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Část normativní 
 

- Pracovní text úplného znění nařízení vlády č. 68/1997 Sb.,  kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra    

   povinnosti  výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství, ve znění nařízení vlády č. 153/1999 Sb.  

- Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy 

- Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 14  /1999 k projektu “Školní mléko” a poskytování dotace pro posílení    

  spotřeby mléka u žáků prvních a druhých tříd základních škol 

- Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy  č. 16 /1999 o zrušení Příkazu ministra č. 3/1994 k provádění kontrol na  

   soukromých školách a zařízeních 

 

 

Část metodická 
 

- Učební plán studijního oboru 78-42-M/003 Pedagogické lyceum (denní studium) 

- Pokyn k provedení § 7 odst. 4  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. 

 

 

Část oznamovací  
 

- Dodatek k Seznamu povinné dokumentace škol a školských zařízení pro školní rok 1999/2000, č.j. 24  

   021/98-220, uveřejněný ve Věstníku MŠMT č. 10/1998 

- Seznam povinné dokumentace škol a školských zařízení 

- Informace o udělení schvalovacích doložek 

- Oznámení o ztrátě razítka 

- Oznámení o ztrátě služebního průkazu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka : Texty neprošly korekturou. 
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ČÁST NORMATIVNÍ 

________________________________________________________________ 

 
 

Přijetím vládního nařízení č. 153/1999 Sb. došlo k novelizaci nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se 

stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických 

pracovníků ve školství.  V zájmu zlepšení orientace v platném textu připravil odbor odměňování a 

pracovněprávních záležitostí MŠMT úplné znění uvedeného vládního nařízení. Pro přehlednost jsou v textu  

změny provedené nařízením vlády č. 153/1999 Sb.  vyznačeny kurzívou. Upozorňujeme zároveň, že se jedná o 

pracovní text, který v žádném případě nemůže nahradit oficiální publikaci právního předpisu ve Sbírce zákonů 

ČR (v případě odlišnosti od textu publikovaného ve Sbírce, platí znění oficiálně publikované).  

 

 

 

68 

NAŘÍZENÍ VLÁDY 

ze dne 12. března 1997, 

 

kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů  

a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství, ve znění nařízení vlády 

č. 153/1999 Sb. 

 

 Vláda České republiky nařizuje podle § 23 písm. h) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za 

pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 

Sb.: 

 

§ 1 

Rozsah působnosti 

 

 Toto nařízení se vztahuje na učitele, vychovatele, mistry odborné výchovy, trenéry, ředitele, zástupce 

ředitelů a některé další pedagogické pracovníky (dále jen “pedagogičtí pracovníci”) předškolních zařízení, škol a 

školských zařízení zřizovaných podle zvláštních předpisů. 
1),2)

  

 

§ 2 

Míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti 

 výchovné práce ostatních pedagogických 



 pracovníků 

 

 Míru vyučovací povinnosti učitelů a míru povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických 

pracovníků tvoří: 

a) přímá vyučovací činnost 
3)

 nebo přímá výchovná činnost, 

 

b) příprava na přímou vyučovací činnost nebo přímou výchovnou činnost, práce bezprostředně  související 

s touto činností a další práce, které vyplývají z organizace vzdělávání a výchovy ve školách a školských 

zařízeních podle Pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení, 
4) 

a to do rozsahu stanovené 

týdenní pracovní doby.
5)

  

 

§ 3 

Přímá vyučovací činnost a přímá výchovná činnost 
 (1) Rozsah hodin přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti pedagogických pracovníků je 

stanoven v příloze tohoto nařízení. 

 

 (2) Rozsah přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti stanoví v rámci rozpětí uvedeného 

v příloze tohoto nařízení ředitel školy. Je-li přímá vyučovací činnost nebo přímá výchovná činnost stanovená v 

rámci rozpětí nižší než horní hranice rozpětí, stanovená týdenní pracovní doba se nekrátí. 

 

 (3) Učitelům vyučujícím všechny předměty v ročníku, ve kterém je počet hodin podle schválených 

učebních plánů nižší než přímá vyučovací činnost stanovená v příloze tohoto nařízení, stanoví rozsah přímé 

vyučovací činnosti ředitel v  rámci schválených učebních plánů. 

 (4) Vychovatelům středisek pro volný čas dětí a mládeže určuje míru přímé výchovné činnosti ředitel 

tohoto školského výchovného zařízení. 

 

 (5) Přímá výchovná činnost ředitelů středisek pro volný čas dětí a mládeže je splněna vedením nejméně 

jednoho zájmového útvaru tohoto školského výchovného zařízení. 

 

 (6) Přímá vyučovací činnost ředitelů a zástupců ředitelů sloučených škol, předškolních a školských 

zařízení 
6)

 se stanoví podle té školy, u které je v příloze tohoto nařízení přímá vyučovací činnost nejnižší. 

 

 (7) Vyučuje-li učitel víceletého gymnázia také v ročnících, v nichž se plní povinná školní docházka, 

určuje se mu rozsah přímé vyučovací činnosti podle činnosti, která převažuje. V případě stejného podílu se 

stanoví rozsah přímé vyučovací činnosti podle té školy, ve které je v příloze tohoto nařízení přímá vyučovací 

činnost nejnižší.  Totéž platí pro učitele vyučující na školách zřizovaných podle  § 2 odst. 2 školského zákona. 

 

 (8) Učitelům, kteří vyučují předmět v cizím jazyce ve školách s výukou vybraných předmětů v cizím 

jazyce, se snižuje míra přímé vyučovací činnosti o tři hodiny týdně. 

 

   

(9) Učitelům-výchovným poradcům se snižuje míra přímé vyučovací činnosti 

a) v základní škole 

     a střední škole 

    s počtem žáků     do    150   o 1 hodinu týdně 

                              do    250   o 2 hodiny týdně 

                              do   550   o 3 hodiny týdně 

                              nad 550  o další hodinu týdně za každých dalších 300 žáků, 

 

b) ve speciálních  

    školách při                       

   počtu tříd            do 7       o 1 hodinu týdně 

                             8 až 12   o 2 hodiny týdně 

                            13 a více o 3 hodiny týdně 

 

(10) Je-li pověřeno výkonem funkce výchovného poradce více učitelů, sníží se každému z nich rozsah přímé 

vyučovací činnosti podle poměrného počtu žáků připadajících na jednoho výchovného poradce. 

 



(11) V týdnu, kdy pedagogický pracovník z důvodu na straně zaměstnavatele neodpracuje hodiny přímé 

vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti v rozsahu podle odstavce 1, ale vykonává práce podle § 2 písm. 

b) tohoto nařízení, se považuje povinnost stanovená v odstavci 1 za splněnou. 

 

(12) Na školách a školských zařízeních, na nichž se projevuje rozdílná potřeba výchovné vzdělávací práce 

v průběhu roku, může zaměstnavatel rozvrhnout týdenní pracovní dobu, včetně přímé vyučovací činnosti nebo 

přímé výchovné činnosti, nerovnoměrně. 

 

(13) Zaměstnavatel může pedagogickému pracovníkovi ve výjimečných případech nařídit nebo s ním 

sjednat práci přesčas až do výše 8 hodin týdně v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. V rámci 

uvedených podmínek může zaměstnavatel stanovit rozsah přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti 

nad stanovený počet hodin v příloze tohoto nařízení. 

 

(14) Při sjednání nebo povolení kratší než stanovené týdenní pracovní doby
7)

 se úměrně tomu sníží rozsah 

přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti podle § 2 písm. a) tohoto nařízení. 

 

§ 4 

Počet tříd rozhodný pro stanovení přímé vyučovací  

činnosti nebo přímé výchovné činnosti 

 

  (1) Do počtu tříd rozhodného pro stanovení přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti se 

započítávají: 

       a) ředitelům základních škol včetně speciálních základních škol, zvláštních škol                        

           a pomocných škol třídy ve škole, oddělení školních družin a školních klubů zřízených 

           při škole a speciálně pedagogické centrum, 

   

b)  ředitelům základních škol při zdravotnických zařízeních ze tříd pro děti chodící plně jen třídy, které 

mají učební plán alespoň 15 hodin týdně, při nižším učebním plánu se počítají vždy dvě třídy jako 

jedna třída. U dětí ležících (s individuálním vyučováním) se považuje za jednu třídu skupina deseti dětí, 

ředitelům zvláštních škol při zdravotnických zařízeních ze tříd pro děti chodící plně jen třídy, které mají 

učební plán alespoň 15 hodin týdně, při nižším učebním plánu se počítají vždy dvě třídy jako jedna 

třída. U dětí ležících (s individuálním vyučováním) se považuje za jednu třídu skupina osmi dětí, 

c) ředitelům, kteří vedou internátní speciální školu, a jejich zástupcům, ředitelům školských zařízení pro 

výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče a jejich zástupcům třídy ve 

škole, výchovné skupiny a speciálně pedagogické centrum, 

d)  ředitelům středních škol, vyšších odborných škol, speciálních středních škol, odborných učilišť, učilišť 

a praktických škol a jejich zástupcům třídy studia denního a studia při zaměstnání, 

e) ředitelům středních odborných škol s výtvarnými a výtvarně technickými obory a jejich zástupcům, 

ředitelům základních uměleckých škol, konzervatoří a sportovních škol a jejich zástupcům v kursech ve 

školách uměleckého směru, ve státních jazykových školách a ve státním těsnopisném ústavu 24  

vyučovacích hodin jako jedna  třída, 

f)  ředitelům a zástupcům ředitelů sloučených škol, předškolních a školských zařízení
6)

 všechny třídy, 

výchovné skupiny a speciálně pedagogické centrum. 

 

 (2) Je-li ve škole ustanoveno více zástupců ředitele, určí se každému z nich přímá vyučovací činnost 

podle poměrného počtu tříd; to neplatí, pokud mají přidělen určitý počet tříd. 

 

§ 5 

  Zrušuje se nařízení vlády č. 503/1992 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra 

povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků. 

 

Článek II. nařízení vlády č. 153/1999 Sb. zní:                                                                            

       

  Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 1999. 

 

                                                                                    

 __________________________ 

 
1) § 6 odst. 1, § 12 odst. 3, § 14 odst. 2 a 6 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve   

    školství, ve znění zákona č. 139/1995 Sb. 



 

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

    390/1991 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb. 
 

3) § 9 odst. 2 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 291/1991 Sb., o základní škole. 

    § 10 odst. 2 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 399/1991 Sb.,o speciálních školách   
    a speciálních mateřských školách. 

    § 14 odst. 2, § 15 odst. 2 a § 16 odst. 2 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č.    

    354/1991 Sb., o středních školách.               
 

4) Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení č.j. 16 969/96-42 ze dne 15. dubna 1996  

 
5) § 83 zákoníku práce 

    Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 63/1968 Sb., o zásadách pro zkracování týdenní pracovní   

    doby a pro zavádění provozních a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem, ve znění pozdějších  
    předpisů. 

    Vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 121/1982 Sb., o některých úpravách pracovní   

     doby. 
 

6) § 2 odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol  

    (školský  zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb. 
    § 1 odst. 1 zákona č. 76/1978 Sb., ve znění zákona ČNR č. 390/1991 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb. 

    § 45 školského zákona. 

 
7) § 86 zákoníku práce. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              “Příloha k nařízení vlády  č. 

68/1997 Sb. 

 

Rozsah přímé vyučovací činnosti a přímé výchovné činnosti pedagogických pracovníků 
 

    

  počet tříd,výchovných  počet hodin přímé  

 Pedagogičtí pracovníci skupin nebo počet dětí a 

žáků ve škole nebo 

školském zařízení 

vyučovací činnosti 

nebo  přímé 

výchovné činnosti 

    týdně 

    

 1. Mateřské školy a speciální mateřské školy   

 učitel mateřské školy  nebo  speciální mateřské školy  31 

  1 24 

  2 21 

 ředitel mateřské školy nebo speciální mateřské školy  3 až 4 18 

   5 až 6 16 

   7 a více 13 

 zástupce  ředitele 5 až 6 20 

   7 a více 17 

  1 16 

 ředitel internátní mateřské školy nebo  internátní 2 14 

 speciální mateřské školy 3 a více 12 

 

    

 zástupce ředitele 3 a více 16 

 ředitel internátní mateřské školy s nepřetržitým   

 provozem nebo internátní speciální mateřské školy    

 s nepřetržitým provozem nebo speciální mateřské školy   5 

 se speciálním pedagogickým centrem   



  do 100 dětí 10 

 ředitel stálé mateřské školy v přírodě nad 100 dětí 8 

    

 2. Základní školy   

 učitel základní školy   22 

 učitel základní školy v 1. ročníku  20 až 22 

   1 až 2 16 

 ředitel základní školy s 1. stupněm nebo  základní   3 až 6 13 

 školy s 1. stupněm a oddělením ročníků 2. stupně   7 až 10 10 

 základní školy  11 a více 8 

   do 9 8 

 ředitel základní školy s 2. stupněm nebo základní  10 až 18 7 

 školy s 1. a 2. stupněm  19 až 23  6 

   24 a více 5 

   do 14 11 

 zástupce ředitele  15 až 22 9 

   23 a více 7 

    

 3.  Speciální  základní  školy,  zvláštní školy a 

pomocné  

školy  

 učitel speciální základní školy nebo zvláštní školy nebo   

 pomocné školy  22 

 učitel speciální základní školy v 1. ročníku nebo   

 zvláštní školy v 1.  stupni nebo pomocné školy   20 až 22 

 v 1. a 2. stupni nebo v přípravném stupni pomocné  školy   

  ředitel speciální základní školy s 1. stupněm nebo  1 až 2 16 

 speciální základní školy s 1. stupněm a oddělením ročníků    3 až 6 13 

 2. stupně speciální základní školy nebo zvláštní školy  7 až 10 10 

 s 1. stupněm nebo školy při zdravotnickém zařízení              11 a více 8 

   1 až 2 14 

 ředitel zvláštní školy s 1.stupněm a s méně než 4 samo-  3 až 6 12 

 statnými třídami pro žáky 2. a 3. stupně nebo    7 až 10 9 

 pomocné školy s 1. až 6. ročníkem  11 a více 7 

 ředitel speciální základní školy s 1. a 2. stupněm   do 9 7 

 nebo zvláštní školy s 1.,  2. a 3. stupněm nebo  10 až 14 6 

 pomocné školy s 1. až 10. ročníkem  15 až 18 5 

  19 a více 4 

   do 14 11 

 zástupce ředitele  15 až 22 9 

   23 a více 7 

 ředitel školy v přírodě  9 

    

 4. Střední školy, speciální střední školy, odborná 

učiliště, učiliště, praktické školy a vyšší odborné školy 

  

 učitel střední školy nebo speciální střední školy   

 nebo odborného učiliště nebo učiliště nebo  21 

 praktické školy nebo vyšší odborné školy   

  

 
  

 ředitel střední školy nebo speciální střední školy nebo  do 8 6 

 odborného učiliště nebo učiliště nebo praktické školy   9 až 16 4 

 nebo vyšší odborné školy  17 a více 2 

   do 8 14 

 zástupce ředitele  9 až 14 10 

  (mimo zástupce pro praktické  vyučování)  15 až 17 8 



   18 až 20 6 

   21 a více 4 

 vedoucí učitel odloučeného pracoviště teoretického   

 vyučování středních škol nebo speciálních středních škol  16 

 nebo odborných učilišť nebo učilišť    

 učitel řídící provoz dílen nebo praktické vyučování  do 120 žáků 14 

 ve střední odborné škole a střední zdravotnické škole 121 až 240 12 

  241 a více 10 

 učitel řídící provoz dílen nebo odborný výcvik ve  do 42 žáků 14 

 speciálním středním odborném učilišti  43 až 84 12 

 a odborném učilišti 85 až 126 10 

  127  a více 8 

 učitel předmětu praxe na středních školách  21až 25 

 učitel odborného výcviku ve speciální střední škole   

 nebo odborném učilišti nebo praktické škole  21 

 mistr odborné výchovy   30 až 35 

  

5.  Státní jazykové školy a státní těsnopisný ústav 

  

 učitel státní  jazykové  školy  nebo     

 státního těsnopisného ústavu  21 

 ředitel státní jazykové školy nebo státního   do 8 6 

 těsnopisného ústavu  9 až 16 4 

   17 a více 2 

  do 8 14 

   9 až 14 10 

 zástupce ředitele  15 až 17  8 

   18 až 20 6 

   21 a více 4 

    

 6. Základní umělecké školy   

 učitel základní umělecké školy    

                                           - individuální 

výuka 

 23 

                                           - skupinová a 

kolektivní výuka 

 21 

   do 9 9 

 ředitel základní umělecké školy  10 až 24  6 

   25 a více 3 

   do 14 12 

 zástupce ředitele  15 až 29 9 

   30 a více  6 

    

 7.  Sportovní školy   

 trenér sportovní školy  21 až 26 

 8. Školní družiny a školní kluby   

 vychovatel školní družiny nebo školního klubu  28 až 30 

  2 až 3 25 

 vedoucí vychovatel školní družiny nebo školního klubu 4 až 6 23 

  7 a více 21 

 ředitel školní družiny nebo školního klubu, které  do 4 20 

 nejsou součástí školy  5 až 6 17 

   7 a více 15 

   2 až 3 25 

 zástupce ředitele  4 až 6 23 

   7 a více 21 



    

 9. Speciální mateřské školy internátní   

 vychovatel speciální mateřské školy internátní  28 až 30 

  

10.  Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a 

ochranné výchovy a preventivně výchovné péče, 

přípravné stupně pomocných škol 

  

 vychovatel školského zařízení pro výkon ústavní výchovy 

a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče nebo 

  

 přípravného stupně pomocné školy   25 až 27 

   do 9 8 

 ředitel školského zařízení pro výkon ústavní  výchovy  10 až 14 7 

 a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče  15 až 18 6 

   19 a více 5 

   5 až 14 11 

 zástupce ředitele  15 až 22 9 

   23 a více 8 

 vedoucí vychovatel  15 až 17 

    

 11. Internátní speciální školy a speciální školy   

 vychovatel internátní speciální školy nebo   

 speciální školy  27 až 28 

 vedoucí vychovatel   15 až 17 

  do 9 8 

 ředitel internátní speciální školy 10 až 14 7 

  15 až 18 6 

  19 a více 5 

  5 až 14 11 

 zástupce ředitele internátní speciální školy 15 až 22 9 

  23 a více 8 

    

 12. Domovy mládeže   

 vychovatel   30 až 32 

 ředitel   10 

 zástupce ředitele nebo vedoucí vychovatel  17 až 20”. 

 

 

 

 
 

 

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy                                   

Č. j. 27 068/99-14                                                     V Praze 

dne  31. srpna 1999 

 

 

    

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují 

některé vnitroresortní předpisy 



 

Čl. 1 

Zrušují se tyto předpisy: 

 

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 .  

Výnos o učebních plánech škol pro mládež vyžadující zvláštní péče 

poskytujících                         základní vzdělání č. j. 16 250/75-201. 

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.  

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.  

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.  

Pokyny MŠMT k zabezpečení jednotného postupu při financování zahraničních 

aktivit č. j. 18 778/95-350.  

Oznámení MŠMT k Osnovám pomocné školy, Věstník MŠMT sešit 10/1995.  

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.  

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.  

 

 

Čl. 2 

 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. září 1999. 

 

 

Ministr:  

Mgr. Eduard Zeman, v. r.                                           

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Č.j.: 27 509/99 - 26 

        V Praze dne 30. srpna 1999 

 

 

 

Příkaz 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

č. 14  /1999 

 

 

k projektu “Školní mléko” a poskytování dotace pro posílení spotřeby mléka u 

žáků prvních a druhých tříd základních škol 
 

 

Ředitelům školských úřadů, 

ředitelům základních škol 
 

 

 

Význam konzumace mléka  a mléčných výrobků jako zdroje vápníku i jiných důležitých látek pro 

vyvíjející se dětský organizmus je neoddiskutovatelný.  Přesto v poslední době spotřeba mléka u naší  populace 

stále klesá. 

 Na posílení spotřeby mléka u školních dětí byl vypracován pro rok 1999 společný projekt Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zemědělství, který má umožnit dětem v 1. a 2. třídách základních 

škol zakoupit si za dotovanou cenu dvakrát týdně krabičku ochuceného nebo neochuceného mléka o objemu 250 

ml v kartónovém obalu s brčkem. Dotace na 1 krabičku mléka činí  3 Kč a děti si jedno balení budou moci 

zakoupit za 2,50 Kč. 

Dotace budou uhrazeny z prostředků uvolněných Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy na základě usnesení vlády č.  871/1999 ze dne 25.8.1999 k  nařízení vlády ze dne 

25.8.1999, kterým se stanoví pravidla pro poskytování dotace pro posílení spotřeby mléka u žáků prvních a 

druhých tříd základních škol, dodavatelům mléka (příslušným mlékárnám - v současné době vyhovují pokud se 

týká balení a ceny zatím pouze Jihočeské mlékárny a.s.  a Bohušovické mlékárny a.s.) Ministerstvem 

zemědělství.  

Výše uvedené mlékárny vzhledem k dlouhodobým dobrým zkušenostem pověřily organizačním 

zajištěním distribuce tohoto dotovaného “školního” mléka obecně prospěšnou společnost Laktea, která již 

několik let zajišťuje pro školy  dodávky mléka. Objednávky mléka a úhrada zmíněné částky 2,50 Kč za 

krabičku dotovaného mléka budou tedy prováděny prostřednictvím této společnosti. 

Účast škol na programu “Školní mléko” je sice žádoucí, ale je dobrovolná a k odběru mléka není možné 

děti v žádném případě nutit. 

Zároveň je nutno připomenout, že i nadále Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje a 

považuje za velice prospěšný mléčný program v základních školách a doporučuje, aby školy umožňovaly žákům 

všech tříd nákup různě ochuceného mléka za cenu bez dotace prostřednictvím o.p.s. Laktea v rámci akce “Školní 

mléko”, která probíhá již několik let. 

 

V souvislosti s uvedeným usnesením a nařízením vlády ukládám: 

 

1. Ředitelům školských úřadů: 

 



 neprodleně informovat ředitele základních škol všech zřizovatelů o podpoře programu “Školní mléko” ve 

školách od 1.září 1999 do 31. prosince 1999. 

 informovat ředitele škol o připravenosti ŠÚ k metodické a organizační pomoci, budou-li o ni školami 

požádáni 

 metodicky a organizačně pomáhat ředitelům základních škol v realizaci programu ”Školní mléko” a vytvořit 

podmínky pro maximální účast škol a žáků v tomto programu 

 

 

2. Ředitelům základních škol: 
 

 neprodleně informovat rodiče o možnostech a podmínkách nákupu dotovaného mléka pro děti v 1. a 2. 

třídách 

 informovat rodiče o výhodách programu “Školní mléko” a o významu konzumace mléka pro zdravý vývoj 

dětí 

 při zájmu rodičů o tento program kontaktovat o.p.s. Laktea, Dukelských hrdinů 18/973,  

170 00  Praha 7, tel. 02/66712812, 02/ 66712533 a dohodnout podmínky odběru mléka 

 organizačně zajistit distribuci mléka ve škole 

 zajistit, aby byl prodej mléka žákům prováděn podle podmínek uvedených v nařízení vlády 

( žáci 1. a 2. třídy, 1 krabička 2x týdně, cena 2,50 Kč) 

 pracovníkům, kteří se budou ve škole podílet na distribuci dotovaného mléka je možné zohlednit jejich 

činnost v nenárokových složkách mzdy z rozpočtu školy 

 

 

 

       Mgr. Eduard Zeman, v.r. 

        ministr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy 

 

Čj.: 28644/99-12 

         V Praze dne      září 1999 

 

 

 

 

 

 

P ř í k a z    m i n i s t r a    č.  16 /1999 

o zrušení Příkazu ministra č. 3/1994 

 

 

 

I.  z r u š u j i    Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 3/1994 k provádění kontrol 

na soukromých školách a zařízeních vydaný pod čj.: 12 179/94-2 ze dne 28. 2. 1994. 

 

 

II.  Tento příkaz nabývá účinnosti dnem 1. října 1999. 

 

 

      

 



                                                                                       Mgr. Eduard    Z e m a 

n, v.r. 

                                        ministr školství, mládeže 

                                                  a tělovýchovy  

 

 

 

________________________________________________________________ 

 

ČÁST METODICKÁ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY 

 

Učební plán 
 

Studijní obor: 78-42-M/003 Pedagogické lyceum 

 

Denní studium absolventů základní školy 

 

Schválilo   Ministerstvo   školství,   mládeže   a   tělovýchovy    České    republiky    

dne 25. 8. 1999, č.j. 27 374/99-23 s  platností  od  1.   září   1999   počínaje  1.   ročníkem 

    pro SPgŠ 

 

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1.- 4. 

roč. 

A. POVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY                                124   

1. Předměty povinného základu                                  97 

  Český jazyk a literatura                                  14 

  Cizí jazyk  I                                  12  

  Cizí jazyk  II                                    8  

  Občanská nauka                                    4 

  Dějepis                                    6 

  Zeměpis                                    4 

  Matematika                                  10 

  Fyzika                                    4  

  Chemie                                    3 

  Biologie                                    6 

  Výpočetní technika                                    4 

  Tělesná výchova                                    8 

  Pedagogika                                    4 

  Psychologie                                    4 

  Hudební výchova                                    2 

  Výtvarná výchova                                    2 

  Dramatická výchova                                    2 

2. Volitelné-specializace                                  12 

3. Disponibilní hodiny                                  15   

B.  NEPOVINNÉ  VYUČ.   PŘEDMĚTY  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Poznámky: 

1. Učební plán má umožnit školám, aby zařazením volitelných specializací a předmětů dosáhly pružnější 

profilace studia podle podmínek školy, možností vysokoškolského a vyššího odborného studia v regionu, 

zájmů a schopností žaků. Vedení školy vypracuje s respektováním dále uvedených poznámek konkrétní 

učební plán studijního oboru, a tím určí proporce předmětů v jednotlivých ročnících. 

2. Předměty povinného základu představují základ vzdělávání studijního oboru pedagogické lyceum, který je 

pro všechny školy závazný. V učebním plánu jsou u předmětů povinného základu stanoveny minimální počty 

hodin. 

3. Rozsah všech vyučovacích hodin povinných vyučovacích předmětů nesmí být nižší než 30 a nesmí 

přesáhnout 33 hodin v týdnu, a to v každém ročníku. Celkový minimální počet 124 hodin za 4 roky studia 

musí být dodržen. 

4. Předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk I, cizí jazyk II, matematika a tělesná výchova budou 

proporcionálně zastoupeny ve všech ročnících. Předměty hudební výchova, výtvarná výchova a dramatická 

výchova se vyučují v 1. ročníku. 

5. Od 2. ročníku si žák povinně volí jednu z níže uvedených specializací v minimální hodinové dotaci 12 hodin 

celkem. Specializace jsou otvírány jednak na základě zájmu žáků, jednak s respektováním možností školy. 

Specializace jsou hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, dramatická výchova, humanitní 

studia, živé jazyky. 

6. Ve specializaci živé jazyky žák studuje 2 cizí jazyky, které jsou uvedeny mezi předměty povinného základu. 

Jejich hodinová dotace uvedená v učebním plánu je však posílena o 12 hodin specializace tak, aby se 

každému jazyku vyučovalo minimálně16 hodin celkem; z toho jsou 4 hodiny určeny ke konverzaci a k práci 

s uměleckým a odborným textem.  

7. Disponibilní hodiny využije ředitel školy podle vlastního uvážení buď k posílení některého z vyučovacích 

předmětů uvedených v učebním plánu, nebo k zařazení dalších volitelných vyučovacích předmětů  podle 

zájmu žáků. Struktura těchto volitelných předmětů je v kompetenci ředitele školy, který také schvaluje jejich 

učební osnovy. 

8. Předmět tělesná výchova se vyučuje podle platných učebních osnov tělesné výchovy pro střední školy. Podle 

místních podmínek lze do učebního plánu zařadit třetí hodinu tělesné výchovy, která se nezapočítává do 

celkového počtu týdenních vyučovacích hodin. 

9. Počet vyučovacích hodin určených pro cvičení není v učebním plánu uveden. Rozsah cvičení ve vyučovacích 

předmětech se řídí charakterem vyučovacího předmětu. Ředitel školy je stanoví podle platných předpisů 

MŠMT a finančních možností školy. Při cvičení se třída dělí na skupiny v souladu s platnými předpisy 

BOZP. Nestanoví-li přípustnou velikost skupiny předpisy BOZP, hygienické předpisy apod., dělí se třída na 

skupiny podle podmínek a možností školy. 

10. V závěru 3. ročníku, popř. v průběhu 4. ročníku vypracují žáci ročníkovou práci na zvolené téma ve 

vybraném vyučovacím předmětu. 

11. Výběr, rozsah a učební osnovy nepovinných předmětů jsou v kompetenci ředitele školy. 

12. Lyžařský a sportovně-turistický kurz jsou určeny všem žákům. Další sportovní kurzy jsou závazné pouze pro 

žáky se specializací tělesná výchova; jejich rozsah a zaměření stanoví příslušná učební osnova. 

13. Ve 3. a 4. ročníku vykonají všichni žáci souvislou odbornou praxi v celkovém rozsahu 4 týdny. 

14. V příloze je uveden příklad učebního plánu s rozvržením předmětů povinného základu do jednotlivých 

ročníků. 

15. Pro výuku níže uvedených všeobecně vzdělávacích předmětů se používají tyto platné učební osnovy:  

      český jazyk a literatura         pro SOŠ         č.j.  25625 / 99-22 

      cizí jazyk I, II                       pro SOŠ        č.j.  18664/ 90-35 

      občanská nauka    pro SOŠ   č.j.   23212/ 98 - 23/230  

      zeměpis                                      pro SOŠ         č.j.  23093 / 99-22      

      matematika                                pro G         č.j.  17668 / 91-20 

      chemie                                  pro   SOŠ   č.j.  23212 / 98-23/230 

      výpočetní technika                pro  SOŠ    č.j.  25875 / 98-23 

      tělesná výchova                    pro SŠ        č.j.  19891 / 96-50 

      konverzace v cizím jazyce        pro SOŠ    č.j.  23213 / 98-23/230 

      práce s odborným cizojazyčným  textem  pro SOŠ     č.j.  23213 /98-23 230        

   

 V    současné   době  jsou ve  schvalovacím  řízení MŠMT návrhy  nových  učebních       



   osnov.  

 

Návrh využití týdnů v období září - červen 

 

Činnost Počet týdnů v ročníku 

 1. 2. 3. 4. 

 Vyučování dle rozpisu učiva 34 34 34 30 

 Lyžařský výcvikový kurz 1 - - - 

 Sportovně-turistický kurz - 1 - - 

 Pedagogická praxe - - 1-3 1-3 

 Příprava a zpracování  ročníkové práce - - 2 - 

 Maturitní zkouška - - - 2 

 Časová rezerva 5 5 1-3 2-4 

 CELKEM 40 40 40 37 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy 

č.j. 28 288/99 – 45 

 

 

Metodický pokyn k provedení § 7 odst. 4  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. 

 

 
Ustanovení § 7 odst. 4 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.,   ukládá soukromým školám, že doloží vynaložení zisku na 

výdaje na výchovu a vzdělávání, běžný provoz, popřípadě u speciálních škol a zařízení i na 

rehabilitaci potvrzené oprávněnou osobou (dále jen auditor). K tomu vydává Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy ( dále jen “MŠMT”) tento metodický pokyn:   

 

 
      Čl. I 

Předložení zprávy auditora 

 

(1) Soukromá škola,  předškolní a  školské  zařízení  (dále jen “soukromá škola”),  která  

ve  školním roce  1999/2000 pobírá zvýšenou dotaci na základě § 6 odst. 5 písm. c) nařízení 

 vlády, předloží příslušnému školskému úřadu do 10. 8. 2000 zprávu auditora v rozsahu a 

 struktuře  uvedené v  čl. II odst. 2  tohoto  pokynu,  ověřující  použití  zisku za rok 

1999.  Toto ověření bude rozhodné pro posouzení oprávněnosti čerpání zvýšené 

dotace za  září  až prosinec 1999.  

 

  (2) Soukromá škola  předloží  příslušnému  školskému úřadu do 10. 8. 2001 zprávu 

auditora  ověřující   použití  zisku  za  rok  2000.  Toto  ověření   bude  rozhodné   

pro   posouzení  oprávněnosti čerpání zvýšené dotace za období leden až srpen 2000, 



popřípadě za září až  prosinec 2000, pokud bude soukromá škola čerpat zvýšenou dotaci na 

základě § 6 odst.5  písm. c) nařízení vlády ve školním roce 2000/2001. 

 

 

     Čl. II 

Smlouva soukromé školy s auditorem 

 

Soukromá škola uzavře smlouvu s auditorem v písemné formě, která bude obsahovat 

zejména: 

 

a) označení smluvních stran; 

b) předmět smlouvy; 

 

Auditor provede podle auditorských směrnic Komory auditorů ČR, zejména podle směrnice 

Komory auditorů ČR č. 14 - Zpráva auditora pro zvláštní účely: 

 

1. ověření správné výše nákladových a výnosových účtů účetní jednotky (soukromé školy) za 

ověřované účetní období, 

2. přezkoušení přiměřenosti výše jednotlivých nákladových a výnosových položek, 

3. prověření účelného vynaložení peněžních prostředků, 

4. ověření souladu rozhodnutí valné hromady nebo jiného oprávněného orgánu o rozdělení 

zisku za auditované období se zaúčtováním v následujícím období, 

5. přezkoušení splnění podmínek použití zisku ověřovaného účetního období, 

6. přezkoušení splnění podmínek použití zisku vytvořeného v dřívějších obdobích, kdy již 

soukromá škola podepsala smlouvu na zvýšenou dotaci podle § 6 odst.5 písm. c) nařízení 

vlády; 

 

c) termín předání zprávy auditora: 

 

Auditor je povinen objednavateli předložit zprávu auditora nejpozději do 31.7. kalendářního 

roku následujícího po ověřovaném roce; 

 

d) povinnosti subjektů; 

e) smluvní cena; 

f) datum podepsání smlouvy; 

g) podpisy obou smluvních stran. 

 

 

Čl. III 

 Struktura a rozsah zprávy auditora 
 

 Zpráva auditora pro zvláštní účely podle směrnice č. 14 Komory auditorů ČR, platné 

od 1. ledna 1998, má obsahovat následující základní části: 

 

a) název zprávy auditora: 

 

Zpráva auditora z auditu nákladových a výnosových účtů a vynaložení dosaženého 

hospodářského výsledku k 31.12. xxxx podle §7 odst. 4 nařízení vlády č. 324/1996 Sb., 

kterým se stanoví podmínky a výše  poskytování dotací soukromým školám, předškolním a 

školských zařízením, ve znění nařízení vlády č. 321/1998 Sb. 



 

b) úvod - specifikace ověřovaných skutečností: 

 

Na základě smlouvy mezi účetní jednotkou (její název) a auditorskou firmou (její název) 

byl proveden audit nákladových a výnosových účtů k 31.12. xxxx, v případě dosaženého 

zisku i jeho vynaložení na výchovu a vzdělávání, běžný provoz soukromé školy; 

 

c) označení adresáta: 

 

1. název účetní jednotky, 

2. adresa, 

3. IČO; 

 

 

 

d) výše dosaženého zisku, případně ztráty k 31.12. xxxx; 

e) popis rozsahu ověření: 

1. odvolávky na použité auditorské směrnice, standardy nebo použité postupy,  

2. rozsah ověření:  

 

Auditor provede standardním způsobem upraveným zejména zákonem o auditorech, řádem 

Komory auditorů ČR, auditorskými směrnicemi, obchodním zákoníkem a zákonem o 

účetnictví následující ověření: 

1. ověření správné výše nákladových a výnosových účtů účetní jednotky (soukromé 

školy) za ověřované  účetní období, 

2. přezkoušení přiměřenosti výše jednotlivých nákladových a výnosových položek, 

3. prověření účelného vynaložení peněžních prostředků, 

4. ověření souladu rozhodnutí valné hromady
1)

 o rozdělení zisku za auditované období se 

zaúčtováním v následujícím období, 

5. přezkoušení splnění podmínek použití zisku ověřovaného účetního období, 

6. přezkoušení splnění podmínek použití zisku vytvořeného v období, kdy již soukromá 

škola čerpala zvýšenou dotaci dle § 6 odst. 5 písm. c) nařízení vlády; 

 

f) definování odpovědnosti vedení účetní jednotky a odpovědnosti auditora; 

 

g) stanovisko auditora: 

 

Auditor vydá stanovisko, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že nákladové a výnosové účty 

ve všech významných ohledech věrně zobrazují vykazovaný hospodářský výsledek 

společnosti (název) k 31.12. xxxx v souladu se zákony a účetními  předpisy platnými v České 

republice. Rozdělení hospodářského výsledku za účetní období xxxx a použití zisku roku 

xxxx
2)

 odpovídá závazku školy k vynaložení celého svého zisku za příslušný kalendářní rok 

na výdaje na výchovu a vzdělávání, běžný provoz, popřípadě u speciálních škol a zařízení i na 

rehabilitaci, ve smyslu § 6 odst. 5 písm. c) nařízení vlády. 

Výrok auditora bude vyjádřen standardně podle auditorské směrnice č. 3 - Zpráva a výrok 

auditora, a to jako: 

  

1. výrok bez výhrad, 

2. výrok s výhradou, 

3. odmítnutí výroku,  



4. záporný výrok. 

 

V případě, že auditor zjistí podstatné nedostatky, které vedou k vydání výroku s výhradou, 

odmítnutí výroku nebo záporného výroku, uvede jejich specifikaci, včetně rozsahu vlivu na 

hospodářský výsledek, náklady, případné výnosy v tisících Kč; 

 

h) datum zprávy, ke kterému byla vyhotovena: 

 

Auditor musí datovat a podepsat zprávu auditora k datu dokončení auditu, který také zahrnuje 

postupy vztahující se ke skutečnostem, jež nastaly do data vyhotovení zprávy; 

 

i) jméno a číslo dekretu auditora, popřípadě obchodní jméno, číslo licence a podpis. 

Čl. IV 

Termíny vyhotovení zprávy auditora 
 

Auditor vyhotoví “Zprávu z auditu nákladových a výnosových účtů a vynaložení 

dosaženého hospodářského výsledku k 31.12. xxxx” a je povinen ji předat ověřované účetní 

jednotce nejpozději do 31.7. roku následujícího po ověřovaném roce. Vzhledem k tomu, že 

předmětem ověření auditora je podle čl. III  písm. d) smlouvy mezi školou a auditorem 

ověření souladu rozhodnutí valné hromady
1)

 o rozdělení zisku za auditované období se 

zaúčtováním v následujícím období, je soukromá škola povinna předložit auditorovi zápis 

z valné hromady, popřípadě obdobný dokument, se všemi náležitostmi o rozdělení 

hospodářského výsledku v dostatečném předstihu tak, aby mohl vyjádřit svůj názor. Zprávu 

auditora škola doručí školskému úřadu do 10. 8. roku následujícího po ověřovaném roce. 

 
Čl. V 

Klasifikace výsledku ověření auditorem pro potřeby MŠMT 
 

(1) Výrok bez výhrad vydá auditor, pokud nákladové a výnosové účty ve všech významných 

     ohledech  věrně  zobrazují vykazovaný  hospodářský  výsledek  společnosti  

v souladu  se 

     zákony  a  účetními   předpisy  platnými  v České  republice  a  rozdělení   

hospodářského  

     výsledku za sledované účetní období splňuje požadavky pro získání zvýšené dotace 

podle 

     § 6 odst. 5. písm. c) nařízení vlády. V tomto případě škola splnila podmínku,  ke  které 

se 

     zavázala ve smlouvě o poskytnutí zvýšené dotace. 

 

(2) Výrok s výhradou vyjádří auditor v tom případě, dojde-li k  závěru, že  výrok  bez 

výhrad  

     nelze  vyjádřit, a  současně  vliv  nesouhlasu  s vedením  nebo  omezení   rozsahu  

není tak 

     zásadní, aby vyžadoval odmítnutí výroku nebo záporný výrok. V tomto  případě 

rozhodne 

     oprávněnosti čerpání dotace MŠMT (nebo  jím  pověřený  školský  úřad). Pro  

rozhodnutí  

     je  určující   počet   výhrad,  specifikace   předmětu   výhrad  a   dopad   

předmětu  výhrad  

     uvedených ve zprávě auditora. 



 

(3) Odmítnutí výroku vyjádří auditor v tom případě, je-li dopad omezení rozsahu auditu tak 

     zásadní, že auditor  nebyl schopen  získat  dostatečné  důkazní  informace, a  proto  

není 

     schopen vyjádřit výrok k předmětu auditu. Na základě tohoto výroku auditora je čerpání 

     zvýšené  dotace  hodnoceno jako neoprávněné použití či zadržení prostředků ze 

státního 

     rozpočtu se všemi důsledky, které vyplývají z § 30 odst. 1 zákona ČNR č. 576/1990 Sb.,  

     pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí v ČR. 

 

(4) Záporný výrok vyjádří auditor v  tom případě, je-li dopad nesouhlasu s účetní jednotkou  

     tak  zásadní,  že auditor dojde k závěru, že výhrada ve zprávě není přiměřená 

k vystižení 

     zavádějícího charakteru nebo nesprávnosti účetnictví. Tímto výrokem auditora je použití 

     dotace  též  klasifikováno  jako  neoprávněné  použití  či zadržení prostředků ze 

státního 

     rozpočtu  se  všemi  důsledky,  které vyplývají z § 30 odst. 1 zákona č. 576/1990 Sb., 

ve  

     znění pozdějších předpisů.  

 

Výdaje soukromé školy spojené s úhradou nákladů za zprávu auditora ve smyslu čl. III, IV, 

V, jsou výdaje, které lze hradit z dotace podle § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 324/1996 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

 

Čl. VI 

Závěrečná ustanovení   

 

 Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1.září 1999. 

 

 

 

       Ing. Zdeněk Bernard v.r. 

        vrchní ředitel 

       sekce ekonomické 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

1) U organizací, které nemají valnou hromadu se tím rozumí takový orgán, který má ze 

zákona nebo stanov nebo jiných obdobných dokumentů právo o rozdělení zisku 

rozhodnout. 

2) Stanovisko auditora o použití zisku za dřívější období se ve zprávě auditora uvede 

v případě, že v auditovaném roce dochází k použití zisku vytvořeného v období, kdy se 

škola zavázala k jeho vynaložení na výchovu a vzdělávání, popř. k použití výše 

jmenovaného zisku dochází v meziobdobí provádění auditu nákladových a výnosových 

účtů (tj. v době, kdy více jak na dva školní roky došlo k přerušení smluvního vztahu o 

zvýšené dotaci z titulu použití dosaženého zisku na výdaje na výchovu a vzdělávání). 
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Příloha č.1 

 

Komentář k metodickému pokynu 
 

1. Časové hledisko ověřovaného období 

 

Při ověření auditora, které souvisí s potvrzením vynaložení zisku na výchovu a 

vzdělávání, je podstatným kritériem časové období, za které auditor vyjadřuje názor. 

Soukromá škola, které byla poskytnuta zvýšená dotace, je povinna předložit zprávy auditora 

za dvě účetní období. Tato nutnost vyplývá z rozdílného časového horizontu účetního období 

a školního roku. To znamená, bude-li poskytnuta zvýšená dotace dle § 6 odst.5 písm.c) 

nařízení vlády č. 324/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů například na školní rok 

1999/2000, bude podléhat ověření auditorem kalendářní rok 1999 i rok 2000. Auditor 

vyhotoví “ zprávu z auditu nákladových a výnosových účtů a vynaložení dosaženého 

hospodářského výsledku k 31.12. 1999” a v následujícím roce “ zprávu z auditu nákladových 

a výnosových účtů a vynaložení dosaženého hospodářského výsledku k 31.12. 2000”. 

 

 V případě, že soukromá škola přeruší smluvní vztah o poskytnutí zvýšené dotace dle § 

6 odst. 5písm. c) nařízení vlády č. 324/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů na dva a více 

školních roků a pak opětovně zažádá o zvýšenou dotaci se zavázáním se vynaložit vytvořený 



zisk na výchovu a vzdělávání, auditor v nejbližším sledovaném roce ověřuje i vynaložení 

zisku vytvořeného v obdobích, na která byla poskytnuta uvedená zvýšená dotace. 

 

Například: soukromé škole byla poskytnuta na školní rok 1999/2000 zvýšená dotace dle výše 

uvedeného nařízení vlády. Auditor provedl audit nákladových a výnosových účtů a ověřil 

rozdělení dosaženého hospodářského výsledku za rok 1999 a rok 2000. Na následující školní 

roky 2000/2001 a 2001/2002 soukromá škola nežádala o výše uvedenou zvýšenou dotaci.Ve 

školním roce 2002/2003 se škola opět zaváže vynaložit dosažený zisk na výchovu a 

vzdělávání a dotace je jí poskytnuta. Auditor pak musí ověřit nejen údaje za období 2002 a 

2003, ale i případné vynaložení zisku vytvořeného školou v letech 1999  a 2000 na výchovu 

a vzdělávání. Tímto způsobem bude možné zamezit vynakládání zisku mimo výchovu a 

vzdělávání v letech, v nichž nedochází k ověřování vynaložení zisku auditorem. 

 

2. Ověření výše hospodářského výsledku, jeho rozdělení a použití na výchovu a 

vzdělávání  

 

 Auditor ověří správnost zaúčtování  nákladových a výnosových položek, posoudí 

přiměřenost jejich výše a zhodnotí, zda účel vynaložených peněžních prostředků je v souladu 

s předmětem činnosti účetní jednotky. 

 Po ověření správné výše dosaženého hospodářského výsledku následuje pro splnění 

podmínky dle § 6 odst.5 písm.c) nařízení vlády č. 324/1996 sb., ve znění pozdějších předpisů 

v případě dosažení zisku, i prověření jeho zpětného vynaložení na výchovný a vzdělávací 

proces. Protože soukromé školy mohou nabývat různou právní formu, bude i postup pro 

rozdělení zisku u jednotlivých právních forem odlišný. 

 

 

 

2.1  Právní formy společností 

 

 

2.1.1  Společnost s ručením omezeným ( s. r. o.) a  akciová společnost (a. s.) 

 

Společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti mají dle § 67 zákona č. 513/91 

Sb., obchodní zákoník povinnost vytvořit a doplňovat z čistého zisku rezervní fond. U 

společnosti s ručením omezeným je výše této povinnosti stanovena v roce, v němž poprvé 

zisk vytvoří, v rozmezí nejméně 10% (20%) z čistého zisku, ne více jak 5% (10%) z hodnoty 

základního jmění. V dalších letech se pak ročně doplňuje rezervní fond nejméně 5% (5%) 

z čistého zisku až do dosažení 10% (20%) základního jmění. Povinnosti tvorby rezervního 

fondu z čistého zisku jsou u akciové společnosti shodné se společností s ručením omezeným, 

výše limitních hodnot je uvedena v závorkách. 

 Pro soukromé školy, jež mají právní formu společnosti s ručením omezeným a akciové 

společnosti, tedy při rozdělení zisku z výše uvedeného vyplývá nejprve uhradit případnou 

ztrátu minulých let a doplnit rezervní fond do zákonné výše. Zbylý zisk pak může být 

převeden na nerozdělený zisk minulých let, popř. mohou být tvořeny fondy. Tyto kroky musí 

být v souladu s rozhodnutím valné hromady společníků (akcionářů). Aby však byla splněna 

podmínka vynaložení zisku na výdaje na výchovu a vzdělávání, nesmí být dosažený zisk ani 

jeho část vyplacena společníkům jako podíl na zisku, ani akcionářům ve formě dividend, 

nesmí být proplaceny odměny členům statutárních orgánů a vytvořené fondy použity na jiné 

účely, než které souvisí s výchovou a vzděláváním. 

 



 Případná ztráta obchodní společnosti je pokryta buď z rezervního fondu, či 

z nerozděleného zisku minulých popřípadě budoucích let. 

 

2.1.2  Veřejná obchodní společnost (v. o. s.) 

 

 Vytvořený zisk nesmí být rozdělen mezi společníky tak, jak to umožňuje § 82 zákona 

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Nevytváří povinně rezervní fond. Ostatní podmínky pro 

rozdělení zisku jsou shodné s podmínkami obchodních společností. 

 

2.1.3  Obecně prospěšná společnost (o. p. s.) 

 

Jde o právnickou osobu dle občanského zákoníku § 18 odst. 2 písm. d), která 

poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele 

stejných podmínek. Ze zákona  je pro obecně prospěšné společnosti dáno, že hospodářský 

výsledek nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, členů jejich orgánů nebo zaměstnanců, 

naopak musí být použit k zajištění jejího hlavního účelu. Tyto zákonně stanovené podmínky 

pro tuto právní formu plně odpovídají požadavkům vynaložení zisku na výchovný a 

vzdělávací proces. 

 

2.1.4  Zájmové sdružení právnických osob 

 

Jedná se o právnickou osobu dle § 20 písm. f) až 21 písm. j) zákona č. 40/1964 Sb., 

občanského zákoníku. Rozdělení zisku by mělo být zakotveno ve stanovách, které schvalují 

zakladatelé nebo ustavující členská schůze. Nevytváří povinně rezervní fond. Ostatní 

podmínky pro rozdělení zisku jsou shodné s podmínkami obchodních společností. 

 

 

2.2 Účetní hledisko 

 

Všechny právní formy společností musí od roku, kdy se zavázaly vynaložit dosažený zisk na 

výchovu a vzdělávání, vést účty příslušných fondů a účet nerozděleného zisku minulých let na 

samostatných analytických účtech. U nevýdělečných organizací, jež se řídí účtovou osnovou a 

postupy účtování stanovené opatřením FMF čj. V/20 531/1992, doporučujeme účet 932 - 

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let analyticky oddělovat dle jednotlivých roků. 
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 Příloha č. 2 

 

Poznatky 

vyplývající z ověření  “metodiky k § 7 odst. 4 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.”, na vybraných soukromých 

školách a 

 

          doporučení 

 



k zabezpečení hlavních podmínek pro vyhotovení zprávy auditora. 

 

1. Valná hromada 

 

Z ověření “metodiky” na vybraných soukromých školách vyplývá, že jedním 

z největších problémů je neplnění všech podmínek, stanovených zákonem č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník v platném znění, týkajících se valných hromad. Vzhledem k tomu, že 

jednou z povinností valné hromady je projednání a schválení výsledku hospodaření a 

schválení rozdělení zisku či úhrady ztráty, může být nesplnění povinností daných zákonem 

jednou z příčin neplatnosti usnesení valné hromady. 

 

1.1. Nejdůležitější náležitosti  týkající se valných hromad 

 

Společnost s ručením omezeným 

 

a) zaslání písemných pozvánek všem společníkům s uvedením termínu, místa konání a 

programu valné hromady nejméně 15 dní před termínem jejího konání (§127) 

b) požádat  o svolání valné hromady mohou jen společníci, jejichž vklady do základního 

jmění převyšují 10% základního jmění společnosti (§ 129) 

c) přítomnost společníků na valné hromadě, reprezentující alespoň polovinu hlasovacích práv 

pro usnášeníschopnost valné hromady. 

 

Akciová společnost 

 

a) zaslání písemných pozvánek s uvedením termínu, místa konání a programu valné hromady 

všem akcionářům vlastnícím akcie na jméno a zveřejnění těchto údajů ve sdělovacích 

prostředcích, pokud jsou vydány akcie na majitele nejméně 30 dní před dnem konání valné 

hromady (§ 184) 

b) přítomnost akcionářů, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá  hodnota činí nejméně 30% 

základního jmění společnosti, pokud stanovy nestanoví, jinak nutných pro 

usnášeníschopnost valné hromady (§ 185) 

c) náležitosti zápisu z valné hromady (§ 188) 

d) zápis z valné hromady akcionářů podepsán zapisovatelem, předsedajícím a dvěma 

ověřovateli. 

 

 

 

Ostatní společnosti 

 

nutné kroky ke svolání orgánu, který rozhoduje o schválení hospodářského výsledku a 

rozdělení zisku a náležitosti zápisu o tomto rozhodnutí vyplývají ze zákonů, na základě 

kterých byla společnost zřízena, tj. Občanský zákoník, Obchodní zákoník. 

Nesplnění podmínek, stanovených zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník 

v platném znění, je závažné z toho důvodu, že každý akcionář, společník, jednatel nebo člen 

dozorčí rady může dle § 131 tohoto zákona požádat do 3 měsíců od data konání valné 

hromady soud, aby vyslovil neplatnost valné hromady, pokud je v rozporu s platnými 

předpisy, společenskou smlouvou, popř. stanovami společnosti. Mohlo by se tedy stát, že 

usnesení valné hromady by bylo neplatné a auditor by nemohl vyjádřit výrok k předmětu 

auditu, neboť musí  ověřit i rozdělení hospodářského výsledku. 

 



 Pokud by bylo možné zpochybnit usnesení valné hromady nebo obdobného orgánu, 

bude záležet na auditorovi, jak v konkrétním případě posoudí míru rizika a bude na tuto 

skutečnost reagovat ve svém výroku.  

 

 

2. Hledisko účetní 

 

 Z rozdílné právní formy účetních jednotek vyplývá i rozdílná účtová osnova, kterou 

musí účetní jednotka respektovat. 

 

Akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným účtují podle účtové osnovy a 

postupů účtování pro podnikatele (opatření FMF č.j. V/20 100/1992 Sb.), kde účty 

hospodářského výsledku a jednotlivých fondů patří do 4. účtové třídy. 

 

Všechny právní formy společností mají dle metodiky povinnost od roku, kdy se 

zavázaly vynaložit dosažený zisk na výchovu a vzdělávání, vést účty příslušných fondů a účet 

nerozděleného zisku minulých let na samostatných analytických účtech. 

 

 Občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace, které účtují podle účetní osnovy a 

postupů účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace 

(opatření č.j. V/20 531/1992 Sb.) používají společného účtu 932 - Nerozdělený zisk, 

neuhrazená ztráta minulých let pro vytvořený zisk či ztrátu. Opět je nutné tento účet a účty 

fondů vedené v účtové skupině 91 od roku, ve kterém se škola zavázala vynaložit dosažený 

zisk na výchovu a vzdělávání, analyticky oddělovat pro příslušné roky. 

 

 Obecně prospěšné společnosti účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro 

obecně prospěšné společnosti (opatření MF ČR č.j. 283/71 700/1995 Sb.). Tato účtová osnova 

využívá účtovou třídu 9 pro účty jednotlivých fondů, účet hospodářského výsledku apod.  

Vytvořený hospodářský výsledek se zaúčtuje na účet 931 - Hospodářský výsledek ve 

schvalovacím řízení a na základě rozhodnutí správní rady se přeúčtuje zpravidla na účet 932 - 

Neuhrazená ztráta minulých let. Účtová osnova pro tyto společnosti nedisponuje účtem, který 

by měl charakter účtu nerozděleného zisku. V případě jeho dosažení se jím pokrývá 

neuhrazená ztráta minulých let, popř. se převádí na rezervní fond. Opět i tady se doporučuje 

analytické oddělení účtů za jednotlivá účetní období. 

 

Uvedená opatření by měla být realizována již pro účetní období 1999, jinak by došlo 

k určitému omezení auditora v jeho činnosti. 

 

Soukromá škola ověřovaná auditorem by měla připravit účetní závěrku do 31.3. následujícího 

roku po roce ověřovaném, aby mohla být včas svolána valná hromada společníků (akcionářů), 

která schválí účetní závěrku, rozdělení zisku či úhradu ztráty.  

 

Dále je nezbytné, aby soukromé školy měly střediskově nebo analyticky oddělenu jinou 

činnost, pokud ji provozují, od činnosti školské. 

  

3. Audit účetní závěrky a zpráva auditora 

 

 Vzhledem k tomu, že se nejedná  o “klasický audit účetní závěrky” tak, jak jej 

definuje zákon o účetnictví, ale o provedení specializovaného  ověření dle směrnice č. 14 

Komory auditorů ČR, pak v případě, že je účetní závěrka školy auditovaná dle zákona o 



účetnictví, může takovou zprávu vystavit auditor provádějící audit, nebo ji zahrnout do své 

zprávy z řádného auditu účetní závěrky. Musí však dojít k rozšíření předmětu auditu účetní 

závěrky, a to minimálně o ověření rozdělení zisku v následném období a ověření použití zisku 

na výchovný a vzdělávací proces. 

 Je nutné, aby se soukromé školy řádně připravily na audit, projednaly podrobně 

s auditorem průběh auditu a jeho požadavky na dokumentaci a rozsah spolupráce školy 

s auditorem. 
 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 

ČÁST OZNAMOVACÍ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Dodatek k Seznamu povinné dokumentace škol a školských zařízení pro školní rok 1999/2000, č.j. 24 

021/98-20, uveřejněný ve Věstníku MŠMT č. 10/1998 

 

Čj. 27 792/99-20 

 

Gymnázia, střední odborné školy, střední odborná učiliště, učiliště, centra odborné přípravy a 

integrované střední školy (studium denní a při zaměstnání) 

 V souvislosti s přijetím zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, který vstoupil v platnost 1.1.1999, 

dochází ke změně tiskopisu přihlášky na vysokou školu. Přihláška č. SEVT 49 150 1 pozbývá platnosti a 

počínaje školním rokem 1999/2000 je nahrazena přihláškou  

č. SEVT 49 145 0. 

 

 

Ostatní školská zařízení 

deník výchovné skupiny-pro školní rok 1999/200 v platnosti SEVT 49 461 0 a SEVT 49 461 1 

 

 

 

V Praze dne 7.9.1999     PaedDr. Jaromír Krejčí v.r. 

     ředitel odboru koncepce a rozvoje školské soustavy 

 

 

 

 

   

Seznam povinné dokumentace škol a školských zařízení 
   

č.j.  26 348/99-20   

   

   

Tiskopisy  platné  pro školní rok 2000/2001  a vysvědčení středních škol pro školní rok 1999/2000 dle   

     § 38a zákona č. 29/1984 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 45b zákona  

     č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.   

   

Seznam dokumentace je každoročně aktualizován a uveřejňován ve Věstníku MŠMT ČR. Změny v  

     textové části tiskopisů budou každoročně uváděny v Seznamu povinné dokumentace škol a v kup-  



     ních smlouvách SEVT. V případě nepodstatných změn zůstane evidenční číslo SEVT nezměněno 

     a tiskopisy budou v platnosti do vyčerpání zásob, v případě zásadních změn dochází k přečíslování  

     evidenčního čísla SEVT (změna poslední číslice) a tiskopisy s původním evidenčním číslem budou  

     zrušeny.   

   

Drobné odlišnosti jednotlivých verzí dokumentace škol je možné rozlišit podle data tisku, které je  

     umístěno na 1. straně tiskopisu v úrovni objednacího čísla SEVT.   

   

V souvislosti se změnou letopočtu končí platnost tiskopisů vysvědčení ročníkových i závěrečných 

     s předtištěným letopočtem 19.. . Na ostatních tiskopisech dokumentace škol je možné před- 

     tištěný letopočet přeškrtnou a uvést správný údaj.   

   

   

Rozdělení tiskopisů do tří oblastí   

     1) Tiskopisy bez číselného označení - vedení dokumentace ukládá zákon, forma není určena 

     (rozhodnutí o zařazení do sítě škol, školní řád, rozvrh hodin,...)    

     2) Tiskopisy vzor SEVT - alternativní formou schválených tiskopisů SEVT jsou výstupy z počítače  

     na kancelářský papír a tiskopisy ostatních vydavatelství za předpokladu, že bude dodržen  

     schválený vzor SEVT. Platnost od školního roku 1998/99. (třídní knihy, třídní výkazy, protokoly,...) 

     3) Tiskopisy vysvědčení - pouze na předtištěných formulářích SEVT   

   

Počítačové zpracování třídních výkazů (gymnázia, SOŠ) a katalogových listů (ZŠ, SOU, OU, U) je  

     možné za předpokladu, že bude paralelně vytvářena tištěná forma dokumentů a dodržena věcná 

     shoda počítačového a ručního zpracování tiskopisů.   

     Pro usnadnění tisku třídních výkazů (katalogových listů) je možné vytvořit každé pololetí souhrnnou  

     tabulku hodnocení prospěchu a chování třídy a na závěr studia nebo při přestupu žáka na jinou  

     školu doplnit jednotlivým žákům hodnocení prospěchu a chování.   

    Tabulky hodnocení třídy se stanou součástí dokumentace a budou rovněž archivovány. 

     Poznámky, které nebudou psány ručně, opatří třídní učitel parafou.   

     Platnost od školního roku 1999/2000.    

   

   

Základní školy, zvláštní školy a pomocné školy   

   

rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol   

třídní kniha pro 1. stupeň ZŠ vzor SEVT 49 210 0 

třídní kniha pro 2. stupeň ZŠ vzor SEVT 49 230 0 

třídní výkaz pro l. stupeň ZŠ vzor SEVT 49 211 0 

třídní výkaz pro 2. stupeň ZŠ vzor SEVT 49 231 0 

výpis z třídního výkazu pro l. stupeň ZŠ vzor SEVT 49 239 0 

výpis z třídního výkazu pro 2. stupeň ZŠ vzor SEVT 49 240 0 

výkaz a třídní kniha zdravotní tělesné výchovy vzor SEVT 49 121 0 

katalogový list žáka pro l. stupeň ZŠ vzor SEVT 49 211 1 

katalogový list žáka pro 2. stupeň ZŠ vzor SEVT 49 231 1 

třídní kniha pro  ZVŠ a PŠ vzor SEVT 49 271 0 

třídní výkaz pro ZVŠ  a PŠ vzor SEVT 49 272 0 

katalogový list žáka ZVŠ vzor SEVT 49 276 0 

katalogový list žáka PŠ - pokračování vzor SEVT 49 277 0 

katalogový list žáka PŠ vzor SEVT 49 275 0  

záznamy o práci v nepovinném předmětu, zájmovém útvaru- obal vzor SEVT 49 333 0 

záznamy o práci v nepovinném předmětu, zájmovém útvaru - vložka vzor SEVT 49 333 1 

přihláška ke studiu ve střední škole vzor SEVT 49 149 0 

přihláška ke studiu ve střední umělecké škole, konzervatoři vzor SEVT 49 147 1 

protokol o komisionální zkoušce pro ZŠ vzor SEVT 49 203 0 

docházkový sešit (pro ŠD a ŠK) pro nepravidelnou docházku žáků -  A 4  vzor SEVT 49 186 1 



docházkový sešit (pro ŠD a ŠK) pro nepravidelnou docházku žáků -  A 5  vzor SEVT 49 183 1 

přehled výchovně vzdělávací práce  ŠD a ŠK vzor SEVT 49 185 1 

rozvrh hodin podle tříd   

rozvrh hodin pro 1. Stupeň   

rozvrh hodin pro 2. Stupeň   

protokoly a záznamy o provedených kontrolách   

školní řád   

záznamy z pedagogických nebo uměleckých rad   

kniha úrazů   

   

vysvědčení pro l. stupeň ZŠ  SEVT 49 212 0 

vysvědčení pro l. stupeň ZŠ - slovní hodnocení - l list A4 s linkami  SEVT 49 216 0 

vysvědčení pro l. stupeň ZŠ - slovní hodnocení - l list A4 bez linek  SEVT 49 218 0 

vysvědčení pro l. stupeň ZŠ - slovní hodnocení - dvoulist A4   SEVT 49 217 1 

vysvědčení pro 2. Stupeň ZŠ                                                SEVT 49 232 1 

vysvědčení pro 2. Stupeň ZŠ - pro školy s rozšířenou výukou jazyků   SEVT 49 233 0 

vysvědčení pro 2. Stupeň ZŠ - slovní hodnocení - dvoulist A4   SEVT 49 219 1 

vysvědčení pro 1.a 2.stupeň ZŠ - slovní hodnocení - dvoulist A4    SEVT 49 222 0 

       - bez předepsaných předmětů   

vysvědčení o ukončení kurzu základního vzdělání - denní studium  SEVT 49 220 0 

vysvědčení o ukončení kurzu základního vzdělání - individuální studium  SEVT 49 221 0 

vysvědčení pro l.- 9. Ročník  ZVŠ  SEVT 49 273 0 

vysvědčení pro  ZVŠ - slovní hodnocení - dvoulist A4  SEVT 49 269 0 

vysvědčení pro pomocnou školu  SEVT 49 270 1 

osvědčení o docházce do přípravného stupně pomocné školy  SEVT 49 274 0 

polská verze vysvědčení   

   

další dokumentace pod písm. i, j, l § 38a novely školského zákona 138 Sb., stanovena jinými právními  

     Předpisy   

   

Informace    

Nově zavedený tiskopis vysvědčení pro slovní hodnocení pro 1.a 2. stupeň základních a speciálních  

     škol bez předtištěných předmětů SEVT 49 222 0 (dvojlist, obdoba vysvědčení SEVT 49 216 0) 

Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ, ZvŠ, SpŠ (SEVT 49 243 1) - tiskopis vyřazen z povinné  

     dokumentace škol, protože použití nevyplývá ze zákona. V nabídce vydavatelství SEVT tiskopis   

     zůstává i nadále.   

Zápisový lístek pro žáka k  docházce do ŠD a ŠK (SEVT 49 184 0) - tiskopis vyřazen z povinné  

     dokumentace škol, protože použití nevyplývá ze zákona. V nabídce vydavatelství SEVT tiskopis   

     zůstává i nadále.   

Upozornění   

U výtisků katalogových listů žáka 2. stupně ZŠ, datum tisku I/99, došlo nedopatřením k tiskové chybě   

    v čísle SEVT. Tyto tiskopisy mají číslo SEVT 49 231 0.   

Základní umělecké školy   

   

rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol   

třídní kniha pro skupinové vyučování vzor SEVT 49 367 0 

třídní kniha pro individuální výuku-hudební obor vzor SEVT 49 473 0 

kmenový výkaz individ.vyučovaných žáků ke třídní knize pro individ. výuku vzor SEVT 49 368 0 

    - tiskový papír   

kmenový výkaz individ.vyučovaných žáků ke třídní knize pro individ. výuku vzor SEVT 49 368 1 

    - karton   

výkaz žáků a vyučovaných hodin vzor SEVT 49 477 0 

katalog o průběhu studia - hudební obor vzor SEVT 49 369 0 

katalog nastudovaných skladeb a veřejných vystoupení - obal vzor SEVT 49 480 1 

katalog nastudovaných skladeb a veřejných vystoupení - vložka vzor SEVT 49 481 1 



katalog o průběhu studia - výtvarný obor vzor SEVT 49 484 0 

katalog o průběhu studia - taneční obor vzor SEVT 49 485 0 

katalog o průběhu studia - literárně dramatický obor vzor SEVT 49 487 0 

přihláška na ZUŠ vzor SEVT 49 365 0 

protokol o přijímání žáků a komisionálních zkouškách vzor SEVT 49 478 0 

rozvrh hodin podle žáků a vyučovaných předmětů   

školní řád   

záznamy z pedagogických nebo uměleckých rad   

kniha úrazů   

protokoly a záznamy o provedených kontrolách   

   

Vysvědčení  SEVT 49 363 0 

závěrečné vysvědčení  SEVT 49 364 0 

potvrzení  (o návštěvě přípravného studia )  SEVT 49 489 0                     

   

další dokumentace pod písm. i, j, l § 38a novely školského zákona 138 Sb., stanovena jinými právními  

     Předpisy   

   

   

Gymnázia, střední odborné školy, střední odborná učiliště, 
odborná učiliště, 

  

učiliště, praktické školy centra odborné přípravy, a integrované střední školy   

(studium denní a při zaměstnání)   

   

rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol   

třídní kniha - denní studium vzor SEVT 49 331 0 

třídní kniha - studium při zaměstnání vzor SEVT 49 131 0 

třídní kniha - obal vzor SEVT 49 441 0 

třídní kniha (dvojlist) - vložka vzor SEVT 49 441 1 

vložka do třídní knihy o probraném učivu - 4 hod.předmět vzor SEVT 49 165 0 

záznamy o práci v nepovinném předmětu, zájmovém útvaru - obal vzor SEVT 49 333 0 

záznamy o práci v nepovinném předmětu, zájmovém útvaru - vložka vzor SEVT 49 333 1 

třídní výkaz - obal vzor SEVT 49 160 0 

třídní výkaz - strany  B,C,F,G vzor SEVT 49 161 0 

třídní výkaz - strany  D, E vzor SEVT 49 162 0 

třídní výkaz žáka - podle počtu žáků ve třídě vzor SEVT 49 163 0 

vložka do třídního výkazu - podle počtu žáků ve třídě vzor SEVT 49 164 0 

třídní výkaz - pro počítačové zpracování - A - obal vzor SEVT 49 166 0 

třídní výkaz - pro počítačové zpracování - B - přehled o žácích vzor SEVT 49 167 0 

třídní výkaz - pro počítačové zpracování - C - list žáka vzor SEVT 49 168 0 

třídní výkaz - pro počítačové zpracování - D - změny stavu žáků vzor SEVT 49 169 0 

třídní výkaz - pro počítačové zpracování - E - učební plán vzor SEVT 49 170 0 

třídní výkaz pro víceletá gymnázia - obal vzor SEVT 49 190 0 

třídní výkaz pro víceletá gymnázia - strany B, C, F, G vzor SEVT 49 191 0 

třídní výkaz pro víceletá gymnázia - strany D,E vzor SEVT 49 192 0 

třídní výkaz pro víceletá gym.-třídní výkaz žáka  (podle počtu žáků ve třídě) vzor SEVT 49 193 0 

třídní výkaz - obal (studium při zaměstnání) vzor SEVT 49 132 3 

třídní výkaz - vložka (studium při zaměstnání) vzor SEVT 49 132 2 

výpis z třídního výkazu (pro reparáty, opravné zkoušky a pod.) vzor SEVT 49 171 0 

přihláška ke studiu ve střední škole vzor SEVT 49 149 0 

přihláška ke studiu při zaměstnání ve střední škole vzor SEVT 49 148 1 

přihláška k nástavbovému studiu vzor SEVT 49 153 0 

přihláška do studia ve vyšší odborné škole vzor SEVT 49 152 0 

přihláška ke studiu ve střední umělecké škole, konzervatoři vzor SEVT 49 147 1 

přihláška ke studiu na vysoké škole, platnost od školního roku 1999/2000 vzor SEVT 49 145 0 



protokol o písemné maturitní zkoušce (na třídu) vzor SEVT 49 256 0 

písemná maturitní zkouška - obal (na žáka) vzor SEVT 49 257 0 

protokol o maturitní zkoušce - obal vzor SEVT 49 258 2 

protokol o maturitní zkoušce - vložka vzor SEVT 49 258 3 

protokol o praktické maturitní zkoušce vzor SEVT 49 264 0 

protokol o maturitní zkoušce pro třídy gymnázií s výukou vybraných vzor SEVT 

    předmětů v cizím jazyce (pro jednotlivé žáky)   

písemná maturitní zkouška pro česko-francouzské třídy vzor SEVT  

protokol o 1. části maturitní zkoušky pro třídy gymnázií s výukou  vzor  SEVT  

    vybraných předmětů v anglickém a francouzském jazyce   

protokol o závěrečné zkoušce - na třídu vzor SEVT 49 335 0 

protokol o závěrečné zkoušce - na žáka vzor SEVT 49 336 0 

protokol o komisionální zkoušce vzor SEVT 49 261 0 

kontrolní list o závěrečné zkoušce žáka v učebním oboru - na žáka vzor SEVT 49 456 0 

protokol o závěrečných zkouškách žáků v učebních oborech - na třídu vzor SEVT 49 457 0 

protokol o zkoušce ze základního kursu svařování - pro SOU vzor SEVT 49 469 0 

kontrolní list  o zkoušce ze svařování pro SOU                                                vzor SEVT 49 470 0 

katalog - na třídu vzor SEVT 49 442 0 

Katalogový list - pokračování - na žáka vzor SEVT 49 442 1 

Katalogový list - pokračování - záznam třídního učitele - na žáka vzor SEVT 49 458 0 

deník evidence odborného výcviku vzor SEVT 49 452 0 

evidence odbor. Výcviku organizovaného individuálním způsobem (na žáka) vzor SEVT 49 453 0 

práce a hodnocení žáka ve školních dílnách vzor SEVT 49 322 0 

protokol o přijímacím řízení   

rozvrh hodin třídní   

rozvrh hodin podle tříd   

školní řád   

záznamy z pedagogických nebo uměleckých rad   

kniha úrazů   

protokoly a záznamy o provedených kontrolách   

   

vysvědčení - ročníkové pro gymnázia  SEVT 49 252 2 

vysvědčení - ročníkové pro vícelet.gymn.s doložkou o získání zákl.vzdělání  SEVT 49 251 0 

vysvědčení - ročníkové denní studium - 16 předmětů  SEVT 49 340 0 

vysvědčení - ročníkové denní studium - 24 předmětů  SEVT 49 340 1 

vysvědčení - ročníkové - studium při zaměstnání - 16 předmětů  SEVT 49 340 2 

vysvědčení - studium jednotlivých vyučovacích předmětů  SEVT 49 343 0 

vysvědčení - ročníkové - nástav.studium (pro absolventy 3letých uč.oborů)  SEVT 49 345 0 

vysvědčení - ročníkové - pro studijní a učební obory - studium při zaměst.  SEVT 49 346 0 

vysvědčení - ročníkové  - pro SOU  SEVT 49 463 0 

vysvědčení - ročníkové -  pro OU, U  SEVT 49 471 0 

osvědčení - zákl.výcvik ve svař. plamenem a řezání kyslíkem-pro SOU    SEVT 49 466 0 

osvědčení - základní výcvik ve svařování el. obloukem - pro SOU  SEVT 49 467 0 

osvědčení - základní výcvik ve svařování v ochranné atmosféře - pro SOU  SEVT 49 468 0 

vysvědčení o vykonané zkoušce na SZŠ podle vyhl. 77/1981 Sb.,   SEVT 49 524 1 

polská verze ročníkových vysvědčení   

   

vysvědčení o maturitní zkoušce  SEVT 49 338 5 

vysvědčení o maturitní zkoušce - pro třídy bilingvních gymnázií  SEVT  

vysvědčení o maturitní zkoušce - pro střední umělecké školy  SEVT 

výuční list  SEVT 49 465 5 

vysvědčení o závěrečné zkoušce  SEVT 49 339 5 

závěrečné vysvědčení pro praktické školy  SEVT 49 341 5 

polská verze maturitního vysvědčení  SEVT 

   

další dokumentace pod písm. i, j, l § 38a novely školského zákona 138 Sb., stanovena jinými právními  



     Předpisy   

   

   

Vyšší odborné školy  (studium denní a při zaměstnání)   
   

protokol o diplomové zkoušce - na žáka vzor SEVT 49 412 0 

protokol o diplomové zkoušce - na třídu vzor SEVT 49 413 0 

vysvědčení o diplomové zkoušce  SEVT 49 410 5 

diplom (diplomová zkouška)  SEVT 49 411 5 

protokol o absolutoriu - na třídu vzor SEVT 49 406 0  

protokol o absolutoriu - na žáka vzor SEVT 49 407 0  

vysvědčení o absolutoriu  SEVT 49 409 5  

vysvědčení o absolutoriu - umělecké zaměření  SEVT 49 416 5 

diplom (absolutorium)  SEVT 49 408 5  

výkaz o studiu ve vyšší odborné škole  SEVT 49 414 0 

přihláška do studia na vyšší odborné škole vzor SEVT 49 152 0 

   

Dodatek povinné dokumentace pro vyšší odborné školy bude uveřejněn ve 
Věstníku MŠMT č. 12/1999. 
 
 

  

Konzervatoře   

   
třídní kniha vzor SEVT upravený s 

přihl. 
  k organizaci výuky 

třídní výkaz vzor SEVT upravený s 
přihl. 

  k organizaci výuky 

vysvědčení ročníkové  SEVT 

   

protokol o maturitní zkoušce - na žáka vzor SEVT 

protokol o maturitní zkoušce - na třídu vzor SEVT 

protokol o absolutoriu - na žáka vzor SEVT 

protokol o absolutoriu - na třídu vzor SEVT 

vysvědčení o maturitní zkoušce v konzervatoři s délkou studia 5 let  SEVT 

vysvědčení o maturitní zkoušce v konzervatoři s délkou studia 6 let  SEVT 

vysvědčení o maturitní zkoušce v konzervatoři s délkou studia 8 let  SEVT 

vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři s délkou studia 5 let  SEVT 

vysvědčení o absolutoriu v taneční konzervatoři  s délkou studia 6 let  SEVT 

vysvědčení o absolutoriu v taneční konzervatoři  s délkou studia 8 let  SEVT 

vysvědčení o absolutoriu druhého hlavního oboru v konzervatoři  SEVT 

diplom absolventa konzervatoře  SEVT 

   

   

   

   

Státní jazykové školy   
   

přihláška ke státní jazykové zkoušce vzor SEVT 49 721 0 

záznam o státní jazykové zkoušce vzor SEVT 49 722 0 

protokol o písemné části státní jazykové zkoušky vzor SEVT 49 723 0 

třídní kniha pro jazykové školy vzor SEVT 49 724 0 

vysvědčení o státní jazykové zkoušce  SEVT 49 725 5 

   



   

Státní těsnopisný ústav (k 1.10.1999 sloučen s Výzkumným 
ústavem odborného školství Praha) 

  

   

třídní kniha vzor SEVT 

katalogový list vzor SEVT 

protokol o státní zkoušce vzor SEVT 

   

vysvědčení o státní zkoušce z kancelářského psaní na stroji  SEVT 

vysvědčení o státní zkoušce z kancelářského psaní na stroji se zvýšenou rychlostí SEVT 

vysvědčení o státní zkoušce z mistrovského psaní na stroji  SEVT 

vysvědčení o státní zkoušce z obchodní korespondence  SEVT 

vysvědčení o státní zkoušce ze sekretářských prací  SEVT 

vysvědčení o státní zkoušce z kancelářského těsnopisu  SEVT 

vysvědčení o státní zkoušce z kancelářského těsnopisu se zvýšenou rychlostí SEVT 

vysvědčení o státní zkoušce z komorního těsnopisu  SEVT 

vysvědčení o státní zkoušce ze stenotypistiky  SEVT 

   

Předškolní zařízení   
   

přehled výchovné práce vzor SEVT 49 177 0 

přehled o docházce vzor SEVT 49 178 0 

evidenční list pro děti v mateřské škole vzor SEVT 49 179 1 

   

Informace:   

Přihláška do mateřské školy (SEVT 49 176 3) - tiskopis vyřazen z povinné dokumentace škol, protože  

     použití nevyplývá ze zákona. V nabídce vydavatelství SEVT tiskopis zůstává i nadále. 

   

   

Domovy mládeže   
   

osobní spis žáka vzor SEVT 49 462 0 

deník výchovné skupiny, platný od školního roku 1999/2000 vzor SEVT 49 461 1 

přihláška do domova mládeže vzor SEVT 49 070 1 

denní záznam vzor SEVT 49 071 0 

   

Tiskopisy platné do vyčerpání zásob   

deník výchovné skupiny vzor SEVT 49 461 0 

   

   

Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy   
   

oznámení o propuštění vzor  SEVT 49 072 0 

   

Mgr. Petr Roupec   

náměstek ministra skupiny   

regionálního školství   

   

   

   

   

   

   

   

 



 

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

následující tituly: 

 

 

pro ZŠ: 
 

Kühnlová,.H.,Affolter,.R: Jak znám Afriku a Austrálii (pracovní 

sešit) 

2005 NČGS součást ucelené 

řady 

Č.j.: 27594/99-22; cena: 47,00 Kč    

Škvor,.J.,Škvorová,J.,Holeček, M.: Krajina a životní prostředí 

(pracovní sešit) 

2005 NČGS součást ucelené 

řady 

Č.j.: 27594/99-22; cena: 47,00 Kč    

Kühnlová, H.,Peštová, J.: Poznáváme největší světadíly - 

Amerika, Asie (pracovní sešit) 

2005 NČGS součást ucelené 

řady 

Č.j.: 27594/99-22; cena: 47,00 Kč    

Kühnlová, H.: Znám Českou republiku (pracovní sešit) 2005 NČGS součást ucelené 

řady 

Č.j.: 27594/99-22; cena: 47,00 Kč    

Řezníčková, D.: Žijeme v Evropě (pracovní sešit) 2005 NČGS součást ucelené 

řady 

Č.j.: 27594/99-22; cena: 47,00 Kč    

Odvárko,O.,Kadleček,J.:Pracovní sešit k  učebnicím matematiky 

pro 7. ročník  

2005 Prometheus součást ucelené 

řady 

Č.j.: 25907/99-22; cena: 66,00 Kč    

Koman, M.,Kuřina, F., Tichá, M.: Matematika pro 6. ročník ZŠ, 

3. díl  

2005 MÚ AV ČR součást ucelené 

řady 

Č.j.: 28143/99-22; cena: 59,00 Kč    

Šamšula, P.: Obrazárna v hlavě 5 - výtvarná čítanka od 8. ročníku 

základní školy a pro víceletá gymnázia 

2005 SPL - Práce součást ucelené 

řady 

Č.j.: 27530/99-22; cena: 99,00 Kč    

Maroušková, M., Eck, V: Němčina pro 5. ročník (s novým 

pravopisem)- učebnice, pracovní sešit, audionahrávka 

2005 Fortuna součást ucelené 

řady 

Č.j.: 27779/99-22; cena: 98 + 58 + 112,00 Kč    

 

 

 

 

 

pro SŠ: 

 

Valanta, M.: Občanská nauka pro střední odborné školy 1.   2005 SPN a.s. součást ucelené 

řady 

Č.j.: 26981/99-22; cena: 85,00 Kč    

Hoffmann, B.: Literatura III - Výklad, interpretace, literární teorie  2005 Scientia součást ucelené 

řady 

Č.j.: 24360/99-22; cena: 150,00 Kč    

Preislerová, M.: Technika administrativy I  2005 Fortuna  

Č.j.: 25832/99-23; cena: 79,00 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. 



Hájek, V.: Pozemní stavitelství II pro 2. ročník SPŠ stavebních 2005 Sobotáles  

Č.j.: 24278/99-23; cena: 155,00 Kč    

 

 

 

 

pro zrakově postižené:  

  

Müllerová, J. a kol.: Matematika pro 7. ročník základní školy pro 

nevidomé žáky 

2005 Knihovna 

K.E.Macana 

součást ucelené 

řady 

Č.j.: 27123/99-24; cena: 1150,00 Kč     

 

 

 

Ztráta razítek 

 

Dne 26.8.1999 došlo ke zcizení 1 ks obdélníkového razítka s textem: 

 

ŠKOLNÍ  MUZEUM  RESTAUROVÁNÍ  

A  HISTORICKÝCH TECHNOLOGIÍ 

ČERVENÁ  VĚŽ 

Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl 

Tel., fax.: 0464/612565 

 

Písemnosti opatřené tímto razítkem po 26.8.1999 je třeba považovat za neplatné. 

Čj. 25 961/99-20 

 

 

 

 

V období 12.8.-28.8.1999 došlo ke ztrátě 1 ks obdélníkového razítka s textem: 

 

Školní jídelna Praha 5  

při mateřské škole  

Košíře, Trojdílná 18 

tel. 52 00 52 

 

Písemnosti opatřené tímto razítkem po 12.8.1999 je třeba považovat za neplatné. 

Čj. 28 159/99-20 

 

 

 

 

Oznamujeme ztrátu 2 ks služebních průkazů školních inspektorů  

 

PaedDr. Abelová Věra, r.č. 565122/0256, č. služebního průkazu 079 

Mgr. Vrána Jaroslav, r.č. 550901/0540, č. služebního průkazu 182 

 

 

Služební průkazy s tímto označením  je třeba považovat za neplatné. 

Čj. 28 160/99-20 

 

 


