podle zákona ČNR č. 564/1990 Sb. ) č. j. 21 500/91-40, Věstník 

MŠMT a MK sešit 9-10/1991. 

Statut Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze č. j. 23 694/91-2, 

Věstník MŠMT a MK sešit 11-12/1991. 

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

898/94-24, Věstník MŠMT sešit 2/1994, pokud ustanovení zákona č. 

190/1993 Sb. nezměnil zákon č. 138/1995 Sb. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/1994 k provádění kontrol 

na soukromých školách  a zařízeních  č. j. 12 179/94-2. 

Pokyn MŠMT k uplatňování nařízení vlády č. 15/1994 Sb., o bezplatném 

poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb ve vztahu 

ke středním školám č. j. 21 181/94-20, Věstník MŠMT sešit 10/1994. 

Postup při přechodu z rozpočtové hospodářskoprávní formy organizace na 

příspěvkovou formu, Věstník MŠMT sešit 11/1994. 

Pokyn MŠMT k realizaci Okresních programů rozvoje základního a středního 

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

Odpisy u organizací, které mění hospodářsko právní formu hospodaření z 

rozpočtového na příspěvkovou, Věstník MŠMT sešit 12/1994. 

Pokyny MŠMT k zabezpečení jednotného postupu při financování 

zahraničních aktivit č. j. 18 778/95-350 

Zřízení Domu zahraničních služeb jako příspěvkové organizace č. j. 26 

600/94-35, Věstník MŠMT sešit 3/1995. 

Metodický pokyn MŠMT k usměrňování výše prostředků vynakládaných na 

platy a odměn za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších 

organizacích v resortu školství, Věstník MŠMT sešit 7/1995. 

Pokyny MŠMT k zabezpečení jednotného postupu při přijímání zahraničních 

hostů a delegací č. j. 17 456/95-350. 

Metodický pokyn MŠMT ke stanovení výše příplatku za vedení a k určení 

kritérií pro přiznání osobních příplatků ředitelům škol a školských zařízení 

zřizovaných MŠMT č. j. 13 159/96-6, ve znění pokynu č. j. 10 731/97-6. 

Pokyny MŠMT k zabezpečení jednotného postupu stanovení cestovních 

náhrad při zahraničních pracovních cestách č. j. 15 443/96-35. 



Pokyn MŠMT k použití a kontrole účelově vázaných finančních prostředků 

přidělených státním a obecním školám na další vzdělávání pedagogických 

pracovníků č. j. 21 366/95-20, Věstník MŠMT sešit 3/1996. 

Souhlas MŠMT s uzavíráním pojistných smluv č. j. 26 870/95-40, Věstník 

MŠMT sešit 3/1996, ve znění publikovaném v sešitu 6/1997. 

Pokyn MŠMT pro poskytování účelových finančních prostředků ze státního 

rozpočtu projektům programů výzkumu a vývoje MŠMT č. j. 27 596/96-31. 

Výklad k zaměstnávání zřizovatelů soukromých škol a soukromých 

předškolních zařízení č. j. 18 317/96-40, Věstník MŠMT sešit 7/1996. 

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

vybírat správní poplatek za legalizaci vysvědčení, vysokoškolských diplomů 

a jiných výstupních dokumentů, č. j. SM 1 161/96-10-14. 

Rozhodnutí MŠMT o sloučení Ústavu pro informace ve vzdělávání Praha a 

Ústavu rozvoje školských staveb Praha č. j. 21 656/96-41, Věstník MŠMT 

sešit 9/1996. 

Hrazení nákladů na studium cizinců na vysokých školách v ČR č. j. 25 

509/96-11. 

Výklad MF k výdajům na osoby vykonávající civilní službu v rozpočtových a 

příspěvkových organizacích resortu školství, Věstník MŠMT sešit 10/1996. 

Upozornění na právní úpravu nakládání s výnosy ze státního majetku č. j. 21 

555/96-41, Věstník MŠMT sešit 10/1996. 

 Metodický pokyn k využití finančních prostředků z “jiných zdrojů” než je 

rozpočet kapitoly 333-MŠMT pro odměňování zaměstnanců rozpočtových a 

příspěvkových organizací regionálního školství, Věstník MŠMT sešit 

11/1996. 

Pravidla pro zařazení investičních akcí do rozpočtu MŠMT a pro provádění 

majetkových převodů do majetku státu č. j. 26 411/96-41. 

Pokyn MŠMT k úhradě náhrad poskytovaných předsedům zkušebních komisí 

ustavených podle vyhlášky MŠMT č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve 

středních školách a učilištích  č. j. 10 370/97-42. 

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

MŠMT sešit 1/1997. 

Aktualizace společného výkladu MŠMT a MF u některých položek, jejichž 

financování nebylo jednoznačně řešeno platnými zákony, č. j. 19 062/96-40, 

Věstník MŠMT sešit 1/1997. 

Podmínky pro předávání údajů účetní uzávěrky v kapitole MŠMT, Věstník 

MŠMT sešit 2/1997. 

Pokyn MŠMT k uzavírání smluv o poskytnutí dotace soukromým 

předškolním zařízením a školským zařízením ve školním roce 1997/1998 č. 

j. 30 444/96-40, Věstník MŠMT sešit 2/1997. 

Podmínky pro poskytnutí zvýšené dotace soukromým školám ve školním roce 

1996/1997 č. j.  26 080/96-40, ve znění doplňku publikovaném ve Věstníku 

MŠMT sešit 3/1997. 



Pokyn MŠMT ke stanovení výše dotace soukromým školám od 1. 9. 1996  č. 

j. 21 006/96-40, ve znění doplňku č.j. 11 700/97-40 publikovaném ve 

Věstníku MŠMT sešitu 3/1997 a č. j. 27 437/97-40 v sešitu 11/1997. 

Metodický pokyn pro školské úřady k poskytování dotací soukromým 

školám, předškolním a školským zařízením od 1. 1. 1997 č. j. 10 820/97-40, 

Věstník MŠMT sešit 3/1997. 

Metodický pokyn  MŠMT k hospodářské činnosti v organizacích 

regionálního školství č. j. 18 713/97-40-I, Věstník MŠMT sešit 6/1997. 

Metodický pokyn MŠMT k hospodářské činnosti na vysokých školách a v 

ostatních přímo řízených organizacích č. j. 18 713/97-40-II, Věstník MŠMT 

sešit 6/1997. 

Souhlas MŠMT se smluvním pojištěním č. j. 12 934/97-40, Věstník MŠMT 

sešit 6/1997. 

Pokyn MŠMT pro poskytování účelových finančních prostředků ze státního 

rozpočtu na podporu projektů programů výzkumu a vývoje č. j. 25 122/97-  

31, Věstník MŠMT sešit 9/1997. 

Metodický pokyn MŠMT k poskytování dotací soukromým školám  a 

školským zařízením delimitovaným do kompetence MŠMT z bývalého 

Ministerstva hospodářství č. j. č. j. 27 437/97-40, Věstník MŠMT sešit 

11/1997. 

Pravidla pro úhradu cestovních náhrad vysokým školám Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy za vysílání studentů a pracovníků vysokých 

škol v souvislosti s plněním mezinárodních smluv počínaje rokem 1997 č. j. 

10 240/97-11, Věstník MŠMT sešit 12/1997. 

Finanční normativy na rok 1998 pro stanovení dotace soukromým  školám, 

předškolním a školským zařízením č. j. 11 427/98-45, Věstník MŠMT sešit 

2/1998. 

Náležitosti smluv o dotacích a návratných finančních výpomocích ze státního 

rozpočtu č. j. 11 356/98-40, Věstník MŠMT sešit 2/1998, ve znění doplňku 

ve Věstníku MŠMT sešitu 5/1998. 

Metodický pokyn pro přípravu a pořizování investičního majetku a pro jeho 

financování v resortu MŠMT č. j. 13 538/98-40,33, Věstník MŠMT sešit 

5/1998. 

Směrnice, kterou se pro rozpočtové a příspěvkové organizace v působnosti 

MŠMT upravuje postup při provádění některých ustanovení vyhlášky FMF 

č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem, ve znění pozdějších 

předpisů, č. j. 18 867/98-14, Věstník MŠMT sešit 7/1998. 

Metodický pokyn pro čerpání a vyúčtování finančních prostředků, 

vyčleněných z rozpočtu MŠMT pro školské úřady určené na realizaci 

Minimálního preventivního programu pro školy a školská zařízení v oblasti 

zneužívání návykových látek “Škola bez drog” a na podporu činností 

směřujících k prevenci dalších sociálně patologických jevů č. j. 19 



197/98-24, Věstník MŠMT sešit 7/1998, ve znění doplňku č. j. 25 

598/98-24, Věstník MŠMT sešit 11/1998. 

Metodický pokyn MŠMT pro poskytování a vyúčtování účelových dotací ze 

státního rozpočtu ČR občanským sdružením působícím v oblasti 

regionálního školství v roce 1999 č. j. 19 299/98-22, Věstník MŠMT sešit 

7/1998. 

Technické podklady pro zpracování stavebních programů k rekonstrukci a 

modernizaci škol a školských zařízení, I. část, č. j. 25 182/98-40. 

Pokyn MŠMT k zajištění odděleného vedení účetnictví pro domovy mládeže, 

které jsou nedílnou součástí školy, č. j. 26 992/98-44, Věstník MŠMT sešit 

11/1998. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 17/1998, kterým se stanoví 

limit počtu zaměstnanců na určených školských úřadech a  školských 

úřadech a převedení agendy mzdového účetnictví pro organizace 

regionálního školství mimo školské úřady č. j. 26 097/98-25, Věstník 

MŠMT sešit 11/1998, ve znění příkazu ministra č. 4/1999 č. j. 12 843/99-25. 

Pokyn MŠMT k zajištění správného vedení účetní evidence finančních darů 

poskytnutých žákům č. j. 27 036/98-44, Věstník MŠMT sešit 1/1999. 

Sdělení MŠMT o členění soutěží žáků do kategorií podle finančního 

zabezpečení, Věstník MŠMT sešit 1/1999. 

Upozornění školským úřadům a přímo řízeným organizacím na právní úpravu 

a výklad některých ustanovení zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkupy 

objektů od restituentů č. j. 29 305/98-14, Věstník MŠMT sešit 1/1999. 

Finanční normativy na rok 1999 pro stanovení dotace soukromým školám, 

předškolním a školským zařízením č. j. 11 944/99-45, Věstník MŠMT sešit 

2/1999. 

Metodický pokyn MŠMT k činnosti a zásadám financování středisek pro 

volný čas dětí a mládeže č. j. 28 089/98-51, Věstník MŠMT sešit 2/1999, ve 

znění opravy ve Věstníku MŠMT sešitu 4/1999. 

Zásady pro poskytování dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 1999 č. j. 12 151/99-33, Věstník 

MŠMT sešit 3/1999. 

Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 2 

zákona o vysokých školách, Věstník MŠMT sešit 3/1999. 

Vzor kolektivní smlouvy č. j. 18 706/99-K2, Věstník MŠMT sešit 4/1999. 

Směrnice, kterou se pro rozpočtové a příspěvkové organizace v působnosti 

MŠMT upravuje postup při provádění některých ustanovení vyhlášky FMF 

č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem, č. j. 18 670/99-14, 

Věstník MŠMT sešit 5/1999. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 5/1999 k problematice tzv. 

Počítačového roku 2000 (Y2K) č. j. 16 142/99-31. 



Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 6/1999, kterým se 

stanovuje způsob účtování o příspěvcích a dotacích poskytovaných 

ministerstvem prostřednictvím “Oznámení limitů výdajů” a jejich 

vykazování č. j. 17 115/99-44. 

Metodický pokyn pro vyúčtování dotací poskytnutých soukromým školám a 

školským zařízením ve školním roce 1998/1999 č. j. 19 142/99-44, Věstník 

MŠMT sešit 6/1999. 

Financování přestaveb a oprav počítačů u škol zřizovaných obcí č. j. 20 

615/99-45, Věstník MŠMT sešit 6/1999. 

 

 

VIII. Kontrola, informace a statistika 

 

                                    Vnitroresortní předpisy MŠMT 

 

Opatření MŠMT o poskytování veřejných informačních služeb č. j. 13 

527/93-33, Věstník MŠMT sešit 4/1993. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/1994 k provádění kontrol 

na soukromých školách  a zařízeních  č. j. 12 179/94-2. 

Směrnice MŠMT ke kontrolní činnosti v resortu školství, mládeže a 

tělovýchovy č. j. 15 702/98-12, Věstník MŠMT sešit 11/1998. 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 15/1998 k vyřizování 

stížností, oznámení a podnětů doručených Ministerstvu školství, mládeže a 

tělovýchovy č. j. 27 068/98-12. 

 

 

IX. Vnitřní správa, personální agenda , obrana 

 

                                      Vnitroresortní předpisy MŠMT 

 

Instrukce MŠ, kterou se vydává skartační řád pro školy a školská zařízení 

spravované národními výbory č. j. 18 200/86-49, Věstník MŠ a MK sešit 

6-7/1986, V.v. ČSR NV částka 5/1986. 

Instrukce MŠ, kterou se vydává skartační řád pro vysoké školy a ostatní 

podřízené organizace č.j. 19 151/87-491. 

Pokyny MŠMT pro organizaci civilní obrany na školách a školských 

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

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

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

Prozatímní instrukce pro činnost  při přípravě k obraně státu v resortu MŠMT 

č. j. 33 178/98-10/3. 

 
 



 

 

 

 
 
Seznam projektů přijatých ve Fondu rozvoje vysokých škol pro rok 1999 
(ke dni 29.5.1999) 
 
Poznámka: 
1.řádek = tematický okruh, číslo a název projektu 
2.řádek = příjmení a jméno řešitele, výše dotace v tis. Kč (v pořadí investiční, neinvestiční, celkem). 
 
Akademie múzických umění v Praze 
 
Divadelní fakulta 

F2 0530 Využití netradičních materiálů a přístupů v kostýmní tvorbě   

 Zbořilová  Jana       0    258    258 

F2 0534 Komunikativní dialogické jednání - nácvik, vývoj a zpětný vliv na dialogický a herní výkon studentů  

 Vyskočil   Ivan       0    290    290 

G2 0528 Filmový projekt AMU - Hra o srdce    

 Hloch   Zbyněk         0    100    100 

G2 0535 Publikační činnost studentů DAMU     

 Vyskočil   Ivan       0     80     80 

G2 0536 Týmová práce studentů na inscenaci   

 Pilátová   Jana       0    120    120 

 

Fakulta filmová a televizní 

F2 0513 Testovací systém přenosu jasů   

 Šofr   Jaromír      0    144    144 

F2 0514 Vybudování archivu historie dokumentárního filmu   

 Sommerová  Olga      0    240    240 

F2 0522 Modernizace výuky dějin a teorie fotografie    

 Silverio   Robert       0    200    200 

G2 0519 Studentská fotografická galerie v Praze   

 Birgus     Vladimír     0    120    120 

 

Hudební fakulta 

F2 0501 Zdeněk Fibich mladýma očima    

 Havlák     Lubomír      180    710    890 

F2 0504 Nová kreativita. Realizace projektů symfonické, vokální a multimediální tvorby studentů skladby   

 Kučera     Václav       0    610    610 

F2 0507 Interpretační kurs a sólový recitál prof. Dr Ludgera Lohmanna   

 Zárubová  Noemi      0    163    163 

F2 0509 Digit. technologie mixáže hudby ve výuce Hudební režie a Zvuková tvorba   

 Syrový     Václav        209     68    277 

F2 0510 Fyziologicko-akustické aspekty výuky hry na žesťové nástroje   

 Syrový     Václav        270     74    344 

F2 0511 Praktická výuka velkého oratorního nebo kantátového díla     

 Vajnar     František      0    393    393 

H  0505 Vybavení nově vybudovaného scénického ateliéru HAMU potřebnou osvětlovací a zvukovou technikou  

 Kurz   Ivan        250    848   1098 

 

Akademie výtvarných umění v Praze 

 

E  1675 Projekt zpřístupnění databáze Knihovny AVU a multimediálních informací studentům 

 Pergler    Tomáš        430    138    568 

F2 1678 Vytvoření videotéky pro inovaci výuky dějin umění 20. století   

 Ševčíková  Jana         50     92    142 

F2 1679 Moderní metody v restaurování   

 Stretti    Karel       0    130    130 

F2 1687 Fotopolygravura   

 Plieštik   Jiří       0    130    130 

F5 1680 Angličtina pro obor restaurátorství   

 Hřebíčková Barbora     0     56     56 

H  1684 Aplikace laseru v procesu restaurování   

 Siegl   Petr       2440    260   2700 



F4 0904 Rozvoj praktické výuky na katedře pícninářství     

 Veselá     Miloslava      0     96     96 

 

Česká zemědělská univerzita v Praze 

 

E  0938 Vytvoření technického zázemí pro zkvalitnění samostatného studia v SIC   

 Racková   Alena        165    171    336 

 

Agronomická fakulta 

F4 0909 Inovace předmětu "Alternativní zemědělství"    

 Petr   Jiří       0     69     69 

G4 0903 Vlastnosti bifidobakterií a jejich využití     

 Voříšek    Karel       0    100    100 

G4 0908 Projekt agro-environmentálních programů  pro CHKO a PHO   

 Petr   Jiří       0     45     45 

G4 0910 Chloropidae (Diptera) vybraných rašelinišť Šumavy   

 Barták     Miroslav     0     37     37 

G4 0911 Efektivita monitoringu Lepidopter pomocí žlutých misek v různých podmínkách     

 Vrabec     Vladimír     0     39     39 

G4 0913 Podobnost dědičného zhoubného melanomu u prasat a  člověka   

 Hruban     Vojtěch      0     38     38 

H  0926 Modernizace student.laboratoře pro studijní směr "Hodnocení a ochrana půdy"    

 Kozák   Josef      754    196    950 

 

Fakulta provozně-ekonomická 

B  0987 Projekt postgraduálního studia učitelů  Vyšších odborných škol II.  

 Havlíček   Jaroslav       0     48     48 

B  0989 Rozvoj aktivního využívání statistického softwaru SAS na ČZU   

 Kába   Bohumil       0    168    168 

F5 0930 Cizojazyčné právní pojmy   

 Vokatý     Pavel         0    100    100 

F5 0947 Základy ekonomické teorie v anglickém jazyce   

 Kadeřábková  Božena        0     71     71 

F5 0954 Informační technologie a aktivní metody výuky   

 Hron   Jan        140    102    242 

G5 0956 Zvýšení efektivnosti práce se statistickým softwarem SAS     

 Svatošová Libuše        0     46     46 

 

Lesnická fakulta 

F1 0941 Zavedení geografických inf. systémů do výuky předmětu Pozemkové úpravy   

 Sklenička Petr         0     67     67 

F4 0945 Profilové předměty inženýrského studia katedry pěstování lesů  LF  ČZU   

 Podrázský  Vilém        134     98    232 

F4 0976 Sledování a hodnocení změn v krajině - příprava met. postupu pro cvičení v  předmětu krajinná ekologie   

 Lipský     Zdeněk        0     98     98 

G4 0950 Bilance toků  vybraných prvků  v modelovém povodí středních Čech   

 Skřivan    Petr         0     97     97 

G5 0942 Posouzení významu nedřevní produkce lesa v České republice   

 Šišák   Luděk       0     52     52 

 

Technická fakulta 

F1 0962 Inovace předmětu Servisní logistika 

 Legát   Václav          0     65     65 

F1 0963 Inovace a rozšíření stud. programu Zemědělská technika a malá mechanizace   

 Krupička  Josef           94     43    137 

H  0972 Rozšíření experimentálního a pedagogického pracoviště energeticky a ekologicky efektivních zařízení  

 Adamovský  Radomír         52    148    200 

 

České vysoké učení technické v Praze 

 

A  0752 Virtuální technická universita   

 Mann   Heřman            0    173    173 

 

Fakulta dopravní 

E  0856 Vytvoření techn. prostředí pro podporu elektronických služeb se zřetelem na využití inf. zdrojů na CD ROM   



 Žižková    Štěpánka       120     18    138 

F4 0755 Dějiny matematiky na Dopravní fakultě ČVUT     

 Němcová   Martina          0     48     48 

 

Fakulta elektrotechnická 

F1 0842 Zavedení souboru měřicích úloh na digitál. systémech do přenosové techniky    

 Vodrážka  Jiří           0     90     90 

F1 0845 Laborat. centrum pro návrh a verifikaci elektron. částí  mod. řídicích systémů 

 Vysoký     Ondřej           0    286    286 

F1 0846 Zavedení moderních metod digitálního zpracování signálu do výuky   

 Šimák   Boris           0    180    180 

F1 0847 Rozvoj výuky v oblasti multimédií    

 Šimák   Boris           0     80     80 

F1 0848 Podpora laboratorní výuky úzkopásmových a širokopásmových sítí     

 Strnad     Ladislav         0     81     81 

F1 0853 Inovace výuky počítačové grafiky na FEL   

 Jelínek    Ivan           0    229    229 

F1 0854 Zavádění mezioborových poznatků ze senzoriky a mikrosystémů do výuky   

 Husák   Miroslav         0    200    200 

F4 0800 Soustředění z fyziky a astrofyziky   

 Kulhánek  Petr           0     55     55 

G1 0759 Vlastnosti elektricky vodivých lepidel   

 Mach   Pavel           0     62     62 

G1 0760 Grafická komunikace s nevidomými uživateli     

 Slavík     Pavel           0    110    110 

G1 0761 Hodnocení pastovitých materiálů pro elektroniku    

 Urbánek   Jan           0     78     78 

G1 0798 Použití symbolických modelů v robotice   

 Přeučil    Libor           0     75     75 

G1 0836 Hodnocení pájitelnosti elektronických součástek    

 Urbánek  Jan           0     81     81 

G1 0838 Neuronové sítě pro rozpoznávání   

 Šnorek     Miroslav         0     95     95 

G1 0840 Užití konečných automatů pro vyhledávání v textu   

 Melichar   Bořivoj          0    200    200 

H  0763 Laboratoř zpracování EEG  a NMR signálů a implementací rychlých algoritmů    

 Sovka   Pavel        230    140    370 

 

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 

A  0834 Podpora přístupu zrakově postižených studentů k informačním zdrojům    

 Mareš   Jan        240    103    343 

F1 0795 Virtuální workshop fyziky mikrosvěta a megasvěta   

 Drška  Ladislav       80    220    300 

F1 0831 Příprava multimediální výuky předmětu laserové systémy   

 Vrbová     Miroslava       0     82     82 

F1 0833 Výuka tenzometrické diagnostiky s využitím internetu     

 Ganev   Nikolaj         0    228    228 

F4 0766 Aplikace optické spektroskopie pevných látek v materiálovém výzkumu    

 Bryknar    Zdeněk         0    183    183 

G1 0829 Fyzika a bezpečnost transmutačních systémů     

 Zeman   Jaroslav       0    125    125 

G4 0767 Nové algebraické struktury ve fyzice     

 Havlíček   Miloslav       0     76     76 

G4 0791 Nové typy symetrie a stabilita časově závislých kvantových systémů     

 Šťovíček  Pavel         0     41     41 

G4 0827 Vědecká činnost studentů v oblasti materiálového výzkumu     

 Vratislav   Stanislav      0     75     75 

G4 0828 Integrabilita klasických a kvantových modelů   

 Hlavatý    Ladislav       0     79     79 

H  0768 Společné praktikum optoelektroniky FJFI a FEL ČVUT   

 Vrbová     Miroslava     316    289    605 

 

Fakulta stavební 

A  0790 Laboratoř technologií virtuální reality   

 Hamata    Vladimír         1270    190   1460 



F1 0786 Numerické modelování diskontinuitního horninového masivu     

 Záleský    Jan        287    113    400 

F1 0787 Inovace lab. úloh předmětu Nauka o materiálech     

 Svoboda  Luboš       0    135    135 

F1 0788 Nový předmět Pojistná matematika na Stavební fakultě ČVUT    

 Hála   Martin         0     70     70 

F1 0823 Normy ISO ve výuce statistiky pro praxi   

 Jarušková  Daniela       0     50     50 

F5 0820 Inovace odborné jazykové přípravy v angličtině na Fakultě stavební ČVUT   

 Jilemnická  Libuše        0     64     64 

G1 0769 Projektování ve virtuální realitě a vizualizace v systémech CAD    

 Hamata    Vladimír       0     71     71 

G1 0785 Vytváření nových paketů v softwaru Mathematica     

 Černý   Jaroslav       0     40     40 

H  0771 Modelová laboratoř   

 Voděra     Svatopluk      0    265    265 

 

Fakulta strojní 

A  0772 Středisko FS pro trvalý přístup studentů k inf. zdrojům a přípravu těchto zdrojů    

 Žitný   Rudolf        1330     95   1425 

A  0809 Hardwarová podpora grafické laboratoře poč. mechaniky a CAD FSI ČVUT     

 Španiel    Miroslav       1461     40   1501 

A  0810 Výkonná digitální graf. pracoviště v lokalitě Karlovo nám.,určená zejména pro systémy CAD v prostředí 

UNIX   

 Šik    Petr          300    508    808 

A  0812 Implementace 32-bitových grafických systémů CAD v učebnách s grafickými stanicemi na bázi PC   

 Macek   Jan         2135     90   2225 

A  0813 Pracoviště integrovaných konstrukčních systémů     

 Janko   Luboš       1740    119   1859 

F1 0773 Inovace předmětu "Tenkostěnné konstrukce" a koordinace jeho výuky na fakultách stroj. zaměření  

 Vítek   Karel            0    320    320 

F5 0808 Příprava materiálů k inovaci výuky cizím jazykům   

 Dvořáková Jana            0     55     55 

G1 0777 Automatizovaný sběr inž. dat - diplomová práce v mezinárodní spolupráci   

 Vacek   Václav            0    165    165 

G1 0780 Sestavení servisní aparatury k měření Hallova a Seebeckova jevu a el. vodivosti na polovodičích   

 Vacková   Světla            0     52     52 

G1 0782 Snižování hluku klimatizačních zařízení   

 Nový   Richard           0     80     80 

G1 0783 Původní vzduchotechnické systémy historických objektů    

 Lain   Miloš            0     50     50 

G1 0801 Vliv nepřesnosti vstupních údajů na přesnost výsledků počítačové simualce v technice prostředí   

 Drkal   František         0    100    100 

G1 0803 Využití parního ohřívače vzduchu pro průmyslová větrací a klimatizační zařízení   

 Drkal   František         0     70     70 

G1 0804 Teorie a měření nestacionárního teplotního pole v zemském polomasivu   

 Brož   Karel            0     98     98 

G1 0805 Transparentní tepelné izolace   

 Brož   Karel            0     85     85 

H  0778 Inovace a modernizace cvičných laboratoří Ústavu fyziky fakulty strojní ČVUT     

 Novák   Rudolf          404    703   1107 

H  0779 Modernizace laboratoří strojírenské metrologie     

 Dvořák     Rudolf          450     37    487 

 

Janáčkova akademie múzických umění v Brně 

 

Divadelní fakulta 

B  0356 Znakový jazyk - metody pohybové výchovy a výchovné dramatiky   

 Broulíková  Veronika         0     39     39 

F2 0349 Americká režisérka Marjorie Heyes    

 Kelbl   Vladimír          0    100    100 

F2 0352 Hlasová dikční výuka s pomocí počítačové techniky   

 Hegner     Karel            0    137    137 

F2 0353 Herecká výchova v ateliéru muzikálu   

 Herfortová  Zdena          0     51     51 



F2 0354 Herecká dílna Gregoryho Abelse   

 Jánská     Pavlína           0     75     75 

F2 0358 Vzájemná komunikace ateliérů při plnění společného úkolu     

 Valová     Lenka         90     40    130 

F2 0365 Nonverbální divadelní komunikace a psychosomatický základ herecké práce   

 Pernica    Alexej           60     73    133 

G2 0350 Práce tvůrčích týmů ve fakultním divadelním studiu MARTA     

 Kelbl   Vladimír          0    350    350 

G2 0351 Archiv portrétů studentů a videopřehlídka neslyšících studentů     

 Baran   Petr               0    100    100 

G2 0366 Zažitý slovník   

 Mikotová  Zoja            0    130    130 

 

Hudební fakulta 

F2 0375 Seminář bicích nástrojů    

 Šumpík    Pavel            0    130    130 

F2 0376 Přednášky a semináře o interpretaci staré hudby    

 Willi   Barbara           0     82     82 

F2 0378 Rozšíření výuky hl. oboru "Hra na klarinet" o vedlejší nástroje    

 Spilka     Vít           220     20    240 

F2 0379 Inovace výuky oboru "Hra na bicí nástroje"  

 Opršál     Martin          430      0    430 

F2 0380 Kolektivní absolventské představení B. Britten: Albert Herring     

 Vaňáková  Alena            0    163    163 

G2 0369 Moderní výuka řízení sboru     

 Mátl   Lubomír          0     90     90 

G2 0371 Aktivní prezentace tvůrčí činnosti studentů JAMU   

 Forró   Daniel            0    125    125 

G2 0372 Podpora tvůrčí interpretační činnosti studentů     

 Smýkal     Jaroslav          0     50     50 

G2 0373 Podpora tvůrčí činnosti studentů     

 Faltus     Leoš            0    132    132 

G2 0374 Moderní výuka dirigování   

 Skoták     Emil            0    102    102 

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

 

E  0116 Rozšíření přímého přístupu k fondům studoven na JU a jeho zabezpečení.   

 Kindlmann  Pavel        530     88    618 

E  0156 Připojení knihovny VÚRH JU k poč. síti a vytvoření katalogu (TINLIB)   

 Vykusová  Blanka      190     95    285 

F4 0155 Zapojení programu Fish do výuky Nemoci ryb     

 Vajcová    Veronika      0    237    237 

G1 0153 Studium možností separace rybí svaloviny   

 Vácha   František      0     94     94 

H  0152 Laboratoř pro výuku zpracování sladkovodních ryb   

 Vácha   František     651    132    783 

 

Biologická fakulta 

F4 0127 Zavedení nových vzdělávacích metod do modernizace studijního programu fyziologie živočichů   

 Blažka     Pavel        200     66    266 

F4 0142 Pozvání Prof.J.Fanty   

 Prach  Karel       0     35     35 

G3 0146 In vitro studium biokompatibility tenkých vrstev připravovaných plazmovými technologiemi   

 Kopecký   Jan       0    167    167 

G4 0128 Mechanismy zachování biologické diverzity v lučních společenstev   

 Lepš   Jan       0    136    136 

G4 0130 Studium autekologie vybraných druhů invazních rostlin    

 Prach   Karel       0    185    185 

G4 0136 Dekompozice 14C-glukózy v půdě za různých aeračních podmínek   

 Šantrůčková Hana       0    110    110 

G4 0138 Vegetační změny v horské smrčině po kalamitním žíru lýkožrouta smrkového     

 Prach   Karel       0     36     36 

G4 0140 Autotrofní a heterotrofní výživa fytoplantonních druhů v acidifikovaných jezerech   

 Komárková  Jaroslava    0     56     56 



G4 0143 Fotosensitizovaná fragmentace biopolymerů   

 Klementová Šárka       0    116    116 

G4 0147 Zajištění podmínek pro rozvoj práce studentů v oboru ekologická fyziologie     

 Janský     Ladislav     0    127    127 

G4 0148 Změny společenstev rostlin a fytofilního bentosu způsobené amurem bílým   

 Květ   Jan       0    163    163 

G4 0149 Ekologická charakteristika a druhová příslušnost druhů r. Cyclops   

 Brandl     Zdeněk      0      76      76 

G4 0150 Fylogenetická metodologie v ekologickém výzkumu    

 Zrzavý     Jan       0    158    158 

H  0145 Inovace laboratoře pro praktická cvičení z ekologické fyziologie a etologie   

 Sedláček  František        800       0    800 

 

Pedagogická fakulta 

B  0195 Další vzdělávání učitelů  matematiky se zaměřením na finanční matematiku a statistiku   

 Strobl     Jan       0     59     59 

B  0197 Kurs dalšího vzdělávání učitelů  angličtiny    

 Smolka     Vladislav    0     55     55 

B  0220 Kurz přípravy učitelů  na problémové vyučování     

 Havelka   Petr       0     75     75 

E  0190 Podpora využívání informačních zdrojů na Internetu   

 Hroudová Jana        377     67    444 

F1 0201 Inovace stud. programu přípravy učitelů techniky v systému všeob. vzdělávání     

 Hladký     Jan       0     69     69 

F2 0188 Aktivizační prvky v hudební výchově   

 Holec   Jan       0    120    120 

F2 0202 Rozvoj uměleckopedagogické přípravy oborového studia učitelství pro ZUŠ v oblasti hudby 20. století  

 Růžičková Lenka     0     99     99 

F4 0222 Výuka geometrie podporovaná počítačem    

 Pech   Pavel        200     60    260 

F5 0192 Filosofie přírody (nový studijní program pro přírodovědné obory v rámci kreditního systému na JU) 

 Pavličíková  Helena        0     30     30 

F5 0193 Integrace nových vyučovacích metod a poznatků  ve filosofii a jejich aplikace    

 Sapík   Miroslav       0    125    125 

F5 0204 Optimalizace stát. zkoušek v oboru učitelství občanské výchovy pro 2. st. ZŠ   

 Mach   Vladimír       0     88     88 

F5 0205 Přednáškový pobyt prof. Dr. Hermanna Stevera - Univerzita Landau-Koblenz     

 Švejda     Gabriel        0     27     27 

G2 0211 Rozvoj recitačních dovedností studentů bohemistiky   

 Skálová    Jana         0     50     50 

G2 0231 Rozvoj uměleckých aktivit studentů   

 Bauerová  Věra         0     75     75 

G5 0189 Role středověkých univerzit pro vývoj země a společnosti     

 Pavlíčková  Anita         0     36     36 

G5 0200 Rodinný život na aristokratickém dvoře v 16. a 17. století   

 Bůžek   Václav         0     31     31 

G5 0213 Zpracování archivních fondů univ. profesora PhDr. Antonína Koláře   

 Lisový     Igor         0     35     35 

G5 0214 Výzkum antických reálií na základě římské prózy republikánské doby     

 Lisový     Igor         0     31     31 

G5 0216 Dialektologická praktika   

 Holub   Zbyněk         0     57     57 

G5 0230 Podpůrné počítačové programy pro kinantropologii   

 Vobr   Radek         0     32     32 

 

Teologická fakulta 

F5 0118 Inovace studijního oboru "ecclesiologie"  

 Dolista    Josef       0     68     68 

 

Zdravotně sociální fakulta 

F3 0125 Praktická výuka počítačového zpracování scintigrafických studií    

 Šabata     Ladislav     0     77     77 

 

Zemědělská fakulta 

E  0117 Integrace CD-ROM databází do počítačové sítě JU    



 Milota     Josef        936     82   1018 

F1 0176 Zefektivnění transferu informací a didaktického procesu na úseku technologicko chovatelských postupů  

 Václavovský  Jiří        150    233    383 

F1 0177 Zavedení nových postupů do výuky chovu zvířat   

 Maršálek  Miroslav       61     70    131 

F4 0175 Aplikace počítačového programu pro evidenci a řízení reprodukce ve výuce zootechnických disciplin  

 Matoušek  Václav         0    116    116 

F4 0187 Systém praktické výuky v disciplíně " Hygiena půd" na zemědělských fakultách     

 Kolář   Ladislav       60    144    204 

G4 0165 Kontaminované sladkovodní sedimenty jako chemické časované bomby   

 Ledvina    Rostislav       0    127    127 

G4 0173 Vývoj a aplikace metody analytického stanovení toxické methylrtuti v biologických materiálech    

 Kalač   Pavel          0     64     64 

G4 0181 Analýza polymorfismu S - glykoproteinu u linií řepky s využitím kapilární elektroforézy a frakčního složení 

bílkovin u brambor     

 Čurn   Vladislav        0     84     84 

 

Masarykova univerzita v Brně 

 

A  1765 Rozvoj multimediálních aplikací v metropolitní akademické počítačové síti v Brně   

 Pištěk     Petr       1927    107   2034 

B  0439 Specifické úkoly výuky matematiky na ZŠ   

 Vyoral     Jaromír        0     35     35 

B  0441 Příprava neaprobovaných učitelů němčiny ke studiu na Pedagogické fakultě v Brně   

 Kazelleová  Jitka       0     55     55 

 

Fakulta informatiky 

E  0420 Zabezpečení knihovního fondu s volným výběrem FI MU   

 Kovářová  Jana        238    113    351 

G4 0407 Řešení příliš podmíněných systémů    

 Matyska   Luděk       0     67     67 

G4 0408 Sémantická analýza přirozeného jazyka    

 Pala   Karel         0     42     42 

G4 0409 Verifikace nekonečně stavových souběžných procesů   

 Křetínský  Mojmír         0     45     45 

 

Fakulta sociálních studií 

F5 0477 Humanitární environmentalistika - rozběh oboru     

 Librová    Hana         0    141    141 

 

Filozofická fakulta 

F5 0482 Ukrajinistika - inovace studijních programů    

 Žaža   Stanislav      0    110    110 

F5 0484 Doplňkový soubor dokumentů k učebnicím epigrafiky a papyrologie    

 Hošek   Radislav       0    130    130 

F5 0485 Přístrojové metody na Webu     

 Svoboda   Mojmír        0    109    109 

F5 0488 Inovace výuky statistických metod pro psychology   

 Osecká    Lída        350     10    360 

F5 0491 Nové metody v praktické výuce muzeologie   

 Holman    Pavel         0    121    121 

G5 0412 SYMPOZIUM  2000 - vysokoškolské centrum divadelního výzkumu    

 Stehlíková Eva         0     62     62 

G5 0413 Rozvoj  mladých talentů v oblasti komparatistiky   

 Kšicová    Danuše        0     79     79 

H  1514 Experimentální psychologická laboratoř   

 Svoboda   Mojmír         220    300    520 

 

Lékařská fakulta 

A  0494 Inovace hlavního uzlu počítačové sítě LF MU v Brně   

 Široký     Vladimír        417     36    453 

E  0419 Zabezpečení a ochrana knihovního fondu LF MU   

 Zuzáková  Eva           280    177    457 

F3 0464 Rodinné lékařství - nový obor curricula výuky magisterského studia zdravotních věd     

 Šipr   Květoslav         0     60     60 



F3 0465 Přiblížení výuky angličtiny a odborných předmětů na LF na modelu mikrobiologie  

 Zahradníček Ondřej           0     50     50 

F3 0466 Zavedení moderních sérologických metod do výuky lékařské mikrobiologie   

 Obdržálek  Vlastimil         0     64     64 

F3 0469 Bakalářské studium ošetřovatelství   

 Kyasová   Miroslava         0     98     98 

G3 0401 Zapojení studentů do výzkumu stresových proteinů   

 Svoboda   Augustin         0    130    130 

G3 0402 Interakce UV záření s cytosketetem lidských epidermoidních buběk in vitro    

 Veselská  Renata           0     95     95 

G3 0403 Nukleofilní přeměny berberinu a koptisinu z vlaštovičníku většího (Chelidonium majus)  

 Dostál     Jiří            0     61     61 

G3 0404 Výzkumné práce studentů v buněčné a molekulární mikrobiologii   

 Šmarda    Jan            0    123    123 

G3 0414 Studium výživových zvyklostí dětské populace   

 Šimůnek   Jan            0     36     36 

 

Pedagogická fakulta 

B  0430 Příprava učitelů přírodovědných předmětů v oblasti moderních měřicích metod   

 Janás   Josef       0    195    195 

B  0431 Tvůrčí dílna jako inspirace pro práci s nekonvenčními výtvarnými materiály ve výuce mládeže   

 Růžičková  Blanka          57    145    202 

B  0432 Výtvarný ateliér v Uprchlickém táboře v Zastávce u Brna   

 Kamenický Petr       0    120    120 

B  0433 Výchova k evropanství   

 Goňcová   Marta       0    160    160 

B  0434 Budoucí učitelé a výchova k aktivitě, samostatnosti a tvořivosti   

 Šimoník    Oldřich      0    199    199 

B  0437 Odstraňování poruch učení v matematice na 1. stupni ZŠ   

 Blažková  Růžena      0     42     42 

F2 0473 Multimedia ve výtvarné výchově   

 Havlíček   Jiří         90    145    235 

F5 0490 Zahájení magisterského studia oboru obecná jazykověda    

 Krčmová  Marie       0    100    100 

G2 1519 Tvořivé vyučování    

 Pavlovská Marie       0     88     88 

 

Přírodovědecká fakulta 

A  1506 Laboratoř počítačové analýzy obrazu pro podporu výuky genetiky a molekulární biologie a fykologie  

 Chroust    Karel        780    190    970 

B  0421 Další vzdělávání středoškolských učitelů  matematiky     

 Fuchs   Eduard         0    126    126 

B  0424 Počítačem podporovaná výuka přírodovědných předmětů   

 Šťastný    František      0    128    128 

B  0427 Geografické aspekty transformace  českého průmyslu   

 Toušek     Václav         0    130    130 

F3 0426 Inovace praktické výuky speciálních fyziologických a imunologických metod    

 Šimek   Vladimír       0    159    159 

F4 0444 Inovace praktik molekulární biofyziky    

 Vetterl    Vladimír       0    249    249 

F4 0446 Zavedení moderních metod molekulární diagnostiky do praktické výuky    

 Růžičková  Vladislava        0    250    250 

F4 0447 Nové molekulární metody ve cvičení z genetiky rostlin    

 Relichová  Jiřina         62    185    247 

F4 0448 Multimediální kurs matematické analýzy   

 Plch   Roman       0    115    115 

F4 0450 Fyzika, filozofie, myšlení     

 Novotný   Jan         0     59     59 

F4 0453 Zavedení laboratorních cvičení z předmětu Bioenergetika   

 Kučera     Igor         0     56     56 

F4 0456 Rozšíření studijního programu ekotoxikologie   

 Holoubek  Ivan        357     10    367 

F4 0457 Nelineární regrese v chemické kinetice   

 Holík   Miroslav       0     90     90 

F4 0458 Inovace a rozvoj studijního programu "Aplikovaná biochemie"  



 Glatz   Zdeněk        0     58     58 

F4 0459 Historie matematiky na Přírodovědecké fakultě  MU   

 Fuchs   Eduard         0     80     80 

F4 0461 Rozpracování metody analýzy DNA v derivátech kůže u člověka současného a fosilního v rámci 

magisterského a doktorandského studia   

 Malina   Jaroslav       0     92     92 

F4 0462 Modernizace výuky  fyziologie rostlin se zaměřením na fotosyntézu   

 Barták     Miloš        257     38    295 

G3 0383 Identifikace antigenních struktur spirochet izolovaných z různých zástupců členovců čeledi Ixodidae  

 Žákovská  Alena         0    120    120 

G4 0384 Postgraduální studenti a nové trendy v matematické analýze   

 Došlá   Zuzana        0     57     57 

G4 0385 Tvůrčí práce studentů  v historii matematiky   

 Fuchs   Eduard         0     49     49 

G4 0386 Sledování aktivity enzymů sirného metabolismu pomocí CZE     

 Glatz   Zdeněk        0     70     70 

G4 0390 Korelace vyšších  řádů  v elektronových svazcích   

 Lenc   Michal         0     70     70 

G4 0391  Substituované  - methylen laktony    

 Mazal    Ctibor        0     90     90 

G4 0392 Geometr. analýza a fyz. aplikace: Integrovaný přístup k práci studentů    

 Novotný   Jan         0    184    184 

G4 0393 2-Kyanfenylisokyanid dichlorid a syntéza kondenzovaných chinazolin     

 Pazdera   Pavel         0     45     45 

G4 0397 Využití PCR při detekci baktérií rodu Salmonella z potravinového  řetězce    

 Španová  Alena         0    163    163 

H  1517 Inovace NMR laboratoře pro praktickou výuku studentů     

 Sklenář    Vladimír      3000      0   3000 

 

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 

 

Agronomická fakulta 

F4 0027 Rozvoj laboratorních cvičení z molekulární genetiky   

 Bednář     Jan       0    192    192 

F4 0042 Integrace automatického měřícího systému do výuky předmětu Bioklimatologie   

 Žalud Zdeněk      243    111    354 

F4 0060 Inovace a technická podpora výuky herbologie na agronomické fakultě    

 Málek   Jan       0    147    147 

F4 0078 Zavedení multimediální opory výuky genetiky v zootechnickém studijním programu   

 Dvořák     Josef        165    166    331 

F5 0034 Příprava studijních opor pro distanční studium předmětu Podniková ekonomika, modul Finanční a 

ekonomický systém podniku   

 Grega   Libor       0     48     48 

G4 0079 Analýza genotypů v lokusech GH, FABP, Myf-3, Myf-4 a jejich asociace s masnou užitkovostí prasat  

 Dvořák     Josef       0     99     99 

H  0077 Doplnění laboratorního zařízení pro praktickou výuku a práci studentů z molekulární genetiky     

 Dvořák     Josef        295     64    359 

H  0090 Inovace fakultní laboratoře pro stanovení dusíkatých látek   

 Zelenka    Jiří       1040   0   1040 

 

Fakulta lesnická a dřevařská 

F1 0071 Příručka katastru nemovitostí s využitím audiovizuální techniky    

 Vitásková  Jelena          74     47    121 

F4 0070 Vytvoření antropometrické databáze pro výuku ergonomie a nábytkářství   

 Šedivý     Vladimír          0    104    104 

 

Provozně ekonomická fakulta 

A  0067 Implementace vysokorychlostních technologií do páteřní sítě MZLU v Brně k podpoře studijních programů 

 Motyčka   Arnošt         1614     64   1678 

B  0064 Příprava text. stud. opor základních modulů pro řízené samostudium v DPS  UOP     

 Linhartová  Dana            0    134    134 

F5 0036 Inovace předmětu Řízení lidských zdrojů   

 Tomšík     Pavel            0     40     40 

F5 0043 Projekt řešení rozhodovacích procesů pro výuku předmětu  management   

 Svoboda   Emil            0     50     50 



F5 0082 Softwarová podpora výuky hospodářské statistiky    

 Brázda  Pavel           0     25     25 

G5 0044 Multimediální komunikace katedry a studentů    

 Žufan   Pavel            0     49     49 

G5 0050 Investiční simulační hra pro nácvik strategie obchodování na BCPP   

 Rejnuš     Oldřich           0     30     30 

G5 0053 Životní cyklus produktu    

 Menšík     Karel            0     62     62 

G5 0066 Metodika tvorby entitně-relačního modelu databáze informačního systému   

 Konečný   Vladimír         0     51     51 

G5 0084 Občanská sdružení - nejčetnější forma neziskových organizací   

 Jánský     Jaroslav          0     31     31 

 

Zahradnická fakulta v Lednici 

F4 0003 Hodnocení jakosti zeleniny z pohledu harmonizovaných norem s EU    

 Malý   Ivan       0     33     33 

F4 0004 Analytické hodnocení jakosti zeleniny a zeleninových výrobků   

 Malý   Ivan       0    190    190 

F4 1769 Rozvoj laboratorní výuky konzervárenské technologie ovoce a zeleniny   

 Goliáš     Jan        294    150    444 

G4 0002 Aplikace amplifikačních metod při analýze DNA genomu Prunus persica     

 Kadlec     Miroslav     0     89     89 

G4 0021 Studium pěstitelské vhodnosti tomelu japonského    

 Krška   Boris       0     39     39 

G4 0046 Modelové studium krajinné struktury v okrajovém pásmu CHKO a BR Pálava   

 Salašová  Alena       0     75     75 

G4 0048 Rozšíření výuky pomologie jádrovin - starší a krajové odrůdy   

 Řezníček Vojtěch      0     63     63 

 

Ostravská univerzita v Ostravě 

 

Fakulta filozofická 

B  1635 Inovace vztahu postgraduální a pregraduální přípravy učitelů ruštiny   

 Lepilová   Květuše        0     40     40 

F5 1633 Bibliografická pomůcka pro studenty historie   

 Krejčík    Tomáš       0     50     50 

G5 1634 Česká poezie 90. let - tvorba a recepce   

 Málková   Iva       0     44     44 

G5 1640 Diagnostika rodinného prostředí adolescentů    

 Mlčák   Zdeněk        0     39     39 

 

Fakulta pedagogická 

A  1662 Připojení hudebních kateder k síti Internet mikrovlnným spojem     

 Grossmann  Jan        572   0    572 

B  1648 Postgaduální vzdělávání učitelů v oblasti komunikace s výtvarným dílem se specifickým zaměřením na 

konceptuální tendence v umění 20. století   

 Lasotová  Dáša       0    104    104 

B  1653 Kreativní myšlení v praxi - kurz textilní výtvarné tvorby - vybrané předtkalcovské techniky   

 Terčová   Michaela      0     79     79 

F5 1658 Cyklus odborných exkurzí z historie, dějin umění a politologie     

 Pavlíková Jiřina         0     88     88 

G2 1645 Studentský workshop kresby     

 Halberštát  Eduard        0    115    115 

G2 1651 Mezinárodní výstava - Student Mail Art Ostrava 1999   

 Varmuža   Vratislav      0    100    100 

 

Fakulta přírodovědecká 

B  1631 Integrace informačních technologií do přípravy učitelů fyziky a chemie   

 Kričfaluši  Dana       0    138    138 

B  1632 Příprava učitelů geografie na realizaci evropské dimenze v geografickém vzdělávání     

 Šindler    Petr       0     64     64 

G4 1642 Tvůrčí činnost studentů v teorii čísel   

 Hančl   Jaroslav       0     61     61 

H  1656 Inovace laboratoře optické spektroskopie na PřF OU   

 Špunda    Vladimír       1120     85   1205 



 

Slezská univerzita v Opavě 

 

Filozoficko-přírodovědecká fakulta 

A  1547 Inovace počítačové učebny Macintosh   

 Krupka     Demeter        783    631   1414 

F2 1549 Modernizace výuky technických předmětů tvůrčí fotografie     

 Mára   Pavel        312     95    407 

F4 1535 Inovace výuky "Mat. metody v ekonomice - mat. modelování situace ohrožení v turbulentním prostředí"   

 Sýkora     Jaromír        0     75     75 

F4 1538 Distanční studium "Informatika a výpočetní technika"  

 Kelemenová  Alice       0     66     66 

F5 1786 Rozvoj výuky v laboratoři muzejní konzervace   

 Šťastný    Jiří        112     69    181 

G4 1527 Studentský vědecký seminář z dynamických systémů   

 Smítal     Jaroslav       0     64     64 

G4 1530 Vědecká činnost studentů v oblasti relativistické fyziky a astrofyziky   

 Stuchlík   Zdeněk        0     69     69 

G4 1531 Rozvoj odborné a vědecké tvůrčí činnosti studentů FPF SU v Opavě v oblasti multiagentových systémů  

 Kelemen   Jozef       0     74     74 

 

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 

E  1532 Vytvoření otevřeného přístupu ke knihovním fondům odborné knihovny OPF Karviná a jejich zabezpečení  

 Paulík     Tibor        140     72    212 

F5 1540 Vysokoškolské vzdělávání finančních managerů a zavedení studijní specializace "Firemní finance" na OPF  

 Hromadová  Michaela      0     60     60 

 

Technická univerzita v Liberci 

 

Fakulta architektury 

 

H  1188 Technické vybavení modelářských dílen FA   

 Pavlík     Miloslav       0    400    400 

 

Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií 

A  1037 Modernizace studentského výpočetního střediska     

 Císařová  Klára         85    536    621 

F1 1040 Tvůrčí aktivita studentů mechatroniky v laboratorním cvičení z diagnostiky strojů   

 Košek   Miloslav       0    108    108 

H  1024 Laboratoř distribuovaných řídicích systémů a mikropočítačových aplikací   

 Tůma   Petr        540   0    540 

 

Fakulta strojní 

A  1035 Laboratoř počítačové grafiky   

 Malý   Miroslav       1125     55   1180 

F1 1429 Inovace předmětu Teorie montáže   

 Dušák   Karel       0    169    169 

H  1008 Laboratoř proudění a vývoje armatur   

 Kratochvíl  Jiří        450      0    450 

 

Fakulta textilní 

G1 1009 Optimalizace barvení syntetických vláken   

 Kryštůfek  Jiří       0     51     51 

G1 1023 Analýza geometrické struktury přízí a tkanin   

 Křemenáková  Dana      0    112    112 

G1 1034 Využití obrazové analýzy při popisu textilních struktur   

 Militký    Jiří       0     75     75 

G2 1031 Systematizace podkladů pro navrhování vzorů textilního tisku   

 Krotký     Svatoslav      0     73     73 

H  1033 Doplnění laboratoře pro textilní materiálové inženýrství     

 Kovačič    Vladimír        650    150    800 

 

Hospodářská fakulta 

A  1018 Přístupový bod pro komutované připojení k síti TUL   

 Kolář   Petr        955     15    970 



 

Pedagogická fakulta 

B  1005 Fyzikální vzdělávání učitelů přírodovědy   

 Kazda   Václav         0    110    110 

F4 1039 Výuka matematiky na technických VŠ - prověřování znalostí a využití software     

 Brzezina  Miroslav       0    138    138 

G1 1036 Matematické modelování struktury a vlastností textilií   

 Kalousek  Zdeněk        0     63     63 

 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

 

G5 1610 Samostatná studentská vědecká práce - výzkum regionál. tisku na přelomu 19. a poč. 20. stol. v Čechách   

 Kaiserová  Kristina       0     28     28 

H  1619 Doplnění brusírny skla     

 Bílek   Ilja        186     80    266 

 

Pedagogická fakulta 

A  1550 Internetová studovna   

 Kubištová  Zdenka        0    593    593 

A  1564 Vybudování pracoviště umožňujícího trvalý přístup studentů katedry anglistiky k informačním zdrojům  

 Kinovičová  Anna       0     60     60 

B  1552 Příprava učitelů 1. stupně ZŠ na výuku českého jazyka, slohu, literatury a čtení pro žáky z národnostních 

menšin a přistěhovalce   

 Kamiš   Karel       0     59     59 

B  1553 Zkvalitnění služeb poskytovaných budoucím pedagogům Centrem romistiky  

 Andrš    Zbyněk       0     55     55 

B  1554 Význam chemie v životě člověka 21. století     

 Jeřábková  Jana       0     47     47 

B  1557 Aplikační úlohy ve výuce matematiky na střední škole     

 Eisenmann  Petr       0     16     16 

B  1559 Příprava učitelů češtiny ze SZ Čech na komunikaci s nár. menšinami a přistěhovalci a jejich vzdělávání   

 Čechová   Marie       0     59     59 

B  1563 Prověřování faktografie v literárněvědných disciplínách s pomocí počítače    

 Kreislová  Antonie        0     28     28 

B  1567 Netradiční formy metodické přípravy neaprobovaných učitelů AJ na ZŠ    

 Pavlíková  Jana       0     35     35 

E  1571 Racionalizace elektronické katalogizace   

 Brožek     Ivo         42     17     59 

F2 1574 Hudební výchova ve speciálních školách   

 Ašenbrenerová    Ivana      0     65     65 

F4 1578 Zavedení počítačových programů pracujících s virtuální realitou do výuky fyziologie živočichů    

 Hajer   Jaromír        0    120    120 

F5 1581 Aplikace výpočetní a audiovizuální techniky ve fonetice a v rétorice   

 Balkó   Ilona         60     44    104 

F5 1582 Inovace učebních programů pro jazyková cvičení v rámci vzdělávání učitelů NJ   

 Bergerová  Hana       0     60     60 

G4 1593 Vliv podmínek a prostředí na hydrolýzu a dehydrochloraci1,2,3-trichlorpropanu   

 Šauliová   Jana       0     33     33 

G5 1596 Historický klub -netradiční přístupy k výuce historie    

 Čadová    Barbara       0     10     10 

G5 1597 Značkování a analýza českého subkorpusu studentské angličtiny - ICLE   

 Miňovská  Vladimíra      0     27     27 

G5 1598 Měšťanská kultura na severozápadě Čech v raném novověku   

 Neudertová  Michaela      0     51     51 

G5 1599 Tvorba a výzkum videopořadu Halogenderiváty uhlovodíků   

 Pečivová  Markéta       0     36     36 

G5 1600 Začleňování pohraničí severozápadních Čech do Říše   

 Radvanovský  Zdeněk        0     55     55 

G5 1601 Ústecko - vývoj a proměny sídelní struktury    

 Velímský  Tomáš       0     64     64 

H  1602 Inovace a modernizace stud. laboratoří pro výuku optiky, kmitání a vlnění   

 Novák   Stanislav       890    730   1620 

H  1603 Inovace laboratoří pro výuku experiment. chem. disciplin a práci diplomantů   

 Rejnek     Jaroslav        634    193    827 

 



Fakulta životního prostředí 

E  1611 Vytváření otevřeného přístupu ke knihovním fondům a jejich zabezpečení     

 Blažková  Miroslava        59     14     73 

 

Univerzita Karlova v Praze 

 

E  1727 Digitalizovaný katalog Masarykovy knihovny ÚK UK   

 Paráková  Marie         85    271    356 

G4 1726 Rigorózní metody při studiu fázových přechodů   

 Kotecký    Roman       0    102    102 

 

1. lékařská fakulta 

A  1317 Laboratoř medicínských aplikací   

 Špunda    Miloslav        285     70    355 

F3 1303 Vývoj nového tématu praktické výuky z lékařské fyziologie    

 Wittner    Michal         0    144    144 

F3 1305 Rozšíření výuky speciální pedagogiky     

 Schreiber  Michal         0     96     96 

F3 1311 Výuka biologické psychiatrie na Internetu   

 Fišar   Zdeněk        0     68     68 

F3 1312 Zavedení jednotného znalostního systému do praktické výuky fyziologie   

 Kittnar    Otomar         0    154    154 

F3 1424 Náhrada žabích preparátů ve výuce fyziologie kuřecími embryi   

 Hrachovina  Vladimír      0    143    143 

F3 1426 Rentgenová anatomie - výuková expozice a cyklus přednášek    

 Naňka   Ondřej         0     72     72 

F3 1433 Zpracování biosignálu v praktických cvičeních z fysiologie - elektromyografie    

 Mlček   Mikuláš        0    112    112 

F5 1428 Inovace výuky "Psychoterapeutické propedeutiky" na 1. LF UK   

 Vymětal    Jan       0    115    115 

G3 1308 Internetový simulátor funkce ledvin a jejich poruch   

 Kofránek  Jiří       0    119    119 

H  1427 Laboratorní cvičení z klinické biochemie, 2.část   

 Schneiderka  Petr        250    100    350 

 

2. lékařská fakulta 

A  1292 Virtuální počítačová studovna pro studenty 2.LF UK   

 Vejvalka   Jan        120    102    222 

E  1300 Sdílení bibliografických databází pro biomedicínské obory na UK a UP   

 Vejvalka   Jan       0    420    420 

F3 1294 Zavedení praktické laboratorní výuky imunohistochemie v patologické anatomii     

 Kodet   Roman       0    220    220 

F3 1299 Multimediální výuka interní propedeutiky   

 Zelenková  Jitka       0    117    117 

F3 1302 Interdisciplinární pojetí výuky všeobecného lékařství a komunikačních dovedností   

 Pýchová   Eva       0     68     68 

F3 1440 Inovace výuky epidemiologie - zavedení praktického semináře   

 Göpfertová  Dana       0     55     55 

F5 1295 Inovace výuky jazyků na LF ve spolupráci s lék. pracovišti   

 Mokrošová  Ivana       0    100    100 

G3 1439 Zapojení postgraduálních studentů do řešení problematiky produkce peroxidu vodíku při hypoxii    

 Wilhelm    Jiří       0     50     50 

H  1297 Založení laboratoře " In situ polymerázové řetězové reakce"  

 Kodet   Roman        545     40    585 

 

3. lékařská fakulta 

F3 1353 Terapeutické monitorování hladin léčiv ve výuce klinické farmakologie na LF   

 Patočková  Jitka       0    170    170 

F5 1358 Inovace odborné jazykové přípravy v rámci nového curricula 3. LF UK    

 Přívratská  Jana       0     73     73 

G3 1367 Experimentální model poškození mozku methotrexátem   

 Rokyta     Richard        0    139    139 

H  1368 Inovace laboratoře pro studium morfologie cév   

 Stingl     Josef       0    143    143 

 



Evangelická teologická fakulta 

A  1732 Softwarové řešení informačního systému výuky na ETF UK   

 Macek   Petr        125     29    154 

F5 1733 Zavedení bakalářského studijního programu "Teologie"  

 Filipi     Pavel       0    171    171 

 

Fakulta sociálních věd 

F2 1762 Inovace stud. programů pro fotožurnalistiku    

 Lábová     Alena       0    330    330 

F5 1763 Ekonomie mezinárodního obchodu a evropské integrace - inovace  výuky   

 Benáček   Vladimír      0    129    129 

 

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

B  1404  Antidopingová prevence ve vzdělávání učitelů tělesné výchovy   

 Slepička    Pavel         0     70     70 

F3 1397 Inovace obsahu a formy praktické výuky předmětu Fyziologie pohybové  činnosti    

 Vránová   Jana         90     67    157 

G2 1398 Pohybová skladba na VŠ - reprezentační skladba vysokých škol pro světovou Gymnaestrádu 1999  

 Vlasáková  Naďa       0     60     60 

G2 1409 Tvorba hudebně pohybové kompozice    

 Novotná   Viléma         0     35     35 

G3 1386 Psychický vliv kondičního silového tréninku    

 Hošek    Václav        0     58     58 

G3 1396 Spazmus posturálního svalstva: souvislosti s poruchami regulace systémového  krevního tlaku u 

hypertoniků  

 Čamek   René       0     45     45 

G5 1391 Psychologické aspekty záchrany tonoucích   

 Hošek   Václav         0     42     42 

G5 1410 Pohybová aktivita dívek a žen v biopsychosociálním kontextu   

 Rychtecký  Antonín      0     34     34 

G5 1411 Kriminalita mládeže ve vztahu k organizovanosti v zájmové TV v okresech ČR   

 Hošek   Václav         0     38     38 

 

Farmaceutická fakulta 

F3 1258 Inovace praktické výuky přípravy rektálních a vaginálních lékových forem     

 Musilová  Marie       0     57     57 

F3 1259 Nový předmět Kosmetologie   

 Dittrich   Milan       0     49     49 

F3 1260 Inovace výuky předmětu farmak. technologie a její integrace s biofarmacií   

 Řehula     Milan       0    110    110 

F3 1446 Inovace výuky farmakognozie na základě požadavků Evropské lékopisné komise   

 Dušek   Jaroslav       0    176    176 

F3 1447 Modernizace výuky radiofarmak pro farmaceuty   

 Lázníček  Milan        0    106    106 

F4 1265 Modernizace seminářů předmětu "Organická chemie a biologická aktivita"  

 Waisser   Karel         60    148    208 

G3 1266 Moderní metody studia interakce léčiv s biol. makromolekulami v práci studentů     

 Lázníček  Milan       0     80     80 

G3 1267 Sekundární metabolity rostlin jako zdroje nutraceutik    

 Opletal    Lubomír       0     75     75 

G3 1443 Zavedení metod termické analýzy do hodnocení struktury léků.  

 Řehula     Milan       0     91     91 

G4 1268 Týmová práce studentů při sestavení automatizovaného analyt. systému pro sekvenční injekční analýzu  

 Solich     Petr       0     90     90 

G4 1270 Rozšíření molekulární knihovny nových laktonových antibiotik   

 Pour   Milan       0    128    128 

G4 1273 Zapojení studentů postgraduálního a pregraduálního studia do výzkumu potenciálních 

antimykobakteriálních a antifungálních látek    

 Klimešová  Věra       0    117    117 

H  1274 Modernizace praktické výuky předmětu farmaceutická technologie     

 Mužík   Miroslav        420    306    726 

 

Filozofická fakulta 

B  1328 Čeština v komunikaci neslyšících     

 Macurová  Alena       0     66     66 



F5 1318 Inovace programu studijního oboru Egyptologie   

 Krejčí     Jaromír        0     56     56 

F5 1332 Aktualizace specifických komponentů výuky vietnamského jazyka   

 Hlavatá    Lucie       0     60     60 

G5 1322 Archeol. výzkum  prof.B.Hrozného  na  Tell  Erfadu, Sýrie,  zpracování nálezů   

 Bouzek     Jan       0     90     90 

G5 1323 Antické tradice v architektuře českého vrcholného baroku     

 Ondřejová  Iva       0     34     34 

G5 1324 Vademekum klínopisem. Úvod do studia starého Předního východu   

 Vavroušek  Petr       0    136    136 

 

Husitská teologická fakulta 

F5 1760 Zpracování učebního textu k předmětu "Rabínská literatura" pro základní výuku judaistiky     

 Nosek   Bedřich        0     62     62 

 

Katolická teologická fakulta 

F5 1730 Inovace výuky církevního zpěvu   

 Šmíd   František      0    120    120 

 

Lékařská fakulta v Hradci Králové 

A  1442 Multimediální učebna pro multidisciplinární výukový projekt využívající nových informačních zdrojů  

 Hanuš   Josef        815   0    815 

F3 1277 Soubor hypertextových výukových programů pro výuku pravděpodobnosti a statistiky na lékařských 

fakultách  

 Krulichová  Iva       0    150    150 

F3 1279 Komplexní využití lidské krve v praktické výuce biologie     

 Peychl     Jan        100    143    243 

F3 1280 Rozšíření prakt. výuky biochemie o metody založené na UV spektrofotometrii    

 Stoklasová  Alena         80     50    130 

F3 1282 Inovace praktické výuky humánní histologie     

 Němeček   Stanislav      0    165    165 

F3 1283 Zavedení monitorování základních životních funkcí ve výuce lékařské fyziologie   

 Živná   Helena          185    101    286 

F3 1290 Zavedení metody difer. barvení nukleových kyselin v buňkách pěstovaných in vitro do prakt. výuky biologie    

 Kolářová  Jana       0    100    100 

F3 1291 Interaktivní počítačový atlas pro výuku patologie   

 Dědič   Karel       0    150    150 

G3 1284 Porovnání indexu indukované apoptózy u buněčné linie HL-60 v různém stádiu diferenciace in vitro  

 Červinka  Miroslav       0     71     71 

G3 1286 Výukové programy pro lékařskou biofyziku   

 Záhora     Jiří       0     73     73 

G3 1289 Kvalita života v psychiatrii - mezikulturní přenos a validace dotazníku   

 Libigerová  Eva       0    147    147 

G3 1524 Testování střevní propustnosti na laboratorních potkanech   

 Červinková  Zuzana        0     95     95 

G3 1525 Příprava a  uchovávání buněk pro systém mimotělní jaterní podpory (ELAD)  

 Červinková  Zuzana        0    125    125 

H  1287 Modernizace laboratoře pro praktickou výuku cytologie buněk pěstovaných in vitro   

 Červinka  Miroslav       1815    144   1959 

 

Lékařská fakulta v Plzni 

A  1377 Pilotní projekt zpracování a archivace obrazových informací pro výuku medicínských oborů   

 Hrušák     Daniel          536    154    690 

F3 1373 Volitelný postgraduální kurs "Genová manipulace savčí buňky a savčího organismu"  

 Reischig   Josef        151    167    318 

F3 1374 Inovace výuky lékařské mikrobiologie na LF     

 Fajfrlík   Karel       0     90     90 

G3 1378 Studium role EBV v tumorogenezi molekulárně genetickými metodami   

 Korabečná  Marie       0    127    127 

G3 1379 Posouzení kognitivních funkcí u tří modelů olivocerebelární degenerace   

 Vožeh   František      0     95     95 

G3 1380 Diferenciální diagnostika a terapie projevů chronického únavového syndromu   

 Beran   Jiří       0     80     80 

G3 1383 Účast draslíkové elektrogeneze v procesu vazby mezi excitací a kontrakcí v myokardu    

 Pučelík    Pavel       0    140    140 



H  1381 Transgenní laboratoř Lékařské fakulty UK v Plzni   

 Koutenský  Jaroslav       482     20    502 

H  1382 Konfokální mikroskopická laboratoř UK    

 Reischig   Josef       3000   0   3000 

 

Matematicko-fyzikální fakulta 

A  1459 Multimediální výukové prostředky v laboratoři informačních technologií MFF  

 Tichý   Milan        357    165    522 

A  1461 Špičkové studentské pracoviště pro distribuované objektové systémy     

 Plášil     František       651    139    790 

A  1462 Matematická analýza "on-line"  

 Pyrih   Pavel        110     58    168 

A  1463 Algoritmy na webu    

 Kučera     Luděk       0     90     90 

B  1449 Matematika reálného světa v dalším vzdělávání učitelů matematiky   

 Odvárko   Oldřich        0     50     50 

B  1465 Využití informačních technologií v modernizaci výuky teorie relativity   

 Dvořák     Leoš       0     59     59 

E  1456 Knihovna Augusta Seydlera   

 Wolf   Marek     50   3     53 

E  1478 Dokončení etapy elektronizace oddělení ÚK MFF UK   

 Feil   Miloslav        326     79    405 

F4 1450 Nové trendy a syntéza geometrických, topologických a algebraických metod ve výuce matematiky 

 Bureš   Jarolím         125     85    210 

F4 1451 Inovace vědecko-pedagogických aktivit v dějinách matematiky   

 Bečvář     Jindřich       0     74     74 

F4 1454 Modernizace výuky deskriptivní geometrie   

 Karger     Adolf       0    100    100 

F4 1477 Základy teorie nelineárních procesů a samoorganizace     

 Fiala   Jiří       0     96     96 

G4 1466 Tvůrčí činnost studentů ve výzkumu magnetických nanostruktur   

 Višňovský  Štefan        0     79     79 

G4 1468 Seminář z matematické analýzy   

 Milota     Jaroslav       0     23     23 

G4 1469 Účast studentů MFF na přípravě fyzikálního programu experimentů pro LHC   

 Dolejší    Jiří       0     96     96 

G4 1470 Studentská práce v teorii molekulárních resonancí   

 Horáček   Jiří       0     78     78 

G4 1471 Rozvoj tvůrčí aktivity studentů PGS ve fyzice tenkých vrstev   

 Hrach   Rudolf         0    155    155 

H  1473 Vytvoření společné nízkoteplotní rtg. laboratoře pro praktickou výuku studentů   

 Rafaja     David       1540     25   1565 

 

Pedagogická fakulta 

B  1345 Profesionální rozvoj vzdělavatelů  učitelů     

 Vašutová  Jaroslava      0    123    123 

B  1348 Nové formy v řízení škol   

 Svoboda   Jiří       0    161    161 

B  1349 Postgraduální vzdělávání učitelů ZŠ středočeského regionu v předmětu Hudební výchova 

 Váňová    Hana       0    180    180 

B  1351 Preventivní a intervenční postupy v profes. přípravě učitelů-výchovných poradců   

 Valentová  Lidmila       0     97     97 

B  1359  Další vzdělávání učitelů občanské výchovy     

 Dostálová  Radmila       0     55     55 

B  1418 Příprava neslyšících učitelů pro bilingvální vzdělávací programy sluchově postižených   

 Krahulcová  Beáta         80     82    162 

B  1419 Inovace systému přípravy učitelů  pro realizaci informační výchovy na ZŠ     

 Rambousek  Vladimír      0     72     72 

F4 1420 Modernizace obsahu a metod oborové didaktiky biologie a geologie s důrazem na využití 

interdisciplinárních vztahů a na spolupráci fakult     

 Ziegler    Václav         0    190    190 

F5 1422 Inovace vzdělávání učitelů  primární školy     

 Tuček   Alexander      0     70     70 

G2 1421 Praha a světoví klavíristé     

 Kodejška  Miloš       0    150    150 



G5 0030 Rozvoj tvůrčí činnosti studentů v didaktice matematiky   

 Novotná   Jarmila        0    126    126 

G5 1334 Frekvenční slovník básnického díla Jaroslava Seiferta    

 Machová   Svatava       0     52     52 

G5 1337 Slovník Cambridžského rukopisu Dalimilovy kroniky   

 Kvítková   Naděžda       0     41     41 

 

Přírodovědecká fakulta 

A  1499 Vysokorychlostní informační síť PřF II   

 Ulrich     Miroslav       2350    247   2597 

A  1500 Vývoj a aplikace multimediálních kurzů v prostředí fakultní sítě PřF UK   

 Ježek   Josef        280    163    443 

A  1688 Interpretační a grafická laboratoř, geologická sekce PřF UK   

 Uličný     David        600    165    765 

E  1479 Informatizace Mapové sbírky Univerzity Karlovy     

 Janský      Petr        135     72    207 

E  1480 Efektivní rekatalogizace knihovních fondů knihoven PřF UK do systému Aleph  

 Náprstková Ivana        105    453    558 

F4 1483 Výuka strukturní krystalografie a praktických aplikací RTG difrakce    

 Goliáš     Viktor         0     56     56 

F4 1485 Výukové programy pro multimediální centrum v oborech systematická a ekol. zoologie   

 Smrž   Jaroslav       0    450    450 

F4 1488 Inovace výuky ekofyziologie rostlin na PřF UK, BF a PedF JU     

Votrubová  Olga        253    228    481 

F4 1490 Zavedení MATLABu do výuky matematiky na PřF  UK     

 Kotvalt    Václav         0    165    165 

F4 1491 Rozšíření výuky mineralogie o zaměření gemologie   

 Kašpar     Pavel       0     62     62 

G4 1689 Vybrané aspekty repr. biologie rehka zahradního (Phoenicurus phoenicurus) a rehka domácího (P. 

ochruros)  

 Exnerová  Alice       0     92     92 

G4 1690 Vliv trofických podmínek rybníků na výskyt, početnost a reprodukční  úspěšnost vodních ptáků     

 Musil   Petr       0     93     93 

G4 1691 Vypracování metodiky in situ lokalizace aktivity manitol-dehydrogenázy a její využití při sledování změn v 

utilizaci manitolu 

 Lipavská  Helena         0     93     93 

G4 1692 Studium schopnosti rostlin utilizovat cukerné alkoholy a ovlivnění této schopnosti působením vnějších 

faktorů   

 Lipavská  Helena         0     63     63 

G4 1695 Urychlení nástupu pozdně-sukcesních druhů na degradovaná stanoviště    

 Havlíček   Petr       0     53     53 

G4 1697 Úloha arbuskulární mykorhizní symbiózy pro přežívání rostlin v ekosystémech narušených antropogenní 

činností   

 Albrechtová  Jana       0     93     93 

G4 1698 Proteiny penetračních žlaz cerkárií motolic a jejich funkce při invazi hostitele   

 Horák   Petr       0    189    189 

G4 1699 Mraveniště jako odlišné stanoviště v lučním ekosystému   

 Herben     Tomáš       0    116    116 

G4 1700 Diverzita stanovišť a vegetace cestní sítě v kulturní krajině   

 Kovář   Pavel       0     67     67 

G4 1701 Rozšíření a ekologie ploidních úrovní rodu Oxycoccus Hill v Krkonoších   

 Kubíková  Jarmila        0     81     81 

G4 1702 Mikrostruktura kompaktní kosti a její využití při určování stáří člověka     

 Bláha   Pavel       0     64     64 

G4 1705 Stanovení stopových množství cizorodých látek v biologických matricích   

 Zima   Jiří       0     90     90 

G4 1707 Charakterizace glykoproeinů vysokoúčinnými separačními metodami    

 Pacáková  Věra       0    100    100 

G4 1708 Vodivostní detektor pro kapilární elektroforézu    

 Opekar     František      0     65     65 

G4 1711 Statistická termodymika tekutin tvořených  anizotropickými molekulami   

 Boublík    Tomáš       0     66     66 

G4 1712 Nové způsoby syntézy fullerenů, sub-fullerenů a fullerenových nanotrubiček   

 Vohlídal   Jiří       0     91     91 

G4 1713 Spektroskopické studium tvorby a inhibice tvorby povrch. komplexů   



 Vlčková    Blanka         0     79     79 

G4 1714 Asociační procesy v systémech polyelektrolytů   

 Procházka  Karel       0     60     60 

G4 1715 Stanovení karcinogenních derivátů hydrazinu    

 Barek   Jiří       0     84     84 

G4 1716 Geochemie a petrogeneze granitodů klatovské apofýzy středočeského plutonu   

 Holub   František      0     89     89 

G4 1718 Charakterizace chemického složení, struktury a sorpčních vlastností levných organogenních surovin  

 Jehlička   Jan       0     88     88 

G4 1720 Interpretace meteorických spekter    

 Jakeš   Petr       0     65     65 

G4 1724 Moderní průtokové metody ve výuce analytické chemie   

 Němcová   Irena       0     70     70 

G4 1725 Rozvoj využití elektrochemických metod v nevodném prostředí při výuce analytické chemie na PřF UK  

 Němec   Ivan       0     50     50 

H  1495 Inovace vybavení laboratoří pro základní a specializovaná mikrobiologická praktika posluchačů v 

bakalářském,  magisterském a postgraduálním studiu.    

 Svobodová  Jaroslava       824    235   1059 

H  1496 Modernizace základního a pokročilého praktika z fyzikální chemie   

 Procházka  Karel        947    318   1265 

 

Univerzita Palackého v Olomouci 

 

Cyrilometodějská teologická fakulta 

F5 0728 Zavedení seminářů na nově zřízené katedře církevního práva   

 Polášek    František      0    135    135 

F5 0731 Modernizace kurzu doktorand. studijního programu v oboru praktická teologie  

 Ambros    Pavel       0    154    154 

F5 0740 Modernizace výuky filosofie na teologické fakultě s přihlédnutím k pluralitě současného myšlení   

 Karfíková  Lenka       0    110    110 

G5 0734 Práce studentů s cizojazyčnými texty z oboru religionistiky   

 Krumpolc  Eduard        0     48     48 

 

Fakulta tělesné kultury 

B  0741 Účinnější další vzdělání učitelů TV zaměřené na problémové skupiny žáků a mládeže   

 Mazal   Ferdinand      0     82     82 

F3 0733 Inovace výuky funkční antropologie v pregraduálním studiu tělesné výchovy    

 Riegerová  Jarmila       0    137    137 

G3 0730 Tvůrčí činnost studentů v oboru funkční antropologie     

 Riegerová  Jarmila       0    104    104 

G5 0732 Svatoplukovy   pruty   

 Válková    Hana       0     89     89 

G5 0739 Individualizace didaktického procesu     

 Frömel     Karel       0     59     59 

 

Filozofická fakulta 

F5 0714 Posílení komplexnosti a efektivnosti prezentace vizuálních informací ve výuce dějin umění 20. století  

 Kavčáková  Alena         59    111    170 

F5 0720 Kurs teorie a dějin populární hudby v muzikologii   

 Poledňák  Ivan       0    118    118 

F5 0746 Projekt dvoustupňového studia anglistiky   

 Macháček  Jaroslav      0     55     55 

G5 0723 Slovník polské, české a anglické filmové terminologie    

 Sobotková  Marie       0     40     40 

 

Lékařská fakulta 

B  0715 Metody objektivizující klasifikaci školního prospěchu    

 Komenda   Stanislav      0     44     44 

F3 0725 Zkvalitnění výuky obecné a molekulární genetiky tvorbou videolekcí     

 Chalupová  Vlastimila        0    155    155 

G3 0717 Molekulárně biologická a imunohistochemická detekce zákl. morfogenetických procesů v ontogenezi 

člověka   

 Lichnovský  Václav        0    100    100 

H  0745 Seminární místnost problémově orientované výuky    

 Dušek   Jaroslav        289    196    485 



 

Pedagogická fakulta 

B  0689 Rozšíření a zkvalitnění pregraduální přípravy učitelů o discipliny Právní výchovy   

 Michalík   Jan       0     61     61 

B  0691 Rozvoj sociálních dovedností studentů učitelství   

 Dařílek    Pavel       0     80     80 

B  0750 Matematické vzdělávání učitelů jako příspěvek ke komplexnímu rozvoji mentálně retardovaných žáků.  

 Eberová   Jindřiška      0    110    110 

B  0751 Integrace technické a přírodovědné přípravy učitelů handicapovaných dětí.    

 Kropáč     Jiří       0     83     83 

B  1668 Koncepce rozvoje pedagogické způsobilosti na UP v Olomouci   

 Luska   Jiří       0    100    100 

F5 0683 Inovace rozšiřujícího studia speciální pedagogiky   

 Ludíková  Libuše         0     70     70 

F5 0692 Inovace kurikula studijního oboru vychovatelství dětí a mládeže v době mimo vyučování 

 Klapilová  Světla         0     33     33 

 

Právnická fakulta 

F5 0749 Normotvorba místních orgánů veřejné správy     

 Daubnerová  Alena      0     90     90 

 

Přírodovědecká fakulta 

B  0708 Inovace výuky školní experimentální techniky v přípravě učitelů fyziky   

 Lepil   Oldřich        0     80     80 

F3 0696 Inovace cvičení z biochemie zavedením CCD spektrálních metod studia proteinů     

 Peč    Pavel        213    135    348 

F4 0701 Modernizace výuky matematiky a jejich aplikací     

 Horák   Jiří V.        0    115    115 

G4 0698 Nové metody přípravy koloidních solů stříbra   

 Kvítek     Libor       0     73     73 

G4 0703 Koordinační sloučeniny prvků triády železa a mědi   

 Pastorek  Richard        0     80     80 

G4 1666 Antipredační chování rodičů a mortalita mláďat lindušek po vyvedení z hnízd   

 Bureš   Stanislav      0     78     78 

 

Univerzita Pardubice 

 

Dopravní fakulta Jana Pernera 

G1 0322 WWW-server pro odpadové hospodářství v dopravě a přepravu odpadů   

 Machalíková  Jaroslava      0     38     38 

 

Fakulta ekonomicko-správní 

B  0337 Využití interaktivních multimediálních systémů pro studium a výuku cizích jazyků   

 Čáňová    Šárka       0     96     96 

E  0318 Rozšíření služeb informačního systému Univerzitní knihovny   

 Petráš     Jiří        295    175    470 

 

Fakulta chemicko-technologická 

A  0347 Grafické pracoviště pro elektronické publikování   

 Fribert    Miroslav        351     93    444 

F1 0335 Inovace  předmětu Laboratoře z experimentálních metod    

 Kalousová  Jaroslava        57    158    215 

F3 0332 Zavedení moderních metod molekulární biologie do výuky studentů FCHT   

 Nováková  Marcela       0    120    120 

F4 0331 Rozšíření výuky kvantové chemie o praktické aplikace kvantově chemických metod   

 Nachtigall  Petr         53     86    139 

F4 0333 Aplikace nových voltametrickách metodik ve výuce EKOANALÝZY   

 Chýlková  Jaromíra      0    200    200 

G1 0319 Expozicí indukovaná anizotropie v amorfních chalkogenidech   

 Vlček   Miroslav       0     98     98 

G4 0320 Antitumorová činidla na bázi metallocenu   

 Pavlík     Ivan       0     64     64 

G4 0321 Nadstandardní výchova pre- a postgraduálních studentů oborů  "Anorganická a bioanorganická chemie"  

 Holeček   Jaroslav       0     95     95 

G5 0323 Environmentální informační soustava pro podniky chemického průmyslu    



 Hyršlová  Jaroslava      0     48     48 

 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 

 

Farmaceutická fakulta 

F3 0998 Zavedení titrační metody stanovení vody a vlhkosti do výuky analýzy léčiv    

 Blešová    Marie        218     36    254 

F3 1253 Rozvoj oboru "Lékárenská péče - dispenzace léků"   

 Lopaur     František      0    150    150 

G3 0997 Podpora práce studentů při stanovení antioxidační aktivity přírodních látek    

 Kubínová  Renata        0    136    136 

G3 1189 Vědecká práce studentů při přípravě a úpravě extraktů z rostlinných drog     

 Veselá     Dagmar        0     87     87 

G3 1254 Protektivní ovlivnění iatrogenní (cyklosporinové) nefropatie v preklinickém pokusu     

 Nečas   Jiří       0    135    135 

G3 1256 Vědecká práce studentů při studiu biologické aktivity přírodních a syntetických homoisoflavonoidů  

 Suchý   Václav         0    129    129 

G4 0999 Príprava chirálnych zlúčenin s účinkom na kardiovaskulárny systém.  

 Csöllei    Jozef       0    136    136 

G4 1257 Explantátové kultury jako objekt studia produkce sekund. metabolitů.  Modelový druh Iresine herbstii  

Hooker    

 Sladký     Zdeněk        0    138    138 

H  1000 Inovace laboratoře pro praktickou výuku studentů podle Českého lékopisu 97   

 Suchý   Václav          530    420    950 

 

Fakulta veterinární hygieny a ekologie 

F3 1192 Rozvoj výuky veterinární etologie na VFU Brno   

 Baranyiová  Eva       0    143    143 

F3 1202 Inovace praktické výuky veterinární chemie     

 Šucman    Emanuel        77    173    250 

F3 1205 Zpracování nových metod stanovení E. coli do výuky a zabezpečení zdravotní nezávadnosti potravin  

 Vyhnálková  Jana       0    130    130 

F3 1209 Inovace učebního předmětu Stopové prvky ve výživě zvířat, jejich vliv na vývoj vybraných tělesných tkání  

 Suchý   Pavel       0    220    220 

F3 1213 Videoprogramy pro výuku veterinární farmakologie a toxikologie     

 Zapletal   Ondřej         0    100    100 

F3 1234 Modernizace výuky veterinární biochemie pomocí programů výpočetní techniky   

 Smutná    Miriam           66     37    103 

F3 1238 Inovace studijního programu výuky předmětu zoohygiena    

 Novák   Pavel        138     22    160 

F4 1193 Rozvoj a inovace předmětu aplikovaná ekologie   

 Beklová    Miroslava       197     66    263 

F5 1220 Posílení etických a estetických prvků ve výuce humanitních disciplín a jazyků  

 Šindlář    Jiří       0     33     33 

G3 1197 Význam E.coli 0157: H7 pro kontaminaci zemědělského prostředí a potravin     

 Lukášová  Jindra        0    114    114 

G3 1199 Aplikace veterinárního hygien. dozoru v podmínkách společného stravování    

 Hejlová    Šárka       0     91     91 

G3 1204 Výchova studentů pro oblast reziduí farmak     

 Vávrová   Milada         0     80     80 

G3 1235 Rozvoj tvůrčích schopností pre- a postgraduálních studentů v oboru veterinární toxikologie a ekotoxikologie  

 Svobodová  Zdeňka        0    133    133 

G3 1237 Monitorování výskytu, identifikace a typizace Campylobacter upsaliensis v potavinovém řetězci  

 Steinhauserová  Iva      0     80     80 

H  1249 Detekce radionuklidů v potravinách a životním prostředí   

 Dvořák     Petr       1280     20   1300 

 

Fakulta veterinárního lékařství 

A  1231 Inovace počítač. centra pro trvalé zpřístupnění informačních zdrojů studentům   

 Míšek   Ivan       2547    246   2793 

F3 1214 In vitro produkce embryí skotu ve výuce živočišných biotechnologií     

 Doležel    Radovan       0    165    165 

F3 1229 Rozvoj předmětu "Klinická parazitologie zvířat chovaných ze záliby"    

 Svobodová  Vlasta        0    139    139 

F3 1230 Rozšíření možností fotodokumentace o  makrofotografii pro výuku veterinární parazitologie   



 Modrý   David         72     94    166 

F3 1242 Zavedení moderních diagnostických metod do výuky veterinární parazitologie   

 Chroust    Karel       0     85     85 

F3 1244 Rozšíření disciplíny Choroby přežvýkavců  o problematiku produkční a preventivní mediciny   

 Hofírek    Bohumír       0    204    204 

F3 1248 Inovace praktické výuky histologie a embryologie   

 Tichý   František       200     82    282 

F4 1233 Rozvoj aviární morfologie: srovn. studie orgánových systémů  vybr. druhů domácích a v zoo žijících  ptáků   

 Černý   Hugo       0    308    308 

G3 1212 Neinvazní diagnostika akutních onemocnění trávicího traktu skotu a inovace jejich léčby    

 Fleischer  Petr       0    121    121 

G3 1224 Rozšíření stádové diagnostiky karencí mikroprvků o vyšetřování orgánů porážených zvířat    

 Pavlata    Leoš       0    122    122 

G3 1226 Vliv chromu na zdravotní stav dojnic v období kolem porodu   

 Pechová   Alena       0    130    130 

G3 1228 Kokcidie rodu Sarcocystis-model koloběhu patog.agens v potravních řetězcích   

 Modrý   David       0     88     88 

G3 1243 Kokcidie rodu Caryospora u dravců a sov   

 Chroust    Karel       0    105    105 

G3 1246 Stanovení koncentrací c-terminálního telopeptidu kolagenu typu I v séru krav s osteopatiemi   

 Illek   Josef       0    102    102 

G3 1250 Stanovení sérových tumor markeru u zvířat   

 Šindelář   Martin         0    130    130 

G4 1236 Ontogenetický vývoj imunologických obranných mechanismů   

 Kovářů     František      0    133    133 

G4 1239 Apoptotické změny dna u fagocytujících buněk   

 Kovářů     František      0    130    130 

 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

 

E  1771 Technické předpoklady pro budování a správu WWW serveru ÚK VŠB - TUO   

 Tkačíková  Daniela        341     73    414 

 

Fakulta ekonomická 

A  0592 Dobudování učebny výkonných pracovních stanic na bázi procesoru RISC   

 Martiník   Ivo        751    101    852 

F5 0619 Zkvalitnění výuky aplikovaných statistických metod v ekonomii využitím SPSS   

 Hančlová  Jana        350     10    360 

 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 

A  0559 Špičkové pracoviště pro projektování     

 Vrána   Václav         0    410    410 

F1 0634 Modifikace výukových programů pro tělesně postižené studenty   

 Santarius  Pavel       0     90     90 

F1 0646 Inovace studijního programu oboru Měřicí a řídicí technika   

 Černohorský  Jindřich      0     73     73 

F1 0651 Inovace a rozšíření předmětu Elektronika   

 Brandštetter    Pavel        0     81     81 

F1 0663 Inovace stud. programu rozšířením o měření na datových přenosových trasách   

 Žídek   Jan       0     37     37 

F1 0668 Inovace výuky výkonové elektroniky v obl. rezon. a kvazirezonančních výkonových polovodičových měničů 

 Chlebiš    Petr       0     62     62 

G1 0543 Bezpečné testování a zkoušení v Internetu   

 Šaloun     Petr       0     71     71 

G1 0544 Identifikace parametrů stříd. regulačního pohonu s asynchronním motorem   

 Brandštetter     Pavel        0     80     80 

G1 0551 Výzkum nových metod k určení zbytkové životnosti elektrických zařízení   

 Sokanský  Karel       0     85     85 

G1 0554 Zpracování úloh v reálném čase v prostředí QNX     

 Srovnal    Vilém       0    103    103 

G1 0557 Analýza provozních stavů u regulovaných pohonů s měniči kmitočtu   

 Vrána   Václav         0     71     71 

G1 0560 Osvojení výpočtových metod pro zvětšení výkonu a účinnosti alternátorů   

 Chmelík   Karel       0     55     55 

G1 0571 Bezpečnost řídicích systémů    



 Černohorský  Jindřich      0     45     45 

G1 0636 Generátor proudového impulzu   

 Mach   Veleslav       0     50     50 

G1 0649 Optimalizace energetických potrubních sítí     

 Dostál     Zdeněk        0     82     82 

G1 0650 Zemní proudová pole v okolí drah elektrizovaných soustavou 25kV; 50Hz   

 Paleček    Josef       0     81     81 

G1 0655 Vytvoření laboratorní úlohy pro testování regulačních obvodů   

 Koziorek  Jiří       0     20     20 

G1 0664 Systémy s rozprostřeným spektrem a možnosti jejich nasazení pro bezdrátové řízení laboratorního modelu 

v procesu průmyslového rušení 

 Horák  Bohumil      0    118    118 

G1 0666 Realizace osciloskopu a funkčního generátoru pomocí zvukové karty   

 Horák   Bohumil       0     20     20 

G1 0670 Aplikace neuronových sítí v elektrických pohonech   

 Brandštetter    Pavel    0     80     80 

G1 0672 Návrhové architektury softwarových systémů pro řízení    

 Černohorský  Jindřich      0     45     45 

 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

F1 0539 Zavedení interdisciplinárního předmětu Analýza paliv     

 Klika   Zdeněk         150     85    235 

F1 0656 Rozvoj studijního oboru řízení jakosti   

 Nenadál   Jaroslav       0    123    123 

F1 1772 Modernizace praktické výuky chemie   

    Wichterle Kamil       0    218    218 

 

Fakulta strojní 

B  0582 Multimediální podpora vzdělávání zdravotně postižených studentů    

 Kočí   Petr       0     99     99 

B  0594 Integrované studium tělesně postižených na fakultě strojní   

 Smutný    Lubomír       0    195    195 

F1 0578 Uplatnění nových vzdělávacích metod v oblasti tvůrčí technické práce   

 Skařupa   Jiří       0    140    140 

F1 0588 Výuka integrovaných softwarových prostředků pro průmyslovou automatizaci     

 Landryová  Lenka       0    107    107 

F1 0643 Uplatnění nových  poznatků v předmětu Navrhování mechatronických systémů     

 Skařupa   Jiří       0    200    200 

G1 0541 Plazmové zařízení pro likvidaci toxických látek    

 Kolat   Pavel       0     34     34 

G1 0577 Rozvoj metod počítačové podpory pro návrh mechatronických systémů   

 Skařupa   Jiří       0     85     85 

G1 0628 Model antropomorfního chapadla pro praktickou výuku studentů v laboratoři    

 Kárník     Ladislav       0     52     52 

G1 0640 Syntéza řízení reálných objektů s využitím experimentálních modelů     

 Wagnerová  Renata        0     80     80 

G1 0644 Model stojanového robotu pro praktickou výuku v laboratořích   

 Buzek  Vladislav      0     80     80 

 

Hornicko-geologická fakulta 

F1 0600 Realizace pracoviště strukturovaných kabelážních systémů pro výuku Optických komunikací    

 Vašinek    Vladimír         72     92    164 

F1 0609 Česko - německo - anglický úpravnický slovník   

 Fečko   Peter       0     55     55 

F4 0612 Aplikace nových poznatků v profil. předmětech oboru Fyzikální inženýrství   

 Mádr   Vilém       0    166    166 

G4 0597 Technogenní minerály v půdách ovlivněných imisní zátěží v okrese Frýdek - Místek a Karviná   

 Raclavská  Helena        0     72     72 

G4 0616 Vliv záplav na kontaminaci půd v ostravské průmyslové oblasti   

 Raclavská  Helena        0     66     66 

 

Vysoká škola ekonomická v Praze 

 

Fakulta financí a účetnictví 

F5 1734 Vedlejší specializace DANĚ     



 Svátková  Slavomíra      0    184    184 

F5 1735 Inovace výuky předmětů katedry  veř. financí s využitím nových prvků audiovizuální a počítačové techniky   

 Hamerníková  Bojka      0     71     71 

 

Fakulta informatiky a statistiky 

A  1742 Laboratoř pro objektový vývoj informačních systémů   

 Drbal   Pavel        380     62    442 

F5 1747 Inovace kurzu Filosofie a metodologie vědy     

 Pstružina  Karel       0     87     87 

 

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci 

F5 1752 Podpora moderních metod výuky   

 Jelínek    Jiří       0     60     60 

G5 1754 Návrh řešení informačního systému Fakulty managementu    

 Plešingr   Jan       0     42     42 

 

Fakulta mezinárodních vztahů 

G5 1738 Vlastní tvůrčí aktivitou k nadstandardnímu poznání   

 Cihelková  Eva       0     55     55 

 

Fakulta podnikohospodářská 

F5 1740 Inventář metod výcviku sociálních a manažer. dovedností studentů-ekonomů     

 Jarošová  Eva       0     91     91 

F5 1741 Obsah předmětů ekonomické teorie vyučovaných na ekonom. fakultách  ČR   

 Soukup    Jindřich       0    188    188 

 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

 

B  1664 Příprava učitelů SOU a SOŠ na práci s žáky s poruchou pozornosti a aktivity   

 Nývltová   Václava        0     84     84 

H  0102 Výuka a aplikace RTG záření v materiálovém výzkumu   

 Maixner    Jaroslav       0    105    105 

 

Fakulta chemické technologie 

F4 0106 Zavedení syntéz v semimikroměřítku kurzu laboratoří z Organické chemie II.   

 Kozmík     Václav          140    370    510 

G1 0094 Polymery pro transplantační medicínu a elektroniku   

 Švorčík    Václav         0    130    130 

G1 0115 Využití laserové laboratoře při výuce materiálového inženýrství    

 Myslík     Vladimír       0     97     97 

 

Fakulta potravinářské a biochemické technologie 

F4 0107 Aktual. předmětu Toxikologie potravin v návaz. na přijetí zákona o potravinách a s přihlédn. k trendům v EU   

 Velíšek    Jan       0    152    152 

G1 1042 Zhodnocení odpadních produktů z výroby bioethanolu ze surové řepné šťávy     

 Bubník     Zdeněk        0     90     90 

G1 1043 Snížení obsahu oligosacharidů v hrachu   

 Kadlec     Pavel       0     78     78 

F1 0108 Harmonizace výuky předmětu Analýzy potravin pro bakalářské studium     

 Davídek   Jiří       0     90     90 

F1 1654 Řízení a simulace procesů na reálné technologické stanici     

 Melzoch   Karel        110    305    415 

F4 0114 Tvorba audiovizuálních učebních pomůcek pro mikrobiologické předměty   

 Patáková  Petra       0    193    193 

G4 0093 Schopnost rostlin metabolisovat xenobiotika kontaminující životní prostředí   

 Macková   Martina       0     98     98 

G4 0135 Degradační metabolismus PCB kmene Pseudomonas putida /2   

 Pazlarová  Jarmila       0     65     65 

G4 1673 Studium degradace organopolutanů v půdě pomocí společenství půdních bakterií a basidiomycet  

 Demnerová  Kateřina      0     85     85 

H  0103 Modernizace speciálních laboratoří z potravinářské mikrobiologie   

 Demnerová  Kateřina       270    282    552 

H  1435 Modernizace výuky předmětu Laboratoř z analýzy potravin   

 Hajšlová   Jana        998   0    998 

 



Fakulta technologie ochrany prostředí 

F1 0110 Inovace studijního programu předmětu Technologie zpracování odpadů     

 Kuraš   Mečislav      0    112    112 

 

Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové 

 

Fakulta řízení a informační technologie 

F5 0866 Zavedení výuky vybraných ekonomických předmětů v anglickém jazyce   

 Frank   Jiří       0     95     95 

H  0902 Inovace videolaboratoře    

 Lounek     Josef        150    280    430 

 

Fakulta pedagogická 

B  0881 INTERNET v dalším vzdělávání učitelů     

 Bílek   Martin         0    140    140 

B  0883 Inovační proces v obsahu vzdělávání učitelů matematiky pro 6 - 15 leté žáky   

 Půlpán     Zdeněk        0     30     30 

B  0886 Inovace volitelných předmětů ve studiu učitelství fyziky: zavedení předmětu Péče o fyzikální talenty  

 Volf   Ivo       0     77     77 

B  0887 Pravěk východních Čech - multimediální videoprogram pro vzdělávání učitelů   

 Tichý   Radomír       0    102    102 

B  0898 Likvidace a recyklace odpadů jako výukový projekt   

 Kolář   Karel       0     50     50 

H  0896 Multimediální laboratoř pro výuku historických věd   

 Wolf  Vladimír        460     70    530 

 

Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze 

 

F2 1044 Nové formy uplatnění asistentů ve výuce   

 Primus     Zdenek        0     66     66 

F2 1051 Inovace stud. programu dějin architektury 19. a 20. století   

 Vybíral    Jindřich       0    121    121 

G2 1050 Studentská a absolventská kolekce modelů k 50. výročí vzniku ateliéru oděvního výtvarnictví   

 Křesťanová  Magdalena      0     60     60 

H  1045 Technologické dovybavení keramického ateliéru   

 Šerák   Václav          288     30    318 

H  1046 Technické a strojní dovybavení dílenských prostor ateliéru kov a šperk   

 Novák   Vratislav      140     16    156 

 

Vysoké učení technické v Brně 

 

E  1090 Zpřístupnění elektronických informací v areálové knihovně Purkyňova    

 Jursová    Nataša          550    102    652 

 

Fakulta architektury 

E  1137 Integrovaná ochrana knihovního fondu     

 Koutná     Hana        258    220    478 

F2 1139 Výuka urbanismu a územního plánování     

 Gřegorčík  Jiří       0     60     60 

F2 1141 Inovace předmětu  Soudobé tendence v architektuře   

 Doležel    Karel       0    225    225 

F2 1172 Ekologické a estetické aspekty při tvorbě a ochraně krajiny   

 Kynčl   Milan       0     80     80 

F2 1173 Systémový přístup k výuce urbanismu na Fakultě architektury   

 Schmeidler  Karel       0    144    144 

F2 1177 Výtvarný obraz historického prostředí    

 Kříž   Milan       0     54     54 

H  1134 Modelová laboratoř   

 Krnáč   Jan       0    300    300 

H  1149 Vybavení pro inovaci výuky prostorového modelování studentů architektury     

 Rujbr   Oldřich         101     95    196 

 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 

A  1062 Pracoviště pro prostorovou multimediální komunikaci   

 Zemčík     Pavel       2629    306   2935 



F1 1057 Integrace výuky multimediálních komunikačních sítí   

 Filka   Miloslav       0    108    108 

F1 1068 Inovace výuky základního kursu fyziky na VŠT s podporou počítače   

 Uhdeová   Naděžda       0     60     60 

F1 1072 Doplnění komunikačních možností sítě ATM o simulační provoz a jeho měření    

 Kapoun    Vladimír        661     30    691 

F1 1080 Interdisciplinární výchova inženýrů a doktorů elektroniky    

 Raida    Zbyněk         235    270    505 

F1 1167 Projekt výuky výkonových elektronických součástek a jejich aplikací    

 Musil   Vladislav       267    106    373 

F4 1058 Teorie stability v technických vědách - přednáškový  pobyt prof. D. Khusainova   

 Diblík     Josef       0    131    131 

G1 1060 Inovace metod návrhu a měření elektrických strojů   

 Hájek   Vítězslav      0    124    124 

G1 1065 Multifunkční obvody s proudovými konvejory     

 Vrba   Kamil       0     74     74 

G1 1070 Moderní koncepce obvodů úpravy signálů ze snímačů   

 Beneš  Petr      0     76     76 

G1 1074 Deterministický chaos   

 Šolc   František      0     77     77 

G1 1079 Vizualizace a simulace ve virtuální realitě    

 Rábová    Zdena       0     50     50 

G1 1081 Inteligentní regulátory    

 Pivoňka    Petr       0    150    150 

G1 1082 Příprava a zapojení studentů do činnosti v oblasti moderní funkční struktury na bázi spínaných obvodů   

 Novotný   Vít       0     53     53 

G1 1083 Počítačová animace dynamických dějů   

 Dobšík Martin       0     71     71 

G1 1086 Modely přístupu k datům v objektově orientovaných databázích   

 Hruška     Tomáš       0     78     78 

G1 1088 Definice procesů v systémech workflow managementu   

 Hruška     Tomáš       0     52     52 

G1 1092 Temporální vlastnosti modelů popsaných objektově orient. Petriho sítěmi    

 Janoušek  Vladimír      0    108    108 

G3 1078 Analýza vztahu mezi K-komplexy ve spánkovém EEG, tepovou frekvencí a krevním tlakem    

 Rozman     Jiří       0     95     95 

H  1171 Laboratoř předmětu Systémy, procesy, signály II    

 Vavřín     Petr        900     50    950 

 

Fakulta chemická 

F1 1158 Inovace praktické výuky předmětů fotografické procesy a technologie tisku    

 Veselý     Michal           86     24    110 

F3 1159 Inovace praktické výuky mikrobiologie    

 Veselá     Mária       0    131    131 

F4 1153 Budování praktika z biochemie   

 Márová     Ivana        166    210    376 

H  1155 Modernizace a rozš. laboratoře pro praktika z předm. "Laboratorní technika" a "Preparativní anorg. chemie"  

 Fiala   Jaroslav       0    932    932 

H  1156 Budování výukové biotechnologické laboratoře   

 Drdák   Milan       1170    310   1480 

 

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně 

F5 1131 Regionální aspekty integrace ČR do EU - role ekonomických fakult   

 Nováček   Vnislav        0    109    109 

F5 1169 Management reklamy - uplatňování nových vzdělávacích metod   

 Kozák   Vratislav       0     80     80 

 

Fakulta stavební 

E  1096 Integrace a zpracování knihovních fondů   

 Davidová  Marie        140    209    349 

H  1095 Komplexní laboratoř pro měření přírodní radioaktivity    

 Hobst   Leonard        306   0    306 

 

Fakulta strojního inženýrství 

A  1089 Multimediální laboratoř    



 Dumek   Vladimír       1060    105   1165 

F1 1104 Výuka optiky v základním kurzu fyziky na VŠT   

 Světlík    Jiří       0     65     65 

F1 1105 Inovace předmětu Strojírenská metrologie   

 Pernikář   Jiří       0    100    100 

F1 1112 Počítačové metody mechaniky    

 Slavík     Jaromír        0    112    112 

F4 1110 Huygensův-Fresnelův princip a jeho postavení ve fyzice a ve výuce fyziky     

 Komrska   Jiří       0     90     90 

G1 1101 Bezdotyková kontrola součástí v automatizovaných výrobních buňkách     

 Vašek  Lubomír       0     92     92 

G1 1111 Vytyčování přímek difrakcí na filtru s propustností t(x0,y0)=sgn(x0)sgn(y0)  

 Komrska   Jiří       0    134    134 

G4 1106 Rozvoj vědecké činnosti doktorandů ve fyzice povrchů a tenkých vrstev   

 Šikola     Tomáš       0    190    190 

H  1108 Zavedení experimentální výuky dynamiky rotorů   

 Malenovský  Eduard         900   0    900 

 

Západočeská univerzita v Plzni 

 

Fakulta aplikovaných věd 

G1 0238 Tvůrčí činnost studentů v oboru Aplikovaná mechanika     

 Laš    Vladislav      0     97     97 

G4 0239 Vědecká práce studentů matematického zaměření   

 Reif   Jiří       0     76     76 

H  0310 Výuková laboratoř hardwarových předmětů   

 Bokr   Josef        437    143    580 

H  0312 Přístrojové zajištění praktické výuky v oboru geomatika na ZU   

 Ježek   František       320    290    610 

 

Fakulta ekonomická 

B  0286 Podpora výuky marketingu a managementu při vzdělávání managementu škol   

 Eger   Ludvík         0     48     48 

 

Fakulta elektrotechnická 

F1 0284 Nová výuková technologie v teoretické elektrotechnice    

 Mayer  Daniel         0     73     73 

F1 0290 Nový studijní program   

 Beran   Miloš       0     98     98 

G1 0243 Využití  virtuální instrumentace ve výuce měření   

 Čtvrtník   Václav         0     54     54 

G1 0247 Inteligentní senzory   

 Koucký     Václav         0     74     74 

G1 0249 Zpracování výsledků z oblasti techniky vysokých napětí ve výuce    

 Laurenc   Jiří       0     70     70 

G1 0250 Izolační systémy nové generace   

 Mentlík    Václav         0     47     47 

G1 0252 Diagnostika poruch na prům. sběrnici typu CAN-Bus v silně zarušeném prostředí    

 Pinker     Jiří       0    100    100 

G1 0254 Přesná měření hluku a vibrací   

 Tůmová    Olga       0    115    115 

G1 0255 Virtuální spektrální analýza   

 Voborník  Aleš       0     66     66 

 

Fakulta pedagogická 

B  0305 Kurz didaktického zpracování reálií anglicky mluvících zemí pro učitele AJ na ZŠ   

 Stočková  Milada         0     55     55 

E  0267 Zpřístupnění knihovního fondu knihovny PF ZČU a jeho zabezpečení   

 Faitová    Miloslava        108    141    249 

F4 0272 Rozšíření výuky algologie o kultivační a experimentální část   

 Lederer    Filip       0    186    186 

F4 0273 Zařazení kursu vodních rostlin do výuky botaniky   

 Třeštíková  Zdeňka        0    108    108 

G4 0263 Malakofauna vybraných vodních toků v západních Čechách   

 Mergl   Michal         0     43     43 



G4 0264 Řasová flóra vybraných vodních toků v jihozápadních Čechách.  

 Lederer    Filip       0     33     33 

G4 0266 Flóra a vegetace vybraných zvláště chráněných území na Plzeňsku    

 Kučera     Tomáš       0     35     35 

 

Fakulta strojní 

A  0268 Dovybavení Moderního konstrukčního pracoviště (MOKP)  

 Hosnedl   Stanislav       645    107    752 

F1 0296 Metodika reinženýrinku průmyslových podniků    

 Leeder     Edvard          190    220    410 

 

 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ 

 

 

     MŠMT ČR oznamuje schválení učební osnovy předmětu ekonomika pro neekonomické studijní obory SOŠ 

a SOU. Učební osnova postupně nahradí učební osnovy předmětu ekonomika v neekonomických studijních 

oborech SOŠ a SOU s hodinovou dotací 3-5 vyučovacích hodin týdně za studium, které byly schváleny před 

rokem 1995. Střední školy budou vyučovat podle nově schválené učební osnovy předmětu ekonomika od 1. září 

1999, nejpozději od 1. září 2000. 

 

 

V Praze dne 7. 5. 1999 

 

 

                                                                             Ing. Petr Hoffmann, v. r. 

                                                                    ředitel odboru odborného vzdělávání                                                 

                                                                           a vyšších odborných škol 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ 
 

 

     MŠMT ČR oznamuje schválení učebních dokumentů studijního oboru 65-41-L/005 Číšník -servírka  a 

studijního oboru 65-41-L/006 Kuchař-kuchařka. Učební dokumenty si mohou školy objednat ve Výzkumném 

ústavu odborného školství, Pod stanicí 1144/2, 102 00  Praha 10 - Hostivař, tel.: 02/786 22 52 - 56. 

 

     Střední školy budou vyučovat podle nově schválených učebních dokumentů od 1. září 1999,  nejpozději  

od 1. září 2000.  Od tohoto termínu končí platnost učebních dokumentů studijního oboru 64-44-4 Číšník, 

servírka, které vydalo MŠMT ČSR dne 7. 6. 1988, čj. 17 499/88-220 a učebních dokumentů studijního oboru 

64-45-4 Kuchař, kuchařka, které vydalo MŠMT ČSR dne 7. 6. 1988, čj. 17 500/88-220. 

 

 

                                                                                           Ing. Petr Hoffmann, 

v.r. 

                                                                               ředitel odboru odborného 

vzdělávání 

                                                                                     a vyšších odborných škol 

V Praze dne 7. 5. 1999 

 

 

 

 



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

následující tituly: 

 

 

pro ZŠ: 
 

Holeček, M., Tlach, S.: Pracovní sešit k učebnici zeměpisu Česká 

republika pro 8. a 9. ročník základní školy 

2005 Fortuna součást ucelené 

řady 

Č.j.: 20120/99-22; cena: 48,00 Kč    

Klímová, E.: Školní atlas České republiky 2005 Geodézie ČS   

Č.j.: 21757/99-22; cena: 198, 00 Kč    

Mülhauserová, H., Svobodová, J.: Slabikář, Živá abeceda a 

Písanky č. 1-4, pro 1. ročník základní školy 

2005 Nová škola 
součást ucelené 

řady 

Č.j.: 19445/99-22; cena: 73 + 42 + 4 á 12 ,00 Kč    

Kuklík, J., Kocián, J.: Dějepis pro 9. ročník ZŠ 2005 SPN a.s. 
součást ucelené 

řady 

Č.j.: 17835/99-22; cena: 98,00 Kč    

Pokorný, J.: Nová doba 1. díl (pro předmět dějepis) 2005 Práce součást ucelené 

řady 

Č.j.: 21668/99-22; cena: 85,00 Kč    

Šrut, P., Lukešová, M.: Čítanka 6 (pro 6. ročník základní školy) 2005 Scientia součást ucelené 

řady 

Č.j.: 19651/99-22; cena: 120,00 Kč    

Konopková, L., Tenčlová, V.: Český jazyk pro 2. ročník ZŠ - 2. 

část 

2005 Fortuna součást ucelené 

řady 

Č.j.: 18471/99-22; cena: 75,00 Kč    

Lacinová, E., Kadlecová, Š.: Angličtina pro 7. ročník ZŠ 

(učebnice, pracovní sešit, audionahrávky) 

2005 SPN a.s. součást ucelené 

řady 

Č.j.: 21874/99-22; cena: 115+65+155,00 Kč    

Dudák, V. a kol.: Občanská výchovy pro 7. ročník základní školy 2005 SPN a.s. součást ucelené 

řady 

Č.j.: 20316/99-22; cena: 75,00 Kč    

Vacková, B. a kol.: Přírodopis III pro 8. ročník základní školy a 

nižší ročníky osmiletých gymnázií 

2005 Scientia součást ucelené 

řady 

Č.j.: 22215/99-22; cena: 130,00 Kč    

Martinková, V.: Literatura 8 2005 Trizonia součást ucelené 

řady 

Č.j.: 22223/99-22; cena: 95,00 Kč    

Maroušková, M., Eck, V.: Němčina pro 6. ročník základní školy 

(učebnice, pracovní sešit, audionahrávky) 

2005 Fortuna součást ucelené 

řady 

Č.j.: 22227/99-22; cena: 78+46+122,00 Kč    

 

 

 

pro SŠ: 

 

Holeček, M., Mariot, P., Střída, M.: Zeměpis cestovního ruchu 2005 NČGS  

 Č.j.: 21366/99-22; cena: 89,00 Kč     

                                                           
*
  Zařazení do seznamu učebnic a učebních textů nabývá účinnosti až po vydání uvedených titulů. Na 

učebnice a učební texty uvedené v tomto Věstníku MŠMT ČR se vztahuje nařízení vlády ČR č. 

15/1994 Sb., o bezplatném poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb, ve znění 

pozdějších předpisů. 



Beránková, V. a kol.: Příklady z bankovnictví a jejich řešení  2005 Fortuna  

Č.j.: 10369/99-23; cena: 78,00 Kč    

Sojka, M., Pudlák, J.: Ekonomie pro střední školy 2005 Fortuna  

Č.j.: 22626/99-23; cena: 63,00 Kč    

Eisler, J.: Ekonomika dopravy pro střední školy s dopravním 

zaměřením 

2005 Fortuna  

Č.j.: 22229/99-23; cena: 87,00 Kč    

 

 

 

pro zvláštní školy: 

 

Provazník,J.,Doskočilová,H.:Čteme si s Pučálkovic Aminou - 3. 

díl čítanky pro 7. až 9. ročník zvláštní školy 

2005 Scientia součást ucelené 

řady 

Č.j.: 20009/99-24; cena: 81,00 Kč    

Valenta, M., Müller, O.: Dějepis pro 9. ročník zvláštní školy 2005 Parta součást ucelené 

řady 

Č.j.: 20800/99-24; cena: 89,00 Kč    

 

 

 

 

 

Ztráta razítek 

 

Z důvodu zrušení organizace ke dni 30.4.1999 skončila platnost obdélníkového razítka s textem: 

 

Škola v přírodě 

Světlá nad Sázavou 

Rozkoš 990 

 

Za účelem vypořádání závazků zrušené organizace v období od 1.5. - 31.8.1999 bude používáno obdélníkové 

razítko: 

 

Škola v přírodě Světlá nad Sázavou 

organizační jednotka ŠÚ Teplice 

zálohová organizace 

Rozkoš 990 

582 91  Světlá nad Sázavou 

 

 

Čj. 22 214/99-20 

 

 

 


