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ČÁST NORMATIVNÍ 

________________________________________________________________ 

 
 

 

Rozhodnutí  

 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o povolení zvláštního způsobu plnění povinné školní 

docházky ve vybraných školách zřízených právnickou nebo fyzickou osobou jiného státu na území České 

republiky a nezařazených do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení MŠMT 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

čj. 21661/1999-11 

 

 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na základě vyhlášky č. 291/1991 Sb., o 

základní škole, ve znění pozdějších předpisů, § 16, odst. 1, písm. b) povoluje zvláštní způsob plnění povinné 

školní docházky ve vybraných níže uvedených školách zřízených právnickou nebo fyzickou osobou jiného státu 

na území České republiky a nezařazených do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení MŠMT: 

 

International School of Prague - Mezinárodní  škola v Praze 

Sídlo: Nebušická 700, Praha 6 

 

Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением инностранных языков 
при Посольстве Российской Федерации в Чешской Республике - Střední všeobecně vzdělávací 

škola s rozšířeným vyučováním cizích jazyků  při  Velvyslanectví Ruské federace v České republice 

Sídlo: Krupkovo nám. 1, 160 00 Praha 6 

 

 

Deutsche Schule Prag - Německá škola v Praze  

Sídlo: Skuteckého 1384, Praha 6 

 

Lycée Francais de Prague - Francouzské Lyceum v Praze  
Sídlo: Drtinova 7, Praha 5 

 

 

Odůvodnění 
 

Zvláštní způsob plnění povinné školní docházky umožňuje žákům, občanům České republiky, vyhláška č. 

291/1991 Sb., o základní škole, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 16 odst. 1 písm. b) uvedené vyhlášky se 

plněním povinné školní docházky zvláštním způsobem rozumí “školní docházka do školy na území jiného státu 

nebo do školy zřízené právnickou nebo fyzickou osobou jiného státu  

na území České republiky a nezařazené do sítě škol, v níž ministerstvo povolilo zvláštní způsob plnění 

povinné školní docházky (dále jen zahraniční škola)”,  

paragrafy 17 a 18 konkretizují, jak při plnění povinné školní docházky zvláštním způsobem postupovat.  

 V praxi to znamená, že žák, státní občan České republiky, zůstává žákem své kmenové školy. Jejímu  

řediteli zástupce žáka oznámí, že žák bude plnit povinnou školní docházku zvláštním způsobem, tj. v zahraniční 



škole na území České republiky, a sdělí mu její sídlo. Žák, který plní povinnou školní docházku zvláštním 

způsobem, je povinen na základě žádosti svého zákonného zástupce konat na své kmenové škole zkoušku 

z českého jazyka, vlastivědy, dějepisu a zeměpisu, jejíž periodicitu a rozsah stanoví ředitel školy podle platných 

učebních osnov. Před konáním zkoušky předloží zástupce žáka řediteli školy ověřený překlad vysvědčení žáka 

za příslušný ročník zahraniční školy do českého jazyka, příp. ověřený překlad potvrzení zahraniční školy o 

způsobilosti žáka postoupit do vyššího ročníku. Zkoušku lze konat za delší časové období než je jeden školní 

rok, nejdéle však  

za dva školní roky. 

 Bez povolení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nemohou žáci, občané České republiky, 

v jiných školách, zřízených právnickou nebo fyzickou osobou jiného státu na území České republiky a 

nezařazených do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy, zvláštním způsobem povinnou školní docházku plnit. 

 

 

 

V Praze dne  13. července 1999                                                       

 

                                                                                           Eduard Zeman, v.r. 

                                                                                                      ministr 
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ČÁST METODICKÁ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Č.j. 20 231/99 - 40/400       V Praze dne 30. června 1999 

Zpracovala: Pešková Jana, tel. 57193/667 

      přílohu č. 2 Loučková, Milena, tel. 57193/254 

 

 

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

k zajištění jednotné evidence příjmů (odvodů a výnosů) organizací 

rozpočtové sféry 
 

 

 

Část I. Úvodní ustanovení      

 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává metodický pokyn k jednotné evidenci příjmů 

rozpočtových organizací pomocí rozpočtové skladby a účtování výnosů příspěvkových organizací na 

syntetických účtech, aby nedocházelo ke zkreslování příjmů státního rozpočtu a bylo možno při finančních 

kontrolách srovnávat a analyzovat dosahované příjmy (odvody a výnosy) v časových řadách. 

 

 

Část II. Příjmy rozpočtových organizací, odvody a výnosy příspěvkových 

organizací 
 

Čl. 1 

 Stávající právní úprava 



 

(1) Zákon č. 576/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech republiky, ve znění pozdějších   předpisů - zejména 

zákona č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu na rok 1993 a o změně a doplnění některých zákonů ČNR a 

některých dalších předpisů 

 

a) § 4, odst. 1 písm. c)   

příjmy státního rozpočtu zahrnují příjmy ústředních orgánů, jakož i příjmy   rozpočtových a odvody 

příspěvkových organizací v jejich působnosti 

b) § 4, odst. 1 písm. f)  (účinnost tohoto ustanovení je od 1.1.1993) 

  příjmy státního rozpočtu zahrnují výnosy ze státního majetku 

c) § 32, odst. 2  

           rozpočtové organizace jsou povinny dbát, aby dosahovaly stanovených příjmů. 

 

(2) Vyhláška č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního  rozpočtu ČR 

 

a) § 5 odst. 1 písm. a)  

finanční vztah k rozpočtu zřizovatele je m.j. určen závazným ukazatelem    “rozpočtové příjmy” 

b) § 30 odst. 2  

       organizace .... je povinna dbát, aby dosahovala maximálních příjmů .... 

c) § 37 odst. 1  

organizace .... je oprávněna (ve vlastní pravomoci) upravovat během roku “vnitřní    členění” svých příjmů 

(výnosů) 

d) § 37 odst. 3  

     a to nejpozději do 31. prosince běžného roku 

e) § 37 odst. 4  

organizace nemůže při provádění přesunů, které jsou v její pravomoci, měnit závazné  ukazatele stanovené jí 

zřizovatelem 

f) § 38 odst. 1  

rozpočtová organizace je ve vlastní pravomoci oprávněna překročit závazné ukazatele svých rozpočtových 

výdajů jen o částky rovnající se objemu mimorozpočtových prostředků získaných hospodářskou činností, 

prostředků přijatých od jiných objektů na základě smlouvy o sdružení, dotací od státních fondů, 

prostředků z příspěvků a darů od fyzických a právnických osob a o použité prostředky svých fondů 

g) § 39 odst. 1  

ústřední orgán musí ve svém vlastním rozpočtu a v rozpočtu organizace vázat  rozpočtové prostředky 

v případě, že neplní rozpočtované příjmy 

h) §  39 odst. 2  

rozpočtová organizace musí vázat rozpočtové prostředky v případech, kdy neplní  celkové rozpočtované 

příjmy 

i) § 44 odst. 1  

         ve prospěch rozpočtu zřizovatele se zúčtují platby, k jejichž převedení obdrží peněžní   ústav platební 

doklady nejpozději do 31.12 běžného roku (dále jen b.r.) a k tomuto dni je zúčtuje 

j)  § 44 odst. 2  

         rozpočtová organizace složí příjmy přijaté v hotovosti nejpozději do 31.12 b.r. na svůj      příjmový 

rozpočtový účet u peněžního ústavu 

k)  § 44 odst. 3  

         nedoplatky příjmů z minulých let vybrané po 1.1. jsou rozpočtovým                           příjmem 

následujícího roku, i když jde o náhradu rozpočtového výdaje z minulého roku. 

 

 

(3) Zákon č. 22/1999 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 1999, § 1 odst. 1- stanoví  celkové příjmy státního 

rozpočtu České republiky, jejichž součástí jsou i příjmy rozpočtu kapitoly školství, uvedené v příloze č. 2. 

 

(4) Usnesení vlády č. 729 ze dne 6.11.1998 k novému návrhu státního rozpočtu ČR na rok 1999 ukládá 

členům vlády v bodě  

      a) 6c) stanovit ze schválených ukazatelů státního rozpočtu objemy prostředků a další    ukazatele pro 

organizace v jejich působnosti 

      b) 6d) předložit ministru financí do 31.3.1999 přehled o rozdělení schváleného  rozpočtu příjmů a 

kapitálových a běžných výdajů v členění podle jednotlivých paragrafů a položek rozpočtové skladby 

jednotlivých RO a přehled o rozpočtu nákladů a výnosů jednotlivých příspěvkových organizací 

(případně souhrnu organizací stejného typu), v rozsahu výkazu zisků a ztrát. 



 

 

 

(5) Rozpočet příjmů sestavují rozpočtové organizace podle platné rozpočtové skladby,   která je stanovena 

Opatřením MF čj. 111/74 200/97, o rozpočtové skladbě (FZ č. 11 - 1997), která byla novelizována 

opatřením MF  

       a)  čj. 111/60 840/1998, ze dne 14. srpna 1998 (FZ č. 7-8/1998) 

b) čj. 111/60 840/1998  - dodatek ze dne 31. prosince 1998 (FZ č. 1/1 / 1999) 

           dále jen “opatření”). 

   

    Podle § 5, odst. 2 opatření příjmy se rozumějí veškeré nenávratně přijaté prostředky, zejména 

charakteru daní a poplatků, příjmů z poskytování služeb, příjmů z prodeje a pronájmu majetku a přijatých 

darů a dotací. 

 

  U organizací v působnosti MŠMT se ve výkazech organizací ani v sumářích za kapitolu 

nevykazují příjmy z daní a poplatků, zahrnované v třídě 1 - Daňové příjmy druhového třídění 

rozpočtové skladby. Tyto příjmy jsou ve smyslu § 9 zákona č. 576/90 Sb. pro svůj všeobecný 

charakter zahrnované do příjmů státního rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa, spravované 

Ministerstvem financí. Pokud by se daňové příjmy u organizací v působnosti MŠMT vyskytovaly, 

MŠMT musí požádat Ministerstvo financí o souhlas s otevřením příslušného účtu a následně uzavřít 

s pobočkou ČNB písemnou smlouvu o vedení účtu. O příjmech z daní a poplatků kapitola neúčtuje, 

ale vede o nich jednoduchou evidenci ve smyslu zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, 

ve znění pozdějších předpisů. V závěrečném účtu kapitoly za příslušný rok je o těchto příjmech 

uveden samostatný oddíl. 

 

 

        Podle § 5, odst. 3 opatření příjmy nejsou zejména návratně přijaté prostředky charakteru 

přijatých půjček. 

         

        Rozpočtová skladba se nevztahuje na příjmy (a výdaje) z hospodářské činnosti. Upravuje 

pouze převody z vlastních fondů hospodářské činnosti do rozpočtu. 

 

 

 

Čl. 2 

Druhové třídění příjmů dle platné rozpočtové skladby 

 

 
(1) Třídění příjmů na třídy a podseskupení položek: 

 
a)   příjmy nedaňové - tř. 2, podseskupení položek 

  211 - příjmy z vlastní činnosti 

  212 - odvody přebytků organizací s přímým vztahem 

  213 - příjmy z pronájmu majetku 

  214 - příjmy z úroků a realizace finančního majetku 

  221 - přijaté sankční platby  

  222 - přijaté vratky transferů 

  231 - příjmy z prodeje neinvestičního majetku 

  232 -ostatní nedaňové příjmy 

 

 

b) příjmy kapitálové - tř. 3, podseskupení položek 

311 - příjmy z prodeje investičního majetku 

312 - ostatní investiční příjmy, jako např. přijaté dary na investice 

 
       c) přijaté dotace - tř. 4, podseskupení položek 

411 - neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně 

412 - neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně 



413 - převody z vlastních fondů.   

 

 
(2) Třídění příjmů na položky 

 

 Nejnižšími jednotkami třídění příjmů jsou položky. Podrobný obsah a číselník položek je uveden 

v příloze č. 1. 

 

    

Čl. 3  

Použití rozpočtové skladby    
   

 Školské úřady a rozpočtové organizace při evidenci příjmů ve schváleném, upraveném rozpočtu i 

ve skutečnosti plně používají funkční i druhové třídění rozpočtové skladby. 
 

 

 

Část III. Mimorozpočtové zdroje rozpočtových organizací  

 

 

(1) Za mimorozpočtové zdroje rozpočtových organizací se považují: 
 

a) prostředky přijaté od jiných subjektů na základě smlouvy o sdružení 

b) prostředky získané vlastní hospodářskou činností 

c) prostředky vlastních fondů 

d) dary od fyzických a právnických osob 

 

 

(2) Při evidenci a použití mimorozpočtových zdrojů postupuje rozpočtová organizace  tak, že  

 

a) prostředky na neinvestiční výdaje převede na svůj příjmový účet a o tyto  prostředky může podle § 

38 odst. 1 vyhlášky č. 205/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů, překročit ve vlastní pravomoci 

závazné ukazatele svých rozpočtových výdajů 

 

b) prostředky na investiční výdaje (rozpočtová organizace prostřednictvím Školského  úřadu, Školský 

úřad přímo), převede na zvláštní účet MŠMT č. 4714-821001/0710 s avízem na oddělení 401 MŠMT. 

Po odsouhlasení převedené částky s účtárnou MŠMT, zvýší odbor 40 MŠMT organizaci limit výdajů 

na financování investic. 

 

 Pokud jsou na zvláštní účet převáděny prostředky v Kč, úpravu limitu MŠMT povoluje 

v částkách zaokrouhlených na celé tisíce. Organizace je však oprávněna čerpat prostředky až do výše 

skutečně poukázaného objemu prostředků na zvláštní účet. 

 

Např. 

a) organizace převede na zvl. účet MŠMT částku 10 520,- Kč; MŠMT zvýší limit o částku 11 tis. Kč; 

skutečně čerpat však může pouze částku 10 520,- Kč 

b) organizace převede na zvl. účet MŠMT částku 10 250,- Kč; MŠMT zvýší limit o částku 10 tis. Kč; 

skutečně čerpat však může částku 10 250,- Kč. 

 

 

(3)  U rozpočtové organizace jsou dary zdrojem rezervního fondu. Po převedení do fondu se stávají státními 

prostředky a je s nimi nakládáno v souladu s § 10 vyhlášky č. 205/91 Sb. 

 

 

 

Část IV. Výnosy příspěvkových organizací 
 



 

(1) Příspěvková organizace hospodaří s finančními prostředky  

 

a) získanými vlastní činnost 

b) přijatými z rozpočtu zřizovatele, a to v rámci finančních vztahů stanovených zřizovatelem  

c) svých fondů 

d) přijatými od jiných subjektů na základě smlouvy o sdružení 

e) přijatými od státních fondů 

f) získanými svou hospodářskou činností a  

g) s příspěvky a dary od fyzických a právnických osob.  

 

 

(2)  Pro vedení účetnictví příspěvkových organizací je stanovena Opatřením FMF čj. V/20 530/1992, ve znění 

pozdějších změn a doplňků, Účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace.  

 

(3) Účtování výnosů příspěvkových organizací je stanoveno v účtové třídě 6 - Výnosy  z hospodářské činnosti 

rozpočtových organizací a z činnosti příspěvkových organizací. Pro jednotlivé syntetické účty účtové třídy 6 

obecně platí, že účetní jednotky na jednotlivé syntetické účty mohou účtovat i další výnosy, které svou 

povahou odpovídají ekonomické náplni těchto účtů. 

 

(4) Příspěvková organizace může peněžní dar přijmout do kteréhokoli svého peněžního fondu (fondu 

provozních prostředků, FRIM, FKSP, fondu sdružených prostředků) s výjimkou fondu odměn. Peněžní 

dary, které mají být v příspěvkové organizaci použity na provozní výdaje, se zpravidla přijímají do 

rezervního fondu. Po převedení do fondů se stávají státními prostředky a je s nimi nakládáno v souladu 

s příslušnými ustanoveními o použití jednotlivých fondů dle vyhlášky č. 205/91 Sb. 

 

(5) Výklad jednotlivých výnosových účtů, které jsou součástí Výkazu zisku a ztráty  (Výsledovka Úč ROPO 

4-02) je uveden v příloze č. 2. 

 

 

 

Část V.  Účinnost metodického pokynu 

 
 Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dne 1. července 1999. 

 

 

Příloha č. 1 - Obsah a číselník položek příjmů 

Příloha č. 2 - Výklad jednotlivých výnosových účtů,  

           které jsou součástí Výkazu zisku a ztráty 

          (Výsledovka Úč ROPO 4-02) 

 

 

 

 

   

 

 

          Ing. Zdeněk Bernard v.r.

  
Vrchní ředitel ekon.sekce I/2:



          Příloha č. 1  

 

Obsah a číselník položek příjmů  
 

 

 

Podseskupení položek 211 - Příjmy z vlastní činnosti se třídí na: 
 

pol. 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků; na této položce se evidují přijaté úhrady (příspěvky) od 

rodičů nebo jiných zákonných zástupců, od zletilých žáků apod. (např. stravné, za ubytování v domovech 

mládeže, příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů na vzdělání - zejména v ZUŠ, částečnou úhradu nákladů 

v mateřských školách, školních družinách a klubech, stanicích mladých techniků, domech dětí a mládeže, 

dětských domovech, příjmy za vlastní výrobky, za výrobky a práce učňů), příjmy od vlastních pracovníků (např. 

za soukromé telefonní hovory apod.) 

 

 

 V analytické evidenci se příjmy člení takto: 

 

a) příspěvky na úhradu neinvestičních nákladů na vzdělání v ZUŠ 

b) stravné 

c) ostatní úhrady (příspěvky) od rodičů, jiných zákonných zástupců a zletilých žáků (za ubytování 

v domovech mládeže, umístění dětí ve školních družinách, v dětských domovech apod.) 

d) příjmy za vlastní výrobky 

e) příjmy od vlastních pracovníků (např. za soukromé telefonní hovory apod.) 

f) ostatní. 

 

 

pol. 2112 - příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem dalšího prodeje - nikoliv k vlastní spotřebě); 

jedná se o zboží, které se prodává v té podobě, jak bylo nakoupeno. 

 Tato položka se nepoužívá pro příjmy z tržeb z hospodářské činnosti. 

 

pol. 2113 - příjmy ze školného; na této položce se evidují příjmy ze školného hrazeného podle platných 

právních předpisů (zejména školné vybírané u VOŠ na základě § 4 zák. č. 29/84 Sb., školského zákona a 

nařízení vlády č. 153/96 Sb.)  

 Do této položky se neuvádí příspěvek na neinvestiční výdaje vybíraný v ZUŠ (patří na položku 2111). 

  

pol. 2119 - příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované; na této položce se evidují např. příjmy z titulu 

investice ve vlastní režii; měly by na ní být evidovány pouze příjmy, které nelze zařadit na žádnou jinou, 

jmenovitě uváděnou položku rozpočtové skladby. 

 

 

Podseskupení položek 212 - Odvody přebytků organizací s přímým 

vztahem se třídí na: 
 

pol. 2122 - odvody příspěvkových organizací; na této položce se evidují odvody z provozu nebo z odpisů 

příspěvkových organizací v běžném roce. 

 Neuvádějí se vratky dříve poskytnutých příspěvků. 

 

pol.2123 - ostatní odvody příspěvkových organizací; na této položce se evidují např. odvody výnosů z prodeje 

a pronájmů majetku PO; školské úřady na této položce evidují výnosy z prodeje a pronájmu státního majetku, 

které na  jejich příjmové účty odvádějí PO.  

 

 

1.  Definice majetku pro účely odvodu  

 

Majetkem pro účely odvodu do státního rozpočtu se rozumí hmotný majetek ve vlastnictví 

státu (drobný hmotný majetek a hmotný investiční majetek) - FZ 3/1996, str. 109. 

 

 



2. Výnosy z pronájmu státního majetku 

 

a) Výnosem z pronájmu státního majetku se rozumí částka nájemného po odečtení poměrné části 

nákladů spojených s opravami, údržbou a provozem (do nákladů nelze zahrnout odpisy, pokud 

jsou již zohledněny v rámci příspěvku na činnost), nebo provedenou rekonstrukci, pokud na tyto 

účely nebyla poskytnuta účelová dotace (FZ 12/1998, str. 356). 

 

b)  Za poměrné náklady spojené s provozem lze považovat:  

            

                   ba) úhradu spotřebované elektrické energie, vody, plynu, pokud toto nájemce nehradí zvlášť 

na    základě odpočtového elektroměru, vodoměru a plynoměru 

bb) podíl nákladů na teplo 

bc) podíl nákladů na úklid pronajatých prostor, pokud nájemce těchto služeb využívá, tj. podíl   

mzdy uklízečky, příslušného zákonného pojištění a nákladů na úklidové prostředky 

bd) podíl na mzdě a odvodech na zákonné pojištění dozoru z řad školy (školského zařízení) nad 

využíváním státního majetku nájemcem, pokud škola tento dozor zajišťuje 

     Úklid a dozor nad využíváním pronajatého majetku se považuje za součást péče o státní 

majetek. 

 

c) V analytické evidenci se výnosy člení z hlediska délky pronájmu na 

 

     ca) příležitostný 

     cb) krátkodobý (do jednoho roku) 

     cd) dlouhodobý (na dobu delší než jeden rok). 
 

 

 

3. Výnosy z prodeje státního majetku 

 

a) Výnosem z prodeje státního majetku se rozumí prodejní cena po odečtení nákladů   

s prodejem spojených (FZ 12/1998, str. 356). 

 

b)  Náklady spojené s prodejem státního majetku zahrnují:  
 

ba) úhradu znaleckého posudku prodávaného majetku,  

bb) odpis zůstatkové ceny majetku 

                   bc) cestovní náklady, pokud vzniknou v souvislosti s prodejem. 

 

c) Odečíst související náklady lze pouze u prodeje státního majetku, který lze v taxativně vymezených 

případech uskutečnit bez individuální výjimky vlády. 

 

d)  Pokud je státní majetek prodáván na základě udělení výjimky vlády, lze z prodejní ceny odečíst 

související náklady jen tehdy, byl-li v udělené výjimce k prodeji tohoto majetku potvrzen 

požadavek “prodávajícího” na pokrytí souvisejících nákladů z prodejní ceny. 

 

e)  Organizace je oprávněna uzavřít kupní smlouvu a realizovat převod vlastnictví majetku státu 

přímo (usnesení vlády č. 182 ze dne 3. března 1999) a bez dalšího zvláštního úkonu ministerstva, 

vlády nebo ministerstva financí, jde-li o prodej v případech uvedených v čl. V, odst. 4 

Směrnice MŠMT čj. 18 670/99 - 14 ze dne 29. 4. 1998 (Věstník MŠMT - sešit  5/99), 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. 

 

 

 

Podseskupení položek 313 - Příjmy z pronájmu majetku se třídí na: 
 

 

pol. 2131 - příjmy z pronájmu pozemků 



pol. 2132 - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 

 

V analytické evidenci se příjmy člení z hlediska délky pronájmu na 

 

a) příležitostný 

b) krátkodobý (do jednoho roku) 

c) dlouhodobý (na dobu delší než jeden rok). 
 

 

pol. 2133 - příjmy z pronájmu movitých věcí a 

pol. 2139 - příjmy z pronájmu majetku j.n. 

 

 Při členění příjmů ze společného pronájmu movitého a nemovitého majetku do položek 

rozpočtové skladby je třeba nejdříve rozhodnout, který majetek je určující. Pokud není možno určit 

váhu movitého a nemovitého majetku v pronajatém souboru použije se úniková položka 2139 - Příjmy 

z pronájmu majetku j.n. 

 

 

 

Podseskupení položek 214 - Příjmy z úroků  a realizace finančního 

majetku se třídí na: 
 

pol. 2141 - příjmy z úroků; na této položce se evidují přijaté úroky z bankovních účtů (vkladů). 

 

 

1. Rozpočtové organizace zřizované státní správou   

 

Na příjmovém a výdajovém účtu úroky rozpočtovým organizacím nevznikají. Úroky mohou 

vznikat pouze na fondových účtech a běžném účtu cizích prostředků a jsou jako ostatní příjmy 

příjmem státního rozpočtu.  

 

V případě, že jsou tyto účty vedeny u ČNB, jsou bankou automaticky převáděny na příjmový 

účet organizace, u ostatních peněžních ústavů musí převod na příjmový účet provést organizace.  

 

 

 

 

2. Rozpočtové organizace zřizované obcemi 

 

Úroky z prostředků poskytovaných školskými úřady podle § 8 zákona č. 564/1990 Sb. na platy, 

zákonné odvody do fondů a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na učební pomůcky, 

na učebnice a školní potřeby poskytované žákům bezplatně jsou odváděny na příslušný příjmový 

účet organizace, která je převádí na příjmový účet zřizovatele (obce). Zřizovatel - obec hradí 

organizaci poplatky spojené s vedením účtů. 

 

 

 

Podseskupení položek 222 - Přijaté vratky transferů se třídí na: 
 

pol. 2229 - přijaté vratky transferů j.n.; na této položce se evidují vratky transferů poskytnutých v minulých 

rozpočtových obdobích (např. vratky příspěvků PO z minulých rozpočtových let); nerozlišuje se, zda se jedná o 

vratky běžných či kapitálových transferů, ani kdo tyto transfery vrací (podnikatel, obyvatelstvo, příspěvková 

organizace apod.) 

 

 

Podseskupení položek 231 - Příjmy z prodeje neinvestičního majetku se 

třídí na: 
 



pol. 2310 - příjmy z prodeje neinvestičního majetku; na této položce se evidují veškeré příjmy z prodeje 

majetku neinvestiční povahy, z prodeje investičního majetku (byl-li prodán jako druhotná surovina, materiál 

k šrotování, demoliční materiál apod.) 

 

 

Podseskupení položek 232 - Ostatní nedaňové příjmy zahrnuje: 
 

pol. 2322 - přijaté pojistné náhrady; na této položce se evidují jak úhrady od pojišťovny v běžném roce, tak i 

přijaté úhrady za minulý rok 

 

pol. 2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady; na této položce se evidují náhrady od fyzických osob za 

jimi způsobené škody (např. příjmy za poškozené učebnice apod.), přijaté náhrady inkasované školskými úřady 

od obcí na to, aby byla v obcích zachována třída základní školy, u které se počet dětí pohybuje pod normou 

požadovanou školskými předpisy, příjem náhrady za náklady soudního řízení, vymožené náhrady předchozích 

výdajů uskutečněných v předchozích letech, vratky přeplatků záloh, které se vztahují k minulým rozpočtovým 

rokům, apod. 

 

pol. 2329 - ostatní nedaňové příjmy j.n.; na této položce se evidují pouze příjmy, které nelze zařadit na 

jinou druhovou položku (např. přijaté prostředky z fondů zrušených organizací apod.). 

 

 

 

 

 

 

Podseskupení položek 311 - Příjmy z prodeje investičního majetku se třídí 

na: 
 

pol. 3111 - příjmy z prodeje pozemků 

pol. 3112 - příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 

pol. 3113 - příjmy z prodeje ostatního hmotného investičního majetku (příjmy z prodeje movitého 

investičního majetku);  

pol. 3114 - příjmy z prodeje nehmotného investičního majetku 

pol. 3119 - příjmy z prodeje investičního majetku j.n. 

 

 

 

Podseskupení položek 312 - Ostatní investiční příjmy se třídí na: 

 
pol. 3121 - přijaté dary na investice; na této položce se evidují přijaté dary, jsou-li účelově určeny na 

kapitálové výdaje - např. od občanů, podniků, nadací apod.  
 

 

Podseskupení položek 411 - Neinvestiční přijaté dotace od veřejných 

rozpočtů centrální úrovně zahrnuje: 
 

pol. 4116 - ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu; na této položce se evidují dotace přijaté 

od orgánů státní správy 

 

 

 

Podseskupení položek 412 - Neinvestiční přijaté dotace od veřejných 

rozpočtů územní úrovně zahrnuje: 
 

pol. 4121 - neinvestiční přijaté dotace od obcí; na této položce se eviduje příspěvek od obce přijatý na základě 

zákona č. 190/1993 Sb.  



 

Tyto příspěvky jsou považovány za mimorozpočtové zdroje. Jejich použití je podrobně 

zpracováno v Metodickém pokynu k využití finančních prostředků z jiných zdrojů než je rozpočet 

kapitoly 333-MŠMT pro odměňování rozpočtových a příspěvkových organizací čj. 21 751/96-40 ze dne 

28.8.1996, rozeslaném všem  školským úřadům.   

 

 

 

Podseskupení položek 413 - Převody z vlastních fondů zahrnuje: 
 

pol. 4131 - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 

 

pol. 4132 - převody z ostatních vlastních fondů a účtů nemajících charakter veřejných rozpočtů; na této 

položce se evidují převody zůstatku prostředků, které zbývají po vyplacení mezd a provedení odvodů do fondů 

na běžném účtu cizích prostředků  

 

pol. 4135 - převody z fondů rozpočtových organizací; na této položce se evidují převody prostředků z fondů 

rozpočtových organizací, tj. přijetí prostředků z rezervních fondů nebo ze zůstatků fondů odměn rozpočtových 

organizací a přijetí prostředků z rezervních fondů podřízených rozpočtových organizací na účty doplňkových 

zdrojů na investiční výstavbu 

 

pol. 4139 - převody z vlastních fondů j.n.; na tuto položku se evidují např. převody z účtů sociálních fondů. 

 

 

 

 



Příloha č. 2 

 

 

 

Výklad jednotlivých výnosových účtů, 

 které jsou součástí Výkazu zisku a ztráty (Výsledovka Úč ROPO 4-02) 

 

 
Výnosové účty číslo: 

 

601 - tržby za vlastní výrobky 

MD 

převod zůstatku účtu při uzavírání knih 

D 

tržby za vlastní výrobky podle faktury 

storno částek vyúčtovaných tržeb za vlastní výrobky při vrácení nebo zrušení zakázky  

(-601) 

vyúčtování slev a dobropisů k částkám vyúčtovaných tržeb z důvodů nižší kvality 

vyúčtování naturálních požitků 

tržby v hotovosti 

výrobky a zboží vrácené odběratelem a přijaté na sklad, popř. přijaté do úschovy u odběratele 

zaúčtování výnosů příštích období do období, s nímž věcně souvisejí 

 

602 - tržby z prodeje služeb 

MD 

převod zůstatku při uzavírání účetních knih 

D 

faktura za provedenou službu (opravu) 

tržby za práce a služby, na něž se od obyvatelstva vybírají zálohy (přijatá záloha, doplatek) 

vyúčtování předpisu nájemného za podnikové byty a ubytovny fyzickým osobám 

nájemné přijaté v hotovosti v podnikových bytech a ubytovnách 

úhrada za stravování a ubytování srážená z mezd 

příspěvky rodičů nebo osob povinných výživou žáků SOU a úhrada nákladů jejich výchovy a úhrada zvýšených 

nákladů na stravu žáků placená: hotově, na běžný účet a vyúčtování nároku na příspěvek 

vyúčtování nároku na refundaci částek za výchovu cizích žáků od účetních jednotek, které je vyslaly 

příspěvek na úhradu věcných a osobních nákladů na závodní stravování, účtované jiným účetním jednotkám za 

jejich strávníky 

zúčtování výnosů příštích období do období, s nímž věcně souvisí 

příjmy příštích období nepřijaté a nezahrnuté na účtech pohledávek, avšak související s výkony běžného období, 

neuhrazené dosud nevyfakturované práce a služby, výnosové provize 

vyúčtování slev dodatečně poskytnutých odběratelům z výrobních i nevýrobních činností  

(- 602) 

 

 

 

 

 

604 - tržby za prodané zboží 

MD 

převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih 

D 

vydaná faktura za zboží 

tržby za zboží za hotové 

tržby za zboží uhrazené šekem a poukázkou k zúčtování 

denní odvod tržby za zboží realizované v maloobchodní síti 

zboží vrácené zákazníkem a vrácení peněz 

výrobky a zboží vrácené odběratelem a přijaté na sklad, popř. přijaté do úschovy u odběratele 

faktura za dodané výrobky tuzemskému odběrateli - tržní cena 



příjmy příštích období nepřijaté a nezahrnuté na účtech pohledávek, avšak související s výkony běžného roku - 

výnosové provize 

 

611 - změna stavu zásob nedokončené výroby 

MD 

převod zůstatku účtu při uzavírání knih 

úbytky stavu nedokončené výroby 

manka a škody na nedokončené výrobě zjištěné inventarizací 

D 

přírůstky stavu zásob nedokončené výroby 

přebytek stavu zásob nedokončené výroby zjištěný inventarizací 

manka a škody na nedokončené výrobě 

převod aktivního zůstatku účtu při uzavírání účetních knih 

vyúčtování nákladů na nedokončenou výrobu ve výši prvotních nákladů včetně zúčtování provozní režie, jestliže 

je součástí ocenění nedokončené výroby 

 

 

612 - změna stavu zásob polotovarů 

MD 

úbytky stavu polotovarů 

manka a škody na polotovarech zjištěné inventarizací 

převod pasivního zůstatku účtu při uzavírání účetních knih 

D 

přírůstky stavu zásob polotovarů 

přebytek stavu polotovarů zjištěný při inventarizaci 

manka a škody na polotovarech vlastní výroby 

převod aktivního zůstatku účtu při uzavírání účetních knih 

zúčtování polotovarů vlastní výroby předaných na sklad v ocenění vlastními náklady 

zúčtování správní a zásobovací režie v rozpočtované nebo plánované výši v souladu s použitou metodou 

účtování a oceňování 

 

 

 

 

 

 

 

613 - změna stavu zásob výrobků 

MD 

úbytky stavu výrobků 

manka a škody na výrobcích zjištěné inventarizací 

převod pasivního zůstatku účtu při uzavírání účetních knih 

D 

přírůstky stavu výrobků 

přebytek stavu výrobků zjištěný inventarizací 

manka a škody na výrobcích 

převod aktivního zůstatku účtu při uzavírání účetních knih 

převzetí výrobků z výroby na sklad hotových výrobků - vlastní náklady 

přebytky zásob výrobků - vlastní náklady 

storno při vrácení nebo odmítnutí převzetí zásilky výrobků odběratelem - vlastní náklady 

 

614 - změna stavu zvířat 

MD 

úbytky stavu zvířat 

manka a škody na zvířatech zjištěné inventarizací 

převod pasivního zůstatku účtu při uzavírání účetních knih 

D 

přírůstky stavu zvířat 

přebytek stavu zvířat zjištěný inventarizací 

převod aktivního zůstatku účtu při uzavírání účetních knih 



 

621 - aktivace materiálu a zboží 

MD 

převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih 

D 

hodnota vyrobeného materiálu a zboží 

předání potravin vlastní výroby na sklad 

 

622 - aktivace vnitroorganizačních služeb 

MD 

převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih 

D 

aktivace vnitroorganizační přepravy 

 

623 - aktivace nehmotného investičního majetku 

MD 

převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih 

D 

aktivace nehmotného investičního majetku vyrobeného ve vlastní režii (současně se zápisem na vrub účtu 916 a 

ve prospěch účtu 901) 

 

 

 

 

624 - aktivace hmotného investičního majetku 

MD 

převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih 

D 

aktivace hmotného investičního majetku vyrobeného ve vlastní režii (současně vyúčtování na vrub účtu 916 a ve 

prospěch účtu 901) 

 

641 - smluvní pokuty a úroky z prodlení 

MD 

převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih 

D 

přijaté náhrady smluvních pokut a penále 

přijaté poplatky z prodlení (§ 517 OZ) 

přijaté úroky z prodlení (§ 517 OZ) 

přijaté penále ze smluvních vztahů (§ 544 OZ) 

přijaté postižní částky podle zákona směnečného a šekového (z.č. 191/1950 Sb.) 

přijaté odstupné podle § 355 obchodního zákoníku 

přijaté náhrady pokut a penále 

náhrady od pracovníků za zaviněné penále a pokuty 

 

643 - platby na odepsané pohledávky 

MD 

převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih 

D 

úhrady pohledávek, které byly v minulosti odepsány na vrub nákladů 

 

644 - úroky 

MD 

převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih 

D 

přijaté úroky a úrokové bonifikace 

 

645 - kursové zisky 

MD 

převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih 

D 



vyúčtování kursového zisku z inkasa pohledávek 

vyúčtování kursového zisku z úhrady závazků 

vyúčtování kursového zisku na finančních účtech k 31.12. z přepočtu podle platného kursu k 31.12. u 

devizového běžného účtu prostředků finančních fondů, majetkových cenných papírů, dlužných cenných papírů, 

devizové pokladny 

 

649 - jiné ostatní výnosy 

MD 

převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih 

D 

náhrady soudních výloh od dlužníků 

náhrady arbitrážních poplatků od jiných účetních jednotek 

náhrady ostatních finančních nákladů od účetních jednotek a od obyvatelstva 

nárok na náhradu manka a škody od fyzických a právnických osob 

přebytky materiálových zásob 

oprava výnosů minulých účetních období, pokud jde o významné položky (např. nezaúčtovaná odběratelská 

faktura) 

nárok na náhradu mank a škod zachycených na účtu 548, včetně náhrad škod z nahodilých událostí placených 

pojišťovnou 

náhrady za zaviněné zmetky od zodpovědných osob 

náhrady nákladů na odstraňování škod 

 

651 - tržby z prodeje nehmotného a hmotného investičního majetku 

MD 

převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih 

D 

vydání faktury za prodaný nehmotný a hmotný investiční majetek 

tržby za aktivní (prodané) licence 

 

652 - výnosy finančních investic 

MD 

převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih 

D 

nájemné vyplývající z vlastnictví finančních investic 

vyúčtování dividend, podílů ze zisku 

předpis z prodeje finančních investic 

 

653 - tržby z prodeje cenných papírů 

MD 

převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih 

D 

předpis tržby z prodeje dlouhodobých i krátkodobých cenných papírů 

 

654 - tržby z prodeje materiálu 

MD 

převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih 

D 

předpis tržby za prodané materiálové zásoby 

předpis tržby za prodaný kovový odpad a jiný odpadový materiál 

tržba v hotovosti za prodaný kovový odpad a jiný odpadový materiál 

 

655 - výnosy z krátkodobého finančního majetku 

MD 

převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih 

D 

příjem dividend vyplývající z vlastnictví krátkodobého finančního majetku 

 

656 - zúčtování zákonných rezerv 

MD 

převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih 



D 

rozpuštění zákonných rezerv 

 

659 - zúčtování zákonných opravných položek 

MD 

převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih 

D 

částečné nebo úplné zrušení (rozpuštění) opravných položek k pohledávkám vyúčtovaným při snížení ocenění 

pohledávek dle zákona č. 593/92 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, když pominuly důvody pro 

jejich existenci 

 

691 - provozní dotace 

MD 

převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih 

D 

předpis nároku na provozní dotaci z rozpočtu zřizovatele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 

ČÁST OZNAMOVACÍ 

________________________________________________________________ 

 
 

Seznam dalších vzdělávacích zařízení, kterým byly MŠMT ČR akreditovány vzdělávací programy pro 

další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
 
Číslo                                    Název vzdělávacího zařízení                                                

 Datum osvědčení                          

platnosti osvědčení 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

27 495/98-26/1-129 Centrum  vzdělávání,         24.března 2001 

   Smiřických 1237, 547 01 Náchod  

   1) Jazykový kurs anglického a německého jazyka pro  

        pedagogické pracovníky. 

   2) Cyklus seminářů “Duchovní a smyslová výchova ve výtvarné 

        výchově” pro učitele ZŠ,SŠ. 

   3) Cyklus seminářů “20.století bez předsudků” pro učitele ZŠ,SŠ. 

   4) Cyklus seminářů “Hudebně výchovné inspirace” pro učitele MŠ,SŠ. 

 



19 183/99-20-7  ETERIA, s.r.o           30.června 2001 

   Vrázova 5, 150 00  Praha 5 

   1) Jednoroční cyklus seminářů “Kurz sociálního managementu”  

        pro pedagogické pracovníky 

 

19 181/99-20-39  Střední odborná škola obchodní  a         16.dubna 2001 

   Střední odborné  učiliště obchodní, 

   Lužnická 2572, 390 01  Tábor 

   1) Jazykově metodický kurz německého jazyka  

        pro pedagogické pracovníky 

 

19 180/99-20-40  Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví,      30.dubna 2001

   Vinařská 6, 656 02   Brno 

   1) Kurz pro začínající odborné učitele ve zdravotnictví   

   2) Kurz pro začínající učitele odborné praxe žáků středních  

        a vyšších zdravotnických škol v ČR 

    

19 181/99-20-41  Pragouniversa,  spol. s r.o,          16.dubna 2001 

   Prokopova 3, 130 00  Praha 3  

   1) Kurz “Kontinuální sociálně tréninkový výcvik orientovaný  

       na zvýšení odborné připravenosti při řešení sociálně patologických 

           jevů u dětí a mládeže” pro pedagogické pracovníky 

 

19 583/99-20-42  Fakta v.o.s.,             3.května 2001 

   Havlíčkovo nám. 152,  591 01  Žďár nad Sázavou    

   1) Cyklus seminářů  “Školský management pro řídící pracovníky 

        škol a školských zařízení” pro ředitele a zástupce ředitelů škol  

        a školských zařízení 

   2)  Cyklus seminářů “Řízení mateřské školy” pro ředitelky a učitelky MŠ 

   3)  Seminář “Celostátní setkání ředitelů a dalších pracovníků dětských  

        domovů a ostatních výchovných zařízení” pro pedagogické pracovníky   

   4) Cyklus seminářů “ Rozvoj sociálních dovedností prostřednictvím  

        interakčních cvičení” pro pedagogické pracovníky  

   5) Cyklus seminářů “ Specifické poruchy učení” pro pedagogické pracovníky  

 

19 184/99-20-43  Pragoversa, spol. s r.o.,           16. dubna 2001 

   Jažlovická 1334/4, 149 00  Praha 4 - Chodov 

   1) Seminář “Vybrané metody pedagogicko-výchovné rehabilitace 

       jako součásti ucelené  rehabilitace” pro pedagogické pracovníky 

 

19 185/99-20-44  Středisko služeb školám Most,           22.dubna 2001 

   ul. Zdeňka Štěpánka bl. 340, 434 01  Most                  
    1) Kurz “Instruktor školního lyžování”  pro pedagogické pracovníky  

19 186/99-20-45  Pedagogicko-psychologická poradna,        16.dubna 20001 

   Jeruzalémská 12, 110 00  Praha 1 

   1) Kurz “Stres, syndrom vyhoření a jak je zvládat”  

       pro učitele ZŠ, SŠ 

   2) Seminář “Specifické poruchy učení a chování na základní škole” pro učitele ZŠ 

   3) Kurz “Sociálně psychologický tréninkový program” pro pedagogické pracovníky 

   4) Seminář “ Vývoj dětí předškolního věku a prevence výukových a výchovných 

       problémů v mateřské škole” pro učitelky MŠ 

 

16 886/99-20-46  ERUDIO, spol. s r.o.,           16.dubna 2001 

   Malostranské nám. 25, 118 00  Praha 1  

   1) Kurzy výukových programů v oblasti výpočetní techniky  

       pro učitele ZŠ, SŠ 

 

19 187/99-20-47  Klub AMAVET při gymnáziu         16.dubna 2001 

                                           Ústavní 400, 181 00 Praha 8 

   1) Seminář “Veletrh nápadů učitelů fyziky IV” 



       pro pedagogické pracovníky 

 

19 188/99-20-48  Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha       22.dubna 2001 

   Ústav výzkumu a rozvoje školství, Středisko školského 

   managementu 

   Myslíkova 7,  110 00  Praha 1 
   1) Kurz školského managementu pro učitele připravující se    

       na řídící funkce pro učitele ZŠ, SŠ 

 

19 189/99-20-49  Vysoká škola pedagogická, Pedagogická fakulta       16.dubna 2001 

   Ústav pedagogiky a psychologie pro primární vzdělávání 

   V. Nejedlého 573, 500 03  Hradec Králové 

   Jednorázové a krátkodobé kurzy 

 

10 190/99-20-50  RC přístroje pro vědu a vzdělání, s.r.o         22.dubna 2001 

   Cholupická 38, 142 00  Praha 4 - Lhotka 
   1) Seminář “Nové technologie do škol v oblasti elektrotechniky, 

        elektroniky, automatizace, mechatroniky a dalších speciálních 

        oblastech” pro učitele SŠ 

 

19 191/99-20-51  The Bell School, a.s.           16.dubna 2001 

   Nedvězská 29, 100 00  Praha 10  

   1) Metodický a jazykový kurz pro učitele angličtiny na základních  

        a středních školách 

 

19 192/99-20-52  Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy Praha       16.dubna 2001

   Ke Karlovu 3, 121 16  Praha 2 - Nové Město 

   1) (Deskriptivní) geometrie versus počítač 

   2) Školská matematika pod mikroskopem 

   3) Grafické kalkulátory ve výuce matematiky 

   4) Finanční matematika pro střední školy 

 

19 193/99-20-53  HUMANITAS-PROFES, o.p.s          16.dubna 2001 

   U Vinohradské nemocnice 3,  130 00  Praha 3 

   1) Kurz “Realizace práv dítěte v podmínkách zařízení pro výkon 

        ústavní a ochranné výchovy, včetně vzdělávání v právních předpisech 

        s tím souvisejících”  pro pedagogické pracovníky 

 

 

11 216/99-20-54  Městský dům dětí a mládeže          16.dubna 2001 

   Kozinova 9, 500 02  Hradec Králové 

   1) Kurz dramatické výchovy pro učitele ZŠ 

 

 

19 194/99-20-55  Informační a poradenské středisko pro místní kulturu       16.dubna 2001 

   Blanická 4, 120 21  Praha 2 

   1) Celostátní dílny komplexní estetické výchovy TVORBA - 

       - TVOŘIVOST - HRA pro učitele MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ 

   2) Seminář “Klub sbormistrů” pro pedagogické pracovníky 

 

19 195/99-20-56  Labyrint - Středisko volného času, vzdělávání a služeb       22.dubna 2001 

   Arbesova 1187,  272 01  Kladno 

   1) Seminář “FUNDRAISING II” pro pedagogické pracovníky 

   2) Seminář “FUNDRAISING II - jednání s dárci” pro pedagogické 

       pracovníky   

   3) Seminář “Marketing” pro pedagogické pracovníky 

   4) Seminář “Řešení konfliktů” pro pedagogické pracovníky 

   5) Seminář “FACILITÁTOR” pro pedagogické pracovníky 

   6) Seminář “Efektivní ředitel” pro ředitele škol 

    



19 196/99-20-57  Nadační fond pro výchovu k ústavnosti         16.dubna 2001

   Legerova 63,  120 00  Praha 2 

   1) Kurz  “Výchova k ústavnosti” pro učitele SŠ 

 

 

19 197/99-20-58  Sdružení pro tvořivou dramatiku         16.dubna 2001 

   Křesomyslova 7, 140 16  Praha 4 - Nusle 

   1) Kurz “ Dramatická výchova ve škole - celostátní dílna dramatické 

       výchovy” pro pedagogické pracovníky 

   2) Kurz dramatické výchovy pro učitele ZŠ 

   3) Kurz “ Dramatická výchova a dítě předškolního věku” pro pedagogické 

       pracovníky 

 

16 880/99-20-59  Středisko služby škole Beroun          16.dubna 2001 

   S.K.Neumanna 1141, 266 01  Beroun 

   1) Cyklus seminářů pro pedagogické pracovníky : 

    Ozdobné a dekorační předměty 

    Batikování 

    Užitná a okrasná keramika 

    Loutky z kašírovaného papíru a textilií  

    Dětská blahopřání pro různé příležitosti 

    Dárkové krabičky a balení dárků 

    Receptář pro výuku rodinné výchovy a praktických činností na ZŠ 

 

19 581/99-20-60  Spolek germanistů a učitelů němčiny         22.dubna 2001 

   Heroldovy sady 1, 101 00  Praha 10 

   1) Metodické semináře zaměřené na další vzdělávání učitelů němčiny 

       pro učitele ZŠ, SŠ 

 

19 579/99-20-61  Pedagogicko-psychologická poradna         12.května 2001 

   Nádražní 23, 686 01  Uherské Hradiště 

   1) Seminář “Jak komunikovat ( Sociálně psychologický výcvik  

        v komunikačních dovednostech) pro učitele MŠ, ZŠ, SŠ 

 

19 575/99-20-62  Speciální školy a speciální školská zařízení         12.května 2001 

   pro mentálně postižené žáky 

   kpt. Vajdy 1a,  700 30  Ostrava - Zábřeh   

   1) Seminář “Výchova a vzdělávání dětí s více vadami”  

        pro pedagogické pracovníky 

 

 

19 574/99-20-63  Klub ekologické výchovy          30.června 2001 

   Pertolodova 3373, 143 00  Praha 4   
   1) Seminář “Ekologické vzdělávání a výchova učitelů” 

   2) Seminář “Příprava učitelů základních škol a gymnázií pro ekologický  

        přírodopis a přírodovědu 

 

11 219/99-20-64  DRAK, Sdružení pro primární prevenci          12.května 2001 

   infekce HIV / AIDS a drogové závislosti 

   V oblouku 589/23, 400 07  Ústí nad Labem 
   Cyklus seminářů pro pedagogické pracovníky : 

    1) Výchova k partnerství a rodičovství, prevence sexuálně  

         přenosných onemocnění, infekce HIV/AIDS 

    2) Primární prevence sociálně patologických jevů 

    3) Primární prevence drogové závislosti 

 

19 576/99-20-65  Středisko vzdělávání pedagogů Opava         30.dubna 2001 

   Husova 17, 746 01  Opava 

   1) Kurz sociálních dovedností “ Volba povolání” 

       pro pedagogické pracovníky 



 

19 871/99-20-66  Pedagogická fakulta Ostravské univerzity       26.dubna 2001 

   Centrum dalšího vzdělávání 

   Dvořákova 7, 701 03  Ostrava 1 
   1) Specializační studium “Školský management”  

       pro pedagogické pracovníky 

   2) Specializační studium “Výchovné poradenství pro základní a  

       střední školy” pro pedagogické pracovníky 

   3) Specializační studium “Dramatická výchova pro učitele a vychovatele” 

       pro pedagogické pracovníky 

   4) Specializační studium “Vzdělávací technologie pro učitele”  

        pro pedagogické pracovníky       

 

19 580/99-20-67  Středisko služeb škole Chomutov          27.dubna 2001 

   Vršovců 1, 430 01  Chomutov 

   1) Jazykový kurz anglického a německého jazyka  

        pro pedagogické pracovníky 

   2) Kurz “Instruktor školního lyžování” pro pedagogické pracovníky 

   3) Cyklus seminářů “Práce s keramickou hlínou v hodinách výtvarné 

        výchovy a v mimoškolních činnostech” pro pedagogické pracovníky 

   4) Kurz “Dramatická výchova a tvořivá dramatika na základní a  

        mateřské škole” pto učitele ZŠ, MŠ 

   5) Kurzy “Příprava školských pracovníků k protidrogové prevenci 

        na školách v okresu Chomutov” pro pedagogické pracovníky 

 

19 582/99-20-68  SMC - FAKTUM, spol. s r.o.          12.května 2001 

   Nádražní okruh 27, 746 01  Opava 
   1) Kurz “Brána jazyků otevřená pro výuku anglického jazyka” 

        pro pedagogické pracovníky 

   2) Kurz “Brána jazyků otevřená pro výuku německého jazyka” 

        pro pedagogické pracovníky 

  

19 577/99-20-70  Středisko služeb školám Brno          31.července 2000 

   Kamenná 21,  603 00  Brno 

   (převod stávajících osvědčení ze Školského úřadu Brno  

    po organizační změně)  

    1)  Kurs “Regionální historie” pro učitele ZŠ   

    2)  Kurs “Řízení škol” pro ředitelky mateřských škol 

    3)  Kurs “Pedagogicko-psychologická problematika dětí předškolního věku”  

         pro  učitele MŠ, ZŠ 

    4)  Seminář “Ekologická výchova na mateřské škole” pro učitele MŠ, ZŠ 

    5)  Kurs “Estetické hry v mateřské škole” pro učitele MŠ 

    6)  Kurs “Malí muzikanti - hra na zobcovou flétnu” pro učitele MŠ 

    7)  Kurs “Integrace postižených dětí do mateřských škol” pro učitele MŠ 

    8)  Seminář “Profesní rozvoj pedagogů základních škol” 

    9)  Cyklus seminářů pro 1. stupeň ZŠ “Český jazyk, Matematika, Projektové         

         vyučování, Výtvarná výchova, Tělesná výchova, Hudební  výchova,  

                      Vyučování na naší škole, Týden před přípravným týdnem”  

   10)  Seminář “Prvouka, přírodověda a vlastivěda na 1. stupni ZŠ” 

   11)  Seminář “Nové metody vyučování českého jazyka na 2. stupni ZŠ” 

   12)  Seminář “Matematika na 2. stupni ZŠ” 

   13)  Seminář “Nejnovější poznatky ze životního prostředí a ekonomiky ve světě”  

          pro pedagogické pracovníky 

   14)  Seminář “Pomoc při výuce dopravní výchovy na ZŠ” pro učitele ZŠ 

   15)  Seminář “Výtvarná výchova jako prostředek k rozvoji komunikace”                             

          pro pedagogické pracovníky 

   16)  Seminář “Hudební výchova - cesta k rozvoji tvořivých sil dítěte”                 

          pro učitele ZŠ 

   17)  Kurs německého jazyka pro učitele 1. stupně ZŠ 

   18)  Kurs “G projekt” anglického jazyka pro pedagogické pracovníky 



   19)  Kurs “Aspekty současné francouzštiny s ohledem na jejich  využití 

           pro aprobované učitele FJ” 

   20)  Základy obsluhy osobního počítače v prostředí Windows  pro učitele ZŠ, SŠ 

   21)  Kurs “Počítačová komunikace” pro pedagogické pracovníky 

   22)  Kurs “Uplatnění počítačových programů ve výuce na základní škole”  

           pro pedagogické pracovníky 

   23)  Seminář “Školní knihovna jako centrum vzdělávání ve škole” pro učitele ZŠ, 

                                   SŠ, SOU 

   24)  Seminář “Evropské dějiny v kontextu s ČR” pro učitele ZŠ 

   25)  Seminář “Bezpečnostní otázky ČR - NATO” pro učitele ZŠ 

   26)  Kurs pro romské asistenty na ZŠ, ZvŠ 

   27)  Kurs “Národnostní menšiny a řešení interetnických problémů”   

          pro pedagogické pracovníky 

   28)  Seminář “Sociálně patologické jevy při výchově dětí a mládeže”  

          pro pedagogické pracovníky 

   29)  Kurs “Výchova ke změně postojů dětí” pro pedagogické pracovníky 

   30)  Kurs “Jak zvládat stres” pro pedagogické pracovníky 

   31)  Kurs “Jak předcházet profesní únavě” pro pedagogické pracovníky 

   32)  Kurs “Estetická výchova” pro pedagogické pracovníky 

   33)  Kurs “Školský managament” pro pedagogické pracovníky 

   34)  Seminář “Lidové tance a jejich metodika pro žáky 1. stupně ZŠ” 

          pro učitele OcŠ, NŠ, ZŠ 

   35)  Seminář “Význam pokusů při výuce chemie” pro pedagogické pracovníky 

   36)  Seminář “Nové astronomické poznatky pro pedagogickou praxi” 

          pro učitele ZŠ, SŠ 

   
23 553/99-20-71  Středisko informatiky a služeb školám         30.června 2001 

   Kavaleristů 6, 772 00  Olomouc 

   1)   Seminář  “Wer strukturiert konserviert, kann prononciert kommunizieren!” 

          pro učitele ZŠ a SŠ 

    2)   Seminář “Nové trendy ve vyučování 1.-3. roč. ZŠ” pro učitele ZŠ 

    3)   Seminář “Aktualizace vyučovacího procesu” pro učitele ZŠ  

    4)   Seminář “ Seminář pro začínající učitele” pro učitele ZŠ, SŠ 

    5)   Kurz “Výtvarné činnosti na 1. st.  ZŠ” pro učitele Vv a PV zákl. škol   

    6)   Kurz “Jóga pro děti mladšího školního věku - pokračování” pro učitele ZŠ 

    7)   Seminář “Pedagogická diagnostika” pro učitele ZŠ 

    8)   Seminář “Cesty ke snášenlivosti” pro pedagogické pracovníky 

    9)   Seminář “Zdravý životní styl - životní prostředí a naše celosvětová  

           společnost”  pro vychovatelky ŠD 

   10)   Kurz “ Lidová řemesla ve výtvarné a pracovní výchově” pro pedagogické  

            pracovníky 

   11)   Seminář “Český jazyk a literatura” pro učitele ČJ  ZŠ a SŠ 

   12)   Kurz “Další vzdělávání učitelů AJ  na ZŠ” pro pedagogické pracovníky 

   13)   Kurz “Computergestützer DaF-Unterricht-Möglichkeiten und Chancen 

             zur Effektuierung” pro pedagogické pracovníky 

   14)   Seminář “Sexualita člověka”  pro učitele Ov, Rv a spec. pedagogy na ZŠ, SŠ 

   15)   Seminář “ Zeměpis” pro učitele ZŠ a SŠ 

   16)   Seminář “Hudební výchova pro všechny” pro učitele Hv ZŠ a gymnázií 

   17)   Seminář “Olomoucké bienále 2000” pro učitele ZŠ, SŠ a ZvŠ 

   18)   Seminář “ Nová metodika nácviku atletických disciplín a netradičních 

            sportů” pro učitele Tv ZŠ, SŠ a ZvŠ 

   19)   Kurz “Lyžařský instruktorský kurz pro pedagogické pracovníky” pro 

            pedagogické pracovníky  ZŠ, ZvŠ , SŠ  

   20)   Seminář “Mateřské školy inspirují” pro učitelky MŠ 

   21)   Seminář “Základní kompetence ředitelky MŠ”  pro řídící pedagogické 

                pracovníky 

   22)   Seminář “Rozvoj emoční inteligence (EQ) u dětí MŠ” pro učitelky MŠ 

   23)   Seminář “Komunikativní dovednosti dětí předškolního věku”  

            pro učitelky  MŠ 

   24)   Seminář “Dramatická výchova dětí předškolního věku” pro učitelky MŠ 



            a vychovatelky ŠD 

   25)    Seminář “Hrajeme - zpíváme - tančíme - posloucháme” pro učitelky MŠ 

   26)    Seminář “Výtvarná výchova v mateřské škole” pro učitelky MŠ 

   27)    Seminář “Ekologická výchova v MŠ” pro učitelky MŠ 

   28)    Cyklus seminářů “Program dalšího vzdělávání  školského managementu”

             pro řídící pedagogické pracovníky  

 

 

23 554/99-20-72  VIAP - Vzdělávací institut aplikované psychologie, s.r.o.        30.června 2001 

   Vejvanovského 1610, 149 00  Praha 4 

   1)  Cyklus seminářů “Vzdělávání v psychosociálních dovednostech 

         v pedagogickém procesu” pro pedagogické pracovníky 

 

23 555/99-20-73  SPOLEČNOST zábavy a vzdělání MAGNA, s.r.o        30.června 2001 

   Bieblova 3, 702 00  Ostrava 

   1) Seminář “Vybrané kapitoly z dějin evropské výtvarné  

        kultury” pro pedagogy základních a středních škol 

 

23 556/99-20-74  Centrum dohody, s.r.o          30.června 2001

   Lomená 6, 162 00  Praha 6 

   1) Kurz “Intenzivní výcvik učitelů v technikách primární prevence 

       sociálně patologických jevů se zaměřením na budování kvalitních 

       vztahů v dětském kolektivu a mezi učitelem a žákem” pro pedagogické 

       pracovníky  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Č.j. 22 760/99-23 

 

 

         OZNÁMENÍ 

 

 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR oznamuje, že na základě požadavků 

středních odborných učilišť obchodních schvaluje úpravu učebních dokumentů studijního 

oboru 64-61-4 Obchodník, obchodnice, které byly schváleny dne 6. 11. 1997, č.j. 33 

323/97-23, s platností od l. září 1998 počínaje l. ročníkem. 

 Schválený učební plán pro studijní obor 64-61-4 Obchodník, obchodnice obsahuje 

v kategorii C výčet povinně volitelných předmětů a v poznámce č. 3 k učebnímu plánu je 

uvedeno, že o jejich zařazení rozhoduje ředitel střední školy podle předpokladů a zájmů žáků. 

Ministerstvo školství  schvaluje čj. 22760/99-23 ze dne 9. června 1999 s platností 

od l. září 1999 doplnění této poznámky takto: 

“O jejich zařazení a případném přidání nového předmětu rozhoduje ředitel školy 

podle předpokladů a zájmů žáků”. 

 

 

 



 

V Praze dne 9. června 1999    Ing. Petr Hoffmann, v.r. 

       ředitel odboru odborného vzdělávání 

       a vyšších odborných škol 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

následující tituly: 

 

 

pro ZŠ: 
 

Pečová, D., Karger, I., Peč, P.: Chemie II pro 9. ročník základní 

školy a nižší ročníky víceletých gymnázií (učebnice a pracovní 

sešit) 

2005 Prodos součást ucelené 

řady 

Č.j.: 23612/99-22; cena: 84+29,70 Kč    

Kelly, M.: Angličtina po slovech, učebnice pro 5. třídu ZŠ 

(učebnice a pracovní sešit) 

2005 Angličtina 

Expres 

součást ucelené 

řady 

Č.j.: 23333/99-22; cena: 80+40,00 Kč    

Potůčková, J: Matematika pro 2. ročník ZŠ (1.-3. díl), 

Procvičovací sešit k matematice pro 2. ročník (1.-3. díl), Příloha k 

matematice 

2005 Studio 1+1 součást ucelené 

řady 

Č.j.: 23494/99-22; cena: 3x33+3x9+25,00 Kč    

Chalupa, J.: Prvouka 1 (aneb jak to bylo s Matýskem a Klárkou) 2005 Scientia součást ucelené 

řady 

Č.j.: 22230/99-22; cena: 80,00 Kč    

Kaslová, M., Jarošová, J., Nechanická, R.: Matematika pro 4. 

ročník ZŠ 

2005 SPN a.s. součást ucelené 

řady 

Č.j.: 24115/99-22; cena: 76,00 Kč    

Cihlář, J., Zelenka, M.: Matematika 9 2005 Pythagoras 

Publishing a.s. 

součást ucelené 

řady 

Č.j.: 24484/99-22; cena: 98,00 Kč    

Odvárko, O., Kadleček, J.: Matematika pro 8. ročník ZŠ, 1. díl - 

Mocniny a odmocniny, Pythagorova věta, Výrazy 

2005 Prometheus součást ucelené 

řady 

Č.j.: 22370/99-22; cena: 54,00 Kč    

Jáchim, F., Tesař, J.: Fyzika pro 7. ročník ZŠ 2005 SPN a.s. součást ucelené 

řady 

Č.j.: 24646/99-22; cena: 75,00 Kč    

 

 

 

 

 

pro SŠ: 

                                                           
*
  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. 



 

Červenka, P.: Betonové konstrukce II (pro 4. ročník SPŠ 

stavebních) 

2005 Sobotáles  

Č.j.: 22243/99-23; cena: 169,00 Kč    

 

 

 

 

pro zrakově postižené:  

  

Styblík, V., Čechová, M.,Hauser, P., Hošnová, E.: Český jazyk 

pro 9. ročník ZŠ pro nevidomé žáky 

2005 Knihovna 

K.E.Macana 

součást ucelené 

řady 

Č.j.: 23517/99-24; cena: 882,00 Kč     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ztráta razítek 

 

 

Dne 9.6.1999 došlo k odcizení 1 ks obdélníkového razítka s textem: 

 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  

v Úštěku, okres Litoměřice 

 

Písemnosti opatřené tímto razítkem po 9.6.1999 je třeba považovat za neplatné. 

Čj. 22 333/99-20 

 

 


