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Část normativní 
 

- Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Lotyšské    

   republiky o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 1999-2001, podepsané v Rize dne 1. listopadu 1999 

- Program dvoustranné spolupráce v oblasti vzdělávání mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky na léta     

  2000-2002, podepsaný v Paříži dne 9. listopadu  1999 

- Příkaz   ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 15/99 k vybavení škol a školských zařízení, které jsou zřízeny MŠMT    

   nebo ŠÚ, motorovými vozidly 

 

 

Část metodická 
 

- Pokyn  MŠMT pro školské úřady, Českou školní inspekci a ředitele škol, předškolních a školských zařízení k zajištění  

  úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  

 - Postup při odvodu nedočerpaného limitu mzdových prostředků na platy a OPPP u příspěvkových organizací 

- Stanovisko MŠMT k odborným seminářům konaným v zahraničí 

- Metodický pokyn k použití finančních zdrojů při odměňování zaměstnanců rozpočtových a příspěvkových organizací    

  resortu školství, příklady a postupy při jejich vykazování v resortních výkazech Škol P 

- Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy ke jmenování předsedů zkušebních komisí  pro maturitní a závěrečné    

  zkoušky a k účasti školních inspektorů při zkouškách v opravném a náhradním termínu 

- Metodický pokyn MŠMT pro poskytování a vyúčtování účelových dotací ze státního rozpočtu ČR občanským    

  sdružením působícím v oblasti regionálního školství v  roce 2000 

 
 

Část oznamovací  
 

- Učební dokumenty pro učební obory středních odborných učilišť  

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

  pedagogických pracovníků 

- Seznam vydaných učebnic a učebních textů s platnou schvalovací doložkou  MŠMT pro střední školy 

- Informace o udělení schvalovacích doložek 

- Celoroční obsah Věstníku MŠMT ČR - ročníku LV (1999) 

 

 

Poznámka : Texty neprošly korekturou. 
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ČÁST NORMATIVNÍ 

________________________________________________________________ 

´ 

 

 

Ujednání 

 

mezi  

 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

 

a 

  

Ministerstvem školství a vědy Lotyšské republiky 

 

 o spolupráci v oblasti školství a vědy  

 

na léta 1999-2001 

 

 

 

 

 

 

 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství a vědy Lotyšské 

republiky (dále jen “smluvní strany”), ve snaze posílit svou spolupráci v oblasti školství a mládeže, s 

přesvědčením, že tato spolupráce bude přispívat k dalšímu rozvoji vzájemných vztahů, se dohodly takto: 

 

 

 

 

Článek 1 
  

 Smluvní  strany  si  budou  na  požádání  vyměňovat informace o otázkách řízení, organizace a 

obsahu základního, středního, vyššího odborného a vysokého školství. 

  

 

Článek 2 

 



 Smluvní strany budou podporovat a rozvíjet 

a)  výměnu pedagogické literatury, 

b) účast talentovaných žáků a studentů v odborných a uměleckých soutěžích,       olympiádách a 

v  mezinárodních programech, 

c) účast odborníků na mezinárodních kongresech, konferencích, seminářích a       sympoziích  konaných ve státu 

partnerské smluvní strany. 

 

 

Článek 3 

 

 Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat informace a materiály dokumentární povahy k historii, 

zeměpisu, ekonomice a kultuře států smluvních stran. 

 

  

Článek 4 

 

 Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci vzdělávacích institucí, uskutečňovanou na základě 

dohod o přímé spolupráci.  

 

 

Článek 5 

 

 Smluvní strany budou usilovat o rozvíjení spolupráce v oblasti výuky jazyka  

a literatury  státu druhé smluvní strany. Na základě požadavků přijímající smluvní strany budou vysílat učitele 

českého jazyka a literatury a lotyšského jazyka a literatury k pedagogickému působení na vysokých školách ve 

státu druhé smluvní strany. 

 

 

Článek 6 
 

 Smluvní strany si vymění každoročně odborníky z oblasti školství a mládeže na celkovou dobu 15 dní 

ke studiu otázek vzdělávání, výchovy, práce s mládeží   

a k projednání další spolupráce. 

 

  

Článek 7 

 

 Smluvní strany budou podporovat výměny vysokoškolských učitelů  

ke studijním a přednáškovým pobytům na celkovou dobu 3 měsíců ročně. Délka jednotlivých pobytů nepřesáhne  

jeden měsíc. 

  

Článek 8 
 

 Smluvní strany budou podporovat výměny studentů bakalářských a magisterských studijních programů 

uskutečňovaných veřejnými vysokými školami  

ke studijním pobytům v celkovém rozsahu 10 měsíců každoročně. Celkový rozsah studijních pobytů lze rozdělit 

na několik kratších období, nejméně však na dobu 2 měsíců. 

 

 Článek 9 

 

 Smluvní strany budou podporovat výměny studentů doktorských studijních programů  na veřejných 

vysokých školách ke studijním pobytům v celkové délce 20 měsíců každoročně. Studijní pobyty mohou být 

nejméně tříměsíční, nejvíce desetiměsíční. 

Článek 10 

 

 Za účelem podpory studia a prohloubení znalostí jazyka a kultury státu druhé smluvní strany si  

smluvní  strany poskytnou každoročně 

a) dvě místa na Letní školu slovanských studií v České republice, 

b) dvě místa na letní kursy Lotyšských studií v Lotyšsku. 

 



  

Článek 11 

 

 Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci organizací a sdružení mládeže států obou 

smluvních stran v mimoškolních aktivitách. 

 

 

 

 

Všeobecná a finanční ustanovení 

 

Článek 12 

 

   Závazky každé ze smluvních stran na základě tohoto Ujednání podléhají jejím příslušným postupům pro 

financování a jsou závislé na dostupnosti příslušných finančních prostředků. 

 

 

Článek 13 

 

 Osobám přijatým na základě tohoto Ujednání uhradí vysílající smluvní strana dopravu do místa přijetí a 

zpět. 

 Přijímající smluvní strana uhradí dopravu po území svého státu podle schváleného programu pobytu. 

 

Článek 14 

 

Činnost učitelů jazyků a literatury přijímaných na základě článku 5 tohoto Ujednání podléhá platným předpisům 

státu přijímající smluvní strany, obzvláště předpisům o pracovně-právních vztazích, zdravotním, nemocenském a 

důchodovém pojištění. 

Rovněž odměňování učitelů podléhá platným právním předpisům státu přijímající smluvní strany. 

Učitelé ve státě přijímající smluvní strany nebudou vykonávat žádnou jinou výdělečnou činnost a nebudou přijati 

do jiného zaměstnání, než pro které jim bylo uděleno povolení k zaměstnání. 

Přijímající smluvní strana nebo přijímající instituce poskytne učitelům přijatým na základě článku 5 tohoto 

Ujednání podle možnosti ubytování v zařízení hotelového typu. 

Nominace nových učitelů a prodloužení pobytu stávajících učitelů bude oznámena přijímající smluvní straně 

přímo nejpozději do 31. května kalendářního roku. 

Článek 15 

 

 Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně nominaci svých kandidátů podle článků 6 a 

7 tohoto Ujednání včetně osobních údajů a návrhu programu alespoň dva měsíce před navrhovaným datem 

uskutečnění pobytu. Přijímající smluvní strana oznámí svůj souhlas s přijetím nejméně 30 dnů před datem 

navrženým pro zahájení pobytu. Vysílající smluvní strana oznámí přesné datum a způsob příjezdu dva týdny 

před zahájením pobytu. 

 

 

Článek 16 

 

Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně při nominaci svých kandidátů podle článků 8 a 9 

tohoto Ujednání materiály, které budou obsahovat údaje požadované v dotaznících přijímající smluvní strany do 

31. 3. každého kalendářního roku.    

Přijímající smluvní strana podá zprávu o přijetí nejpozději do 1. 7. každého kalendářního roku.  

Vysílající smluvní strana bude o příjezdu informovat přijímající smluvní stranu nejméně dva týdny před 

zahájením studijního pobytu. 

Podmínkou přijetí ke studijnímu pobytu je znalost jazyka přijímající smluvní strany nebo znalost jazyka 

schváleného přijímající smluvní stranou. 

 

 

Článek 17 

 



Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně při nominaci svých kandidátů podle článku 10 

tohoto Ujednání materiály, které budou obsahovat údaje požadované v dotaznících přijímající smluvní strany do 

31. 3. každého kalendářního roku.    

Přijímající smluvní strana podá zprávu o přijetí nejpozději do 20. 6. každého kalendářního roku.  

Vysílající smluvní strana bude o příjezdu informovat přijímající smluvní stranu nejméně dva týdny před 

zahájením studijního pobytu. 

 

 

Článek 18 

 

 Osobám přijatým na základě článku 6 a 7  tohoto Ujednání přijímající smluvní strana poskytne: 

a)  v České republice stravné a kapesné podle platných právních předpisů, 

      v Lotyšské republice stravování, ubytování a osobní výdaje (místní veřejná  

 doprava, exkurze) podle platných právních předpisů, 

b)   ubytování hotelového typu, 

c)  v případě potřeby, bude-li o to druhou smluvní stranou požádána, tlumočníka        pro  přijímanou 

osobu;  při krátkodobých pobytech do jednoho týdne po celou       dobu  pobytu, při pobytu nad jeden  týden 

na první tři dny pobytu. 

 

 

Článek 19 

 

 Osobám přijatým na základě článku 8 a 9 tohoto Ujednání přijímající smluvní strana poskytne: 

a)  studium za stejných podmínek jako občanům svého státu, 

b)   v České republice ubytování  a stravování ve vysokoškolských zařízeních  

 za stejných podmínek jako mají  občané státu, 

      v Lotyšské republice ubytování zdarma ve studentských kolejích,  

c)  v České republice stipendium podle platných právních předpisů, 

  v Lotyšské republice stipendium, které není nižší než životní minimum v daném  

 období. 

 

 

Článek 20 

 

 Česká strana poskytne účastníkům kursů přijatým na základě článku 10 písm.a) tohoto Ujednání 

zápisné, exkurze, ubytování, stravování a kapesné. 

 Lotyšská strana poskytne účastníkům kursů přijatým na základě článku 10 písm. b) tohoto Ujednání 

zápisné, osobní výdaje (místní veřejná doprava, exkurze), stravování a ubytování.  

 

 

Článek 21 

 

 Toto Ujednání nevylučuje organizaci dalších akcí, na nichž se smluvní strany dohodnou. 

 

 

 

Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu a bude platit do 31. prosince 2001. 

 

 

Dáno v  Rize dne  1.  listopadu 1999 ve dvou původních vyhotoveních, každé  

v jazyce českém, lotyšském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. 

V případě rozdílnosti  ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém. 

 

 

 

 

 

 

 

Za Ministerstvo školství, mládeže                          Za Ministerstvo školství a vědy 



a tělovýchovy České republiky                               Lotyšské republiky 

 

     Eduard Zeman v.r.                                                   Silva Golde v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 PROGRAM DVOUSTRANNÉ SPOLUPRÁCE 
 

V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ 
 
 
 

mezi 
 

vládou České republiky  
 

a vládou Francouzské republiky 
 

na léta 2000-2002 
 
 
 
Vláda České republiky a vláda Francouzské republiky (dále jen “smluvní strany“) 
 
 
odvolávajíce se na Kulturní dohodu mezi vládou Československé socialistické 
republiky a vládou Francouzské republiky podepsanou v Paříži dne 26. října 1967, 
 
přihlížejíce k Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a 
vládou Francouzské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání podepsané v Praze 
dne 13. září 1990, 
 
vyjadřujíce plnou spokojenost s úrovní a výsledky vzdělávací a jazykové spolupráce 
v uplynulých letech, 
 
vítajíce blízké přijetí České republiky do Evropské unie a kulturní sblížení obou zemí, 
které z něho vyplyne,  
 
vyjadřujíce uspokojení ze skutečnosti, že Česká republika získala na summitu 
v Monctonu statut pozorovatele ve Frankofonii, 
 
zavazujíce se podporovat jazyky a kultury obou zemí ve školách a vysokých školách, 
zejména na základě dvoustranných konsultací, 



 
vyjadřujíce své odhodlání podporovat sbližování vzdělávacích systémů obou zemí 
rozvíjením vzájemné spolupráce v této oblasti v rámci různých evropských programů, 
 
se dohodly takto: 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

 
 

Článek 1  
 
 Smluvní strany budou nadále podporovat výuku českého jazyka ve Francii, 
zejména  na Univerzitě Paris IV, na INALCO Paris, na Univerzitě Aix-Marseille I, na 
Univerzitě v Dijonu, na Univerzitě Grenoble III, na Univerzitě v Bordeaux III, na 
Univerzitě v Montpellier III, na Univerzitě Rennes II a na gymnáziu Alphonse Daudeta 
v Nîmes, a výuku francouzského jazyka na vysokých školách v České republice, 
zejména  na Univerzitě Karlově v Praze, Masarykově univerzitě v Brně, 
Západočeské univerzitě v Plzni, Palackého univerzitě v Olomouci, Jihočeské 
univerzitě v Českých Budějovicích a Ostravské univerzitě v Ostravě. 
 
 Smluvní strany se shodují na tom, že úlohou učitelů a pedagogických poradců 
je kromě koordinace  jazykově-vzdělávací spolupráce také zajišťovat další kulturní 
aktivity v místě jejich působiště. 
 

Článek 2  
 
 Významnou součástí práce francouzských učitelů z Oddělení pro vzdělávací  
spolupráci  Francouzského institutu v  Praze je vedení kursů odborné francouzštiny, 
určených pro studenty a absolventy vysokých škol a pro úředníky a vedoucí 
pracovníky státní správy, kteří se podílejí na přípravě vstupu České republiky do 
Evropské unie. 
 

Článek 3  
 

 Francouzská strana zorganizuje každoročně v České republice ve spolupráci 
s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a jím určenými 
zařízeními  kursy a semináře dalšího vzdělávání pro učitele základních, středních, 
vyšších odborných a státních jazykových škol, v případě potřeby i pro učitele 
vysokých škol. 



 
 Kursy povedou zkušení čeští a francouzští pedagogové. 
 
 Ministerstvo školství, mládeže, a tělovýchovy  České republiky doporučí 
ředitelům škol, aby  umožnili  učitelům zúčastnit se těchto kursů  během jejich 
vyučovací doby. 
 

Článek 4  
 
 Francouzská strana nabídne každoročně v České republice nebo ve Francii 
jazykové stáže běžné a odborné   francouzštiny pro studenty nefilologických oborů a 
pro vysoké úředníky státní správy, kteří potřebují mít dobrou znalost francouzštiny. 
 
 
 
 

Článek 5  
 

 Česká strana každý rok přijme  35 studentů francouzských vysokých škol, 
kteří studují český jazyk,  na Letní školy slovanských studií pořádané českými 
univerzitami. 
 

Článek 6  
 
 Francouzská strana bude nadále podporovat tvorbu a vydávání kvalitních  
učebnic francouzštiny v České republice organizováním pracovních setkání a výměn 
mezi českými autory učebnic a metodických příruček na straně jedné, a jazykovými 
atašé a pedagogickými poradci Francouzského institutu na straně druhé. 
 
 Smluvní strany budou podporovat spolupráci českých a francouzských 
vydavatelství a doporučí českým vydavatelstvím, aby své projekty na překlady 
vybraných metodických a teoretických prací z oblasti pedagogiky a didaktiky 
předložily Komisi programu na pomoc překladům Šalda, který je podporován 
francouzskou stranou. 
 

Článek 7  
 

 Francouzská strana přijme každoročně  ke studijním pobytům a k účasti na 
metodických kursech učitele francouzštiny  základních, středních, vyšších 
odborných, státních jazykových a vysokých škol a studenty francouzského jazyka. 
 
 Francouzská strana diplomatickou cestou oznámí do 31. prosince každého 
roku počet stipendií, přidělených pro jednotlivé druhy studijních pobytů, přičemž si 
ponechá právo přistoupit k částečným změnám  v přidělování stipendií v závislosti 
na specifické povaze žádostí. 
 
 Výběr z navržených kandidátů na studijní pobyty bude v každé zemi provádět 
komise, složená z představitelů příslušných orgánů  smluvních stran na základě 
předložených projektů nebo písemně zdůvodněného zájmu. Výběrová kritéria budou 



každý rok stanovena předem příslušnými orgány smluvních stran na základě 
stanovených priorit. 
 
 
SPOLUPRÁCE  V OBLASTI ZÁKLADNÍHO, STŘEDNÍHO A VYŠŠÍHO 
ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 
 
 
 

Článek 8  
Příslušné orgány smluvních stran budou rozvíjet rozličné druhy spolupráce 

v oblasti rané výuky cizích jazyků. 
 
 
 Česká strana bude podporovat  rozvoj výuky francouzského jazyka na 
českých základních školách, zejména na školách s rozšířeným jazykovým 
vyučováním od třetího ročníku základní školy. 
 

Bude i nadále vytvářet podmínky, umožňující návaznost této výuky na 
středních školách.  
 
 Pro zvýšení zájmu o francouzský jazyk příslušné orgány smluvních stran 
zorganizují  celostátní soutěž, jejíž vítězové budou odměněni jazykovými a 
kulturními pobyty ve Francii. Francouzská strana uhradí pobytové náklady vítězů 
soutěže, česká strana cestovní výdaje. 
 
 Smluvní strany doporučí organizátorům soutěže, aby se obrátili s výzvou o 
podporu této soutěže na orgány  místní samosprávy a na orgány územně správních 
celků obou zemí. 
 

Článek 9  
 

 Francouzská strana v rámci svých možností a ve shodě s českou stranou 
podpoří  zesílenou výuku francouzštiny na gymnáziích v České republice tím, že 
poskytne pedagogickou literaturu a didaktické materiály. 
 Příslušné orgány smluvních stran prozkoumají možnost rozšíření počtu těchto 
škol. 
 
 

Článek 10  
 
 Česká strana  bude  podporovat třídy s výukou vybraných předmětů ve 
francouzštině (dále jen dvojjazyčné sekce)  českých gymnázií zřízené v Praze, Brně, 
Olomouci a Táboře, ve kterých  se kromě francouzského jazyka a literatury vyučují 
francouzsky až do úrovně dvojjazyčné maturity  také matematika, fyzika, chemie, 
dějepis a zeměpis. 
  
 Česká strana se bude snažit usnadnit podmínky  pobytu  učitelům, přijatým 
na  návrh  francouzské strany. Tito učitelé budou pověřeni vyučováním a také 
pedagogickým vzděláváním českých učitelů těchto dvojjazyčných sekcí. 



 
 Francouzská strana v případě potřeby poskytne těmto školám pedagogickou 
pomoc. 
 
 Smluvní strany jsou si vědomy významu těchto sekcí a prohlašují, že jsou 
připraveny podpořit počáteční a další vzdělávání českých učitelů všech předmětů, 
které jsou vyučovány ve francouzštině. 
 
 Česká strana vezme v úvahu zvláštní charakter dvojjazyčných sekcí a jejich 
pedagogických a finančních potřeb, nezbytných pro jejich další rozvoj. 
 
 Příslušné orgány smluvních stran podpoří asociaci bývalých žáků 
dvojjazyčných gymnázií “Bilingua“. 
 
 
 
 

Článek 11  
 
 Francouzská strana zajistí ve spolupráci s českou stranou pedagogický dohled 
u výuky předmětů, které jsou  vyučovány ve francouzštině, a další vzdělávání 
českých učitelů v České republice a ve Francouzské republice .  
 
 Francouzská strana vystaví absolventům-držitelům maturitního vysvědčení z 
dvojjazyčných  sekcí českých gymnázií  uvedených v článku 10 osvědčení o 
jazykové způsobilosti, které jim umožní získat přístup na vysokou školu ve Francii, 
pokud tito žáci budou mít také přístup na vysokou školu v České republice. 
 

 V důsledku toho francouzská strana osvobodí tyto žáky od povinnosti skládat 
jazykovou zkoušku, požadovanou na zahraničních studentech, kteří se chtějí  zapsat 
na  vysokou školu ve Francii. 
 
 

Článek 12  
 
 Francouzská strana každoročně přijme ke studiu na Lycée Carnot v Dijonu 
české žáky a žákyně. V rámci svých možností  přijme také české žákyně na Lycée 
Alphonse Daudet v Nîmes . 
 
 Počet stipendií bude sdělen diplomatickou cestou vždy do 31. prosince. 
 
 Výběr žáků provedou společně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
České republiky, velvyslanectví Francie a ředitelé obou škol. 
 
 Česká strana  zajistí výuku českého jazyka pro francouzské a české žáky 
v Nîmes a pro české žáky Lycée Carnot v Dijonu. Česká strana navrhuje, že zajistí 
výuku českého jazyka také pro francouzské žáky této školy, pokud si to francouzská 
strana bude přát. 
 



 Francouzská strana se zavazuje, že pro tyto žáky připraví maturitní zkoušku 
z češtiny jako “volitelného živého jazyka“, a to pokud možno  ve zkušebním 
středisku, pod které tito studenti spadají. 
 
 Česká strana je připravena uznat francouzské maturitní vysvědčení získané 
českými žáky na výše zmíněných školách jakožto doklad, který  osvědčuje úroveň 
jazykové kompetence, která je rovnocenná s vysvědčením  o  státní všeobecné 
jazykové zkoušce na státní jazykové škole v České republice. 
 
 Česká strana prozkoumá v budoucnu možnost uznat podobnou rovnocennost 
pro české žáky Francouzského lycea v Praze. 
 

Česká strana bude usilovat o to, aby české vysoké školy při přijímacím řízení 
přihlédly ke specifické situaci českých absolventů Lycea Carnot v Dijonu a Lycea 
Alphonse Daudeta v Nimes. 
 
 
 

Článek 13  
 

Cílem spolupráce mezi oběma smluvními stranami v oblasti odborného 
školství v oborech strojírenství, obchodu a zejména zahraničního obchodu, 
hotelnictví a cestovního ruchu jsou výměnné pobyty žáků, stáže učitelů, porovnávání 
učebních plánů a osnov v oblasti středního odborného školství. 
 
Tato spolupráce bude probíhat zejména v  podobě: 
 
- výměn informací a zkušeností mezi představiteli obou ministerstev školství o 

cílech, učebních plánech a učebních osnovách ve středním odborném a vyšším 
odborném vzdělávání;  

 
- výměn učitelů a žáků, organizovaných zejména v rámci partnerských 

styků,uvedených v Příloze 1. 
 

Smluvní strany budou v souladu se svými platnými vnitrostátními  právními 
předpisy  finančně podporovat spolupráci mezi středními školami uvedenými 
v Příloze1. 
 

Smluvní strany budou nadále podporovat výuku francouzštiny na českých 
školách, které se této  spolupráce účastní. 
 

Smluvní strany prozkoumají možnost rozšířit tuto spolupráci, na základě 
společné dohody, na další obory a školy. 

 
Článek 14  

 
 Smluvní strany budou podporovat intenzivnější rozvoj partnerských vztahů a 
výměn učitelů a žáků středních odborných zemědělských škol. 
 

Článek 15  



 
 Příslušné orgány smluvních stran budou podporovat partnerské vztahy a 
výměny učitelů a žáků základních a středních škol , na základě  pedagogických 
projektů týkajících se  zejména následujících témat: výchova k občanství, používání 
nových technologií, seznamování se se světem podniku, výchova k ochraně 
životního prostředí. 
 
 Smluvní strany doporučí organizátorům těchto výměn hledat finanční podporu 
u sponzorů a orgánů místní a územní samosprávy. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

SPOLUPRÁCE VE VZDĚLÁVÁNÍ 
 
 

Článek 16 
 
 Smluvní strany prohlašují, že Francouzské lyceum, otevřené dne 1. září 1998 
v Praze 5, v Drtinově ulici, je 
 
c) nástrojem spolupráce pro učitele a žáky dvojjazyčných gymnázií 
d) nástrojem spolupráce ve vzdělávání českých učitelů francouzského jazyka a 

dalších předmětů 
 
Smluvní strany se dohodly, že vytvoří pedagogické propojení , které umožní 

českým žákům Francouzského lycea  každoročně skládat zkoušky z českého 
jazyka, případně  rozdílové zkoušky z dalších předmětů na  Základní škole 
v Drtinově ulici 1, Praha 5 po dobu, po níž budou plnit povinnou školní docházku. 

 
Vytvoření tohoto pedagogického propojení je předmětem Protokolu o výuce 

češtiny na Francouzském lyceu v Praze, který byl podepsán dne 2. září 1999.  
 
 

Článek 17  
 
 Příslušné orgány smluvních stran se budou vzájemně informovat o vývoji 
legislativy v oblasti  základního, středního, středního odborného a vyššího 
odborného vzdělávání a  budou si vyměňovat texty  právních předpisů. 
 
 Příslušné orgány smluvních stran budou pokračovat ve spolupráci a jednou až 
dvakrát ročně uspořádají schůzky nebo semináře pro vedoucí a pedagogické 
pracovníky. 
 



Tato setkání budou řízena experty Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy  České republiky  a Ministerstva národního vzdělávání, výzkumu a 
technologie Francouzské republiky a budou se týkat základního a středního a 
zejména středního odborného školství. 
 
 Cílem těchto setkání bude prohloubení diskuse o následujících tématech: 
 
- podpora politiky správní reformy v České republice, 
- rozdělení pravomocí  mezi státem a územně správními celky v oblasti vzdělávání, 
- financování vzdělávacího systému, 
- vztahy mezi státem a soukromým školstvím, 
- střední odborné školství. 
 
 
 
 
 
 
 
 Smluvní strany si vymění názory a zkušenosti týkající se 
 
-    organizace a rozdělení pedagogických a správních kompetencí na 
ministerstvech              školství obou smluvních stran, 
-    způsobu vytváření koncepce oborů a učebních osnov, 
-    hodnocení škol a vzdělávacího systému,  
-    úlohy inspekce, 
- pedagogického využívání  nových technologií, 
- vzdělávání dětí migrujících pracovníků, příslušníků národnostních a etnických 

společenství, zejména romských dětí, 
- pomoci ohroženým žákům,  
-  dalších  aktuálních otázek týkajících  se vzdělávacích systémů států obou  
smluvních stran. 
 
  

Článek 18  
 

 Příslušné orgány smluvních stran naváží kontakty v oblasti vzdělávání a školní 
docházky žáků s tělesným nebo duševním postižením a prozkoumají také možnosti 
rozvoje hlubší spolupráce, zejména v oblasti jejich odborného vzdělávání. 
 
 
 
 

Článek 19  
 

Smluvní strany budou nadále spolupracovat v oblasti distančního vzdělávání 
učitelů a řídících pracovníků ve školství v České republice. Spolupráce bude 
zahrnovat zejména : 

 



c) studium a využití francouzských programů a společnou přípravu nových 
programů distančního vzdělávání, 

d) vzdělávání učitelů vysokých škol, organizací a institucí pro další vzdělávání 
dospělých , kteří se zabývají distančním vzděláváním, 

e) pomoc francouzských expertů při vytváření systému  distančního 
vzdělávání v České republice, a to zejména v rámci programu PHARE.  

 
Při zavádění těchto programů se smluvní strany  budou snažit využívat 
možnosti  multilaterálního nebo evropského financování. 

 
 
 

SPOLUPRÁCE VE VYSOKÉM ŠKOLSTVÍ 
 

 
Článek 20  

 
Smluvní strany budou podporovat vytváření společného prostoru 

vysokoškolského vzdělávání v Evropě v duchu Sorbonské deklarace, podepsané 
v Paříži dne 25. května 1998 ministry zodpovědnými za vysokého školství Německa, 
Francie, Itálie a Velké Británie a stvrzené  Společným prohlášením ministrů školství 
evropských států, kteří se  sešli 19. června 1999 v Boloni. 
 
 V souladu s výše uvedenými dokumenty  smluvní strany doporučí vysokým 
školám , aby  maximálně využily evropských vědeckých a vzdělávacích programů k 
podpoře mobility akademických pracovníků a studentů. 
 
 Smluvní strany se budou snažit podporovat setkávání zástupců České 
konference rektorů a francouzské Konference prezidentů univerzit. 
 
 Na základě Úmluvy o uznávání kvalifikací ve vysokém školství v evropském 
regionu (tzv. Lisabonská úmluva) budou  usilovat o usnadnění  vzájemného 
uznávání  vysokoškolského studia mezi Českou republikou a Francouzskou 
republikou. 
 

Doporučí vysokým školám, aby na požádání vydávaly Dodatek k diplomu 
studentům - držitelům diplomu o ukončení vysokoškolského studia.  
  
 Smluvní strany se budou vzájemně informovat o vývoji svých legislativ  
v oblasti vysokého školství a vyměňovat si texty  právních předpisů. 
 

Článek 21  
 
 Spolupráce v oblasti vysokého školství těsně souvisí se vznikem přímé 
spolupráce mezi jednotlivými vysokými školami.  
 
 Smluvní strany doporučí vysokým školám , aby podporovaly výměnné pobyty 
akademických pracovníků. 
  



 Příslušné orgány smluvních stran navrhnou  stipendia pro studijní pobyty 
absolventů magisterských studijních programů a pro studenty všech oborů. Počet 
stipendií je uveden v Příloze 2.  
 
 Pobytová stipendia věnovaná francouzskou stranou budou určena především 
pro doktorské studijní programy na českých a francouzských vysokých školách, 
vedené společně dvěma vedoucími práce, jedním českým a jedním francouzským 
akademickým pracovníkem. 
  Výběr z navržených kandidátů na studijní pobyty bude v každé zemi 
provádět komise složená ze stejného počtu představitelů příslušných orgánů 
smluvních stran.  
 

Článek 22 
 

 Ve snaze zabezpečit absolventům dvojjazyčných česko-francouzských 
gymnázií studium ve francouzském jazyce příslušné orgány smluvních stran podpoří 
rozvoj  česko-francouzských studijních programů na českých vysokých školách, 
zejména v oboru práva na Univerzitě Karlově, v oboru ekonomie  na Vysoké škole 
ekonomické v Praze a na Palackého univerzitě v Olomouci, v oboru veřejné správy 
na Masarykově univerzitě v Brně  a v oboru řízení na Jihočeské univerzitě 
v Českých Budějovicích.  
 
 Při rozvíjení těchto oborů bude kladem důraz na oblasti spojené s přípravou 
vstupu České republiky do Evropské unie.  
 
 

Článek 23  
 
 Smluvní strany budou pokračovat ve spolupráci a v případě potřeby 
uspořádají setkání expertů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  České 
republiky a Ministerstva národního vzdělávání, výzkumu a technologie Francouzské 
republiky zaměřená na  vysoké školství.  
 

Tato setkání se budou týkat   především  bakalářských studijních programů 
technického zaměření. 
 
 
 

VŠEOBECNÁ A FINANČNÍ USTANOVENÍ 
 
 
 

Článek 24 
 

 
Všem osobám, které budou vysílány v rámci tohoto Programu, 

 
 
- vysílající smluvní strana uhradí výdaje na dopravu do místa přijetí a zpět; 
 



- přijímající smluvní strana uhradí případné výdaje na dopravu po území svého státu 
podle schváleného programu pobytu, a to v souladu se svými platnými předpisy. 
 
 

Článek 25 
 

Přijímající smluvní strana zajistí bezplatné ubytování a vyplácení stravného a 
kapesného osobám vysílaným podle ustanovení článků  11, 13, 17,  (výměny 
odborníků), 18, 19 a 23  tohoto programu, a to v souladu s platnými předpisy státu 
přijímající smluvní strany. 

Článek 26 
 

Osobám přijímaným podle článku 21  poskytnou  přijímající smluvní strany, 
v souladu se svými platnými předpisy  
 
a) studium za stejných podmínek, jako mají studenti – občané státu přijímající     

strany,            
b) úhradu lékařské péče v případě náhlého onemocnění nebo úrazu,   
c) stipendium, jehož výše bude stanovena podle platných předpisů státu 
 přijímací strany a oznámena každoročně diplomatickou cestou. 
 
 

Článek 27 
 

Francouzská strana poskytne osobám přijímaným podle článku 7 stejné 
podmínky, jako uvádí článek 26. 
 

Článek 28 
 

Česká strana uhradí osobám přijímaným podle článku 5 výlohy na zápisné, 
ubytování, stravování, exkurze a poskytne kapesné. 
 
 

Článek 29 
 

Pro učitele přijímané podle článků 1, 10 a 12 se stanovuje: 
 

Žádosti o prodloužení smluv učitelů v místech, stejně jako nové kandidatury, 
budou předkládány přijímající smluvní straně vždy do konce března běžného roku. 
Přijímající smluvní strana oznámí své stanovisko k nominaci učitelů do 15. května 
běžného roku. 
 

Učitelé budou navrhováni na období jednoho až čtyř let. 
 

Přijímající smluvní strana zajistí odměňování učitelů podle platných  předpisů 
svého státu 

 
Příslušné orgány smluvních stran budou napomáhat učitelům v otázce 

ubytování v místě působiště, získání pobytového víza a povolení k práci. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 30 
 

Zodpovědní pracovníci  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České 
republiky na jedné straně, Velvyslanectví Francouzské republiky v České republice a  
Ministerstva národního vzdělávání, výzkumu a technologie Francouzské republiky na 
straně druhé, se budou  setkávat, aby zajistili pokračování této dohody a  zhodnotili 
její plnění. 

 
Z těchto setkání mohou případně vyplynout  návrhy týkající se změn nebo 

plnění  tohoto Programu. 
 

Článek 31 
 

Nedílnou součástí tohoto Programu jsou Přílohy 1 a 2. 
 
 
                                                          Článek 32 
 

Tento Program vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstává v platnosti až  
do 31. prosince 2002. Pokud nebude včas  sjednána nová následná dohoda, 
prodlouží se automaticky platnost tohoto Programu na dobu jednoho roku. 
 
 
 
 
 
 
 
Dáno v Paříži, dne 9. listopadu  1999, ve dvou původních vyhotoveních, každé 
v jazyce českém a francouzském , přičemž obě znění  mají stejnou platnost. 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Za vládu                                                          Za vládu 
České republiky                                               Francouzské  
republiky 
                                         
PhDr. Pavel Cink, v.r.                                        Jean Garbe, v.r.  
 
 
 

 
PŘÍLOHA 1 

 
 Smluvní strany vytvořily a podporují níže uvedené partnerské vztahy a 
výměny: 
 
 Střední průmyslová škola strojní                               Lycée Cabanis 
 Chrudim              Brive-La-Gaillarde 
 
  
 Obchodní akademie            Lycée Ventadour 
 Valašské Meziříčí             Ussel 
 
 Střední hotelová škola            Lycée d´hotellerie de 
 Poděbrady              Strasbourg-Illkirch 
 
 Střední hotelová škola SVĚTLÁ           Lycée d´hotellerie 
 Velké Meziříčí             Guebwiller 
 
 
     Střední hotelová škola                                               Lycée 
d´hotellerie 
     Mariánské Lázně                                                      
Poligny 
 
     Střední zdravotnická škola                                        Lycée 
Erckmann Chatrian 
     Trutnov                                                                     
Phalsbourg 
  
   
 
 
. 



 
PŘÍLOHA 2  

 
 

 Česká strana každý rok nabídne alespoň 135 stipendijních měsíců pro 
absolventy bakalářských, magisterských a doktorandských studijních programů 
zpravidla nejdříve ve třetím roce jejich studia na vysoké škole. Studijní pobyt bude 
trvat nejméně dva měsíce a nejvíce deset měsíců. 
 
 Francouzská strana se zavazuje, že nabídne nejméně stejný počet měsíců 
stipendií  jako strana česká. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Č.j. 27 041/99 – 25 

 

 

              V Praze dne 21. října 1999  

 

 

P ř í k a z    

 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy  
č.15/99 

 

 

k vybavení škol a školských zařízení, které jsou zřízeny MŠMT nebo ŠÚ, 

motorovými vozidly 
 

 

 

ředitelům škol a školských zařízení, které jsou zřízeny MŠMT nebo ŠÚ  

ředitelům určených školských úřadů a školských úřadů  

skupině I. náměstka ministra  

náměstkovi ministra skupiny regionálního školství MŠMT 

 

  

 

Čl. I 



 

Stanovuji 
 

1. Školy nebo školská zařízení, které jsou zřízeny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen 

”MŠMT”) nebo školskými úřady (dále jen ”ŠÚ”), nesmí být vybavovány osobními automobily a ostatními 

druhy vozidel pořízenými a provozovanými z prostředků státního rozpočtu a fondu reprodukce investičního 

majetku, kromě výjimek povolených podle čl. I bod 3 a 4 tohoto příkazu. 

 

2. Školy nebo školská zařízení, které mají právo hospodaření k osobním automobilům a ostatním druhům 

vozidel pořízeným před účinností tohoto příkazu, na základě rozhodnutí MŠMT buď převedou právo 

hospodaření na ministerstvo, školské úřady, Českou školní inspekci, jiný orgán státní správy či jiné státní 

právnické osobě nebo v souladu s platnými právními předpisy nabídnou automobily k prodeji. 

 

3. Tento postup pro získání výjimky u osobních automobilů a ostatních druhů vozidel: 

a) Pokud je pro činnost školy nebo školského zařízení nezbytné užívání 

osobního automobilu či ostatních druhů vozidel pořízených a 

provozovaných nebo pouze provozovaných z prostředků státního 

rozpočtu a fondu reprodukce investičního majetku, požádá ředitel 

školy nebo školského zařízení o výjimku z  čl. I bod 1, a to 

prostřednictvím příslušného ŠÚ (viz příloha č. 1).  

 

b) ŠÚ žádost o výjimku posoudí, písemně uvede rozhodující významné 

důvody pro její doporučení nebo nedoporučení. Nedoporučené 

žádosti vrátí žadateli, který dále postupuje podle čl. II písm. a) bod 

2 nebo 3. Doporučené žádosti postoupí určenému školskému úřadu 

(dále jen ”UŠÚ").  

 



c) UŠÚ žádost o výjimku posoudí, písemně uvede rozhodující 

významné důvody pro její doporučení nebo nedoporučení. 

Doporučené žádosti postoupí MŠMT. Nedoporučené žádosti vrátí 

žadateli, který dále postupuje podle čl. II písm. a) bod 2 nebo  3.  

 

d) O žádosti, postoupené v souladu s čl. I bod 3a), 3b) a 3c), rozhodne 

ředitel odboru řízení školských úřadů MŠMT, který může před 

vydáním rozhodnutí požádat v případech hodných zvláštního zřetele 

o stanovisko příslušný odborný útvar MŠMT.     

 

4. Tento postup k obměně či doplnění vozových parků škol a školských zařízení: 

Nákupy musí být doporučeny příslušným školským úřadem, příslušným určeným 

školským úřadem, předem projednány s ekonomickou sekcí I/2 a schváleny odborem 25 

MŠMT, včetně značky, typu a vybavení. Tím není dotčeno ustanovení čl. II Směrnice 

MŠMT čj. 18 670/99-14 ze dne 29. 4. 1999. 
 

Čl. II 
 

Ukládám 
 

a) ředitelům škol a školských zařízení 
 

1. Podat žádost o výjimky v souladu s podmínkami stanovenými v čl. I bod 3a) tohoto příkazu.  

 

   Termín: do 14 kalendářních dnů po nabytí účinnosti tohoto příkazu 

 

2. Učinit nabídku osobních automobilů a autobusů starších 4 let a nákladních automobilů, návěsů, přívěsů a 

traktorů starších 6 let jiným státním subjektům ve smyslu vyhlášky č. 119/1988 Sb. a prováděcí směrnice 

MŠMT č.j.18 670/99-14, kterou se pro rozpočtové a příspěvkové organizace upravuje postup při provádění 

některých ustanovení vyhlášky č. 119/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na která nebyla podána žádost 

o výjimku a u nichž nebyla žádost o výjimku doporučena (schválena) a v případě nezájmu o převod zajistit 

jejich prodej.  

 

      Termín: do 60 kalendářních dnů po nabytí účinnosti tohoto příkazu 
 

3. Předat příslušnému určenému školskému úřadu údaje o osobních automobilech a autobusech mladších 4 let  

a nákladních automobilech, návěsech, přívěsech a traktorech mladších 6 let (dle přílohy č. 2 a 3), na která 

nebyla podána žádost o výjimku a u nichž nebyla žádost o výjimku doporučena.  



  

   Termín: do 30 kalendářních dnů po nabytí účinnosti tohoto příkazu 

 

4. Zřetelně označit osobní automobily a ostatní druhy vozidel, ke kterým má právo hospodaření škola nebo 

školské zařízení a na které byla udělena MŠMT výjimka, názvem organizace umístěným na předních 

dveřích vozidla. Barevné provedení označení musí být kontrastní s minimální výškou písma  60 mm.  

 

 Termín : do 10 kalendářních dnů po obdržení výjimky 

 

b) ředitelům školských úřadů 
 

1. Předložit příslušným určeným školským úřadům jen žádosti doporučené školským úřadem podle čl. I bod 

3b). 

 

Termín : do 21 kalendářních dnů po nabytí účinnosti tohoto příkazu 

 

 

c) ředitelům určených školských úřadů 

 

1. Předložit odboru 25 MŠMT jen žádosti o výjimky doporučené UŠÚ podle čl. I bod 3. 

 

   Termín: do 30 kalendářních dnů po nabytí účinnosti tohoto příkazu 

 

 

2. Předložit odboru 25 MŠMT seznam osobních automobilů a autobusů mladších 4 let a nákladních 

automobilů, návěsů, přívěsů a traktorů mladších 6 let, na která nebyla podána žádost o výjimku a u nichž 

nebyla žádost o výjimku doporučena (dle přílohy č. 2 a 3). 

  

   Termín: do 40 kalendářních dnů po nabytí účinnosti tohoto příkazu 

  

a) sekci správní II/2 

 

1. Vést databázi vydaných výjimek.  
 

   Termín: průběžně 

 

2. Předložit do porady vedení MŠMT vyhodnocení plnění tohoto příkazu.     

 

   Termín: 31. 3. 2000 

 

Čl. III 

 

Přechodné ustanovení: 

 

Dočasně do odvolání zastavuji nákup nových vozidel s tím, že k obměně vozových parků se 

využije vozidel škol a školských zařízení, kterým nebyla udělena výjimka podle čl. I bod 3.    

 

Čl. IV 

 

Tento příkaz nabývá účinnosti dnem  1. listopadu 1999.  

 

          Eduard Zeman v.r. 

           ministr 



 

Příloha č. 2 

 

Osobní automobily  
 

Určený školský úřad: 

Školský úřad: 

 

Škola, 

školské zařízení 

Typ vozidla 

(dle technického průkazu) 

SPZ Rok výroby/ 

rok prvního uvedení 

do provozu 

Počet ujetých km 

v tis.  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 

 

Ostatní druhy vozidel  
 

 

Určený školský úřad: 

Školský úřad: 

 

Škola, 

školské zařízení 

Typ vozidla 

(dle technického průkazu) 

SPZ Rok výroby/ 

rok prvního uvedení do 

provozu 

Počet ujetých km 

v tis.  
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Příloha č. 1 

 

Žádost o výjimku k užívání osobního automobilu a ostatních druhů vozidel  

 
 

Školský úřad: 

 

Škola, školské zařízení 

 

 

Typ vozidla 

Dle technického průkazu 

 

Rok výroby   

 

 

 

 

Zdůvodnění školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjádření ŠÚ 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjádření UŠÚ 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko odborného 

útvaru MŠMT 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí odb. 25 

MŠMT 

 

 

 

 
 

 

 

 

________________________________________________________________ 
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ČÁST METODICKÁ 

________________________________________________________________ 

 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Č.j. 31 479/99 - 14 

                                                                                                      V Praze dne 8. listopadu 

1999 

 

 Pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školské úřady,  

Českou školní inspekci a ředitele škol, předškolních a školských zařízení 

 k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č.106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím  
 

 Tento pokyn se vydává na základě §12 odst. 1 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a 

samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, k zajištění jednotného postupu orgánů státní správy 

a dalších osob ve školství podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Tento 

zákon naplňuje článkem 17 odst. 1,2,4 a 5  Listiny základních práv a svobod zaručené právo veřejnosti 

na informace v působnosti státních orgánů, orgánů územní samosprávy a subjektů, kterým zákon svěřil 

rozhodování o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických nebo právnických osob 

v oblasti veřejné správy a zároveň stanoví podmínky, za kterých jsou tyto orgány a osoby povinny 

poskytovat informace ve své působnosti. 

 

Část I. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Čl. 1 

 

Zákon č.106/1999 Sb. se nevztahuje na postup při poskytování informací, který je upraven zvláštními 

předpisy. Je tedy právním předpisem obecné povahy, který se použije všude tam, kde není speciální 

úprava. Obecná i speciální zákonná úprava platná pro školství je uvedena v následujících ustanoveních 

tohoto pokynu. 

 

ZÁKLADNÍ POJMY 
Čl. 2 

 

1) Školský úřad (dále jen ŠÚ), Česká školní inspekce (dále jen ČŠI) a ředitel školy, předškolního nebo 

školského zařízení (dále jen ředitel školy) jsou v souladu s § 2 odst. 1 a 2 zákona č.106/1999 Sb. 

subjekty povinnými za podmínek stanovených tímto zákonem poskytovat veřejnosti informace 

vztahující se k jejich působnosti. 
2) Povinné subjekty poskytují informace na základě žádosti nebo zveřejněním. 

3) Informací, kterou je povinný subjekt povinen poskytnout, je faktický údaj týkající se otázky v působnosti ŠÚ, ČŠI či 

ředitele školy, nikoliv však komentář, názor na určitou skutečnost, výklad právního předpisu apod. 

4) Žadatelem může být každá fyzická či právnická osoba, to znamená také územní samosprávný celek, jiný orgán státní 

správy, hromadný sdělovací prostředek apod., která žádá o informaci, bez ohledu na důvod svého zájmu o danou 

informaci. 

5) Zveřejněnou informací je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo 

na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, umístěná ve veřejné knihovně 

nebo s možností dálkového přístupu (pomocí telekomunikačního zařízení). 

6) Doprovodnou informací je taková informace, která úzce souvisí s požadovanou informací (například údaj o jejím původu, 

existenci, počtu, důvodu odepření, době, po kterou důvod odepření trvá a kdy bude znovu přezkoumán, a dalších 

důležitých rysech). 

 

Část II. 

ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ 

Čl. 3 

 

1) ŠÚ a ČŠI jsou povinny ve svém sídle a svých úřadovnách zveřejnit (především formou informační 

tabule, informační brožury atd.) na všeobecně přístupném místě alespoň následující informace podle 

své působnosti: 
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a) způsob založení (§ 5 odst. 1 zákona č.564/1990 Sb., vyhlášku č. 178/1991 Sb., o sídlech a územní 

působnosti školských úřadů, § 18  cit. zákona), 
b) (územní) působnost a (věcnou) pravomoc (§ 6 - § 11, § 18, 19 zákona č.564/1990 Sb.), 

c) organizační strukturu, 

d) pracovníka(-ky) pověřeného(-é) podle čl. 8. odst.1 a spojení na něj(-ě) (telefonické, faxové, elektronickou poštou), 

pracovníky či organizační útvar pověřený přijímáním a vyřizováním stížností, oznámení a podnětů v souladu s § 2 

odst. 1 vyhlášky č.150/1958 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících, a spojení,  

e) administrativní postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů stanovený vyhláškou č.150/1958 Ú.l., 

f) administrativní postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zákonem č.106/1999 Sb. , 

g) postup při rozhodování o odvoláních podle § 7 písm. b) a c) zákona č. 564/1990 Sb. stanovený zákonem č.71/1967 

§Sb., o správní řízení (správní řád), 

h) postup při zařazování škol, předškolních zařízení a školských zařízení do sítě škol, předškolních zařízení a školských 

zařízení, postup při jejich vyřazování (§ 13a - § 13c zákona č. 564/1990 Sb.), 

i) postup při provádění školní inspekce (§ 18, 19 zákona č. 564/1990 Sb.) ,  

j) přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se povinná osoba při výkonu své působnosti řídí (zejména zákon 

č.564/1990 Sb., zákon č.29/1984 Sb., zákon č.71/1967 Sb, vyhlášku č.150/1958 Ú.l., zákon č.106/1999 Sb.,  

vyhlášku č. 10/1997 Sb., vyhlášku č. 442/1991 Sb., vyhlášku č. 354/1991 Sb., zákon č. 76/1978 Sb. vyhlášku č. 

178/1991 Sb., vyhlášku č. 291/1991 Sb., vyhlášku č.357/1997 Sb., zákon č.552/1991 Sb.) a místo a čas, kde jsou tyto 

předpisy k nahlédnutí , 

k) sazebník úhrad za poskytování informací,  

l) výroční zprávu za předcházející rok o své činnosti v oblasti poskytování informací 

 

2) ŠÚ a ČŠI jsou povinny umožnit každému pořízení kopie z informací uvedených v odstavci 1. 

3) ŠÚ a ČŠI jsou nejpozději do 1.1.2001 povinny zveřejnit informace uvedené v odstavci 1 také způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. Nejvhodnějším způsobem je jejich zveřejnění na internetových stránkách. 

4) V období do 1.1.2001 lze zveřejnit informace uvedené v odstavci 1 i dalšími způsoby (ústní informační centrum, uvedení 

v novinách a jiných tiskovinách apod.). 

5) Je žádoucí zveřejňovat i další informace, které musí povinná osoba v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. poskytovat 

(např. seznam škol, předškolních a školských zařízení v územní působnosti povinné osoby, důležité či nové předpisy 

z oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, výchovně-vzdělávací akce, apod.). Zveřejňování informací nad povinný rámec 

stanovený zákonem je výhodné i vzhledem k možnosti odkázat na zveřejněnou informaci (viz čl. 8. odst. 4.) 

 

 

 

Čl. 4 

 

1) Ředitel školy je povinen v sídle školy, předškolního nebo školského zařízení zveřejnit na všeobecně přístupném místě 

(informační tabule, informační brožura apod.) následující informace: 

a) údaje o svém jmenování (kdo, kdy a jak jej jmenoval) 

b) vymezení své pravomoci a působnosti (§ 3 zákona č.564/1990 Sb.) 

c) jméno a příjmení své nebo zástupce ředitele či administrativního pracovníka určeného k poskytování informací podle 

čl. 8 odst. 2, včetně spojení na něj (telefonického, faxového, elektronickou poštou), popřípadě jméno a příjmení 

pracovníka pověřeného přijímáním a vyřizováním stížností, podnětů a oznámení v souladu s §2 odst. 1 vyhlášky 

č.150/1958 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících 

d) údaje o tom, proti kterým rozhodnutím ředitele školy je přípustné odvolání, ke kterému orgánu, v jaké lhůtě a kde lze 

odvolání podat, a další postup stanovený příslušnými právními předpisy (zákon č.71/1967 Sb., zákon č.564/1990 Sb. 

atd.) 

e) postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů stanovený vyhláškou č.150/1958 Ú.l. 

f) postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zákonem č.106/1999 Sb.  

g) přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí (zejména zákon č.564/1990 

Sb.,  zákon č.29/1984 Sb., zákon č.71/1967 Sb.,  vyhlášku č.150/1958 Ú.l., zákon č.106/1999 Sb, vyhlášku č. 

10/1997 Sb., vyhlášku č. 442/1991 Sb., vyhlášku č. 354/1991 Sb., zákon č. 76/1978 Sb. vyhlášku č. 178/1991 Sb., 

vyhlášku č. 291/1991 Sb. atd.) a místo a čas, kde jsou tyto předpisy k nahlédnutí 

h) sazebník úhrad za poskytování informací 

i) výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování           informací 

       

2) Ředitel školy je v souladu s §3 odst. 1 zákona č.564/1990 Sb. povinen zajistit zpřístupnění výroční zprávy o činnosti školy 

a výroční zprávy o hospodaření školy za předcházející kalendářní rok veřejnosti.  

3)  Ředitel školy je povinen umožnit každému pořízení kopie z informací uvedených v odstavci 1. 

4)  Ředitel školy může zveřejnit informace uvedené v odstavci 1 také jinými způsoby a může zveřejnit i další informace, které 

je v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. povinen poskytovat. 

 

Část III. 

OMEZENÍ PRÁVA NA POSKYTNUTÍ INFORMACE 

Čl. 5 
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ŠÚ, ČŠI a ředitel školy nesmí poskytnout informaci, která 

1) je v souladu se zákonem č.148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů,  a nařízením 

vlády č.246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, označena za utajovanou skutečnost, ke které 

žadatel nemá oprávněný přístup. (V souladu s nařízením vlády č.246/1998 Sb. nejsou v působnosti Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy žádné informace označeny za utajované skutečnosti.) 

2) vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém původu, národnosti, politických postojích a 

členství v politických stranách a hnutích, vztahu k náboženství, o její trestné činnosti, zdraví, sexuálním životě, rodinných 

příslušnících a majetkových poměrech, pokud tak nestanoví zvláštní zákon (např. § 8 odst.1 zákona č.141/1961 Sb., o 

trestním řízení soudním, § 38a odst. 3 zákona č.29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších 

odborných škol, §45b odst. 3 zákona č.76/1978 Sb., o školských zařízeních,§ 9 zákona č.89/1995 Sb. o státní statistické 

službě) nebo s předchozím písemným souhlasem žijící dotčené osoby. Jestliže dotčená osoba nežije, lze informaci o ní 

poskytnout jen za předpokladu, že bude zachována její lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno její dobré 

jméno. (Ochranu soukromí a osobnosti fyzické osoby poskytují také zvláštní zákony, např. zákon č.256/1995 Sb., o 

ochraně osobních údajů v informačních systémech, občanský zákoník. Požadavky na ochranu osobnosti a soukromí 

stanovené těmito zvláštními předpisy jsou v zásadě do zákona č.106/1999 Sb. převzaty.)  

3) je označena za obchodní tajemství ve smyslu § 17 zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník. Za porušení obchodního 

tajemství se nepovažuje poskytnutí informací  týkajících se rozsahu a příjemce prostředků ze státního rozpočtu (výše 

neinvestičních výdajů a investičních výdajů přidělených jednotlivých školám, předškolním a školským zařízením, výše 

dotací poskytnutých jednotlivým soukromým školám, předškolním a školským zařízením atd.) 

4) byla získána od osoby, které informační povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí 

(jedná se o informace, které školský úřad, ČŠI či ředitel školy získal od osob v souvislosti s plněním svých úkolů, které 

ovšem překračují zákonný rozsah sdělení nutný pro plnění těchto úkolů a přitom nejsou chráněny podle odstavců  2 a 3). 

5) se týká probíhajícího trestního řízení, rozhodovací činnosti soudů nebo jejíž poskytnutí by bylo porušením ochrany 

duševního vlastnictví ( zejména ochrana podle zákona č. 35/1965 Sb., autorský zákon. Ochrana podle tohoto zákona je 

poskytována dílům literárním, vědeckým a uměleckým, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora. Takové dílo nelze 

poskytnout jiné osobě, zveřejnit či jinak s ním nakládat bez souhlasu autora. Autorská ochrana není poskytována 

informacím obsaženým v dílu, ale pouze dílu jako takovému. V rámci resortu se tato ochrana týká např. individuálně 

schválených učebních dokumentů soukromých škol a projektů žadatelů o poskytnutí dotace). 

  

Čl. 6 

 

1) ŠÚ a ČŠI může omezit poskytnutí informace, pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům 

povinné osoby (nejde o interní předpisy vydávané MŠMT v rámci jeho působnosti pro řízené subjekty, ale pouze o vnitřní 

pokyny vydávané ŠÚ pro potřeby ŠÚ, nebo ČŠI pro potřeby ČŠI ). 

2) ŠÚ, ČŠI a ředitel školy může omezit poskytnutí informace, pokud se jedná o novou informaci, která vznikla při přípravě 

rozhodnutí; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí pravomocným rozhodnutím (jedná se o informace vzniklé v etapě 

přípravy rozhodnutí, např. stanoviska jednotlivých organizačních útvarů povinné osoby k určité věci před jejich 

sjednocením ve formě rozhodnutí navenek). 

 

Čl. 7 

 

Omezení práva na informace uvedená v čl. 5. a čl. 6. znamená, že povinná osoba poskytne požadované informace včetně 

doprovodných informací po vyloučení informací uvedených v čl. 5. a čl. 6. Odepřít poskytnutí vyloučené informace lze pouze 

po dobu, po kterou trvá důvod odepření. 

Část IV. 
VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ 

Čl. 8 

 

1) Nevyhradí-li si osobní vyřizování, statutární představitelé ŠÚ a ČŠI pověří alespoň jednoho svého 

pracovníka přijímáním a vyřizováním písemných žádostí o poskytnutí informací a koordinací 

vyřizování ústních žádostí o poskytnutí informací (dále jen pověřený pracovník). Je-li pověřen pouze 

jeden pracovník, je nutno zajistit plnění povinností pověřeného pracovníka v době jeho nepřítomnosti. 
2) Ředitel školy je oprávněn určit svého zástupce či jiného administrativního pracovníka školy, předškolního nebo školského 

zařízení k přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací. Pokud tak neučiní, je příslušný k přijímání a vyřizování 

žádostí o poskytnutí informací osobně. 

3) Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doručená poštou, osobně i jiným 

způsobem, faxem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat). 

4) Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k  poskytnutí zveřejněné informace ve smyslu čl. 2  odst. 5, může zástupce 

povinné osoby místo požadované informace sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. 

V případě ústní žádosti tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. 

Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta.  

5) Není-li žádost vyřízena ústně v souladu s článkem 9, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu 

(včetně možnosti pořízení kopie) nebo na paměťových mediích. 
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Čl. 9 

Ústní žádost 

 

Ústní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, vyzve jej 

povinná osoba k podání žádosti v písemné formě. Tato pak bude vyřízena jako písemná žádost o informaci podle zákona č. 

106/1999 Sb.   

 

Písemná žádost adresovaná  ŠÚ a ČŠI 

Čl. 10 

 

1) Žádost o poskytnutí zveřejněné informace se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů o zveřejnění. 

Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace podle čl. 8. odst. 4, se považuje za nové podání 

žádosti. 

2) Pokud ze žádosti není zřejmé, že směřuje vůči povinné osobě nebo kdo žádost podal, pověřený 

pracovník ji bez dalšího odloží. Taková žádost není podáním ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., 

nepodléhá evidenci podle článku 12. 

3) Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována 

příliš obecně, pověřený pracovník vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů ode dne doručení žádosti, 

aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne 

pověřený pracovník o odmítnutí žádosti.  

4) Pokud je požadovaná informace mimo působnost povinné osoby, pověřený pracovník žádost odloží a 

odložení žádosti a jeho důvod sdělí do tří dnů žadateli (zákon č.106/1999 Sb. nestanoví povinnost 

postoupit žádost příslušnému orgánu). 
5) Pověřený pracovník poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, případně ode dne 

upřesnění žádosti podle odstavce 3. O formě, ve které bude informace poskytnuta (viz čl. 8 odst. 5), rozhoduje pověřený 

pracovník.  

6) Lhůtu uvedenou v odstavci  5 může pověřený pracovník prodloužit nejvýše o deset dní  pouze 

z následujících důvodů : 

a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách povinné osoby, které jsou oddělené 

od úřadovny vyřizující žádost, 

b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné 

žádosti, 

c) konzultace s jiným orgánem státní správy, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, 

d) konzultace mezi dvěma nebo více organizačními útvary povinného subjektu, které mají závažný 

zájem na předmětu žádosti. 

7) Pověřený pracovník je povinen prokazatelně (písemně) informovat žadatele o prodloužení lhůty a 

důvodech prodloužení, a to ještě před uplynutím lhůty podle odst. 5. 

 

Čl. 11 

 

1) Pokud povinná osoba odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli informace, vydá o tom ve lhůtě 

uvedené v čl. 10 odst. 5. , případně v řádně prodloužené lhůtě podle čl. 10 odst. 6 a 7 rozhodnutí. 

Rozhodnutí se nevydává v případě odložení věci podle čl. 10 odst. 2  a odst. 4. 

2) Rozhodnutí je správním rozhodnutím ve smyslu §46 zákona č.71/1967 Sb. a musí obsahovat 

následující náležitosti (viz vzor rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace uvedený v Příloze č.1 

tohoto pokynu): 

a) název a sídlo povinného subjektu, 

b) číslo jednací a datum vydání rozhodnutí, 

c) označení žadatele o informaci (jméno a příjmení fyzické osoby, název a sídlo právnické osoby), 

d) výrok, který obsahuje samotné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace požadované 

žadatelem, 

e) odůvodnění, které obsahuje důvod odmítnutí poskytnutí informace, včetně každého omezení práva 

na informace (viz čl. 5 a čl. 6), s uvedením ustanovení příslušných právních předpisů,  

f) poučení o odvolání, které obsahuje poučení o místu, formě  a době podání odvolání, 

g) vlastnoruční podpis statutárního představitele povinné osoby s uvedením jména, příjmení a 

funkce, 
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h) jméno, příjmení a funkce pověřeného pracovníka. 

3) Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele. 

4) Jestliže povinná osoba ve lhůtě pro vyřízení žádosti (viz čl. 10 odst. 5 nebo v řádně prodloužené lhůtě 

podle čl. 10 odst. 6 a 7) neposkytne žadateli informace nebo nevydá rozhodnutí o odmítnutí 

poskytnutí informace, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým bylo poskytnutí informace 

odmítnuto. 

5) Pokud žadatel žádá o poskytnutí více informací, z nichž některé jsou vyloučeny, povinná osoba 

přípustné informace poskytne a souběžně rozhodne o odepření vyloučených informací. 

6) Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace lze podat odvolání prostřednictvím povinné osoby 

k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo ode 

dne marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v odstavci  4. 

7) Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem podle §247 a násl.  zákona 

č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Možnost soudního přezkoumání 

není podáním odvolání dotčena. 

 

Čl. 12 

 

1) Pověřený pracovník vede evidenci písemných žádostí o poskytnutí informace. 

2) Evidence žádostí obsahuje: 

       a) datum doručení žádosti, věc,  číslo jednací 

b) jméno, příjmení žadatele (název a sídlo), spojení na žadatele 

c) způsob, jakým bylo ve věci postupováno a jak byla žádost vyřízena 

d) datum vyřízení žádosti 

3) Údaje v evidenci žádostí jsou chráněny podle zákona č.256/1992 Sb., o ochraně osobních   údajů 

v informačních systémech. 

 

Čl. 13 

Písemná žádost řediteli školy 

 

1) Žádost o poskytnutí informací doručenou poštou přijímá pracovník školy, předškolního nebo 

školského zařízení pověřený evidencí pošty. Po jejím zaevidování ji neprodleně předá zástupci 

ředitele nebo administrativnímu pracovníkovi určenému podle čl. 8 odst.2, případně řediteli školy. 

Žádost doručenou osobně, elektronickou poštou, faxem, nebo na jiných nosičích dat přijímá zástupce 

ředitele nebo administrativní pracovník určený podle čl. 8 odst. 2, případně ředitel školy. 

2) Ustanovení čl. 10, čl. 11 odst. 1, 2, 3, 4, 5, a 7 a čl. 12 se na vyřizování písemných žádostí o 

poskytnutí informací směřujících vůči řediteli školy vztahují obdobně. 

3) Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace lze podat odvolání k místně příslušnému 

školskému úřadu, prostřednictvím ředitele školy a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od 

marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v čl. 11 odst. 4. 

4) O odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace vydaném ředitelem školy rozhodne 

školský úřad do 15 dnů od předložení odvolání ředitelem školy. Pokud školský úřad v uvedené lhůtě 

nerozhodne, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým zamítl odvolání a potvrdil napadené rozhodnutí. 

Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení 

odvolání. 

5) Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, tím není dotčena možnost soudního přezkoumání 

rozhodnutí o odvolání.  

 

Část V. 

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ 

Čl. 14 

 

1) ŠÚ, ČŠI a ředitel školy jsou oprávněni požadovat úhradu skutečných nákladů spojených 

s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním 

informací žadateli. Dále jsou povinni žadateli na jeho žádost potvrdit předpokládanou výši úhrady 
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nákladů. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy. 

2) Úhrady nákladů jsou příjmem ŠÚ, ČŠI a školy, předškolního či školského zařízení s právní 

subjektivitou nebo příslušného zřizovatele, není-li škola, předškolní či školské zařízení právnickou 

osobou. 

3) Povinná osoba musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své 

činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.,  která obsahuje následující 

údaje: 

a) počet podaných písemných žádostí o informace 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu, kterým došlo k přezkoumání   rozhodnutí o 

odmítnutí poskytnutí informace (bez uvádění osobních údajů) 

d) případně další informace vztahující se k uplatňování zákona č.106/1999 Sb. 

 

4)    Pokud není v tomto pokynu stanoveno jinak, vztahuje se na počítání lhůt, na rozhodnutí o odmítnutí 

poskytnutí informace a na odvolací řízení proti tomuto rozhodnutí zákon č.71/1967 Sb., o správním 

řízení (správní řád), s výjimkou ustanovení o obnově řízení a o přezkoumání rozhodnutí mimo 

odvolací řízení. 

5)   Lhůta pro poskytnutí informace (čl. 10. odst. 5) a prodloužení této lhůty (čl. 10. odst. 6) se pro 

písemné žádosti o informace doručené ŠÚ, ČŠI nebo řediteli školy v období od 1.1.2000 do 

31.12.2000 prodlužují na dvojnásobek; pro písemné žádosti doručené v období od 1.1.2001 do 

31.12.2001 se prodlužují o polovinu. 

 

6)   Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1.1.2000. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   ministr 
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Příloha č.1 

 

Vzor rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace 

 

 

 

Název a sídlo(jméno, příjmení, funkce) povinného subjektu 
      Čj.: 

Datum vydání rozhodnutí 
Označení žadatele (název a sídlo právnické osoby, jméno a příjmení fyzické osoby) 

 

 

Rozhodnutí  

o odmítnutí poskytnutí informace podle §15 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

Výrok  
V souladu s (uvést konkrétní ustanovení zákona č.106/1999 Sb.) se informace (uvést jaké informace se žadatel domáhal) , 

o kterou jste žádal (a) v žádosti ze dne (uvést den podání ve smyslu §14 odst. 1 zákona č.106/1999 Sb.) 

 

 

neposkytuje 

 

 

 

Odůvodnění 

Uvést odůvodnění každého omezení práva na informace, včetně příslušných ustanovení zákona 

č.106/1999 Sb. 
 

 

 

 

Poučení o odvolání 

Uvést, že proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání k (označit daný subjekt), a to do 15 dnů 

ode dne doručení, prostřednictvím (označit subjekt, který rozhodnutí vydal). 
                                                                   

 

                                                                            Jméno, příjmení a funkce  statutárního 

představitele povinného subjektu  

                                                                                                        vlastnoruční podpis 

 

 

 

 

 

Jméno, příjmení a funkce pověřené osoby 
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Ministerstvo školství , mládeže a tělovýchovy 

Č.j. 30 271/99 - 44 

                                                                          

                                                                                                         V Praze dne 22. října 

1999 

 

 

Postup při odvodu nedočerpaného limitu mzdových prostředků na platy a OPPP  

        u příspěvkových organizací 
 

 V opatření FMF čj. V/20 530/1992, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové 

organizace a obce, ve znění pozdějších změn  

a doplňků, není uveden postup účtování odvodů v případě, že příspěvková organizace dosáhne záporného hospodářského 

výsledku a nedočerpání limitu mzdových prostředků na platy  

a OPPP zjistí až po ukončení kalendářního roku. 

 

 Správně by měla příspěvková organizace na konci účetního období provést odvod nedočerpaného limitu mzdových 

prostředků na platy a OPPP a teprve potom vyčíslit  hospodářský výsledek.  

 

Organizace musí důsledně dodržovat správný postup odvodů nedočerpaných mzdových prostředků na platy a 

OPPP. V kapitole 333 je tato problematika ošetřena materiálem odboru 43 čj. 30 909/98-43 ze dne 10.11.1998 “Hodnocení 

závazných ukazatelů mzdové regulace za rok 1998 u rozpočtových a příspěvkových organizací resortu školství  

a tvorba fondu odměn u příspěvkových organizací”. 

 

 Pro úplnost uvádíme doporučený postup účtování této problematiky od Ministerstva financí ČR. 

 

Doporučený postup účtování odvodu nedočerpaných limitů mzdových prostředků na platy a OPPP do státního 

rozpočtu (zjištěno po ukončení kalendářního roku) je následující: 

   

                                                                                       MD                  D   

   

1.  Vyúčtování závazků ke státnímu rozpočtu                   932               347 

 

2.  Úhrada závazků do státního rozpočtu                          347               241 

 

Legenda: 

 

241 - Běžný účet 

347 - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem 

932 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 

 

 

                                                                                               Ing. Zdeněk Bernard, v.r. 

                                                                                        vrchní ředitel sekce ekonomické I/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

č.j. 29 958/99 - 44 

 

                                                                                                        V Praze dne 22.října 

1999 
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Stanovisko MŠMT k odborným seminářům konaným v zahraničí 

 

 

S možností dalšího prohlubování kvalifikace souvisí účast zaměstnanců na  vědeckých 

a odborných sympoziích, kongresech a konferencích. Pro  zajišťování  a vedení této činnosti jsou stanovena pravidla 

upravující správný postup: 

 

 

1. Ustanovením § 141a zákoníku práce je zaměstnancům uložena povinnost soustavně si prohlubovat kvalifikaci k výkonu 

práce sjednané v pracovní smlouvě. Zaměstnavatel může zaměstnance vyslat na seminář, odborné sympozium, kongres 

nebo konferenci; účast na nich je pracovní cestou podle § 38 zákoníku práce. 

 

2. Pokud se jedná o zahraniční akce, je účast pracovníků podmíněna souhlasem zřizovatele. 

 

3.  Náklady spojené s prohloubením kvalifikace nese zaměstnavatel. 

Rozpočtová nebo příspěvková organizace může hradit výdaje spojené s účastí svých pracovníků na vědeckých a odborných 

sympoziích, kongresech a konferencích, pokud jejich program souvisí s jejich činností, v souladu s § 53 vyhlášky MF č. 

205/1991 Sb.,  

o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a 

příspěvkových organizací, ve znění dalších změn a doplňků. 

 

4. Výdaji spojenými s účastí na těchto akcích, pokud na ně je pracovník vyslán organizací, se rozumí též úhrada stravného, 

kapesného a PHM, která je dána zákonem č. 119/1992 Sb.,  

o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.  

 

5. Finanční dary na úhradu nákladů spojených s účastí na vědeckých a odborných sympoziích, kongresech a konferencích 

pořádaných v tuzemsku i v zahraničí, pokud jejich program souvisí s jejich činností, jsou mimorozpočtovými prostředky, 

které organizace příjme na rezervní fond.  

 

6. Finanční dary jsou zdrojem rezervního fondu. Problematiku rezervního fondu, jeho zdroje  

a použití, řeší vyhláška  MF č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky 

a o finančním hospodaření rozpočtových  

a příspěvkových organizací, ve znění dalších změn a doplňků. Nakládání s finančními dary musí být v souladu s výše 

uvedenou vyhláškou. 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 - 

 

 

7. Rezervní fond se převádí do dalších let, z tohoto důvodu je možno finanční dary přijmout do rezervního fondu a využít 

v příštích letech. 

 

8. Účtování finančních darů řeší metodický pokyn “Sponzorské dary - účtování”  

č.j. 26 967/96 - 44 ze dne 30.7.1997. Tento metodický pokyn byl vydán za účelem zajištění jednotného postupu při 

účtování o finančních darech.  Postup účtování o finančních darech byl rovněž  uveřejněn v časopise Účetnictví 12/1997. 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Zdeněk Bernard, 

v.r. 

                                                                                        vrchní ředitel sekce ekonomické I/2 
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

č.j.  27 418/99-43 

V Praze dne  3.11.1999 

 

 

 

 

Metodický pokyn 
k použití finančních zdrojů při odměňování zaměstnanců  

rozpočtových a příspěvkových organizací resortu školství,  
příklady a postupy při jejich vykazování v resortních výkazech Škol P  

 

 
 

Čl. 1 
Obecná ustanovení 

 

(1) Činnosti rozpočtových a příspěvkových organizací v resortu školství 
 

a)  Hlavní činnost 

Rozpočtové a příspěvkové organizace regionálního školství  (dále jen “RO a PO”) a ostatní přímo řízené organizace resortu 

školství (dále jen “OPŘO”) dostávají ze státního rozpočtu finanční prostředky na zabezpečení hlavních činností, pro které byly 

tyto organizace zřízeny.  

 

MŠMT pro OPŘO a školské úřady pro RO a PO  vymezí každoročně: 

 stanovením závazných ukazatelů finanční vztah ke státnímu rozpočtu,  

 metodickými pokyny MŠMT způsob použití prostředků státního rozpočtu pro příslušnou oblast kapitálových výdajů, limitů 

regulace zaměstnanosti a oblast ostatních neinvestičních výdajů (dále jen “ONIV”). 

 

b)   Mimorozpočtové aktivity RO a PO 

Organizace resortu školství vykonávají nad rámec svých hlavních činností ještě další činnosti, na jejichž plnění čerpají mzdové 

prostředky, zákonné odvody a ostatní neinvestiční výdaje. Výdaje spojené s ostatními činnostmi RO a PO nemohou být 

hrazeny ze státního rozpočtu, nýbrž z jiných zdrojů a to podle charakteru vykonávané práce nebo služby (vyhláška č. 205/1991 

Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu ČR a o finančním  hospodaření RO a PO). 

 z prostředků hospodářské činnosti, 

 z mimoresortních grantů, které nebyly do kapitoly školství zapracovány úpravou rozpočtu, 

 z ostatních mimorozpočtových zdrojů, 

 z fondu odměn. 

Blíže viz. čl. 3. 

 

 
 

 

c)   Refundace 

Kromě toho řada RO a PO vykonává činnosti (svými zaměstnanci) pro jiné organizace, s nimiž dohodne “refundaci” nákladů 

za tyto činnosti. Dodavatelská RO a PO vyplácí za tyto činnosti mzdové prostředky a ostatní výdaje, ale po ukončení 

objednané práce získává od odběratelské organizace vynaložené náklady zpět tzv. “refundací nákladů”.  

 

Znamená to, že odběratelská organizace neuhradí náklady formou “služby” z ONIV, nýbrž náklady uhradí z položek podle 

skutečného čerpání - tj. ze mzdových prostředků, zákonných odvodů apod. U dodavatelské organizace  se veškeré náklady 

zruší - “zrefundují”. 

 

d)  Shrnutí bodu 1. 
Z výše uvedeného výčtu činností vyplývá, že u RO a PO dochází v resortu školství k vícezdrojovému financování činností 

organizace. Každá činnost RO a PO musí být : 

 hrazena z finančních prostředků s touto činností související, 

 vedena průkazně v účetní evidenci, 

 správně vykazována v resortním výkaznictví. 
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(2) Resortní výkazy o plnění počtu zaměstnanců a čerpání mzdových prostředků 
 

V resortních výkazech Škol P 1-04 a Škol P 1a-04 (dále jen výkazy Škol P) vykazují RO a PO čerpání mzdových prostředků a 

plnění počtu zaměstnanců za veškeré vykonávané činnosti v organizaci. 

 

a) Při vyplňování výkazů Škol P dochází neustále: 

 k chybnému vykazování plnění počtu zaměstnanců a čerpání mzdových prostředků hrazených  z různých zdrojů : 

 státního rozpočtu, 

 hospodářské činnosti, 

 ostatních zdrojů, 

 fondu odměn 

 k chybnému zahrnování vyplacených mzdových prostředků, které budou refundovány z jiné organizace, do čerpání 

mzdových prostředků ze státního rozpočtu. 

 

b) Výkazy Škol P jsou důležitým podkladem pro sledování vývoje a plnění závazných limitů regulace zaměstnanosti 

MŠMT stanovené zákonem o státním rozpočtu a Ministerstvem financí  pro příslušný kalendářní rok, a proto je 

nutné věnovat jejich vyplňování náležitou pozornost. 
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Čl. 2 

Odměňování 
 
(1)   Odměňování zaměstnanců rozpočtových a příspěvkových organizací 

Odměňování zaměstnanců rozpočtových a příspěvkových organizací a usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a 

odměny se řídí  uvedenými předpisy: 

a) Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a 

orgánech, ve znění pozdějších předpisů; 

b) Zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů;  

c) Nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových                  a některých dalších 

organizací, ve znění pozdějších předpisů; 

d) Nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění 

pozdějších předpisů; 

e) Zákon č. 65/1965 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; 

f) Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony; 

g) Nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování  výše  prostředků vynakládaných na platy  a na odměny za  pracovní  

pohotovost  v  rozpočtových  a  v  některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů; 

h) Vyhláška č. 58/1991 Sb., o vymezení obsahu mzdových prostředků, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

(2)  Zásady při odměňování zaměstnanců RO a PO dle zákona č. 143/1992  Sb. a 

zákona č. 1/1992 Sb. 
 

a) Uplatnění mzdového zákona v RO a PO 

 Organizace uplatňují při odměňování všech zaměstnanců jednotný mzdový zákon a to bez ohledu na to, jakou činnost 

zaměstnanec v organizaci vykonává (hlavní či hospodářskou apod.) a z jakých zdrojů je tato činnost financována. 

 Rozpočtové organizace odměňují zaměstnance vždy podle zákona č. 143/1992 Sb.  

 Příspěvkové organizace  odměňují zaměstnance podle zákona č. 143/1992 Sb., ale v některých případech  i podle 

zákona č. 1/1992 Sb. 

Vysvětlení použití mzdových zákonů u PO: 

Protože zdroje na činnost příspěvkových organizací jsou kombinované, stanoví zákon, že mzdový systém se určí u 

příspěvkové organizace podle míry financování z veřejných zdrojů.   

Základním předpokladem je posoudit finanční vztah organizace ke státnímu rozpočtu, který je vymezen výší příspěvku na 

činnost, kterou příspěvková organizace dostává od zřizovatele (v regionálním školství od školského úřadu, u ostatních přímo 

řízených organizací z MŠMT). 

 

 

Jestliže : 

 příspěvek na činnost z rozpočtu zřizovatele (investiční a neinvestiční prostředky) spolu s případnými úhradami podle 

zvláštních zákonů je vyšší nebo roven výdajům příspěvkové organizace na platy a odměny za pracovní pohotovost, 

vztahuje se na odměňování zaměstnanců této organizace zákon č. 143/1992 Sb. 

 příspěvek na činnost z rozpočtu zřizovatele, spolu s případnými úhradami podle zvláštních zákonů je nižší než výdaje na 

platy (v tomto případě na mzdy) a  na odměny za pracovní pohotovost, vztahuje se na odměňování zaměstnanců této 

organizace zákon č. 1/1992 Sb. 

 

b) Zákon č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých 

dalších orgánech a organizacích. 

Zákon 143/1992 Sb. se vztahuje na nepodnikatelské zaměstnavatelské subjekty, jejichž zaměstnanci 

jsou převáženě odměňováni z veřejných zdrojů (ze státního rozpočtu). Ústřední orgány, okresní úřady 
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a obce zřizují RO a PO k plnění svých úkolů v oboru jejich působnosti. Zákonem o platu se musí při 

poskytování platů a odměn za pracovní pohotovost řídit :  

 každá rozpočtová organizace bez výjimky. Co se rozumí rozpočtovou organizací upravují zákony zabývající se 

rozpočtovými pravidly, 

 příspěvková organizace, jestliže příspěvek na činnost poskytovaný příspěvkové organizaci z rozpočtu zřizovatele 

spolu s případnými úhradami podle zvláštních zákonů je vyšší nebo roven výdajům příspěvkové organizace na platy 

a odměny za pracovní pohotovost - v resortu školství u většiny příspěvkových organizací. 

Zákon č. 143/1992 Sb. vychází ze zásady, že v platové oblasti je možno nebo nutno poskytovat to, co zákon a příslušná 

prováděcí nařízení vlády povolují; nelze poskytovat nic, co zákon a příslušná prováděcí nařízení vlády neupravují. 

Organizacím, které uplatňují zákon č. 143/1992 Sb., jsou stanoveny závazné limity regulace zaměstnanosti (limit počtu 

zaměstnanců, limit prostředků na platy a limit prostředků na ostatní platby za provedenou práci) a objem finančních 

prostředků použitelný na platy zaměstnanců je usměrňován podle  NV č. 48/1995 Sb. 

Zaměstnanec, který je odměňován podle zákona č. 143/1992 Sb., dostává za svoji práci plat. 

Platem se podle zákona č. 143/1992 Sb. rozumí peněžitá plnění poskytovaná zaměstnavatelem  zaměstnanci  za vykonanou 

práci. 

Platem jsou v resortu školství odměňováni zaměstnanci, kteří zabezpečují výuku, služby a činnosti, přičemž prostředky na 

platy jsou poskytovány ze státního rozpočtu v rámci závazných limitů regulace zaměstnanosti. 

Zvláštní kategorií odměny za práci jsou ostatní platby za provedenou práci (dále jen OPPP). Jsou to mzdové prostředky 

vyplacené zaměstnancům na základě jiného vztahu než pracovního poměru k zaměstnavateli, např. na základě dohody o 

provedení práce, dohody o pracovní činnosti, nebo jiného než pracovního poměru.  

 

 

 

c) Zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a průměrném výdělku 

Zákon č. 1/1992 Sb. upravuje utváření mezd a odměn za pracovní pohotovost:  
 zaměstnanců v převážné míře u těch zaměstnavatelů, kteří získávají prostředky na mzdy a odměny za pracovní 

pohotovost podnikatelskou činností, 

 v některých případech i u příspěvkových organizací - viz vysvětlivka bodu 2.2.1. Podle zákona č. 1/1992 Sb. odměňují 

v resortu školství všechny vysoké školy a v ostatních částech kapitoly 333 - MŠMT organizace typu služba škole, škola 

v přírodě, středisko praktického vyučování apod. 

Zákon č. 1/1992 Sb. je dále využíván: 

 při zjišťování průměrného výdělku pro pracovněprávní účely u všech zaměstnanců, tzn. těch, kteří jsou 

odměňováni podle zákona č. 1/1992 Sb., ale i zákona č. 143/1992 Sb. 

Jestliže se na příspěvkovou organizaci vztahuje zákon o mzdě, není výše prostředků vynakládaných na mzdy u této 

příspěvkové organizace v resortu školství usměrňována  tzn. že MŠMT (školský úřad) nestanoví této organizaci 

závazné limity regulace zaměstnanosti (limit počtu zaměstnanců, limit prostředků na platy a limit OPPP). 

Zákon č. 1/1992 Sb.  na rozdíl od zákona č. 143/1992 Sb. upravuje pouze některé nárokové složky mzdy a všechny ostatní 

mzdové náležitosti, včetně používání mzdových systémů,  kvalifikačních katalogů i forem mezd, ponechává na rozhodnutí 

zaměstnavatele.  

Zaměstnanec, který je odměňován podle zákona č. 1/1992 Sb., dostává za svoji práci mzdu. 

Mzdou se podle zákona č. 1/1992 Sb. rozumí peněžitá plnění nebo plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytovaná 

zaměstnavatelem zaměstnanci za práci. 

 

 

(3)  Vymezení obsahu mzdových prostředků 
 

a) Vymezení pojmu “Mzdové prostředky” 

Specifikaci  mzdových prostředků  stanovuje vyhláška č. 58/1991 Sb., o vymezení obsahu mzdových prostředků, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Mzdové prostředky jsou prostředky, které organizace využívají k odměňování práce zaměstnance, který je v právním 

vztahu k zaměstnavateli : 

 v pracovním poměru, 



Metodický pokyn ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro poskytování a vyúčtování účelových dotací ze státního rozpočtu ČR občanským družením působícím v oblasti regionálního 
školství v roce 2000, čj. 30968/99-22 

 15 

 na základě uzavřené dohody konané mimo pracovní poměr - tj. dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti, 

 nebo jiného než pracovního poměru. 

 

Ze mzdových prostředků uhrazují zaměstnavatelé : 

 mzdy a náhrady mezd (platů) poskytované na základě pracovního poměru, 

 odstupné zaměstnanci při ukončení pracovního poměru z důvodů nadbytečnosti, pokud se ruší pracovní místo, 

 odměny za práci a obdobná plnění poskytovaná na základě jiného než pracovního poměru včetně odměn žákům za 

produktivní práci a služné při výkonu civilní služby, 

 částky, které organizace refundují jiným organizacím (mzdu zaměstnance nebo odměnu vyplácenou na základě 

uzavřené dohody konané mimo pracovní poměr). 

 

Ze mzdových prostředků neuhrazuje organizace plnění, která jí refunduje jiná organizace ze svých mzdových 

prostředků.  

 

b) Vymezení pojmu “Refundace” 

Refundace jsou vymezeny Zákoníkem práce, NV č. 108/1994 Sb. a vyhláškou MPSV č. 18/1991 Sb., o jiných úkonech 

v obecném zájmu.  

Z  § 17 NV 108/1994 Sb.  vyplývá, že se jedná o náhradu mzdy za dobu nezbytně nutného pracovního volna, kterou 

uvolňující zaměstnavatel poskytl zaměstnanci.  

 

Příklad: 

Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu např.: k výkonu veřejných funkcí 

(překážky z důvodu obecného zájmu, § 14 NV č. 108/1994 Sb.), k výkonu práce u jiné právnické (fyzické) osoby, při 

uvolnění zaměstnance na dětské tábory. Jde-li o krátkodobé uvolnění, poskytne zaměstnavatel, u něhož je zaměstnanec 

v pracovním poměru, náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Právnická nebo fyzická osoba uhradí zaměstnavateli 

náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Právnická nebo fyzická osoba uhradí zaměstnavateli náhradu mzdy za dobu 

uvolnění (§ 17 odst. 1 NV č. 108/1994 Sb.). 

Jestliže zaměstnavatel požádá o refundaci, musí subjekt, pro něhož byl zaměstnanec uvolněn, žádosti vyhovět. Hradí se 

náhrada mzdy za dobu nezbytně nutného pracovního volna, kterou uvolňující zaměstnavatel poskytl zaměstnanci podle 

právního předpisu. 

Refundace je  náhrada, vrácení zaplacené částky.  

To lze aplikovat například i v  případě, kdy zaměstnanec vykonává práci pro jinou organizaci.  Zaměstnavatel vyplácí 

zaměstnanci celou mzdu a  proplacení části mzdy za práci, kdy zaměstnanec pracoval pro druhou organizaci, účtuje  

odběratelské organizaci (požaduje od této organizace refundaci mzdy - skutečně vynaložených nákladů - nikoliv 

průměrného výdělku jako je tomu při výkonu veřejné funkce). 

Typickou refundací je též převod části prostředků na platy za nevyčerpanou dovolenou na nástupnickou organizaci. 

 

Na refundaci je nutné pohlížet dvojím způsobem 

Organizace, která refundace: 

provádí, tzn., že  

 poukazuje jiné organizaci částky za poskytnuté služby a činnosti vykonané zaměstnancem jiné organizace, 

 poukázanou částku zahrnuje do čerpání svých mzdových prostředků (konkrétně ostatních plateb za provedenou práci - 

“OPPP”) 

 

 

 

 

 

přijímá 

 od jiné organizace částky za služby a činnosti vykonávané svým zaměstnancem pro jinou organizaci, 

 přijatou částku (refundaci) nezahrnuje do čerpání svých mzdových prostředků, nýbrž pouze zruší svůj výdaj (provede 

refundaci), který organizaci dočasně vznikl. 

 

Při projednávání vzájemných vztahů mezi organizacemi musí být vyjasněno, zda fakturovaná práce či služba :  

 bude uhrazena ze mzdových prostředků organizace, pro níž je činnost zajišťována (odběratelské organizace) - 

v tom případě se jedná o “refundaci” výdajů u organizace zajišťující činnost (dodavatelské organizace) 

nebo 
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 nebude uhrazena ze mzdových prostředků odběratelské organizace, nýbrž odběratel ji uhradí z ostatních 

neinvestičních výdajů jako službu - v tom případě se jedná o mimorozpočtové mzdové prostředky u 

dodavatelské organizace (kupř. dofinancování mzdových prostředků u malotřídních organizací, jestliže obec 

požaduje výjimku podle § 6 školského zákona) 

Výplatu ze mzdových prostředků zahrnuje pouze jedna organizace. 

Poznámka:  

Příklady na správný postup při refundaci jsou uvedeny v bodě 5.3 materiálu. 

 

 

 

Čl. 3 

Zdroje financování mzdových prostředků 
 

Na zabezpečení činností, které  předškolní zařízení, školy, školská zařízení a přímo řízené organizace plní, jsou poskytovány 

finanční prostředky: 

 ze státního rozpočtu, 

 z hospodářské činnosti, 

 z ostatních zdrojů, 

 z fondu odměn. 

(1)    Státní rozpočet 

a) Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou v resortu školství výhradně určeny pro předškolní zařízení, školy, 

školská zařízení, školské úřady a přímo řízené organizace na zabezpečení hlavního poslání těchto organizací, tzn. např.: 

na výuku, výchovu, stravování, ubytování, provoz a činností s hlavním posláním související.  

Na zajištění těchto hlavních činností jsou stanoveny (z MŠMT pro OPŘO a ze školských úřadů pro předškolní zařízení, 

školy a školská zařízení) závazné limity regulace zaměstnanosti pro rozpočtové a příspěvkové organizace, které jsou 

hodnoceny po ukončení kalendářního roku. 

Závaznými limity regulace zaměstnanosti jsou : 

 limit prostředků na platy, 

 limit prostředků na ostatní platby za provedenou práci, 

 limit počtu zaměstnanců. 

 

Stanovením závazných limitů regulace zaměstnanosti se: 

 přidělují ze státního rozpočtu účelově mzdové prostředky, které nelze jinak použít bez provedení rozpočtového opatření 

- t.zn. převodu mzdových prostředků na jiné účely - kupř. do ONIV,  

 limituje objem vyplácených mzdových prostředků, aby nedocházelo ke zvyšování mzdových prostředků na úkor ONIV, 

 reguluje zaměstnanost v rozpočtových a příspěvkových organizacích, u nichž jsou zaměstnanci odměňováni podle 

zákona č. 143/1992 Sb. 

 

Stanovením závazných limitů regulace zaměstnanosti je stanoven i finanční vztah organizace ke státnímu rozpočtu. 

V souladu s § 11 zákona 576/1990 Sb., rozpočtová pravidla republiky, mohou být využity rozpočtové prostředky pouze:  

 v příslušném rozpočtovém (kalendářním) roce, 

 k účelům, na které byly státním rozpočtem určeny. 

Citace § 11, bodu 1. zákona č. 576/1991 Sb.: 

Rozpočtové prostředky mohou být využity pouze v příslušném rozpočtovém roce, a to k účelům, na které byly státním 

rozpočtem republiky určeny” 

 

 

b) Závazné limity regulace zaměstnanosti nesmí být, z výše uvedených důvodů: 

 překročeny, 

 použity k jiným než určeným účelům - tzn. např. na dofinancování provozu (ONIV). 

 

Překročení závazných limitů nebo použití finančních prostředků na platy a OPPP  k jiným účelům je kvalifikováno 

jako porušení rozpočtové kázně. 

 

 

(2) Mimorozpočtové aktivity organizací resortu školství 
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Činnosti, které nejsou hrazeny ze státního rozpočtu, musí organizace resortu školství zabezpečit svými eventuálními dalšími 

zaměstnanci a veškeré výdaje spojené s těmito činnostmi hradit plně z mimorozpočtových zdrojů a to podle jejich charakteru 

(vyhláška č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu ČR a o finančním  hospodaření RO a 

PO). 

 

Mimorozpočtovými zdroji jsou : 

 hospodářská činnost 

 ostatní mimorozpočtové zdroje (ostatní zdroje) 

 fond odměn 

Plnění počtu zaměstnanců a čerpání prostředků na platy a prostředků OPPP za mimorozpočtové aktivity se nezahrnuje 

do závazných limitů regulace zaměstnanosti stanovených z MŠMT nebo školského úřadu. 

a) Hospodářská činnost 

K provádění a financování hospodářské činnosti v resortu školství byly vydány metodické pokyny a to: 

pro regionální školství - Metodický pokyn  MŠMT č.j. 18 713/97-40-I., Hospodářská činnost v organizacích regionálního 

školství, uveřejněný ve Věstníku MŠMT, sešit 6/1997; 

pro přímo řízené organizace - Metodický pokyn MŠMT č.j. 18 713/97-40-II., Hospodářská činnost na vysokých školách 

a v ostatních přímo řízených organizacích, uveřejněný ve Věstníku MŠMT, sešit 6/1997. 

 

b) Ostatní mimorozpočtové zdroje 

Problematika mimorozpočtových zdrojů byla podrobně vysvětlena v “Metodickém pokynu MŠMT k využití finančních 

prostředků z “jiných zdrojů” než je rozpočet kapitoly 333-MŠMT pro odměňování zaměstnanců rozpočtových a 

příspěvkových organizací regionálního školství”, čj. 25 751/96-40 , uveřejněném ve Věstníku MŠMT, sešit 11/1996. 

 

Metodický pokyn obsahoval i řadu příkladů, které se rozšiřují o další charakteristické činnosti uvedené v čl. 6 tohoto 

materiálu - Doplnění metodického pokynu č.j. 25 751/96-40. 

c) Hlavní rozdíly mezi hospodářskou činností a ostatními mimorozpočtovými zdroji  

Činnosti, které organizace resortu vykonávají nad rámec svých hlavních povinností, mohou být zajišťovány buď jako :  

 hospodářská činnost nebo 

 ostatní mimorozpočtové aktivity. 

Do hospodářské činnosti zahrnuje RO a PO takové činnosti, které přímo nesouvisí s jejím hlavním posláním 

stanoveným zřizovatelem a plnění těchto činností je fakturováno odběrateli  ve výši skutečných nákladů, režijních 

nákladů, ale též ziskové přirážky. Příjmy z hospodářské činnosti podléhají dani z příjmů.  V souladu se zákonem o dani 

z příjmu RO a PO zpracují po ukončení kalendářního roku pro Finanční úřad “Přiznání daně z příjmů” a odvedou 

příslušnou daň. 

Do mimorozpočtových aktivit zahrnuje RO a PO takové činnosti, které buď přímo nebo částečně souvisí s hlavním 

posláním organizace nebo cíli zřizovatele a jsou pro odběratele zabezpečovány pouze ve výši skutečných nákladů bez 

ziskové přirážky.  

Je nezbytně nutné, aby vymezení činnosti bylo správně stanoveno, neboť v případě, že organizace zajišťuje 

neoprávněně činnost pouze jako mimorozpočtovou aktivitu bez ziskové přirážky nepodléhající dani z příjmů, je 

tento postup nesprávný. 

 

Příklad: 

1. Školní jídelna zřízená obcí stravuje žáky základní školy, mateřské školy ale i v mnohých případech žáky škol středních 

včetně zaměstnanců škol. Výdaje spojené s tímto stravováním jsou hrazeny ze státního rozpočtu. 

2. Kromě toho zřizovatel určí, že ve školní jídelně bude zajišťováno i stravování zaměstnanců obce a v rámci sociálního 

programu i stravování důchodců a to vše bez ziskové přirážky. Výdaje spojené s tímto stravováním jsou hrazeny z příjmů 

od strávníků a jsou kvalifikovány jako mimorozpočtové zdroje. 

3. Jelikož kapacita školní jídelny je stále nevyužitá, umožní zřizovatel stravování ve školní jídelně i zaměstnancům jiných 

(cizích) organizací. Kalkulace ceny jídla musí být provedena tak, aby kromě všech osobních a věcných nákladů zahrnovala 

i režijní náklady a ziskovou přirážku. V tomto případě se bude jednat o hospodářskou činnost podléhající dani z příjmů. 

V případě, že je i toto stravování zajišťováno pouze jako mimorozpočtová aktivita školní jídelny bez ziskové přirážky, 

jedná se o chybný postup : 

 neodvádí se daň z příjmů do státního rozpočtu, tudíž dochází k trestnému činu krácení daně, 

 oproti jiným stravovacím zařízením se jedná o nekalou soutěž. 

U školních jídelen zřizovaných státem je postup obdobný. 
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d) Fond odměn 

Zvláštním mimorozpočtovým zdrojem k financování prostředků na platy zaměstnanců organizací je fond odměn. 

Z fondu odměn : 

 mohou být hrazeny všechny složky platu zaměstnanců (viz. NV č. 48/1995 Sb., § 6), 

 nemohou být hrazeny ostatní platby za provedenou práci (úspory OPPP nejsou samostatným zdrojem fondu odměn).  

 

Prostředky fondu odměn by měly být především využity jako doplňkový zdroj hmotné zainteresovanosti zaměstnanců pro 

ohodnocení : 

 činností prováděných zaměstnanci nad rámec jejich pracovních povinností, 

 osobní účasti zaměstnance na zlepšeném hospodářském výsledku. Odměna z fondu odměn je například nejvhodnější 

formou pro ohodnocení osobního podílu ředitele za dosažení výsledků v hospodářské činnosti či ostatních 

mimorozpočtových aktivitách školy.  

Podle ustanovení NV č. 251/1992 Sb.,  je možné poskytnutí mimořádné odměny či osobního příplatku v případě, kdy 

vedoucí organizace hospodářskou činnost nebo ostatní činnosti organizace řídí, je za ně odpovědný, avšak sám je fyzicky 

nevykonává, a proto nemůže být z těchto prostředků odměňován. K těmto účelům slouží fond odměn.  Výši odměny 

vedoucímu organizace určí : 

 u organizací zřizovaných státem - MŠMT na návrh ŠÚ, 

 u organizací zřizovaných obcemi - zřizovatel po dohodě se ŠÚ. 

Poznámka: 

 Rozpočtové organizace od roku 1995 fond odměn již netvoří, ale mohou dočerpat zůstatky fondu odměn. 

 Příspěvkové organizace tvoří fond odměn podle § 24  vyhlášky 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky 

státního rozpočtu ČR a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací, z úspor mzdových prostředků 

v případě kladného hospodářského výsledku organizace.  

 

 

 

(3) Vypracování resortních výkazů o zaměstnancích a vyplacených mzdových 

prostředcích 
 

a) Vykazující jednotky a účel statistického zjišťování 

Výkazy MŠMT o zaměstnancích a vyplacených mzdových prostředcích v resortu školství zpracovávají : 

 všechny přímo řízené organizace MŠMT, vysoké školy, vlastní školské úřady, vlastní úřad MŠMT a ČŠI - výkazy Škol 

P 1a-04 

 všechny organizace v regionálním školství (školské úřady za zálohované organizace RgŠ a organizace v působnosti 

školských úřadů) včetně obecních, soukromých a církevních škol - výkazy Škol P 1-04. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že účelem statistického zjišťování je :  

 hodnocení celkového platového vývoje zaměstnanců ve školství u všech organizací bez ohledu na mzdový systém, 

který využívají k odměňování svých zaměstnanců (zákona č. 143/1992 Sb. nebo zákona č. 1/1992 Sb.), 

 získávání informací pro zprávy o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro mezinárodní orgány - zejména 

UNESCO a OECD, 

 hodnocení plnění závazných limitů regulace zaměstnanosti stanovených resortu školství zákonem o státním rozpočtu a 

Ministerstvem financí pro příslušný kalendářní rok, 

 hodnocení vývoje a plnění závazných limitů regulace zaměstnanosti stanovených Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy pro organizace, které uplatňují při odměňování zaměstnanců zákon 143/1992 Sb., a to po ukončení 

každého čtvrtletí. Hodnocení plnění závazných limitů regulace zaměstnanosti se dotýká vlastního úřadu MŠMT, České 

školní inspekce, vlastních školských úřadů, všech přímo řízených organizací (OPŘO), RO a PO regionálního školství. 

 

Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění čtvrtletních výkazů Škol P stanoví, které oddíly výkazu vyplňuje organizace, která 

odměňuje zaměstnance podle : 

 zákona 1/1992 Sb. a  

 zákona 143/1992 Sb. 

 

 

b) Vyplňování výkazů u organizací, které uplatňují zákon č. 143/1992 Sb. 

Naším úkolem je soustředit se na vyplňování výkazu u organizací, které odměňují zaměstnance podle zákona č. 143/1992 

Sb., neboť těmto organizacím byly stanoveny závazné limity regulace zaměstnanosti ze státního rozpočtu, které podléhají 

kontrole plnění, a to jak v průběhu kalendářního roku, tak i po jeho ukončení.  
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Resortní výkaz Škol P 1 je uzpůsoben tak, aby RO a PO vykázaly plnění počtu zaměstnanců a vyplacené mzdové 

prostředky podle toho, za jaké činnosti se odměňování poskytuje a z jakých zdrojů se financuje : 

 ze státního rozpočtu, 

 z hospodářské činnosti, 

 z ostatních zdrojů, 

 z fondu odměn. 

Státní rozpočet 

Ze státního rozpočtu vykazuje RO a PO vždy jen plnění závazných limitů regulace zaměstnanosti za činnosti, na které 

byly tyto ukazatele stanoveny, tzn., že : 

 z MŠMT na OPŘO, vlastní ŠÚ, ČŠI,  

 ze školských úřadů na předškolní zařízení, školy a školská zařízení regionálního školství, jejichž zřizovatelem je stát 

nebo obec.  

V oblasti regionálního školství musí RO a PO důsledně členit plnění limitů regulace zaměstnanosti podle “číselníku druhů 

zařízení” a zaměstnance podle “číselníku kategorií školských pracovníků”. Důvodem tohoto ustanovení je skutečnost, že 

finanční prostředky státního rozpočtu jsou členěny (a jejich plnění sledováno) podle celostátně platné rozpočtové skladby 

vydané Ministerstvem financí podle § 10 odst. 4 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými 

prostředky ČR a obcí v ČR (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších zákonů. 

Rozpočtová skladba je : 

 právně závaznou klasifikací rozpočtu RO jak v procesu plánovaných, tak i uskutečňovaných příjmů a výdajů, 

 věcně logickým vyjádřením potřeby systematického, jednotného, přehledného a závazného třídění rozpočtových příjmů a 

výdajů, 

 závaznou právní normou pro všechny “veřejné rozpočty”, které jsou financovány ze státního rozpočtu, 

 v procesech rozpisu rozpočtu a skutečného čerpání finančních prostředků podkladem pro kontrolu finančních operací a 

hodnocení efektivnosti vynakládaných prostředků. 

Vzhledem k tomu, že výdaje státního rozpočtu na školství jsou přidělovány do kap. 333-MŠMT podle rozpočtové 

skladby, MŠMT musí trvat na důsledném rozpisu i čerpání finančních prostředků podle pravidel rozpočtové skladby, 

neboť nesprávné uplatnění rozpočtové skladby je kvalifikováno jako porušení rozpočtové kázně. 

Konstrukce rozpočtové skladby : 

kapitolní třídění - vyjadřuje okruh působnosti a odpovědnosti subjektu, v němž se realizují finanční operace - v našem případě 

kap. 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 

druhové členění - rozlišuje finanční operace na příjmy, výdaje a financující operace kapitálových a neinvestičních výdajů 

podle tříd, seskupení položek, podseskupení položek a položek, 

funkční třídění - tzv. paragrafové třídění - člení příjmy a výdaje podle toho, u které organizace byly dosaženy nebo 

vynaloženy, a to podle skupin, oddílů, pododdílů a paragrafů.  

“Číselník druhů zařízení” ve vysvětlivkách k výkazům Škol P 1-04 přímo navazuje na jednotlivé paragrafy podle funkčního 

třídění příjmů a výdajů rozpočtové skladby - např.: mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy, střední odborná 

učiliště, gymnázia.  

Podle jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby musí proto  být: 

 zpracován rozpis rozpočtu z MŠMT na jednotlivé školské úřady 

 zpracován rozpis rozpočtu ze školských úřadů na jednotlivá předškolní zařízení, školy a školská zařízení (důležité u 

organizací, které se skládají z několika součástí - např. základní škola, školní družina, školní jídelna). Rozpis ze ŠÚ na RO 

a PO podle funkčního třídění je též orientačním ukazatelem pro organizaci při zpracování výkazů Škol P1-04 

 vykazováno čerpání finančních prostředků a plnění počtu zaměstnanců ve výkazech Škol P. 

Poznámka: 

Vzhledem k tomu, že u všech předškolních zařízení, škol a školských zařízení je uplatňována normativní metoda stanovení 

počtu zaměstnanců a tomuto počtu zaměstnanců odpovídajícího objemu mzdových prostředků, stanoví školský úřad RO nebo 

PO závazné ukazatele mzdové regulace podle počtu žáků (studentů) na jednotlivé paragrafy v členění na pedagogické a 

nepedagogické pracovníky. Plnění počtu pedagogických a nepedagogických pracovníků a odpovídající čerpání mzdových 

prostředků RO nebo PO vykazuje podle podílu jejich práce v příslušné činnosti nebo podle počtu žáků. 

Příklad: 

Škola - střední a vyšší odborná škola - má 5 nepedagogických pracovníků na zajištění provozu školy. Plnění počtu 5ti 

nepedagogických pracovníků a jim vyplacené mzdové prostředky se rozdělí podle “číselníku druhů zařízení” do 33-střední 
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odborné školy a 41-vyšší odborné školy podle počtu žáků SOŠ a VOŠ. Nemůže nastat situace, že 5 nepedagogických 

pracovníků se plně vykáže na SOŠ.  

 

Nesprávným výkaznictvím do paragrafů dochází ke zkreslování : 

 čerpání finančních prostředků na příslušných typech škol, 

 počtu nepedagogických pracovníků, kteří se podílejí na zajištění provozu příslušného typu školy, 

 podkladů, důležitých pro stanovení komponent K - t.zn. platů pedagogických a nepedagogických pracovníků určitých typů 

škol a školských zařízení pro další kalendářní rok.  

 

Do plnění závazných limitů regulace zaměstnanosti (počtu zaměstnanců, prostředků na platy a prostředků na OPPP) ze 

státního rozpočtu nelze uvádět : 

 finanční prostředky přijaté např. od obce, které jsou určeny na dofinancování vyššího než normativně stanoveného počtu 

zaměstnanců normativní metodou, 

 zájmové kroužky nebo výuka předmětů, která je zajišťována nad rámec výukových povinností na základě požadavku 

rodičů, 

 stravování cizích strávníků ve školních jídelnách, 

 povinnosti obce, které přenáší na právní subjekt, který zřídila a tuto přenesenou povinnost uhradí zvýšením provozních 

výdajů škole, 

 ubytování cizích osob v domovech mládeže, 

 přijaté finanční dary od sponzorů, které jsou určeny na financování mzdových prostředků,  

 dosud neuhrazené částky za refundace. 

Tyto činnosti zajišťuje, financuje a vykazuje RO a PO v rámci hospodářské činnosti nebo v rámci ostatních aktivit 

(zdrojů). Stejně tak nesmí vykazovat ze státního rozpočtu prostředky použité z fondu odměn. 

 
Důležité při zpracování výkazu je : 

 preciznost zpracování výkazu při vykazování plnění počtu zaměstnanců a čerpání mzdových prostředků za sledované 

období   

 za činnosti hrazené ze státního rozpočtu - funkční - paragrafové členění podle jednotlivých součástí organizace, 

 za mimorozpočtové aktivity podle zdroje financování s vyloučením těch prostředků, které budou refundovány ze 

mzdových prostředků  jiné organizace (viz postupy účtování refundací), 

 návaznost na účetní evidenci vyplacených mzdových prostředků koncem kalendářního roku. 

Poznámka: 

V průběhu kalendářního roku bude rozdíl mezi účetní závěrkou k 31.3., 30.6. a 30.9. a výkazy Škol P za I.,II. a III.čtvrtletí, 

neboť : 

 za sledované období bude v účetní evidenci, tzn. v účetních výkazech ze I., II. a III. čtvrtletí  vyplacená částka na platy 

korespondovat s vyplacenými mzdovými prostředky k datu uzávěrky (t.zn. vazba na výběr mzdových prostředků z banky) a 

bude tudíž nižší než uvedené čerpání mzdových prostředků ve výkaze  

Škol P1. 

 ve výkazech Škol P1 za I., II. i III.čtvrtletí bude vykazováno čerpání mzdových prostředků za sledované období bez ohledu 

na to, kdy k výběru mzdových prostředků z banky došlo). 

Příklad : 

Čerpání prostředků na platy za I.čtvrtletí roku : 

 v účetních výkazech - skutečně vyčerpané prostředky na platy, které byly vybrány z bankovního účtu do 31.3. - tj.  za 

měsíc leden a únor,  

 ve výkazech Škol P 1 bude uvedeno čerpání prostředků na platy za měsíc leden, únor a březen  

Čerpání prostředků na platy za kalendářní rok : 

 v účetních výkazech - skutečně vyčerpané prostředky na platy, které byly vyplaceny z banky do konce listopadu a 

prostředky na výplaty za prosinec, 

 ve výkazech Škol P 1 bude uvedeno čerpání shodné s účetními výkazy. 

 

 

(4) Pracovně - právní a mzdové podmínky zaměstnanců RO a PO 

a) Zaměstnanci v RO a PO vykonávající různé činnosti - hlavní činnost, pro kterou byla organizace zřízena, hospodářskou 

činnost (dále jen “HČ”), ostatní mimorozpočtové aktivity (dále jen “ostatní činnosti”) a jsou ke svému zaměstnavateli 

všichni na stejné úrovni. U všech zaměstnanců musí být dodrženy stejné podmínky a to : 

 písemně uzavřený pracovní poměr,  
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 určena pracovní náplň (velice důležité pro hodnocení činnosti “stejného druhu” nebo “odlišného” při vykonávání další 

činnosti nad rámec svých pracovních povinností), 

 uplatněn jednotný platový zákon 143/1992 Sb., t.zn. zařazení do tarifních tříd, platového stupně atd., 

 jednotný pracovní řád, vymezení pracovní doby, docházka, 

 zákonné nároky vyplývající z uzavřeného pracovního poměru, 

 shodné zpracování výpočtu platu včetně jednotného výplatního termínu, 

b) Vyplacené mzdové prostředky zaměstnancům (prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci) jsou hrazeny z 

různých zdrojů podle charakteru vykonávané činnosti  (státní rozpočet, HČ, ostatní činnosti). 

c) Zúčtování vyplacených mzdových prostředků z různých zdrojů se provádí až v účetní evidenci organizace - průkazné 

vedení hlavní činnosti, hospodářské činnosti a ostatní činnosti organizace, 

d) Plnění počtu zaměstnanců za činnosti vykonávané v hospodářské činnosti a ostatních činnostech, které nejsou hrazeny ze 

státního rozpočtu, se nezahrnují do závazného ukazatele “limitu počtu zaměstnanců” stanoveného 

 z MŠMT (pro OPŘO) 

 školským úřadem (pro organizace RgŠ) 

e) Vyplacené mzdové prostředky příslušející za činnosti vykonávané v hospodářské činnosti a ostatních činnostech organizace 

se nezahrnují do závazných ukazatelů “limitu prostředků na platy” a “limitu prostředků na OPPP” stanovených 

 z MŠMT (pro OPŘO) 

 školským úřadem (pro organizace RgŠ) 

 

 

Rekapitulace  
 

a) Všichni zaměstnanci RO a PO jsou vůči svému zaměstnavateli na stejné úrovni. 

 

b) Činnost zaměstnance v RO a PO je vymezena pracovní smlouvou a pracovní náplní. 

 

c) Z těchto dokumentů lze odvodit, jaké činnosti zaměstnanec v organizaci vykonává. 

 

d) Věcí zaměstnavatele (nikoliv zaměstnance) je určit, jakou činnost zaměstnanec vykonává (hlavní, hospodářskou či 

jinou) a z jakých zdrojů bude tato činnost hrazena.  

 

e) Pokud RO a PO vykonává různé činnosti (činnost hlavní, hospodářskou a další činnosti), na které zaměstnává 

zaměstnance a vyplácí mzdové a další finanční prostředky, jedná se při financování této organizace o skládání 

finančních prostředků z různých zdrojů, které se projeví v účetní evidenci. RO a PO musí průkazným způsobem 

doložit finanční zdroje a náklady těchto činnosti. 

 

f) Závazné limity regulace zaměstnanosti se vztahují na plnění počtu zaměstnanců a  čerpání mzdových prostředků ze 

státního rozpočtu. 

  

g) Pokud zaměstnanec vykonává ještě další činnosti nad rámec svých pracovních povinností a nad rámec pracovní doby, je 

povinností zaměstnavatele zvolit správnou formu pro finanční ohodnocení zaměstnance. Pokud se jedná u zaměstnance o : 

 činnosti stejného druhu jako v jeho pracovní smlouvě (pracovní náplni), bude činnost navíc zaplacena formou práce 

přesčas nebo vyplacena odměna podle rozsahu vykonané práce z prostředků té činnosti, na které se zaměstnanec podílel 

(např. z HČ nebo ostatních činností organizace - podle výkazu odpracovaných hodin), 

 činnosti jiného druhu než v pracovní smlouvě (pracovní náplni), bude uzavřen vedlejší (souběžný) pracovní poměr 

nebo uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, a náklady budou hrazeny z finančních 

prostředků příslušné činnosti. 

Příklady : 

Domov mládeže v období prázdnin zajišťuje v rámci HČ ubytování turistů - vrátní, uklízečky i administrativní pracovnice. 

Mzdové prostředky těchto zaměstnanců v prázdninovém období jsou hrazeny plně z HČ, neboť normální provoz ubytování 

žáků není a všichni zaměstnanci pracují pro hospodářskou činnost.  

 

Může nastat i příklad, že domov mládeže má trvale vyčleněnou kapacitu pro turistický ruch (např. 1/5 ubytovací plochy). 

Potom i mzdové náklady spojené s ubytováním budou hrazeny 1/5 z  HČ nebo z ostatních činností, 4/5 ze státního rozpočtu. 

Stejně tak bude vykázáno plnění počtu zaměstnanců. 

 

V obou případech zaměstnanci vykonávali činnost, která odpovídala jejich pracovní náplni a v rámci týdenní pracovní doby, 

tudíž na výši jejich platu se práce pro různé činnosti neodrazí. U těchto zaměstnanců však může dojít k výplatě odměny 

z fondu odměn, neboť se podíleli na zlepšeném hospodářském výsledku tím, že zajišťovali výdělečnou HČ. 
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Příklad na práci stejného charakteru nad rámec pracovních povinností a pracovní doby. 

V pracovní náplni účetní organizace není zahrnuto vedení účetní evidence hospodářské činnosti. Účetní tuto činnost vykonává 

nad rámec svých povinností a týdenní pracovní doby (vede si evidenci odpracované doby pro HČ).  

Jelikož se jedná o stejnou činnost, nemůže být uzavřen souběžný pracovní poměr ani dohoda o práci mimo pracovní poměr. 

Práce, kterou účetní pro HČ vykonává, může být z prostředků HČ ohodnocena : 

 platem za přesčasovou práci nebo 

 odměnou podle odpracované doby. 

 

Poznámka: 

Vzhledem k tomu, že plat za přesčasovou práci i odměna se započítává do základu pro výpočet náhrady platu za dovolenou, je 

nezbytné i tyto náhrady rozdělit - jaká část náhrad je hrazena ze státního rozpočtu a jaká z HČ nebo ostatních zdrojů.  

 

 

 

 

 

Čl. 4 
Rozdíl mezi mimorozpočtovými zdroji a refundací  

 

(1) Základním rozdílem mezi mimorozpočtovými zdroji a refundací v RO a PO je : 

a) charakter činnosti, kterou vykonává dodavatelská organizace pro jinou organizaci RO nebo PO, 

b) přímá vazba na jednotlivé činnosti dodavatelské organizace a v  zájmu koho je činnost vykonávána,  

c) ve způsobu, jak budou mzdové prostředky vykazovány v odběratelské a dodavatelské organizaci - viz vysvětlení v článku  

2, odst.3, písm. b). 

 

(2) Je třeba řídit se zásadou, že tytéž mzdové prostředky mohou být vykázány jen v jedné organizaci. Znamená to, že 

při projednávání smluvního vztahu mezi organizacemi musí dojít k dohodě, která z organizací bude vyplacené mzdové 

prostředky účtovat a vykazovat ve svých mzdových prostředcích a do jakého termínu bude refundace provedena dodavatelské 

organizaci. 

Pokud je zajišťována činnost v zájmu odběratelské organizace a projednána refundace, vykazuje čerpání mzdových prostředků 

odběratelská organizace. Dodavatelská organizace tyto prostředky vykazuje pouze jako “jiné pohledávky” (RO), “ostatní 

pohledávky” (PO).  

Bude-li tomu naopak, tzn. že mzdové prostředky budou vyplaceny a vykazovány v čerpání v dodavatelské organizaci, musí být 

vykazovány ve výkazech Škol P1  z “ostatních zdrojů” a jedná se o mimorozpočtové prostředky RO nebo PO. 

Stejně tak je tomu i v případě, že se bude jednat o finanční prostředky od jiných subjektů určených na zajišťování dalších 

činností organizace nad rámec prostředků přidělených školským úřadem a RO a PO využívá část těchto prostředků  na platy 

zaměstnanců. 

 
 

 

 

(3) Postup RO a PO při refundaci mzdových prostředků 

 

a) Účtování v dodavatelské organizaci, u níž je pracovník v trvalém pracovním poměru a jeho plat bude částečně nebo plně 

refundován odběratelskou organizací. 

 

Rozpočtová organizace 

Rozpočtová organizace zaznamenává příjmy a výdaje v účetní evidenci a souběžně s tím i podle jednotlivých položek 

rozpočtové skladby.  

 

       Rozpočtová skladba Účetní evidence - účet  

     položka   MD  D 

 zúčtování hrubých mzdových nákladů       5111   400, 440  331 

které budou částečně refundovány 

 výplata mzdy          5111   331  234 

 zúčtování nároků na částečnou refundaci              - 400, 440  
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          316 

 přijatá úhrada refundované mzdy v běžném roce     5111   234  316 

 přijatá úhrada refundované mzdy v příštím roce     2329   235  205 

 provedení souběžného účtování o vzájemném 

vyrovnání mezi výdajovou a příjmovou oblastí         964  316 

 
Z výše uvedeného vyplývá, že podle rozpočtové skladby zůstává mzdový výdaj v dodavatelské organizaci do doby přijetí 

refundované částky, ale podle účetní evidence je předepsaná částka k refundaci vyvedena ze mzdových nákladů na jiné 

pohledávky.  

Rozpočtová organizace uskutečňuje své neinvestiční výdaje pouze prostřednictvím účtu 234-Čerpací neinvestiční účet 

rozpočtových organizací a příjmy prostřednictvím účtu 235-Příjmový účet rozpočtových operací. Na účet 234 může přijmout 

finanční prostředky pouze v případě, že se jedná o refundaci nákladů uskutečněných v běžném kalendářním roce.  

Aby došlo k vyrovnání mzdových nákladů podle rozpočtové skladby a účetní evidence, musí financující banka dodavatele 

připsat refundovanou částku od odběratele do konce kalendářního roku. Pokud tato bankovní operace není provedena, vznikl 

mzdový náklad dodavatelské organizace neoprávněně, neboť finanční prostředky byly vynaloženy na činnosti nesouvisející 

s činností organizace. Proto je důležité vymezit mezi dodavatelem a odběratelem přesné termíny k provedení refundované 

částky. 

 Refundovaná částka přijatá od odběratele až v následujícím kalendářním roce je příjmem státního rozpočtu. 

 

 

Příspěvková organizace  

Příspěvková organizace zaznamenává příjmy a výdaje v účetní evidenci. 

        

 Účetní evidence - účet : 

         MD  D 

 zúčtování hrubých mzdových nákladů, které budou 

částečně refundovány       521   331 

 zúčtování nároků na částečnou refundaci mezd             - 521 

                                        316 

 zúčtování hrubých mzdových nákladů, které budou 

plně refundovány       316  331 

 přijatá refundace mzdy      241  316 
Příspěvková organizace uskutečňuje příjmy a výdaje prostřednictvím běžného účtu organizace. Příjmy a výdaje zaznamenává 

pouze v účetní evidenci, nikoliv však podle rozpočtové skladby. Z toho vyplývá i odlišný způsob refundace mzdových nákladů 

od RO. 

V případě, že příspěvkové organizaci budou plně nebo částečně refundovány mzdové náklady, zaznamená tuto skutečnost 

snížením svých mzdových nákladů a jejich zaúčtováním na účet 316-Ostatní pohledávky. Přijetí  refundované částky zvýší 

běžný účet PO a vyrovná účet ostatních pohledávek. 

Refundovaná částka přijatá od odběratele až v následujícím kalendářním roce zůstává příjmem PO a vyrovná účet ostatních 

pohledávek. 

 

b)  Účtování v odběratelské organizaci, která bude hradit částečně nebo plně mzdové náklady (refundovat) dodavatelské 

organizaci 

 

 

       Rozpočtová skladba Účetní evidence - účet  

     položka   MD  D 

Rozpočtová organizace        

 zúčtování mzdových nákladů, které bude 

organizace plně nebo částečně refundovat      5119   400, 440 379 

 uskutečněná refundace mezd        5119   379  234 
 

Příspěvková organizace 

 zúčtování mzdových nákladů, které budou plně 

nebo částečně refundovány       521  379 

 uskutečněná refundace mezd       379   241 
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Názvy účtů: 

Rozpočtová skladba  5111  platy zaměstnanců 

    5119  platby za provedenou práci 

    2329  ostatní nedaňové příjmy 

Účtová osnova   205  vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti RO 

234  čerpací neinvestiční účet rozpočtových organizací 

    235  příjmový účet rozpočtových organizací 

    241  běžný účet 

    316  ostatní pohledávky 

    331  zaměstnanci 

    378  jiné pohledávky 

    379  jiné závazky 

    400  náklady rozpočtových organizací 

    440  mzdové a ostatní osobní náklady 

    521  mzdové náklady 

    964  saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření 

    965  saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření  
 

 

 

 
 

 

Čl. 5 
Příklady 

 

(1)  Příklady na mimorozpočtové zdroje 
 

Příklad 1 

Školní jídelna při ZŠ zabezpečuje stravování nejen pro vlastní, ale i pro “cizí strávníky” z rozhodnutí obecního úřadu bez 

ziskové přirážky tzn., že organizace  rozdělí plnění počtu zaměstnanců a vyplacené mzdové prostředky  podle zdrojů 

financování - např.: 

 70% kapacity pro žáky a tomu odpovídající objem vyplacených mzdových prostředků ze státního rozpočtu; 

 30% pro ostatní strávníky  a tomu odpovídající objem vyplacených mzdových prostředků z mimorozpočtových zdrojů 

(dále jen “ostatních zdrojů”); 

 

Školní jídelna má 8  zaměstnanců, jejichž úvazek a vyplacené mzdové prostředky se dělí dle uvedeného příkladu. 

Za účetní měsíc bylo těmto zaměstnancům vyplaceno celkem 54 648,-Kč. 

Zúčtování po ukončení měsíce  

Státní rozpočet : 

70% úvazků hrazeno ze státního rozpočtu, tzn.: 

 8*0,7         =  5,6 zaměstnance 

 54 648*0,7 =  38 254,-Kč 

Mimorozpočtové zdroje : 

30% úvazků hrazeno z mimorozpočtových zdrojů, tzn.: 

 8*0,3         =  2,4 zaměstnance 

 54 648*0,3 =  16 394,- Kč 

Ve výkaze Škol P1-04 bude vykázáno  

státní rozpočet: 

 plnění počtu zaměstnanců      5,6 

 čerpání prostředků na platy    38 254,- Kč 

ostatní zdroje: 

 plnění počtu zaměstnanců      2,4 

 čerpání prostředků na platy    16 394,- Kč 

 



Metodický pokyn ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro poskytování a vyúčtování účelových dotací ze státního rozpočtu ČR občanským družením působícím v oblasti regionálního 
školství v roce 2000, čj. 30968/99-22 

 25 

Poznámka: 

Takto lze postupovat za předpokladu, že  školní jídelna je zřizovaná obcí a obec určí, že bude stravovat ještě další “cizí 

strávníky”, kupř. zaměstnance obecního úřadu, důchodce a to bez ziskové přirážky. Jestliže však je zajišťováno stravování 

“cizích strávníků” z jiných organizací nebo dalších osob, jedná se o hospodářskou činnost a musí být kalkulována i zisková 

přirážka. Postup při rozdělení počtu zaměstnanců a vyplacených mzdových prostředků by byl obdobný, pouze by byly jiné 

zdroje financování - státní rozpočet a prostředky HČ.   

 
 

Příklad 2 
ŠÚ stanoví normativně ZŠ následující závazné ukazatele : 

 3 pedagogické pracovníky a 480 tis.Kč mzdových prostředků, 

 O,5 nepedagogického pracovníka a 42 tis.Kč. 

 

ZŠ uzavře dohodu s obcí na dofinancování 1 pedagogického pracovníka s celkovým nákladem ve výši 213,7 tis.Kč (156 tis.na 

platy a 57,7 tis.na zákonné odvody). 

 

Obec poukáže škole 213,7 tis. z ostatních neinvestičních výdajů. 

ZŠ vykazuje 1 pedagogického pracovníka a 156 tis.Kč v prostředcích na platy z mimorozpočtových (ostatních) zdrojů. 

 

Pozor ! Nejedná se o refundaci nákladů - školské úřady v tomto typickém příkladu často chybují. 

 

 

(2)  Příklady na hospodářskou činnost 

Příklad 1 

V měsíci červenci (který má 22 pracovních dnů) vykonává domov mládeže : 

 5 pracovních dnů úklidové práce v domově mládeže po ukončení školního roku, 

 17 pracovních dnů pronajímá celou kapacitu domova mládeže v rámci turistického ruchu.  

Domov mládeže má 3 uklízečky, 3 vrátné a 1 administrativní pracovnici. 

Za měsíc červenec bylo těmto zaměstnancům vyplaceno celkem 48 180,-Kč. 

 

Zúčtování po ukončení měsíce  

Státní rozpočet : 

5 dnů náklady hrazeny ze státního rozpočtu:   tzn. 48180/22=2190*5=10950,-Kč 

5 dnů - 7 zaměstnanců, tj. 5/0,22*7/100 = 1,59   zaokr. 1,6 zaměstnanců v měsíci 

Hospodářská činnost : 

17 dnů náklady hrazeny z prostředků HČ   tzn. 48180/22=2190*17=37230,-Kč 

17 dnů - 7 zaměstnanců, tj. 17/0,22*7/100 =  5,4 zaměstnanců v měsíci 

 

Ve výkaze Škol P1-04 bude vykázáno  

státní rozpočet: 

 plnění počtu zaměstnanců za červenec   1,6 

 čerpání prostředků na platy                    10950,-Kč 

hospodářská činnost: 

 plnění počtu zaměstnanců za červenec   5,4 

 čerpání prostředků na platy                    37230,-Kč 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad 2 

Obdobně lze postupovat i v průběhu roku, pokud určitá kapacita je vyčleněna pouze pro ubytování v rámci turistického ruchu, 

kupř.: 

 3/5 ubytovací kapacity - žáci škol resortu školství,           

 2/5 ubytovací kapacity jsou pronajímány v rámci turistického ruchu. 

 

Počty zaměstnanců a jim vyplacené prostředky na platy se rozúčtují úměrně k využití kapacity domova mládeže a to na státní 

rozpočet a hospodářskou činnost. 
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Počet zaměstnanců a vyplacené mzdové prostředky vykazované ve výkaze Škol P : 

 v hospodářské činnosti  

 z ostatních zdrojů  

 z fondu odměn 

se nezapočítávají do limitů regulace zaměstnanosti (limitu počtu zaměstnanců, limitu prostředků na platy a limitu 

prostředků na OPPP)  stanovených z MŠMT a ŠÚ. 

 

 

(3)  Příklady na refundaci 

Příklad 1 - pro příspěvkové organizace 
Organizace zaměstnává celkem 10 zaměstnanců. Ve sledovaném měsíci pracovalo : 

 9 zaměstnanců pro vlastní organizaci 

 1 zaměstnanec pro jinou organizaci na základě dohody o refundaci vzniklých nákladů. 

Za ukončený měsíc je vyplaceno na platech celkem 120 000,- Kč ( pro všech 10 zaměstnanců), z toho plat zaměstnance, který 

pracoval pro jinou organizaci činil 11 000,-Kč. 

 

Poznámka: 

Příklad řeší pouze refundaci mzdových prostředků, ale současně s tím je nutné refundovat i zákonné odvody. 

 

Zúčtování po ukončení měsíce 

Státní rozpočet: 

 na platech vyplaceno celkem 120 000,- Kč,  

 na účet jiných pohledávek se  převede 11 000,- Kč (plat zaměstnance, který pracoval pro jinou organizaci),  

 převodem nákladů pro “cizí organizaci” na účet pohledávek se sníží náklady vykazující organizace, a to  prostředky na 

platy na 109 000,- Kč. 

Refundace: 

 plat zaměstnance v celkové výši 11 000,- Kč zůstává do doby refundace na účtu “jiné pohledávky”, t.zn. do doby, než 

uhradí odběratelská organizace refundovanou částku. 

 

Ve výkaze Škol P1-04 bude vykázáno 

státní rozpočet: 

 plnění počtu zaměstnanců  9 

 čerpání prostředků na platy 109 000,- Kč 

 

V okamžiku,  kdy přijde refundace - vyruší se výdaje na účtu pohledávek. 

 

Příklad 2 - pro rozpočtovou organizaci 
Organizace zaměstnává celkem 10 zaměstnanců. Ve sledovaném měsíci pracovalo : 

 9 zaměstnanců pro vlastní organizaci 

 1 zaměstnanec pro jinou organizaci na základě dohody o refundaci vzniklých nákladů. 

Za ukončený měsíc je vyplaceno na platech celkem 120 000,- Kč ( pro všech 10 zaměstnanců), z toho plat zaměstnance, který 

pracoval pro jinou organizaci činil 11 000,-Kč. 

 

Poznámka: 

Příklad řeší pouze refundaci mzdových prostředků, ale současně s tím je nutné refundovat i zákonné odvody. 

 

Zúčtování po ukončení měsíce : 

Čerpání prostředků na platy ve výši 120 000,-  z výdajového účtu (z prostředků určených na mzdové výdaje) se promítne : 

a) v účetní evidenci: 

 na účtu mzdových a ostatních osobních nákladů ve výši 109 000,-Kč, 

 na účtu “jiných pohledávek” ve výši 11 000,-Kč, 

b) podle rozpočtové skladby : 

 na položce 5111 - platy zaměstnanců ve výši 120 000,-Kč 

c) ve výkazech Škol P 1-04 : 

 čerpání ze státního rozpočtu ve výši 120 000,-Kč. 

 

Rozdíl čerpání mezi účetní evidencí a sledováním výdajů podle rozpočtové skladby se musí vyrovnat do konce 

kalendářního roku. Rozdíl se vyrovná přijetím refundace. 

 

RO přijala refundaci ve výši 11 000,-Kč, která se promítne : 
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 snížením nákladů výdajového účtu, 

 v účetní evidenci vyrovnáním účtu “jiných pohledávek”, 

 v rozpočtové skladbě  snížením položky 5111 - platy zaměstnanců, 

 ve výkaze Škol P snížením čerpání o refundovanou částku. 

 

 

 

Čl. 6 

Doplnění metodického pokynu č.j. 25 751/96-40 

(1)  Produktivní práce žáků 

Poskytování odměn žákům za produktivní práci  je upraveno vyhláškou ministerstva   školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 

315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť, v platném 

znění (dále jen vyhláška).  

Uskutečnění odborného výcviku je upraveno § 16  vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 354/1991 Sb., o 

středních školách v platném znění.     

V odstavci 1 zmíněného § 16 vyhlášky č. 354/1991 Sb. je uvedeno, že odborný výcvik se uskutečňuje v souladu s učební 

osnovou a spočívá ve zhotovení výrobků, ve výkonu služeb nebo ve výkonu prací, které mají materiální hodnotu. 

Produktivní práce žáka je práce, kterou žák vykonává při odborném výcviku. Je to výrobek nebo služba, která se zhodnotí 

formou prodeje. 

Produktivní prací je i práce nebo služba, kterou vykonává žák pro vlastní školu v rámci odborného výcviku a škola tím 

nahrazuje práci nebo služby, které by jinak musela zajišťovat vlastními zaměstnanci nebo objednat u cizí organizace (např. 

školní stravování, oprava objektu - příklady jsou uvedeny v části 5. tohoto materiálu. 

Při financování učňovského školství  je uplatňována normativní metoda stejně jako u ostatních škol a školských zařízení 

regionálního školství. Normativy jsou stanoveny na různé druhy oborů a to jak na teoretickou, tak i praktickou výuku.  

V normativu na praktickou výuku žáků však nejsou zahrnuty příjmy získané praktickou výukou žáků, ale ani odměny 

vyplácené učňům za produktivní práci žáků. Je to z toho důvodu, že praktická výuka může být zajišťována různou formou: 

 přímo v učilišti, pokud se jedná o úplné učiliště, které praktickou výuku zajišťuje samo, 

 u střediska praktického vyučování zřizovaného státem nebo soukromou právnickou osobou, 

 u fyzické nebo právnické osoby, která má oprávnění k činnosti v daném oboru,. 

Příjmy za produktivní práci, ale i odměny vyplácené učňům získá nebo uhradí subjekt, který praktickou výuku zajišťuje. 

Varianty řešení úhrady odměn žákům za produktivní práci: 

a) Z mimorozpočtových zdrojů 
U učiliště, které zajišťuje teoretickou i praktickou výuku učňů, se předpokládá, že svými příjmy za produktivní práci 

pokryje část nákladů, včetně odměn za produktivní práci žáků.  

Odměny za produktivní práci žáků jsou zapracovány do kalkulace ceny výrobků a jsou vypláceny z příjmů dosažených 

z produktivní práce žáků.  

Ve výkazech Škol P jsou vyplacené odměny za produktivní práci žáků vykazovány “z ostatních zdrojů”.  

b) Refundací od organizace, která praktický výcvik zajišťuje 
V případě, že střední odborné učiliště zajišťuje praktickou výuku na smluvním základě u právnických nebo fyzických osob 

(pracoviště praktického vyučování), nehradí odměny za produktivní práci žáků střední odborné učiliště, nýbrž subjekt u 

kterého praktická výuka probíhá. Může dojít k dohodě mezi školou a subjektem zajišťujícím praktickou výuku,  že škola 

vyplatí odměny žákům.  

Pokud dojde k oboustranné dohodě o výplatě odměny za produktivní práci žáka učilištěm, musí “cizí” organizace uhradit 

odměny učilišti v plném rozsahu.  

Učiliště odměny vyplatí, ale přijatou částkou od “cizí” organizace vyplacené odměny refunduje. Ve výkazech Škol P se 

výplata odměn vůbec neuvádí. Výplata odměn je refundována příjmem odměn od subjektů, kde produktivní práce probíhá. 

 

 

 

Poznámka: 
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SOU vyplatí celou přijatou částku od “cizí” organizace určenou na odměny za produktivní práci, tzn., že v žádném případě 

nemůže dojít k tomu, že by tyto odměny sloužily k úhradě provozních nákladů nebo byly součástí zisku. SOU může tyto 

odměny pouze přerozdělit v souladu s vyhláškou č. 315/1991 Sb., tj. dle kvality a výsledků produktivní práce žáka 

s přihlédnutím k celkovému zhodnocení jeho prospěchu a chování. 

c) Ze schváleného limitu mzdových prostředků přiděleného škole školským úřadem. 

Produktivní prací žáků jsou nahrazovány činnosti, na které škola dostane stanovený limit počtu zaměstnanců a mzdových 

prostředků normativní metodou. 

Vzhledem k tomu, že škola zajišťuje v rámci odborného výcviku kupř. výrobu jídel pro školní stravování, nevyužije plně 

stanovený limit počtu zaměstnanců školní jídelny a tomu odpovídající objem prostředků na platy.  

Škola v takovém případě požádá školský úřad o : 

 snížení počtu zaměstnanců a  

 převod prostředků na platy do prostředků na ostatní platbu za provedenou práci (OPPP) na odměny žákům.  

Vyplacené odměny žákům v tomto případě vykazuje škola z prostředků státního rozpočtu - nikoliv z mimorozpočtových 

zdrojů. 

d) Ze zvýšeného limitu mzdových prostředků (OPPP), o jehož úpravu požádá škola školský úřad převodem z ostatních 

neinvestičních nákladů. 

Škola má zajistit určité činnosti dodavatelsky - např. opravu fasády. Jelikož však může tyto práce zajistit v rámci praktické 

výuky svých žáků, vytváří materiální hodnotu a musí vyplatit žákům za tuto produktivní práci odměny z OPPP. 

Škola v tomto případě požádá školský úřad o provedení převodu z ostatních neinvestičních nákladů do mzdových 

prostředků (OPPP). Vyplacené odměny žákům pak vykazuje škola z prostředků státního rozpočtu - nikoliv 

z mimorozpočtových zdrojů. 

 

(2)  Střediska pro volný čas dětí a mládeže 

Činnost středisek pro volný čas dětí a mládeže je podrobně uvedena v Metodickém pokynu MŠMT k činnosti a zásadám 

financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže č.j. 28 089/98-51 uveřejněném ve Věstníku MŠMT, sešit 

2/1999. 

SVČ uskutečňuje svou činnost: 

a) pravidelně - § 2 odst. 2 vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže,  např. kroužky během 

školního roku; 

b) nepravidelně - § 2 odst. 3, 4, 5, 7 a 8 vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb.,  např. příležitostná činnost (besedy, přednášky, 

exkurze, příležitostné akce), prázdninová činnost (pořádání táborů, víkendové akce), individuální práce (vyhledávání a 

podpora talentovaných dětí, vzdělávací akce), soutěže a přehlídky, spontánní činnost (využívání zařízení střediska - dílny, 

studovny, klubovny, sportoviště); 

c) formou soutěží - § 2 odst. 6 vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb. 

Vzhledem k rekreačnímu charakteru a nepravidelnosti činností uvedených v § 2, odst. 3 až 8 vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., 

lze tyto činnosti financovat: 

 v případech, kdy to umožňují zřizovací listiny těchto zařízení  - z hospodářské činnosti, 

 v případech, kdy to zřizovací listiny neumožňují - z “ostatních zdrojů”. 

 

 

Čl. 7 

Závěrečná ustanovení 

(1) V Metodickém pokynu k využití finančních prostředků z “jiných zdrojů” než je rozpočet kapitoly 333 - MŠMT pro 

odměňování zaměstnanců rozpočtových a příspěvkových organizací regionálního školství č.j. 25 751/96-40, Věstník MŠMT 

sešit 2 č. 11/1996, se nahrazuje pojem “ostatní osobní náklady” pojmem “ostatní platby za provedenou práci - OPPP” a pojem 

“z hlavní činnosti” pojmem “z prostředků státního rozpočtu” a v bodu 2 se vypouští celé znění “Poznámky”. 

(2) Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem 15.11.1999. 
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               Ing. Zdeněk Bernard, v.r. 

     vrchní ředitel  sekce ekonomické 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    

Č.j: 22 156/99-20     

V Praze dne 9.11.1999 
 

 

Pokyn 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy ke jmenování předsedů zkušebních komisí  pro maturitní a závěrečné 

zkoušky a k účasti školních inspektorů při zkouškách v opravném a náhradním termínu 

 

Na základě § 12 odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších 

předpisů,  k zajištění jednotného postupu při realizaci § 25 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a 

vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve 

středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů, vydávám tento pokyn  ke jmenování předsedů zkušebních komisí 

pro maturitní a závěrečné zkoušky a k účasti školních inspektorů při zkouškách v náhradním a opravném termínu : 

 

      Čl. 1. 

 

1)  Střední školy, ve kterých se v daném školním roce budou konat závěrečné nebo maturitní zkoušky (dále jen “školy”), 

zašlou nejpozději do 15. ledna příslušného školního roku místně příslušnému školskému úřadu (dále jen “školský úřad”) 

žádost o jmenování potřebného počtu předsedů zkušebních komisí (včetně náhradníka/ů). Rovněž uvedou termíny, v nichž 

budou tyto zkoušky v jednotlivých třídách a studijních nebo učebních oborech v řádném termínu konány, tj. včetně termínů 

jednotlivých zkoušek, které jsou součástí závěrečné nebo maturitní zkoušky (zkoušky písemné, praktické, ústní). 

Doporučený vzor žádosti o jmenování předsedy zkušební komise je uveden v příloze č. 1 k tomuto pokynu. 

 

2) Spolu se žádostí zašle škola seznam pedagogických pracovníků školy,  včetně uvedení potřebných údajů o těchto 

pracovnících,  kteří jsou školou navrhováni a mohou být uvolněni k výkonu funkcí předsedů zkušebních komisí (nebo 

jejich náhradníků) na jiných školách. Počet pedagogických pracovníků, které škola navrhne,  musí být alespoň o jednu 

třetinu vyšší, než je počet předsedů zkušebních komisí, o jejichž jmenování škola žádá. Školy, které žádají o jmenování 1-2 

předsedů zkušebních komisí, navrhnou navíc jednoho pedagogického pracovníka. Doporučený vzor návrhu je uveden 

v příloze č. 2 k tomuto pokynu. 

  

3) Do 25. ledna předají   školské úřady   žádosti o jmenování předsedů zkušebních komisí  

(a jejich náhradníků) a seznamy pedagogických pracovníků navržených školami na předsedy zkušebních komisí, včetně 

potřebných údajů o těchto pracovnících, příslušnému určenému školskému úřadu stanovenému Příkazem ministra školství, 

mládeže a tělovýchovy České republiky č. 12/98, kterým se stanoví určené školské úřady, které budou vykonávat 

z pověření MŠMT koordinační činnost. 

 

4) Určený školský úřad v dohodě s dalšími určenými školskými úřady, navrhne jmenování předsedů zkušebních komisí (a 

jejich náhradníků). V případě předsedů zkušebních komisí pro maturitní zkoušku navrhne jmenování tak, aby předseda 

zkušební komise pro maturitní zkoušku nebyl, kromě výjimek hodných zvláštního zřetele, jmenován pro školu ve stejném 

okresu, ze kterého byl do funkce navržen. Určený školský úřad návrh postoupí do 15. února školskému úřadu, v případě 

předsedů zkušebních komisí pro střední zdravotnické školy a předsedů zkušebních komisí pro třídy gymnázií se zaměřením 

na  výuku vybraných předmětů v cizím jazyce Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen “ministerstvo”). 

 

5) Předsedy zkušebních komisí jmenuje v souladu s ustanovením §23 odst.1  vyhl. č. 442/1991 Sb.  školský úřad,  předsedy 

zkušebních komisí pro střední zdravotnické školy a třídy gymnázií se zaměřením na výuku vybraných předmětů v cizím 
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jazyce  ministerstvo, do konce února každého školního roku, ve kterém se závěrečné nebo maturitní  zkoušky budou 

konat. Při jmenování předsedů zkušebních komisí pro třídy gymnázií se zaměřením na výuku vybraných předmětů v cizím 

jazyce se postupuje rovněž v souladu s uzavřenými mezinárodními smlouvami a s příslušnými rozhodnutími ministra. 

Předsedové zkušebních komisí jsou jmenováni na celé závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném školním roce, včetně 

konkrétního uvedení  termínů konání jednotlivých zkoušek, které jsou součástí příslušné závěrečné nebo maturitní zkoušky  

(zkoušky písemné, praktické, ústní).  Doporučený vzor jmenovacího dekretu je uveden v příloze č. 3 k tomuto pokynu. 

 

Čl. 2. 

 

1) Pro zajištění řádného průběhu konání  opravných  zkoušek a  zkoušek v náhradním termínu, kdy je podle ustanovení § 

23 odst. 1 vyhlášky č. 442/1991 Sb. předsedou zkušební  komise ředitel střední školy,  ve které se maturitní zkoušky 

konají, může školský úřad požádat územně příslušný orgán České školní inspekce o přítomnost školního inspektora. 

Školní inspektor není členem zkušební komise. 

 

2) Termíny opravných zkoušek oznámí školy školskému úřadu nejméně šedesát dnů před jejich konáním, termíny zkoušek 

v náhradním termínu neprodleně po jejich stanovení, nejméně však čtrnáct dnů před konáním zkoušek, s výjimkou případů 

hodných zvláštního zřetele.   

 

      Čl. 3. 

 

Zrušuje se Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky k maturitním zkouškám konaným podle § 25 

zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě   základních a  středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb., č.j. 25 

047/95-21-23 ze dne 14.11.1995. 

 

      Čl. 4. 

 

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2000 

 

  

 

Mgr. Eduard Zeman v.r.  

ministr 

 

 

 

Příloha č. 1 

V Z O R 

 

Škola  (název školy podle zřizovací listiny a její adresa, telefon, fax, E-mail) 

 

V (město) dne (datum) 

Č.j.: (číslo jednací) 

 

Na základě ustanovení § 23 odst. 1 vyhlášky č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích,  

 

žádám o jmenování předsedy zkušební komise pro maturitní závěrečné zkoušky konané ve školním roce ........... 

(uvede se příslušný školní rok) 

 

 

Maturitní závěrečná zkouška ....................................... (uvede se druh zkoušky) 

 

ve třídě .......................... (označení třídy podle třídní knihy) 

 

počet žáků ve třídě, kteří budou konat maturitní závěrečnou zkoušku ...................... 

 

ve studijním učebním oboru ....................... ( uvede se kód a název oboru podle katalogových listů 

                                                                                       nebo třídních výkazů, který je v souladu 

s kódem  

                                                                        a názvem uvedeným v Rozhodnutí o zařazení školy do 

sítě etc.) 

 

 

Název zkoušky      termín konání 

 

................................................                                           ......................... 
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................................................                                           ......................... 

................................................     ......................... 

................................................    ......................... 

................................................    ......................... 

(uvede se název jednotlivých zkoušek, které jsou součástí maturitní závěrečné zkoušky podle  druhu zkoušky dle příslušného 

ustanovení  vyhl. č. 442/1991 Sb.-  zkoušky písemné, praktické, ústní, a termíny jejich konání)  

 

                                                                                     úřední razítko školy 

                                                                            jméno a příjmení ředitele/ky školy 

                                                                            nebo oprávněné osoby, její funkce 

                                                                                      vlastnoruční podpis 

Školský úřad ........ 

adresa 

(uvede se přesný název a adresa místně příslušného školského úřadu) 

 

Poznámky: 

1.  Text a uvedené příklady v textu psané ve vzoru kurzívou (s výjimkou vysvětlivek) se nahradí skutečnými údaji. 

2.  V jednotlivých případech se vybere odpovídající text. 

3.  V žádosti může škola uvést požadavek na aprobaci pedagogických pracovníků, kteří budou vykonávat funkci předsedů 

zkušebních komisí, vzhledem k zaměření vzdělávacího programu (učebního nebo studijního oboru) nebo profilaci školy.  

Příloha č. 2 

 

V Z O R 
 

Pedagogičtí pracovníci, kteří jsou navrhováni na jmenování předsedů (příp. jejich náhradníků) zkušebních komisí pro 

maturitní závěrečné zkoušky  
 

Škola, která návrh podává    .................................................. 

.................................................. 

(název školy podle zřizovací listiny a její adresa, telefon, fax, E-mail) 

Jméno, příjmení, titul navrhovaného pracovníka  .................................................. 

 

Datum narození     .................................................. 

 

Adresa bydliště     .................................................. 

 

Adresa pracoviště, tel.    .................................................. 

 

Funkce       .................................................. 

 

Adresa zaměstnavatele, tel.     .................................................. 

 

Pedagogická       .................................................. 

a odborná způsobilost     .................................................. 

(včetně údaje o nejvyšším dosaženém 

vzdělání a aprobaci v  oboru)  

 

Délka pedagogické praxe     .................................................. 

 

Maturitní závěrečná zkouška   .................................................. 

(uvede se druh zkoušky, pro niž je pracovník 

navrhován za předsedu zkušební komise) 

Termíny, na něž lze uvedeného pracovníka uvolnit .................................................. 

.................................................. 

Případné další podstatné údaje k osobě 

navrhovaného pracovníka (např. rodné číslo) .................................................. 

 

Podpis navrhovaného pracovníka   .................................................. 

(svým  podpisem pracovník potvrdí správnost 

výše uvedených údajů a vyjádří svůj souhlas s navržením) 

 

úřední razítko školy 

jméno a příjmení ředitele/ky školy 

nebo oprávněné osoby, její funkce 
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 V (město) dne (datum)                 vlastnoruční podpis 

 

Poznámky: 

Text a uvedené příklady v textu psané ve vzoru kurzívou (s výjimkou vysvětlivek) se nahradí skutečnými údaji. 

 V jednotlivých případech se vybere odpovídající text. 

 

Příloha č. 3 

 

V Z O R 

 

Školský úřad  (uvede se název úřadu podle zřizovací listiny a jeho adresa, tel., fax) 

 

                                                             V (město)    dne   (datum) 

                                                                                                                           

Č.j.:    (číslo jednací) 

 

 

 Na základě ustanovení § 23 odst. 1 vyhlášky č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve 

znění pozdějších předpisů, 

 

Vás   j m e n u j i  

 

předsedou/předsedkyní zkušební komise pro závěrečné maturitní zkoušky 

konané ve školním roce ...................( uvede se příslušný školní rok) 

 

v/ve (název školy podle zřizovací listiny a její adresa)  

 

v učebním/studijním oboru (kód a název oboru  podle katalogových listů nebo třídních výkazů  

 žáků, který musí být  v souladu s kódem a názvem oboru uvedeným v Rozhodnutí o  zařazení 

školy do sítě etc.) 

 

ve třídě           (označení třídy žáků podle třídní knihy) 

 

 

Název zkoušky                                                                            termín konání 

 

……………………...................................                                              …………………….. 

……………………...................................         …………………….. 

……………………...................................         …………………….. 

……………………...................................         …………………….. 

……………………...................................         …………………….. 

 

(vypíší se konkrétní názvy a termíny písemných, praktických a  ústních zkoušek  podle příslušného typu zkoušky dle vyhlášky 

č. 442/1991 Sb.) 

 

Věřím, že svědomitým plněním svěřené  funkce a dodržováním platných právních předpisů přispějete ke zdárnému průběhu 

závěrečných maturitních zkoušek. Za vykonanou práci Vám předem děkuji. 

                                                                                                                          

                                                                                                úřední razítko školského 

úřadu, 

                                                                                                  jméno, příjmení ředitele ŠÚ 

                                                                                                  nebo oprávněné osoby a její  

                                                                                                  funkce, vlastnoruční podpis 

 

titul, jméno a příjmení osoby, jmenované předsedou 

komise pro maturitní nebo závěrečné zkoušky  

adresa trvalého bydliště 
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Poznámky:  

 Text a uvedené příklady psané v návrhu kurzívou se nahradí skutečnými údaji. 

 Kopie rozhodnutí se zasílá na vědomí příslušné škole a na adresu pracoviště jmenovaného předsedy. 

 V jednotlivém případě se vybere odpovídající text. 

              Předsedy zkušebních komisí pro střední zdravotnické školy a třídy gymnázií se zaměřením na výuku  

              vybraných předmětů v cizím jazyce jmenuje analogicky dle tohoto vzoru MŠMT. 

 

 

 

 

 

Metodický pokyn ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

pro poskytování a vyúčtování účelových dotací ze státního rozpočtu ČR 

občanským sdružením působícím v oblasti regionálního školství v  roce 

2000 

čj. 30968/99-22 

I.  Obecná  ustanovení 

Tento metodický pokyn určuje podmínky a postup pro poskytování a vyúčtování účelových dotací 

ze státního rozpočtu České republiky (dále jen “dotace”) občanským sdružením  působícím v oblasti 

regionálního školství (dále jen “sdružení”), která jsou právnickými osobami, vznikla registrací a vyvíjejí 

činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2000. 

Metodický pokyn je zpracován v návaznosti na Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního 

rozpočtu České republiky občanským sdružením schválené usnesením vlády ČR č. 642/1999 a Zásady pro 

poskytování a čerpání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu, čj. 115/87 361/1998, vydané 

ministerstvem financí a publikované ve Finančním zpravodaji č. 12/1998, str. 299 včetně redakční opravy 

textu čj. 111/26 411/1999 publikované pod č. 43 ve Finančním zpravodaji č. 5/1998, str. 141. 1)
 

Sdružením poskytuje ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále je “ministerstvo”) účelové 

dotace na předem vymezený okruh činností - podle  § 5 odst. 2 a odst. 3 písm. c) zákona České národní 

rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky (rozpočtová 

pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů. Na dotace není právní nárok. Při poskytování dotací 

stanoví ministerstvo jednoznačně závazné účely a podmínky pro jejich použití. 

II.  Podmínky pro použití dotací 

Dotace na realizaci jednotlivých projektů jsou určeny pro sdružení s celorepublikovou působností, 

která ve svých stanovách deklarují činnost směřující převážně do oblasti regionálního školství (předškolní 

a školská zařízení, základní školy, základní umělecké školy, střední školy, vyšší odborné školy, speciální 

školy) a jsou registrována ministerstvem vnitra nejméně jeden rok před uzávěrkou přijímání žádostí. 

Pro poskytování dotací občanským sdružením dětí a mládeže nebo občanským sdružením 

pracujícím s dětmi a mládeží, včetně občanských sdružení při školách a školských zařízeních jsou 

přednostně určeny Programy na podporu aktivit občanských sdružení ve prospěch dětí a mládeže pro rok 

2000. Programy ... vyhlašuje ministerstvo, odbor pro mládež. Podmínky pro poskytování těchto dotací 

jsou k dispozici na školských úřadech a okresních úřadech a jsou zveřejněny na internetových stránkách 

ministerstva (http://www.msmt.cz) i na serveru Informačního systému mládeže ADAM 

(http://www.adam.cz). Podobně i pro poskytování dotací občanským sdružením v tělovýchově jsou 

ministerstvem zpracovány samostatné pokyny. 

Prvotní podmínkou pro poskytnutí dotace je vyrovnání veškerých finančních závazků sdružení  

vůči státnímu rozpočtu ČR za předchozí léta.  

Dotace lze použít pouze na neinvestiční výdaje.  
                                                           
1)

 V případě novelizace těchto dokumentů bude zpracován doplněk k metodickému pokynu. 
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Dotace nelze použít na úhradu nákladů spojených se zahraničními cestami a nelze je používat na 

financování podnikatelských aktivit sdružení. Mzdy funkcionářů a zaměstnanců sdružení, výdaje na 

pohoštění a dary hradí sdružení výhradně ze svých vlastních příjmů. Sdružení nesmí poskytovat 

prostředky z dotace ze státního rozpočtu jiným fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o 

úhradu spojenou s realizací úkolů (projektů), na které byly prostředky poskytnuty. 

Dotace nesmí zásadně přesáhnout 70 % rozpočtovaných výdajů projektu. Pokud dosažené příjmy 

sdružení budou nižší než plánované, nesmí použití poskytnuté dotace přesáhnout 70 % skutečných výdajů 

projektu. V případě vykázaného vyššího podílu, musí být prostředky, připadající na překročený podíl 

vráceny do státního rozpočtu republiky. V odůvodněných případech může ministerstvo stanovené 

procento zvýšit.  

Dotace sdružení se poskytuje jen na úhradu nezbytných nákladů realizovaného projektu, což 

znamená, že do rozpočtu projektu nesmí být zakalkulován zisk. Sdružení nemůže poskytovat prostředky 

z dotace jiným fyzickým nebo právnickým osobám, pokus se nejedná o úhradu výkonů a služeb 

spojených s realizací schváleného projektu a podle schváleného rozpočtu, na který byly prostředky 

poskytnuty. 

Sdružení odpovídají za hospodárné použití rozpočtových prostředků v souladu s účely, pro které 

byly poskytnuty a za jejich řádné a oddělené sledování v jednoduchém nebo podvojném účetnictví 

v souladu s obecně platnými předpisy. Ověřování správnosti použití poskytnutých dotací, zejména zda 

jsou hospodárně a účelně využívány, podléhá kontrole finančních orgánů a Nejvyššího kontrolního úřadu. 
2)
 

Ministerstvo je oprávněno ověřovat správnost věcného použití poskytnuté dotace, zejména zda jsou 

prostředky dotace hospodárně a účelně využívány a zda byly dodrženy podmínky stanovené smlouvou o 

poskytnutí dotace. Sdružení, kterému byla poskytnuta dotace, umožní na požádání ministerstva provedení 

kontroly a ověření správnosti použití prostředků dotace v účetní evidenci. 

Při zjištění neoprávněného použití nebo zadržení prostředků státního rozpočtu bude uplatněno 

ustanovení § 30 zákona č. 576/1990 Sb. V případě, že kontrolní orgán nebo ministerstvo zjistí kontrolou 

neoprávněné použití prostředků nebo zadržení prostředků, zajistí jejich vrácení do státního rozpočtu 

prostřednictvím příslušného finančního úřadu. Pokud sdružení nevrátí ve stanoveném termínu 

neoprávněně čerpané, zadržené nebo nevyčerpané prostředky, pozastaví ministerstvo uvolňování dalších 

prostředků schválené dotace příslušnému sdružení, a to do doby, než budou prostředky odvedeny do 

státního rozpočtu. 

Změna účelu poskytovaných dotací bude povolována pouze výjimečně na základě písemné žádosti. 

Povolení změny účelů dotací (rozpočtů projektů) bude potvrzeno v dodatcích k uzavřeným smlouvám o 

poskytování dotací. O změnu účelu dotace lze požádat písemně nejpozději do konce října 2000.  

Sdružení je povinno současně s vyúčtováním dotace vydat a souhlasit se zveřejněním veřejné 

výroční zprávy o svých aktivitách v roce 2000. Sdružení je dále povinno oznámit do osmi dnů 

ministerstvu svůj zánik, transformaci, sloučení apod. a současně je povinno přednostně vypořádat 

případné vztahy se státním rozpočtem. 

V korespondenci, vztahující se k dotacím, je nutné vždy uvádět číslo smlouvy. 

III.  Postup při poskytování dotací 

Žádost o dotaci na rok 2000 musí být ministerstvu předložena orgánem oprávněným jednat jménem 

sdružení písemně ve dvojím vyhotovení nejpozději do 30. ledna 2000 (rozhodný je termín doručení nebo 

osobního podání do podatelny ministerstva). Žádosti se zasílají na adresu: odbor všeobecného 

vzdělávání, MŠMT, Karmelitská 7, 118 12  Praha 1. 

Žádost musí být zpracována v následujícím členění: 

A. Průvodní dopis, ve kterém je vyjádřen obsah žádosti, úplný název sdružení včetně adresy, IČO, 

bankovní spojení, jméno předsedy sdružení, razítko a podpis předsedy sdružení. 

B. Zpracovaná žádost podle přílohy č. 1, str. 1 (nebo přílohy č. 1, str. 2) tohoto pokynu. 

                                                           
2)

  Zákon ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů 

    Zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky v obcích v České 

republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů 

    Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů 
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C. Popis projektu, který obsahuje: 

1. Název projektu. 

2. Jméno pracovníka zodpovědného za realizaci projektu. 

3. Podrobný popis projektu. Zde bude stručně a výstižně uvedeno: 

3.1. Cíl (účel) projektu a jeho zdůvodnění, stručný popis současného stavu problematiky, kterou 

projekt řeší; souvislost projektu s ostatní činností sdružení. 

3.2. Rozsah záměru (počet zapojených členů sdružení; přibližný počet osob, na který bude mít 

projekt dopad; působnost v regionech ČR; ... ). 

3.3. Rámcový harmonogram realizace projektu. 

3.4. Materiální a personální zabezpečení projektu. 

3.5. Informace, zda sdružení žádá na realizaci projektu finanční prostředky od jiného státního 

orgánu, obce, PHARE, Evropského společenství apod.. 

3.6. Eventuální finanční spoluúčast dalších partnerů. 

3.7. Veškeré další podstatné údaje o projektu. 

3.8. Celkový rozpočet na realizaci projektu a rozpočet požadované dotace rozpracovaný 

v položkovém členění rozpočtové skladby. 

3.9. Zdůvodnění jednotlivých položek rozpočtu. 

4. Návrh způsobu kontroly. 

Vždy bude požadováno: 

4.1. Vyúčtování doložené prvotními účetními doklady nebo jejich kopiemi. 

4.2. Předložení hodnotící výroční zprávy o činnosti sdružení a realizaci projektů. 

Ministerstvo si vyhrazuje právo dále požadovat: 

4.3. Předložení informační a hodnotící zprávy o jednotlivé akci nebo skupině akcí, na kterou byly 

dotace použity. 

4.4. Průběžné sledování publikační činnosti. 

4.5. Návštěva vybraných akcí pořádaných sdružením pověřeným pracovníkem ministerstva. 

4.6. Další vhodný způsob kontroly. 

D. Ověřená kopie stanov sdružení s registrací ministerstvem vnitra ve znění pozdějších změn a doplňků 

(netýká se sdružení, která obdržela dotaci v roce 1999 s výjimkou případů, kdy došlo ke změnám 

stanov). 

Jakýkoli formální nedostatek žádosti či projektu je důvodem k vyřazení projektu z výběrového 

řízení. Vyřazené projekty se předkladateli nevracejí. 

Každé sdružení má možnost předložit pouze jeden projekt, který může zahrnovat jednu nebo více 

podporovaných činností (viz část VI. Tematické skupiny a jejich zaměření). Projekt bude posuzován jako 

celek ve vzájemné souvislosti s ostatní činností sdružení. Z popisu projektu musí proto zcela zřejmé, jak 

je zasazen do rámce činnosti sdružení. Nelze předkládat samostatné projekty bez kontextu s prací 

sdružení. 

Ověřená kopie stanov sdružení a průvodní dopis se přikládá pouze 1x ke každé žádosti sdružení.  

Dotace budou sdružení poskytovány po výběrovém řízení na ministerstvu a po schválení státního 

rozpočtu na rok 2000. Dotace jsou sdružení uvolňovány v souladu s uzavřenými písemnými smlouvami 3)
, 

avšak při respektování případných regulačních opatření v čerpání výdajů státního rozpočtu republiky. Ze 

smluv musí být zřejmé, zda se na financování konkrétních projektů nepodílejí jiné ústřední orgány. 

Náležitosti smlouvy budou v souladu s výnosem ministerstva financí  čj. 114/23 428/1998 ze dne 

30.4.1998, publikovaným pod č. 44 ve Finančním zpravodaji č. 5/1998, str. 166 a v souladu se Zásadami 

vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky občanským sdružením schválenými 

usnesením vlády ČR č. 642/1999. 

Informace o dotovaných projektech (název sdružení, adresa sdružení, výše dotace, název projektu) 

budou zveřejněny. 

Zaslané projekty se sdružení nevracejí. Záporné rozhodnutí bude sdružení oznámeno dopisem, 

důvody zamítnutí žádosti se neuvádějí. 

IV.  Vyúčtování poskytnutých dotací 

Poskytované finanční prostředky (dotace) je nutné vyúčtovat k 31. 12. 2000 ve smyslu časového 

použití rozpočtových prostředků, stanoveného vyhláškou MF ČR č. 205/1991 Sb., o hospodaření s 

                                                           
3)

 Jménem ministerstva smlouvu uzavírá ředitel věcně příslušného odboru, který stanoví (odsouhlasí) znění  projektu. 
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rozpočtovými prostředky státního rozpočtu ČR a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových 

organizací  (použijí se formuláře v příloze č. 2). 

Poskytnutá dotace musí být vyúčtována a vyúčtování předáno ministerstvu (odboru, který byl 

smluvní stranou za ministerstvo při uzavírání smlouvy o poskytnutí dotace) samostatně na předepsaných 

formulářích (viz příloha č. 3) nejpozději do 31. 1. 2001. Neoddělitelnou součástí vyúčtování dotace je její 

věcné vyhodnocení. Při nedodržení těchto podmínek bude vyúčtování vráceno. 

Zároveň s vyúčtováním musí být poukázány nevyčerpané finanční prostředky na účet ministerstva, 

včetně avíza k platbě. Pokud budou prostředky vráceny do 31. 12. 2000, musí být poukázány na účet 

ministerstva č. 821-001/0710 včetně avíza k platbě, po 31. 12. 2000 budou nevyčerpané prostředky 

poukázány na depozitní účet ministerstva č. 6015-821-001/0710. 

Při peněžním styku s ministerstvem jako variabilní symbol je nutné uvést číslo smlouvy uzavřené k 

poskytnuté dotaci. V případě, že se jedná o sdružení, která přerozdělují finanční prostředky na další 

organizační jednotky, zodpovídají tyto sdružení za dodržení účelů, na které byly dotace poskytnuty. 

Vyúčtování  pak předají na předepsaných formulářích (viz přílohy) celkově (včetně sumarizace) za 

přidělené dotace s tím, že připojí vyúčtování jednotlivých organizačních jednotek. 

V. Kritéria výběrového řízení 

Žádosti (projekty) sdružení budou posuzovány podle následujících kritérií: 

 soulad obsahu projektu s vyhlášenými tematickými skupinami, 

 odborná úroveň projektů, ujasněnost a propracovanost návrhu, 

 přínos projektu pro realizaci úkolů vzdělávací politiky ministerstva v oblasti regionálního školství, 

 celorepublikový dosah projektu,  

 odborné předpoklady řešitelů k úspěšnému řešení projektů, 

 přiměřenost a způsob využití požadovaných finančních prostředků na řešení projektu, 

 formální zpracování projektu (požadovaná forma, předepsané formuláře apod.). 

VI. Tematické skupiny a jejich zaměření 

Účely používání finančních prostředků jsou pro rok 2000 věcně vymezeny těmito tematickými 

skupinami s bližší specifikací zaměření podporovaných projektů: 

1. Vzdělávací činnost 

Podporováno bude zejména: 
Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům zaměřená zejména na nové prvky ve vzdělávacích 

programech (včetně alternativních), studijních a učebních oborech; na využití  učebnic ve vztahu ke 

konkrétním vzdělávacím programům a používaným metodám výuky; na transformaci nových poznatků 

v oboru do výchovně vzdělávací práce; na uplatňování moderních směrů v pedagogice a psychologii; na 

práci s dětmi, žáky a studenty se specifickými vzdělávacími potřebami. 

(Netýká se tvorby a vydávání učebnic,  učebních textů a učebních pomůcek.) 

2. Publikační činnost 

Podporováno bude zejména: 
Vydávání odborných oborových časopisů, sborníků z konferencí pořádaných sdružením. 

(Netýká se tvorby a vydávání učebnic,  učebních textů a učebních pomůcek). 

3. Informační činnost 

Podporováno bude zejména: 
Pořádání celostátních a regionálních specializovaných odborných konferencí. 

Dotaci nelze poskytnout na financování akcí, které jsou hrazeny z účelově vázaných finančních 

prostředků vyčleněných v normativu na žáka na programy a akce v rámci dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků (podle pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR čj. 21366/95-20). 

Rovněž nelze dotace poskytnout na pořádání soutěží a přehlídek vyhlašovaných resp. spoluvyhlašovaných 

ministerstvem podle vyhlášky ministerstva č. 431/1992 Sb., o organizaci a financování soutěží a přehlídek 
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žáků předškolních zařízení, škol a školských zařízení, které ministerstvo finančně zabezpečuje nebo se 

podílí na jejich zabezpečení jinou cestou. 

VII. Účinnost metodického pokynu 

Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem 9. listopadu 1999. Zároveň se zrušují 

Metodické pokyny ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro poskytování a vyúčtování účelových 

dotací ze státního rozpočtu ČR občanským sdružením působícím v oblasti regionálního školství v roce 

1999, čj. 19299/98-22. 
 

Mgr. Petr Roupec v.r. 

náměstek ministra 

skupiny regionálního školství 



Příloha č. 1, strana 1 

 

A. Žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu republiky občanskému sdružení - 
organizace účtující podle Účtové osnovy a směrnice k účtové osnově pro politické 
strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace vydané FMF pod č.j. 
V/20 531/1992 

Název sdružení:  

 

Ukazatel 

Skutečnost 

roku 1998 

(v tis.Kč) 

Schválený rozpočet 

roku 1999 (v tis.Kč) 

Návrh rozpočtu 

na rok 2000 

(v tis.Kč) 

Výnosy (příjmy z činností organizace (60-67) 

Výnosy spojené s hospodařením stálých a 

oběžných aktiv (68) 

Přijaté příspěvky (69) 

   

Náklady (výdaje) na provozní činnosti 

organizace (40-47), z toho 

materiální náklady bez odpisů základních 

prostředků (40-47) 

mzdové náklady (40-47) 

odvody a daně (40-47) 

Prodaná stálá a oběžná aktiva (48) 

Poskytnuté příspěvky (49)  

Náklady celkem 

   

Hospodářský výsledek (+zisk -ztráta)    

Požadovaná dotace ze státního rozpočtu 

     a) neinvestiční 

     b) investiční 

   

Počet členů sdružení    

Počet pracovníků sdružení 

z toho: aparát sdružení 

   

Mzdové prostředky aparátu sdružení    

Který další orgán financuje sdružení a v jaké výši    

 

B. Žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu občanskému sdružení - 
organizace, které vedou jednoduché účetnictví formou peněžního deníku 

 

Název sdružení 

 

 

Ukazatel 

Skutečnost 

roku 1998 

(v tis.Kč) 

Schválený rozpočet 

roku 1999 (v tis.Kč) 

Návrh rozpočtu 

na rok 2000 

(v tis.Kč) 

Výnosy (příjmy) celkem 

z toho: členské příspěvky 

Náklady (výdaje) celkem 
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z toho: mzdové náklady 

Hospodářský výsledek (+zisk -ztráta)    

Požadovaná dotace ze státního rozpočtu 

     a) neinvestiční 

     b) investiční 

   

Počet členů sdružení    

Počet pracovníků sdružení 

z toho: aparát sdružení 

Mzdové prostředky aparátu sdružení 

   

Který další orgán financuje sdružení a v jaké výši    
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Vyúčtování účelových dotací poskytnutých ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy na základě smlouvy 

smlouva čj.: ........................................... 

1. výše poskytnuté dotace 

investiční prostředky. ............................................................................................... 

neinvestiční prostředky ............................................................................................ 

z toho: mzdové prostředky .......................................................................... 

c e l k e m  poskytnuto .......................................................................................... 

2. vyúčtování dotace 

investiční prostředky ................................................................................................ 

neinvestiční prostředky ............................................................................................ 

z toho: mzdové prostředky .......................................................................... 

c e l k e m  čerpáno ............................................................................................... 

3. skutečné celkově vynaložené náklady na akci ................................................................................................  

4. procentuální čerpání dotace z celkově skutečně vynaložených nákladů na akci ......................................... 

 ................................................................................................................................................................................  

5. rozdíl 

a) k vrácení ministerstvu  - investiční prostředky .................................................... 

    - neinvestiční prostředky ............................................... 

b) hrazeno z nákladů organizace .............................................................................. 

6. místo uložení dokladů: 

Datum vyúčtování: 

Zpracoval: 

Telefon: 

razítko a podpis 

pověřeného zástupce sdružení 

Stanovisko revizního orgánu (příp. pracovníků pověřených kontrolou) 

 

Přílohy:
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Přehled o úhradách plateb 

Neinvestiční prostředky 

smlouva čj.: ........................................... 

 

položka číslo dokladu 
*)

 účel použití částka v Kč 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

Čerpání celkem 

 
 
*)  podle účetní evidence 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 

ČÁST OZNAMOVACÍ 

________________________________________________________________ 

 

 

Učební dokumenty pro učební obory středních odborných učilišť  
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky oznamuje, že byly vydány 

nové učební dokumenty pro učební obory středních odborných učilišť. 

 

Učební obor Nové učební dokumenty Platnost pozbývají 

učební dokumenty 

 

28-62-H/003 
(kód podle JKOV 27-55-2) 
Malíř skla a keramiky 

Schválilo MŠMT ČR dne 28.7.1999 

čj. 26 255/99-23 

s účinností od 1.9.1999 

počínaje 1. ročníkem 

 

Čj. 12 150/88-212 

schválené MŠMT ČSR 

dne 25.10.1988 

(od 1.9.2000) 

 

 

28-58-H/005 
(kód podle JKOV 27-56-2) 

Sklář 

Schválilo MŠMT ČR dne 28.7.1999 

čj. 26 256/99-23 

s účinností od 1.9.1999 

počínaje 1. ročníkem 

 

Čj. 14 141/86-212 

schválené MŠMT ČSR 

dne 16.12.1986 

(od 1.9.2000) 

 

28-61-H/005 
(kód podle JKOV 27-83-2) 

Brusič skla 

Schválilo MŠMT ČR dne 28.7.1999 

čj. 26 257/99-23 

s účinností od 1.9.1999 

počínaje 1. ročníkem 

 

Čj. 13 698/88-212 

schválené MŠMT ČSR 

dne 22.9.1988 

(od 1.9.2000) 

 

36-66-H/001 
(kód podle JKOV 36-97-2/11) 
Montér suchých staveb 

Schválilo MŠMT ČR dne 19.8.1999 

čj. 27 093/99-23 

s účinností od 1.9.1999 

počínaje 1. ročníkem 

 

Čj. 810 240/95-74 

schválené MH ČR 

dne 13.9.1995 

 

Učební dokumenty je možno objednat u Výzkumného ústavu odborného školství Praha, Pod 

Stanicí 1144/2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, telefon 02/786 22 55 linka 127 paní Krejčová 

nebo faxem na čísle 02/786 33 80. Na objednávce uvádějte kód a název oboru, počet kusů  

a IČO Vaší školy. 

 

 

 

 

 

 Ing. Petr  H o f  f  m a n n, v.r. 
          ředitel odboru odborného vzdělávání  

                        a vyšších odborných škol 

 

 

 

V Praze dne 25.10.1999 
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Seznam dalších vzdělávacích zařízení, kterým byly MŠMT ČR akreditovány vzdělávací programy  

pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
 
Číslo                                    Název vzdělávacího zařízení                                                        

Datum  

osvědčení                      platnosti osvědčení 

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

11 252/99-20-69  Služba škole Frýdek-Místek, vzdělávací centrum  15. října 2001 

   Politických obětí 531, 738 02  Frýdek-Místek 

 

1) Seminář “Škola a počítač” pro pedagogické pracovníky 

2) Seminář “Sociálněpsychologické dovednosti pro ředitele škol a jejich zástupce” 

3) Seminář “Komunikace ve škole - sociálněpsychologické dovednosti”  

4) pro ped. pracovníky 

5) pro   pedagogické pracovníky 

6) Seminář “Fyzika a škola” pro učitele fyziky ZŠ a SŠ 

7) Cyklus seminářů “Klub výchovných poradců” 

8) Seminář “Český jazyk, literatura na ZŠ a SŠ” 

9) Klub učitelů 1. stupně ZŠ 

10) Metodický klub přírodopisu pro učitele ZŠ 

11) Metodický klub dějepisu pro učitele ZŠ, SŠ 

12) Metodický klub zeměpisu pro pedagogické pracovníky 

13) Další vzdělávání učitelů praktických činností - pěstitelství pro ped. pracovníky 

14) Seminář “Keramika” pro pedagogické pracovníky 

15) Seminář “Brailovo písmo a prostorová orientace” pro pedagogické pracovníky 

16) Kurz “Volba povolání” 

 

 
19 577/99-20-70 A  Středisko služeb školám Brno    10. března  2001 

Kamenná 21, 603 00  Brno 

(Převod  stávajícího osvědčení č.j. 13 100/99-20-19  

ze Školského úřadu Brno na uvedené vzdělávací zařízení  

po organizační změně) 

     

Jednorázové  a krátkodobé vzdělávací akce : 

 Burza vánočních nápadů pro nejmenší školáky 

 Burza velikonočních nápadů pro nejmenší školáky 

 Sušené květy a plody ve výtvarném pojetí dětí 

 Novela zákona o rodin y 

 Adaptace dětí na nové prostředí 

 Metodika cvičení dětí se svými rodiči 

 Vedení třídy demokratickým způsobem 

 

 

24 142/99-20-84 A Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta  30. září  2001 

   Katedra speciální pedagogiky  

   M.D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 - Nové Město 

 

1) Kurz pro pedagogické pracovníky “Další vzdělávání logopedů pracujících 

v resortu MŠMT ČR”  

 

 

24 147/99-20-89  Pedagogické centrum Praha     15. července 2001 

  Na Poříčí 4,   110 00  Praha 1 

 

1) “Jazykový kurz - Anglický klub”  pro učitele AJ s menší pokročilostí 

2) “Jazykový kurz - Basic School” pro učitele AJ s menší pokročilostí 

3) “Jazykový kurz - Konverzace” pro učitele AJ se střední pokročilostí 
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4) Cyklus seminářů a  workshopů “Globální čtení  a rychločtení” pro učitele ČJ  

5) Exkurze “Mimopražské toulky”  pro učitele ČJ  

6) Kurz “Hudebně - dramatická výchova s prvky muzikoterapie”  pro učitele a 

vychovatele všech stupňů škol 

7) Cyklus seminářů “O správné řeči a nejen o ní” pro učitele 1.stupně ZŠ a ZvŠ 

8) Cyklus seminářů “Osobnostní rozvoj učitele” pro pedagogické pracovníky 

9) Cyklus seminářů “Pedagogicko - psychologické minimum” pro začínající 

pedagogy 

10) Cyklus seminářů “Škola trochu jinak - plánování a význam projektového 

vyučování” pro ředitele, zástupce ředitelů i učitele  ZŠ 

11) Cyklus seminářů “JÁ - PEDAGOG”  pro pedagogy ZŠ, SŠ a ZvŠ 

12) Cyklus seminářů “Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení” pro 

pedagogické pracovníky všech typů škol 

13) Cyklus seminářů “Artefiletika pro mateřské školy” pro učitelky MŠ 

14) Cyklus seminářů “Evropské cesty k efektivní škole” pro vedoucí pedagogické 

pracovníky 

15) Cyklus seminářů “Ředitel pro 21. století”  pro vedoucí pedagogické pracovníky 

16) Cyklus seminářů “Základní studium k problematice řízení škol - právní 

praktikum” pro vedoucí pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ 

17) Cyklus seminářů “Specializační studium k problematice řízení škol”              

pro vedoucí pedagogické pracovníky 

18) Cyklus seminářů “Studium pro ředitele malotřídních škol - právní praktikum”    

pro vedoucí pedagogické pracovníky malotřídních škol 

19) Cyklus seminářů “Na pomoc nekvalifikovaným vychovatelkám” pro začínajícíc 

a nekvalifikované vychovatelky ŠD 

20) Cyklus seminářů “Diskursivní dílna” pro učitele Vv  gymnázií, ZŠ a ZUŠ 

21) Cyklus seminářů “Grafika a škola” pro pedagogické pracovníky všech typů škol 

a školských zařízení 

22) Jednorázové a krátkodobé vzdělávací akce dle přehledu  (celkem 122 akcí)   

 

 

24 594/99-20-106 Středisko služeb školám Brno        31. července  

2001 

   Kamenná 21 ,  639 00  Brno 

 

1) Kurz  “Používání psychologie v profesionální práci učitele” pro učitele ZŠ a SŠ 

2) Kurz “Prevence poruch dětské řeči v MŠ a ZŠ”pro učitelky MŠ a ZŠ 

3) Kurz “Psychomotorická a grafomotorická cvičení k rozvoji řečové výchovy a 

logopedické prevenci” pro učitelky MŠ a  ZŠ  

4) Kurz “ Předcházení krize - řešení konfliktů” pro pedagogické pracovníky 

5) Kurz “Společenská výchova a stolování” pro učitele ZŠ, SŠ a rodinných škol 

6) Kurz “Umíš si hrát?  pro  pedagogické pracovníky 

7) Kurz “Čtvero ročních období” pro učitele MŠ a ZŠ 

8) Kurz sebedůvěry a sebepoznání pro pedagogické pracovníky 

9) Konverzační kurz anglického jazyka pro pedagogické pracovníky 

10) Výcvikový kurz psychosociálních dovedností učitele předmětu volba povolání 

11) Vzdělávání ředitelů malotřídních škol 

12) Krátkodobé a jednorázové programy  pro  pedagogické   pracovníky : 

 Projektové vyučování orientované dle vyučovacích předmětů 

(M,ČJ,Vv,prvouka) 

 Projektové vyučování orientované tématicky  

 Fiktivní firma 

 Pedagogicko-psychologické působení učitele ve třídě 

 Jak předcházet kouření 

 Počítačová komunikace 

 J.A.Komenský - pedagog a humanista 

 Alternativní financování škol 

 Počítačové viry a metody ochrany proti nim 

 EU- historie , současnost a budoucnost 

 Transformace českého školství 
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 Rukodělné práce na MŠ a ZŠ 

 Moderní výuka matematiky na II. stupni ZŠ 

 Rétorika - umění mluvit a jednat s lidmi 

 Hrajeme divadlo ( pro učitelky MŠ) 

 Estetické hry v MŠ - keramika 

 Vybrané kapitoly z patopsychologie v období předškolního věku 

 Psychohygiena ředitele a učitele 

 

 

24  587/99-20-107 Pedagogicko - psychologická poradna        15. srpna  

2001  

   Jánská ul. 9, 767 01  Kroměříž 

 

1) Seminář   “Podpora zdravého životního stylu na školách v okrese Kroměříž”        

pro pedagogické pracovníky 

 

 

28  789/99-20-108 Občanské sdružení MORAVSKÁ BRÁNA  15. listopadu 2001 

   Stará 617, 751 31  Lipník nad Bečvou  

 

1) Semináře “Kantorské víkendy s romskou tématikou Romaňi Lavuta” pro 

pedagogické pracovníky 

 

 

28 790/99-20-109 Asociace učitelů angličtiny ČR      30. září 2001 

   Na Poříčí 4, 111 21  Praha 1 

 

1) Metodický a jazykový kurz  pro učitele angličtiny ve 4. a 5. třídách   

2) Semináře “Regionální a tématické konference Asociace učitelů angličtiny ČR”  

 

 

28 791/99-20-110 ALBERTA ROSES - EUROPE, spol. s r.o    30. září 2001 

   Sadová 6,  702 00  Ostrava 

 

1) Kurzy anglického jazyka “ Colorful English Conversation - Barevná konverzace” 

pro učitelky MŠ a učitele 1. stupně základních škol  

 

 

28 794/99-20-111 Sdružení pro výchovu k občanství a demokracii   31. října  

2001 

   Horní náměstí 5, 785 01  Šternberk 

 

1) Cyklus seminářů “Nové poznatky ve výuce občanské nauky a základů 

společenských věd” pro učitele OV, ON nebo ZSV základních a středních škol 

2) Cyklus seminářů “Výchova k demokratickému občanství  ve škole i mimo ni” pro 

učitele OV, ON nebo ZSV základních a středních škol  

 

28 795/99-20-112 Masarykova střední škola chemická     15 . října 2001 

   Křemencova 12/179,  116 28  Praha 1 

 

1) Seminář pro učitele chemie základních škol 

 

 

29 147/99-20-114 Český červený kříž, oblastní spolek Nymburk   30. září 2001 

   Pionýrů 50, 290 01  Poděbrady  

 

1) Kurz “Výchova v základní normě první pomoci a zdravému způsobu života” pro 

pedagogické pracovníky všech typů škol a školských zařízení 

29 148/99-20-115 Středisko služeb školám                                15. 

prosince 2001 



Příloha č. 1, strana 2 

 

   Opavská 40, 794 01  Krnov 

 

1) Vzdělávání a výcvikový program pro drogové preventisty v závislosti na 

návykových látkách a sociálně patologických jevech 

2) Další vzdělávání ředitelů středních škol 

3) Kurz pro pedagogické pracovníky z oboru Technická administrativa a obchodní 

korespondence 

4) Svět integrovaných žáků 

 

 

29 149/99-20-116 Obchodní akademie, Obchodní škola a Praktická škola   30. září 2001 

    pro tělesně postižené 

    Obchodní 282,  542 25  Janské Lázně 

 

1) Semináře pro učitele  tělesné  výchovy ZŠ, SŠ, VŠ a speciálních škol  a zařízení  

pro tělesně  postižené:  

 Základní informace a seznámení s lyžováním tělesně postižených v monoski 

 Metodika sjíždění a zatáčení tělesně postižených v monoski s praktickou 

ukázkou 

 Ukázky sportovní jízdy a tréninku  ve slalomových brankách tělesně 

postižených lyžařů v monoski 

2) Semináře pro učitele MŠ, ZŠ a další pedagogické pracovníky speciálních škol a 

zařízení pro zdravotně postižené : 

 Základní  informace s praktickou ukázkou v plavání zdravotně postižených 

dětí předškolního a mladšího školního věku 

 Vliv plavání na rozvoj pohybových a koordinačních schopností postižených 

dětí a mládeže 

 Tanec a rytmická gymnastika pro tělesně postižené 

 BOCCIA - sportovní aktivita vhodná pro všechny zdravotní kategorie  

 

 

29 150/99-20-117 Středisko služeb školám        30. září 2001 

   Žernovská 27, 100 00  Praha 10 

 

1) Kurz “ Obsluha osobního počítače” pro pedagogické  pracovníky  

 

 

29 151/99-20-118 Státní jazyková škola       30. září 2001 

   Tř. Kosmonautů 6,  772 00  Olomouc 

 

1) Kurz “ Německá  jazyková škola”  pro učitele 1. a 2. stupně základních škol 

 

 

29 153/99-20-119 Centrum ekologické výchovy Dřípatka    30. září 2001 

   Rumpálová 402, 383 01 Prachatice 

 

1) Exkurze “ Rašeliniště NP Šumava, Poledník”   

2) Světový festival ptactva 

3) Práce s přírodním materiálem - vyrábíme ze slámy 

4) Fauna národního parku Šumava 

5) Příroda Kanady, školský systém v kanadských provinciích 

6) Práce s přírodním materiálem a surovinami 

7) Práce s přírodním materiálem - výroba ozdob z keramiky 

8) Umíme se domluvit? 

9) Práce s přírodním materiálem - ovčí panenky - panenky lásky 

10) Poznáváme mechy a lišejníky 

11) Práce s přírodním materiálem - výrobky z proutí 

12) Vycházka na zahradu mateřské školy 

13) Terénní zoologická cvičení 

14) Domácí zvířata na farmě 
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15) Geologická a paleontologická exkurze 

16) Ekologická výchova v mateřských školách 

17) Exkurze do terénních ekopedagogických ploch a objektu Centra ekologické 

výchovy Dřípatka 

18) Exkurze do Národního parku Bavorský les v SRN (podmínka výběru účastníků) 

 

 

29 180/99-20-120 Hnutí Brontosaurus - SEVER     30. září 2001 

   Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory 

   Horní Maršov 89, 542 26 

 

1) Základní kurz “Člověk a prostředí - výchova k trvale udržitelnému způsobu života”     

pro učitelky MŠ, pro učitele 1. stupně ZŠ a pro učitele 2.stupně ZŠ a středních škol  

   2) Tématické semináře  pro pedagogické pracovníky :   

 Mezilidské vztahy, psychologické a sociologické aspekty trvale udržitelného 

způsobu života 

 Místní prostředí - rozmanitost a krása 

 Postavení člověka v přírodě 

 Místní prostředí - přírodní hodnoty místa 

 Vývoj vztahu člověka v přírodě  

 Globální souvislosti a problémy 

 Souvislosti ekonomického rozvoje a ochrany životního prostředí, trvale 

udržitelný rozvoj 

 Člověk jako občan, spotřebitel a výrobce, možnosti zapojení do ochrany 

přírody 

 

28 792//99-20-121 Středisko služeb školám a informačních technologií Karviná  30. září 2001 

   Bělidlo 473, 733 01  Karviná - Fryštát 

 

Jednorázové a krátkodobé akce pro pedagogické pracovníky  :  

Řízení škol :  

Manažerská psychologie pro ředitele škol 

Administrativa v práci ředitele školy 

Porovnání školských zákonů v sousedních zemích a ČR 

Pracovně-právní vztahy a inovace školských zákonů 

Předškolní výchova a vzdělání : 

Hry na keyboard pro MŠ 

Lehká mozková dysfunkce u dětí předškolního věku 

Keramika v MŠ 

Vyučování na 1. stupni ZŠ : 

Využití Orffových nástrojů ve školních družinách 

Metodika anglického jazyka  

Dopravní výchova : 
Dopravní výchova pro metodiky na ZŠ a ZvŠ 

Český jazyk :  

Čtením a psaním ke kritickému myšlení 

Německý jazyk :  

 Němčina na počítači 

Biologie : 

Metoda aplikované kineziologie  

Fyzika : 

 Zdroje elektrické energie 

Jednoduché učební pomůcky v hodinách fyziky 

Občanská výchova : 

Česká republika na prahu vstupu do EU 

Tradice, kultura a vývoj romského etnika 

Výtvarná výchova : 
Keramika v ZŠ 

Praktické využití batiky 

Technická výchova a informatika : 
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INVEX - veletrh výpočetní techniky, výukové programy 

 

 

29 803/99-20-123 Integrovaná střední škola energetická Chomutov    15. října  

2001 

   Na Průhoně 4800, 430 11  Chomutov 

 

1) Workshop pro výchovné poradce a preventisty 

 

 

29 805/99-20-124 Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta                   15. prosince  

2001 

   Katedra primární pedagogiky  

   M.D. Rettigové4, 116 39  Praha 1 

 

1) Cyklus vzdělávacích programů “Nové přístupy a netradiční formy práce s dětmi 

předškolního a mladšího školního věku”  pro pedagogické pracovníky, zejména 

učitelky MŠ a  učitele 1. stupně  ZŠ 

 

 

29 806/99-20-125 Středisko služeb školám       15. října 2001 

   U výstaviště 26,  370 05  České Budějovice 

 

1) Kurz “Německý jazyk pro ředitele a zástupce ZŠ”  

2) Kurz “Německý jazyk pro učitele 1. stupně  ZŠ” 

3) Kurz “Konverzace v německém jazyce pro učitele 1. stupně ZŠ”  

4) Kurz “Konverzace v německém jazyce pro učitele 2. stupně ZŠ” 

5) Kurz “Německý jazyk pro vychovatele ZŠ” 

6) Kurz “Konverzace v německém jazyce pro vychovatele ZŠ” 

7) Kurz “Německý jazyk pro učitelky MŠ” 

8) Kurz “Konverzace v německém jazyce pro učitelky MŠ”  

9) Kurz “Anglický jazyk pro ředitele a zástupce ZŠ”  

10) Kurz “Anglický jazyk pro učitele 1. stupně  ZŠ” 

11) Kurz “Konverzace v anglickém jazyce pro učitele 1. stupně ZŠ”  

12) Kurz “Konverzace v anglickém jazyce pro učitele 2. stupně ZŠ” 

13) Kurz “Anglický jazyk pro vychovatele ZŠ” 

14) Kurz “Konverzace v anglickém jazyce pro vychovatele ZŠ” 

15) Kurz “Anglický jazyk pro učitelky MŠ” 

16) Kurz “Konverzace v anglickém jazyce pro učitelky MŠ”  

 

 
29 808/99-20-127 Oxford University Press      15. října  

2001 

   Štěpánská 61,  116 02  Praha 1 

 

Metodicko - didaktické semináře pro učitele anglického jazyka : 

 

1. v mateřských školách a na I. stupni základních škol  

2. na II. stupni základních škol  

3. na všech typech středních škol a učilišť   

 

 

 

 

29 809/99-20-128 Nadace Tomáše Bati      15. října  

2001 

   Gahurova  292,  760 01  Zlín  

 

1) Cyklus přednášek  “Zrcadlo evropské integrace”  především pro pedagogy 

v oblasti společensko-vědních předmětů : 
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 Kapitoly evropské integrace. Cesta k Evropské unii 

 Střední Evropa - soužití národů - pohled do historie 

 Problémy integrace sociální 

 Výchova, vzdělání - integrace 

 

 

29 810/99-20-129 Středisko informatiky a služeb Rakovník   15. října   2001 

   Bořivojova 627,  269 01  Rakovník  

 

 

1) Další odborné vzdělávání pedagogických pracovníků základních a středních škol 

okresu Rakovník 

 Kurzy výpočetní techniky pro pedagogické pracovníky 

 Výuka výtvarné výchovy na školách 

 Cesty k přírodě a trvale udržitelný rozvoj 

 Konverzační kurz anglického jazyka 

 Metodický kurz vedení školního dětského sboru 

 EU a její rozšiřování do střední Evropy 

 Bezpečnost v Evropě, členství ČR v NATO 

 

  

30 430/99-20-130 Obecní úřad Zahrádky      15. října   2001 

   Výtvarná dílna Zahrádky 

   Zahrádky 42,  378 53  Strmilov 

 

Týdenní a víkendové kurzy rukodělných a výtvarných dovedností pro učitele Vv 

základních a středních škol  a  speciální pedagogy : 

1) Tkaní - seznámení  s tkalcovskými technikami, materiálem a nářadím 

2) Řezbářství - seznámení  s druhy dřeva, základním nářadím a způsoby opracování 

3) Paličkování - seznámení  s materiálem a nástroji na zhotovení paličkované krajky 

4) Keramika - seznámení  s materiály, technikami a výrobou keramiky 

5) Vazba suchých květin - seznámení  s přírodním materiálem, jeho sběrem a 

sušením, pomůckami  a vazbou 

6) Textilní techniky - barvení, batikování 

7) Zvykoslovné předměty - seznámení s materiály a nástroji pro zhotovování 

vánočních a velikonočních  předmětů 

8) Pravěké techniky - textil, keramika, kámen 

9) Krajinomalba - malba uhlem, temperou, akvarel, olejomalba 

 

30 361/99-20-131 Asociace pedagogů základního školství ČR   15. října  

2001 

   nám.  Interbrigády  1022, 160 00  Praha 6 

 

Pro učitele a ředitele základních škol : 

1) Seminář k problematice hodnocení žáků - věcný záměr Řádu pro hodnocení žáků   

2) Školní program výchovy k zdravému životnímu stylu  

3) Metodika zápisu do 1. třídy   

4) Seminář k tvorbě národního kurikula a rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ 

5) Vnitřní řád školy jako součást školního kurikula 

 

 

30 429/99-20-132 Středisko služeb školám Teplice    15. října  2001 

   Baarova 1287, 415 01  Teplice 

 

Přednášky, semináře a cvičení pro učitele a výchovné pracovníky : 

1) Poruchy chování a učení 

2) Šikana            

 

 

30 434/99-20-133 Středisko služeb školám      15. října   2001 
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   Vančurova 2904, 390 01  Tábor  

 

1) “Intenzivní kurz anglického jazyka pro pokročilé” pro neaprobované učitele ZŠ  

2) “Základy práce v MS Word” pro pedagogické pracovníky všech typů škol  

3) Krátkodobé a jednorázové akce pro pedagogické pracovníky 

  

 

30 436/99-20-134 Sdružení pro tvořivou dramatiku  ARTAMA  15. října   2001 

   Křesomyslova 7, 140 16  Praha 4 - Nusle  

 

1) Celoroční cyklus seminářů “Klub dětského divadla”  pro pedagogické pracovníky 

se zaměřením na obor dramatická výchova  všech stupňů škol 

2) Celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla “NAHLÍŽENÍ”  pro 

pedagogické pracovníky středních škol a víceletých gymnázií 

 

 

30 943/99-20-135 The British Council      15. října   2001 

   Národní 10, 125 16  Praha 1  

 

 

1) Celoroční cyklus seminářů “Klub dětského divadla”  pro pedagogické pracovníky 

se zaměřením na obor dramatická výchova  všech stupňů škol 

2) Celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla “NAHLÍŽENÍ”  pro 

pedagogické pracovníky středních škol a víceletých gymnázií 

 

  

30 435/99-20-136 Univerzita Karlova       30. října   2001 

   Filosofická fakulta - Katedra psychologie 

   Celetná  20,  110 00  Praha 1  

 

1) Kurz “Specializační studium pro výchovné poradce”  pro učitele stanoveného 

typu škol, pro výchovné poradce bez patřičného specializačního vzdělání a pro 

výchovné poradce, kteří si v této oblasti chtějí prohloubit znalosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam učebnic a učebních textů s platnou schvalovací doložkou  MŠMT pro 

střední školy: 

 

Pro střední školy: 

 

Český jazyk 

Blažke,J.: Kouzelné zrcadlo literatury 1   Od nejstarších písemných památek  

k osvícenství; vydání:  

  č.j.:34683/98-23/230    cena: 182,00 Kč         2004      Atlantis 

Staněk,V.: Jak psát správně čárky   Průvodce interpunkcí pro střední školy a 

veřejnost; vydání: 1. 

  č.j.:29811/96-21    cena: 58,-Kč         2002      Fortuna 

Styblík;Čechová: Mluvnická a slohová cvičení k Stručné mluvnici české; vydání: 2. 



Příloha č. 1, strana 2 

 

  č.j.:    cena: 53,00 Kč         2000      Fortuna 

Nezkusil,V.: Česká a světová literatura 1900-1945 - pro 3. ročník středních škol; 

  č.j.:22228/99-22    cena: 79,00 Kč  SUŘ      2005      Fortuna 

Nezkusil,V.: Čítanka české a světové literatury 1900-1945 - pro 3. ročník středních 

škol; vydání:  

  č.j.:11362/99-22    cena: 79,00 Kč  SUŘ       2005      Fortuna 

Hoffmann,B.: Literatura III - Výklad; vydání: 1.                                                        SUŘ 

  č.j.:24360/99-22    cena: 147,00 Kč         2005      Scientia 

Hlavsa,Z.;Čechová,M.;Daneš,F.;Hausenblas,K.;Hoffmannová,J.;Styblík,V.;Svoboda,K.:  

Český jazyk pro I.-IV.ročník středních škol /mluvnická a stylistická část/; vydání:1.,3.  

č.j.:12691/95-23    cena: 73,-Kč         2001      SPN, a.s. 

Martinková,V.: Český jazyk 1,2,3,4; vydání: 1. 

  č.j.:22008/94-23    cena: 60,- + 70,- + 70,- + 95,-Kč         2001      Trizonia 

Literatura 19. a začátku 20. století   Učebnice literatury pro 2. roč. SŠ; vydání: 1. 

  č.j.:14 777/94-23    cena: 63,00 Kč         2000      Fortuna 

Vodička,F.: Svět literatury I; vydání: 4.upravené, ve Fortuně 1. 

  č.j.:13 908/94-23    cena: 83,-Kč         2000      Fortuna 

Milička,K.: Světová literatura I. pro studenty středních a vysokých škol   Básníci 

velkých příběhů; vydání: 1. 

  č.j.:20234/97-21    cena: 87,- Kč         2003      Fortuna 

Bednářová,J.;Brixi,J.a kol.: Světová literatura po roce 1945 pro 4.ročník středních 

škol; vydání: 1. 

  č.j.:22893/94-23    cena: 55,-Kč         2000      Fortuna 

Nezkusil,V.: Česká a světová literatura 19.století pro 2.ročník středních škol; 

 vydání: 1. 

  č.j.:16512/98-23/230    cena: 79,-Kč         2004      Fortuna 

Nezkusil,V.: Česká a světová literatura 1900-1945 - pro 3. ročník středních škol; 

 vydání:  

  č.j.:22228/99-22    ena: 79,00 Kč SUŘ        2005      Fortuna 

Nezkusil,V.: Čítanka české a světové literatury 19.století pro 2.ročník středních 

škol; vydání: 1. 

  č.j.:16513/98-23/230    cena: 79,-Kč         2004      Fortuna 

Nezkusil,V.: Čítanka české a světové literatury 1900-1945 - pro 3. ročník středních 

škol; vydání:  

  č.j.:11362/99-22    cena: 79,00 Kč SUŘ        2005      Fortuna 

Horáková,M.: Literatura I    Výbor  textů - Interpretace - Literární teorie; vydání: 1. 

  č.j.:22183/95-23    cena: 139,70 Kč         2002      Scientia 

Horáková,M.;Kysučan,L.: Literatura I - Výklad, Interpretace, Literární teorie; 

 vydání: 1. 

  č.j.:14582/97-21    cena: 120,80 Kč         2003      Scientia 

Hoffmann,B.: Literatura III - Výklad; vydání: 1. 

  č.j.:24360/99-22    cena: 147,00 Kč         2005      Scientia 

Kostečka,J.: Do světa literatury jinak - učebnice teorie literatury pro I.-IV.ročník 

středních škol; vydání: 1. 

  č.j.:16274/94-23    cena: 79,-Kč         2000      SPN, a.s. 

Martinková,V.: Teorie literatury netradičně; vydání: 1. 
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  č.j.:10417/96-22    cena: 140,-Kč         2002      Trizonia 

Martinková,V.: Zásobník textů a otázek 2 pro aktivní práci žáků ve výuce; vydání: 1. 

  č.j.:22008/94-23    cena: 60,-Kč         2001      Trizonia 

Martinková,V.a kol.: Zásobník textů a otázek 3 pro aktivní práci žáků ve výuce; 

 vydání: 1. 

  č.j.:22008/94-23    cena: 70,-Kč         2001      Trizonia 

Martinková,V.a kol.: Zásobník textů a otázek 4 pro aktivní práci žáků ve výuce; 

 vydání: 1. 

  č.j.:22008/94-23    cena: 80,-Kč         2001      Trizonia 

Martinková,V.a kol.: Čítanka 1; vydání: 2.přepracované 

  č.j.:22008/94-23    cena: 110,-Kč         2001      Trizonia 

Martinková,V.a kol.: Čítanka 2; vydání: 4.přepracované 

  č.j.:22008/94-23    cena: 110,-Kč         2001      Trizonia 

Martinková,V.a kol.: Čítanka 3; vydání: 1. 

  č.j.:22008/94-23    cena: 110,-Kč         2001      Trizonia 

Martinková,V.a kol.: Čítanka 4; vydání: 1. 

  č.j.:22008/94-23    cena: 110,-Kč         2001      Trizonia 

Holý,J.: Česká literatura 4   Od roku 1945 do současnosti (2.polovina 20.století); 

vydání: 1. 

  č.j.:30182/96-21    cena: 97,-Kč         2002      Český spisovatel 

Holý,J.;Lukeš,E.: Čítanka české literatury 4   Od poloviny roku 1945 do současnosti 

(2.polovina 20.století); vydání: 1. 

  č.j.:30182/96-21    cena: 136,-Kč         2002      Český spisovatel 

 

Matematika 

Kadleček,J.: Geometrie v rovině a v prostoru pro střední školy; vydání: 1. 

  č.j.:19074/94-23    cena: 99,-Kč         2000      Prometheus 

Calda,E.: Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU - 4.díl; vydání:  

  č.j.:11398/99-22    cena: 78,00 Kč  SUŘ      2006      Prometheus 

Polák: Středoškolská matematika v úlohách; vydání: 1. 

  č.j.:16630/96-23    cena: 175,00 Kč        2002      Prometheus 

Eichler,B.: Úvod do finanční matematiky; vydání: 1. 

  č.j.:11673/93-23    cena: 34,-Kč         1999      Septima 

 

Fyzika 

Sklenák,L.;Dvořák,D.: Fyzika pro střední školy, 1.část - Mechanika; vydání: 1. 

  č.j.:24759/95-23    cena: 78,-Kč         2002      Fortuna 

Lepil,O.a kol.: Fyzika pro střední školy, 1.díl; vydání: 3. 

  č.j.:11279/98-23    cena: 80,-Kč SUŘ        2004      Prometheus 

Lepil,O.;Bednařík,M.a kol.: Fyzika pro střední školy, 2.díl; vydání: 2. 

  č.j.:19395/99-22    cena: 80,-Kč  SUŘ      2005      Prometheus 

Bartuška,K.: Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy I - Mechanika; vydání: 1. 

  č.j.:12364/97-21    cena: 82,00 Kč  SUŘ      2003      Prometheus 

Bartuška,K.: Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy II   Molekulová fyzika 

a termika. Mechanické kmitání a vlnění.; vydání: 1. 

  č.j.:14598/97-21    cena: 82,00 Kč  SUŘ      2003      Prometheus 
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Bartuška,K.: Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy III - Elektřina a 

magnetismus; vydání: 1. 

  č.j.:16647/98-23/230    cena: 82,00 Kč  SUŘ      2004      Prometheus 

 

Chemie 

Čtrnáctová,H.;Vaňková,V.: Znáte anorganickou chemii? - pracovní sešit pro studenty 

všech typů středních škol; vydání: 1. 

  č.j.:20394/94-23    cena: 37,00 Kč         2000      Prospektrum 

Čtrnáctová,H.;Vaňková,V.: Znáte obecnou chemii? - pracovní sešit pro studenty všech 

typů středních škol; vydání: 1. 

  č.j.:21113/93-23    cena: 36,00 Kč         1999      Prospektrum 

Dundr,M.;Klímová,H.: Znáte organickou chemii? Pracovní sešit pro studenty všech typů 

středních škol; vydání: 1. 

  č.j.:18913/95-23    cena: 42,00 Kč         2001      Prospektrum 

Eisner,W.;Fladt,R.a kol.: Chemie pro střední školy - 1a, 1b; vydání: 1. 

  č.j.:24090/95-23    cena: 179,60 + 179,60 Kč         2001      Scientia 

Banýr,J.;Beneš,P.: Chemie pro střední školy; vydání: 1. 

  č.j.:15038/95-23    cena: 89,-Kč         2001      SPN, a.s. 

Vacík,J.a kol.: Přehled středoškolské chemie; vydání: 1.v SPN, 3. 

  č.j.:15362/95-23    cena: 129,-Kč         2001      SPN, a.s. 

 

Biologie 

Kvasničková,D.: Základy ekologie; vydání: 1. 

  č.j.:13434/96-22    cena: 112,-Kč        2002      Fortuna 

Objevujeme své životní prostředí; vydání:  

  č.j.:15348/96-22-23    cena:          2002      Luxpress 

Papáček,M.;Matěnová,V.a kol.: Zoologie; vydání: 1.,2. 

  č.j.:13855/94-24    cena: 184,80 Kč         2000      Scientia 

Bumerl,J.a kol.: Biologie 1 pro střední odborné školy; vydání: 4.přepracované a 

doplněné, v SPN, a.s. - 1. 

  č.j.:22010/97-71    cena: 97,-Kč         2003      SPN, a.s. 

Bumerl,J.a kol.: Biologie 2 pro střední odborné školy; vydání: 4.přepracované a 

doplněné, v SPN, a.s. - 1. 

  č.j.:22011/97-71    cena: 97,-Kč         2003      SPN, a.s. 

 

Zeměpis 

Školní atlas světa; vydání: 6. 

  č.j.:16468/94-23    cena: 209,-Kč         2000      Kartografie 

Bičík,I.a kol.: Lidé na Zemi; vydání: 1. 

  č.j.:10775/95-23    cena: 69,-Kč         2001      NČGS 

Herink,J.a kol.: Otázky a úkoly ze zeměpisu. Příručka pro studenty a učitele 

středních škol.; vydání: 2.upravené 

  č.j.:16287/98-23/230    cena: 79,- Kč         2004      NČGS 

Janský,B.a kol.: Země - Úvod do geografie; vydání: 3. 

  č.j.:20320/99-22    cena: 75,-Kč         2005      NČGS 

Holeček,M.;Mariot,P.;Střída,M.: Zeměpis cestovního ruchu; vydání: 1. 
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  č.j.:21366/99-22    cena: 94,00 Kč         2005      NČGS 

Holeček,M.a kol.: Česká republika; vydání: 3.upravené 

  č.j.:20319/99-22    cena: 77,00 Kč         2005      NČGS 

Demek,J.a kol.: Geografie 1 pro střední školy - Fyzickogeografická část; vydání: 1. 

  č.j.:28764/96-71    cena: 93,-Kč         2002      SPN, a.s. 

Mirvald,S.a kol.: Geografie pro střední školy 2 - Socioekonomická část; vydání: 1. 

  č.j.:13780/98-23/230    cena: 109,- Kč         2004      SPN, a.s. 

Kastner,J.: Geografie pro SŠ 3 (Česká republika); vydání:  

  č.j.:20335/99-22    cena: 129,00 Kč SUŘ        2005      SPN, a.s. 

 

Dějepis 

Harna,J.;Fišer,R.: Dějiny českých zemí I. (od pravěku do poloviny 18.století); 

 vydání: 1. 

  č.j.:13209/95-23    cena: 145,-Kč         2001      Fortuna 

Harna,J.;Fišer,R.: Dějiny českých zemí II.; vydání: 1. 

  č.j.:13209/95-23    cena: 297,-Kč         2001      Fortuna 

Atlas světových dějin - 1.díl. Pravěk - středověk; vydání: 1.vyd. 

  č.j.:18454/95-23    cena: 99,00 Kč SUŘ        2001      Kartografie 

Semotanová,E.: Atlas českých dějin - 1.díl (pravěk, středověk do r. 1618); vydání:  

  č.j.:25173/98-23    cena: 179,00 Kč SUŘ       2004      Kartografie 

Kuklík,J.: Dějiny 20.století - učebnice pro střední školy; vydání: 3. 

  č.j.:18106/95-23    cena: 139,00 Kč         2001      Práce 

Hroch,M.: Dějiny novověku; vydání: 4. 

  č.j.:10338/94-23    cena: 139,00 Kč         2000      Práce 

Souček,J.: Dějiny pravěku a starověku; vydání: 3. 

  č.j.:19743/95-23    cena: 139,00 Kč         2001      Práce 

Beneš,Z.: Dějiny středověku a první století raného novověku; vydání: 4. 

  č.j.:18400/94-23    cena: 139,00 Kč         2000      Práce 

Beneš,Z.;Petráň,J.: České dějiny I; vydání: 1. 

  č.j.:20009/97-21    cena: 179,00 Kč         2003      Práce 

Janovský,J.: Dějiny Československé republiky (1918 - 1922); vydání: 1. 

  č.j.:10068/94-23    cena: 25,-Kč         2000      S+M 

 

Cizí  jazyky: 

Anglický jazyk 

Cunningham,S.;Moor,P.: Cutting Edge - Intermediate - Student's Book, Workbook, 

teacher's Book, Class Cassettes, Student's Cassette; vydání:  

  č.j.:16257/99-22    cena: 316+155+641+448+224 Kč  SUŘ      2005      Addison Wesley Longman 

Linley,F.;Abbs,B.;Freebairn,I.;Barker,CH.: Snapshot Elementary - Student's Book, 

Teacher's Book, Language Booster, Tests, Class cassetts; vydání:  

  č.j.:16256/98-22    cena: 253+598+143+138+606 Kč  SUŘ      2005      Addison Wesley Longman 

Linley,F.;Abbs,B.;Freebairn,I.;Barker,CH.: Snapshot Starter - Student's Book, 
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Teacher's Book, Language Booster, Tests, Class cassetts; vydání:  

  č.j.:16255/98-22    cena: 253+598+143+138+606 Kč  SUŘ      2005      Addison Wesley Longman 

Ellis,M.;Laidlaw,C.a kol.: CRISS CROSS - Beginner (Practice Book, Students Book, 

Teachers Book, kazety)   Angličtina pro střední školy; vydání: 1. 

  č.j.:27122/98-23-230    cena: 136,50 + 252,- + 420,- + 415,-Kč  SUŘ      2004      Max Hueber Verlag 

Ellis,M.;Dominiková,I.: Criss Cross Intermediate - učebnice, pracovní sešit, 

metodická příručka, 2 audiokazety; vydání:  

  č.j.:17226/99-22    cena: 240+130+400+366 Kč  SUŘ      2005      Max Hueber Verlag 

Hutchinson,T.: New Hotline Elementary - Student's Book, Workbook, Teacher's Book, 

Cassettes; vydání:  

  č.j.:33507/98-23/230    cena: 189+108+635+440 Kč  SUŘ      2005      Oxford University Press 

Hutchinson,T.: New Hotline Intermediate - Student's Book, Workbook, Teacher's Book, 

Cassettes; vydání:  

  č.j.:33507/98-23/230    cena: 209+120+750+440 Kč  SUŘ      2005      Oxford University Press 

Hutchinson,T.: New Hotline Pre-Intermediate - Student's Book, Workbook, Teacher's 

Book, Cassettes; vydání:  

  č.j.:33507/98-23/230    cena: 202+120+750+440 Kč  SUŘ      2005      Oxford University Press 

Hutchinson,T.: New Hotline Starter - Student's Book, Workbook, Teacher's Book, 

Cassettes; vydání:  

  č.j.:33507/98-23/230    cena: 189+108+635+440 Kč  SUŘ      2005      Oxford University Press 

 

Francouzký jazyk 

Taišlová,J.;Baranová,E.: En Francais - Perfectionement; vydání:  

  č.j.:26529/96-21    cena: 89,00 Kč SUŘ        2002      Fraus 

Taišlová,J.;Baranová,E.: En Francais 1 - učebnice, En Francais - Cahier d`exercices 

1A,1B + 2 audiokazety; vydání: 4.přepracované 

  č.j.:20580/97-21    cena: 143,00+94,00+94,00+299,00 Kč  SUŘ      2003      Fraus 

Taišlová,J.;Baranová,E.: En Francais 2 - učebnice, pracovní sešit, metodika, 2 audiokazety; vydání:  

  č.j.:28029/98-22    cena: 157,00+79,00+273,00+299,00 Kč  SUŘ      2004      Fraus 

Taišlová,J.;Baranová,E.: En Francais 3 - učebnice, pracovní sešit, 2 audiokazety; vydání:  

  č.j.:13548/93-21    cena: 91,00+49,00+299,00 Kč  SUŘ     1999        Fraus 

Taišlová,J.;Baranová,E.: En Francais 4 - učebnice, pracovní sešit, 2 audiokazety; vydání:  

  č.j.:26529/96-21    cena: 167,00+99,00+139,00 Kč  SUŘ      2002      Fraus 

Courtillon,J.a kol.: Libre Echange 1 - Francouzština pro střední a jazykové školy 

(učebnice + pracovní sešit + 3 audiokazety + metodika); vydání:  

  č.j.:24604/96-21    cena: 245,00+169,00+375,00+549,00 Kč  SUŘ      2002      Fraus 

Taišlová,J.: On y va 1 - učebnice, pracovní sešity 1A a 1B, 2 kazety    

Francouzština pro střední školy; vydání: 1. 

  č.j.:23844/96-21    cena: 120,00+110,00+110,00+120,00 Kč         2002      Leda 

Taišlová,J.: On y va 2 - učebnice, 2 pracovní sešity (2A, 2B), 2 kazety    

Francouzština pro střední školy; vydání: 1. 

  č.j.:20126/97-21    cena: 137,00+120,00+120,00+145,00+145,00        2003      Leda 

Taišlová,J.: On y va! 3 - učebnice, pracovní sešit 3A, 3B, 2 kazety   Francouzština 
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pro střední školy; vydání: 1. 

  č.j.:16460/98-23    cena:           2004        Leda 

 

Latinský jazyk 

Seinerová,V.: Cvičebnice latiny pro střední školy, zejména gymnázia; vydání: 1. 

  č.j.:22936/97-21    cena:           2002      Fortuna 

Seinerová,V.: Latina I.,II.část - pro střední školy, především gymnázia; vydání: 1. 

  č.j.:21996/96-21    cena: 87,-+ 97,-Kč          2002      Fortuna 

Mouchová,B.a kol.: Disco Latine 1,2 - televizní kurz latiny; vydání: 1. 

  č.j.:16821/96-21, 22183/96-21    cena: 147,00 +179,60 Kč          2002      Scientia 

 

Německý jazyk 

Kettnerová,D.;Tesařová,L.: Německy od Adama 1A, 1B (učebnice, 2 audiokazety, 

metodika); vydání: 1. 

  č.j.:18333/98-23/230    cena: 145,00+65,00+279,00+59,00 Kč  SUŘ         2004      Fraus 

Kettnerová,D.;Tesařová,L.: Německy od Adama 2A, 2B (učebnice, 2 audiokazety, 

metodika); vydání: 1. 

  č.j.:18333/98-23/230    cena: 165,00+89,00+289,00+99,00 Kč  SUŘ        2004      Fraus 

Kettnerová,D.;Tesařová,L.: Německy od Adama 3A,3B (učebnice, 2 audiokazety, 

metodika); vydání: 1. 

  č.j.:18333/98-23/230    cena: 185,00+99,00+145,00+299,00 Kč  SUŘ      2004      Fraus 

Sachs,R.;Vaníková,J.: Německá obchodní korespondence; vydání:  

  č.j.:16724/94-21    cena: 145,00 Kč SUŘ        2000      Fraus 

Bock,H.;Tesařová,L.: Themen neu 1 - učebnice, pracovní sešit, 2 audiokazety, 2 CD, 

metodická příručka A, metodická příručka B; vydání:  

  č.j.:14946/99-22    cena: 215+169+646+750+129+399 Kč  SUŘ      2005      Fraus 

Bock,H.;Tesařová,L.: Themen neu 2 - učebnice, pracovní sešit, 2 audiokazety, 2 CD, 

metodická příručka A, metodická příručka B; vydání:  

  č.j.:16026/99-22    cena: 236+179+646+750+129+399 Kč  SUŘ      2005      Fraus 

Bock,H.;Tesařová,L.: Themen neu 3 - učebnice, pracovní sešit, 2 audiokazety, 2 CD, 

metodická příručka A, metodická příručka B; vydání:  

  č.j.:16027/99-22    cena: 274+189+615+719+129+399 Kč  SUŘ      2005      Fraus 

Dusilová,D.a kol.: Sprechen Sie Deutsch 1 - učebnice + kniha pro učitele, učebnice 

němčiny pro střední a jazykové školy; vydání: 1. 

  č.j.:22124/97-21    cena: 188,- + 278,-Kč         2003      Polyglot 

Brožíková,L.a kol.: Sprechen Sie Deutsch 3 - učebnice, kniha pro učitele, metodická 

příručka, 3 kazety; vydání:  

  č.j.:18479/99-22    cena: 239+298+0+396 Kč  SUŘ      2005      Polyglot 

Brožíková,L.;Dusilová,D.a kol.: Sprechen Sie Deutsch? 2.- učebnice, kniha pro 
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učitele, 3 kazety; vydání: 1. 

  č.j.:20236/98-23-230    cena: 238,- + 298,- + 396,-Kč         2004      Polyglot 

 

Ruský jazyk 

Jelínek,S.a kol.: Raduga 1 - učebnice + pracovní sešit + 2 audiokazety + metodika 

(ruština pro střední a jazykové školy); vydání: 1. 

  č.j.:14788/96-21    cena: 225,00+85,00+265,00+115,00 Kč  SUŘ      2002      Fraus 

Jelínek,S.;Folprechtová,J.a kol.: Raduga 2 - učebnice, pracovní sešit. 2 

audiokazety, metodika; vydání: 1. 

  č.j.:23997/97-21    cena: 235,00+59,00+289,00+125,00 Kč  SUŘ      2003      Fraus 

Jelínek,S.;Folprechtová,J.;Hříbková,R.;Žofková,H.: Raduga 3 (učebnice, pracovní 

sešit, metodická příručka, audiokazeta); vydání:  

  č.j.:27123/98-23-230    cena: 249+69+139+149 Kč SUŘ        2004      Fraus 

 

Španělský jazyk 

Viudez,F.C.;Arrese,F.M.: Ven 1 (učebnice, pracovní sešit, 2 audiokazety k učebnici, 

1 audiokazeta k pracovnímu seš., metodická příručka); vydání: 1. 

  č.j.:24603/96-21    cena: 235,-+145,-+529,-+290,-+145,- Kč  SUŘ      2002      Fraus 

Castro,F.a kol.: Ven 2 - Španělština pro střední a jazykové školy (učebnice + 

pracovní sešit + 2 audiokazety k učebnici + 1 audiokazeta k pracovnímu seš. + 

metodika); vydání: 1. 

  č.j.:27813/96-21    cena: 249,-+155,-+529,-+290,-+145,- Kč  SUŘ      2002      Fraus 

 

Další předměty 

Loukotka,J.: Manažer a management; vydání:  

  č.j.:19847/95-23    cena: 69,00 Kč         2001      Albra 

Müller,P.: Procenta v každodenní praxi; vydání: 1. 

  č.j.:19279/94-23    cena: 69,-Kč         2000      Fortuna 

Drs,L.: Deskriptivní geometrie pro střední školy I; vydání: 1. 

  č.j.:19390/99-22    cena: 75,-Kč  SUŘ      2005      Prometheus 

Drs,L.: Deskriptivní geometrie pro střední školy II; vydání: 1. 

  č.j.:20164/96-23    cena: 75,-Kč  SUŘ      2002      Prometheus 

Rozman,J.a kol.: Chov zvířat 1 - učebnice pro střední zemědělské školy; vydání: 1. 

  č.j.:16693/95-23    cena: 88,00 Kč         2001      Credit 

Miškovský,Z.a kol.: Chov zvířat 2 - učebnice pro střední zemědělské školy; vydání: 1. 

č.j.:16694/95-23    cena: 88,00 Kč         2001      Credit 

Michálek,J.a kol.: Chov zvířat 3 - učebnice pro střední školy; vydání: 1. 

  č.j.:21127/95-23    cena: 88,00 Kč         2001      Credit 

Poš,V.: Nová intonace - Rytmus - Sluchová výchova; vydání:  
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  č.j.:26695/98-23    cena:          2004      Edit 

Světlík,J.: Marketing - cesta k trhu; vydání: 2. 

  č.j.:17821/95-23    cena: 98,00 Kč         2001      EKKA 

Marhounová,J.;Nešpor,K.: Alkoholici, feťáci a gambleři; vydání: 1. 

  č.j.:25324/94-23    cena: 83,-Kč         2000      Empatie 

Kipielová,I.a kol.: Bankovnictví pro střední školy a veřejnost; vydání: 2. 

  č.j.:14650/95-23    cena: 98,00 Kč         2001      Fortuna 

Pokorná,E.: Ekonomická cvičení pro střední školy s ekonomickým zaměřením; vydání: 1. 

  č.j.:29763/97-71    cena: 78,-Kč         2003      Fortuna 

Biňovec,K.;Novotný,M.: Ekonomika a provoz obchodu 2 pro střední odborná učiliště; 

 vydání: 1. 

  č.j.:21786/96-23    cena: 79,-Kč         2002      Fortuna 

Truneček,J.: Ekonomika pro střední školy, 4.díl - Marketing a management; vydání: 1. 

  č.j.:20571/93-23    cena: 23,-Kč         1999      Fortuna 

Furstová: Filozofie; vydání: 1. 

  č.j.:10376/94-23    cena: 59,00 Kč         2000      Fortuna 

Mlčoch,J.: Financování podniku pro obchodní akademie; vydání: 1. 

  č.j.:20331/94-23    cena: 49,-Kč         2000      Fortuna 

Hlaváčová,L.a kol.: Finanční investování pro střední školy a veřejnost; vydání: 1. 

  č.j.:23826/96-23    cena: 58,-Kč         2002      Fortuna 

Kuldová,O.;Fleischmannová,E.: Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti; vydání:  

3.upravené 

  č.j.:23224/94-23    cena: 74,00 Kč         2000      Fortuna 

Selucký,O.: Logika pro střední školy; vydání: 1. 

  č.j.:21654/94-23    cena: 76,-Kč         2000      Fortuna 

Kalábová,M.a kol.: Odívání II pro střední školy (zejména rodinné); vydání: 1. 

  č.j.:10716/93-23    cena: 49,-Kč         1999      Fortuna 

Kalábová,Marie;Zdeňková,Hana: Odívání III; vydání: 1. 

  č.j.:15119/93-23    cena: 49,-Kč         1999      Fortuna 

Töpfer,P.: Programování pro střední školy - Rekurze; vydání: 1. 

  č.j.:14383/98-23    cena: 59,-Kč         2004      Fortuna 

Töpfer,P.;Töpferová,D.: Programování pro střední školy - Sbírka úloh; vydání: 2., ve 

Fortuně 1.upravené 

  č.j.:14381/98-23    cena: 59,-Kč         2004      Fortuna 

Ryska: Právo pro střední školy; vydání: 3.upravené 

  č.j.:13 900/94-23    cena: 74,00 Kč         2000      Fortuna 

Beránková;Jůzová;Marková: Příklady z bankovnictví a jejich řešení pro střední školy; 

 vydání: 1. 

  č.j.:10369/99-23    cena: 78,00 Kč         2005      Fortuna 

Holeček,J.: Příklady z jednoduchého účetnictví a jejich řešení pro střední školy a 

pro veřejnost; vydání: 1. 

  č.j.:21569/97-71    cena: 69,-Kč         2003      Fortuna 

Vydrová,J.a kol.: Příklady z marketingu a jejich řešení pro střední školy a pro 

veřejnost; vydání: 1. 

  č.j.:12803/98-23    cena: 69,-Kč         2004      Fortuna 

Mlčoch,J.: Příklady z podnikové ekonomiky a jejich řešení; vydání: 1. 
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  č.j.:14448/98-23    cena: 78,-Kč         2004      Fortuna 

Ryska,R.: Příklady z právní praxe pro střední školy; vydání: 1. 

  č.j.:27771/96-21    cena: 75,-Kč         2002      Fortuna 

Munzar,V.;Muzikářová,L.: Příklady z účetnictví a jejich řešení pro střední školy a 

pro veřejnost; vydání: 2. 

  č.j.:14586/96-23    cena: 87,00 Kč         2002      Fortuna 

Burda,Z.: Příklady ze statistiky a jejich řešení  pro střední školy; vydání: 1. 

  č.j.:22834/97-71    cena: 69,-Kč         2003      Fortuna 

Holeček,J.;Kleisner,V.: Rukověť jednoduchého účetnictví pro střední školy a 

veřejnost; vydání: 1. 

  č.j.:24758/95-23    cena: 69,-Kč         2001      Fortuna 

Šmíd,M.: Směnky, šeky, dluhopisy; vydání:  

  č.j.:22355/98-23    cena: 69,00 Kč         2004      Fortuna 

Buriánek,J.: Sociologie - pro střední školy a vyšší odborné školy; vydání: 1. 

  č.j.:24608/95-23   cena: 68,00 Kč         2001      Fortuna 

Salač,G.: Stolničení; vydání: 1. 

  č.j.:18790/95-23    cena: 187,-Kč         2001      Fortuna 

Kroužek,J.;Kuldová,O.: Technika administrativy 1 pro střední školy; vydání: 8., ve 

Fortuně 2.upravené 

  č.j.:23841/95-23    cena: 79,-Kč         2001      Fortuna 

Kroužek,J.;Novák,J.: Technika administrativy 2 pro střední školy; vydání: 1. 

  č.j.:27772/96-71    cena: 77,-Kč         2003      Fortuna 

Preislerová,M.;Preisler,V.: Technika administrativy II - Elektronické psací stroje 

; vydání: 1. 

  č.j.:16661/93-23    cena: 41,-Kč         1999      Fortuna 

Sedláčková,H.: Technologie přípravy pokrmů 2; vydání:  

  č.j.:23304/98-23    cena: 93,00 Kč         2004      Fortuna 

Ptáček,O.;Nováková,L.: Těsnopis pro střední školy; vydání: 4.přepracované, ve 

Fortuně 1. 

  č.j.:23842/95-23    cena: 79,-Kč         2001      Fortuna 

Sedláčková,H.;Potácel,J.: Výživa a příprava pokrmů II; vydání: 2. 

  č.j.:12750/93-23    cena: 57,-Kč         1999      Fortuna 

Sedláčková,H.: Výživa a příprava pokrmů III - pro střední školy (zejména rodinné) 

; vydání: 1. 

  č.j.:16142/93-23   cena: 69,-Kč         1999      Fortuna 

Cvrčeka kol.: Zbožíznalství I pro obchodní akademie a ostatní střední školy; vydání:  

4., ve Fortuně 2.upravené 

  č.j.:15558/99-23    cena: 78,00 Kč         2005      Fortuna 

Veber,J.a kol.: Základy managementu pro střední školy; vydání: 2. 

  č.j.:21787/96-23    cena: 69,-Kč         2002      Fortuna 

Vysekalová,J.;Strnad,P.: Základy marketingu pro střední odborné školy; vydání: 2. 

  č.j.:29496/96-71    cena: 78,-Kč         2003      Fortuna 

Gillernová,I.;Buriánek,J.: Základy psychologie, Základy sociologie -/základy 

společenských věd/ pro střední školy; vydání: 2. 

  č.j.:13300/95-23    cena: 67,00 Kč         2001      Fortuna 

Eichler,B.;Ryska,R.;Svoboda,V.: Základy společenských věd - Základy státoprávní 
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teorie, ekonomie a ekonomiky, neformální logiky; vydání: 2. 

  č.j.:10539/95-23    cena: 69,00 Kč        2001      Fortuna 

Growka,K.: Čítanka z dějin filozofie pro 4.ročník středních škol; vydání: 1. 

  č.j.:11389/94-23    cena: 46,-Kč         2000      Fortuna 

Biňovec,K.: Úvod do podnikové ekonomiky pro střední školy; vydání: 2.upravené 

  č.j.:19191/94-23    cena: 84,-Kč         2000      Fortuna 

Munzar,V.;Šmíd,M.: Účetnictví pro SOU, obchodní školy a rodinné školy, 2.díl; 

 vydání: 2.upravené 

  č.j.:23401/95-23    cena: 64,-Kč         2001      Fortuna 

Skarlantová,J.: Od fíkového listu k džínům; vydání:  

  č.j.:26688/99-23    cena: 163,00 Kč         2005      GRADA 

Čechová,V.;Mellanová,A.: Psychologie a pedagogika pro 3. ročník středních 

zdravotních škol apro obory sociální; vydání:  

  č.j.:16557/98-23    cena: 105,00 Kč         2004      H+H 

Vlček,J.: Kurz základů elekroniky; vydání:  

  č.j.:35327/98-23    cena:          2004      Jiří Vlček 

Kratochvílová-Miedzgová,J.: Etika pro střední školy; vydání: 1. 

  č.j.:20263/96-23    cena: 85,-Kč         2002      Kvarta 

Černý,J.;Srkala,A.: Moderní obsluha; vydání: 1. 

  č.j.:20307/98-23    cena:          2004      Merkur 

Mikšová,Z.;Janošíková,M.: Kapitoly z ošetřovatelské péče I. a II.; vydání:  

  č.j.:25147/98-23    cena: 68,00 Kč         2004      Naolis 

Štulc,M.;Götz,A.: Životní prostředí - učebnice pro střední odborné školy; vydání:  

1.vyd. 

  č.j.:24963/95-23    cena: 83,00 Kč         2001      NČGS 

Töpfer,P.: Algoritmy a programovací techniky; vydání: 1. 

  č.j.:12154/95-23    cena: 78,-Kč         2001      Prometheus 

Šamšula,P.;Adamec,J.: Průvodce výtvarným uměním I; vydání: 1. 

  č.j.:19486/94-23    cena: 119,00 Kč         2001      Práce 

Adamec,J.;Šamšula,P.: Průvodce výtvarným uměním II; vydání: 1. 

  č.j.:19486/94-23    cena: 129,00 Kč         2001      Práce 

Bláha,J.;Šamšula,P.: Průvodce výtvarným uměním III; vydání: 1. 

  č.j.:19486/94-23    cena: 129,-Kč         2002      Práce 

Šamšula,P.;Hirschová,J.: Průvodce výtvarným uměním IV; vydání: 1. 

  č.j.:19486/94-23    cena: 98.00 Kč         2001      Práce 

Bláha,J.;Slavík,J.: Průvodce výtvarným uměním V; vydání: 1. 

  č.j.:19486/94-23    cena: 139,00 Kč         2000      Práce 

Schlegelová,J.: Základy filosofie - 5.část; vydání: 1. 

  č.j.:19135/94-23    cena: 15,-Kč         2000      S+M 

Kříž,R.;Vávra,P.: Strojírenská příručka sv.1-8 - strojní obory na SŠ a VŠ; vydání: 1. 

  č.j.:MH - 639/96-74    cena: 94,50+126+125+131,30+157,50+178,50+178,50+190+149,10 Kč 

         2002      Scientia 

Tarabec,M.: Výpočetní technika - Kompletní průvodce obsluhou personálních počítačů; 

 vydání: 1. 

  č.j.:10953/97-72    cena: 155,40 Kč         2003      Scientia 

Töpfer,P.: Základy programování v úlohách; vydání: 1. 
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  č.j.:25598/96-23    cena: 49,40 Kč         2002      Scientia 

Dvořák,J.;Kvítek;Slabý: Betonové konstrukce I - pro 3.ročník SPŠ stavebních; vydání:  

2.upravené 

  č.j.:14505/96-23    cena: 144,-Kč         2002      Sobotáles 

Korch,J.;Meszárosová,K.: Deskriptivní geometrie pro 1.ročník SPŠ stavebních; vydání:  

  č.j.:26803/98-23    cena: 149,00 Kč         2004      Sobotáles 

Hájeka kol.: Pozemní stavitelství pro 1. ročník SPŠ stavebních; vydání:  

  č.j.:19662/98-23    cena: 139,00 Kč         2004      Sobotáles 

Dědek,M.;Vošický,F.: Stavební materiály pro 1.ročník SPŠ stavebních; vydání:  

2.upravené 

  č.j.:22837/97-71    cena: 139,-Kč         2003      Sobotáles 

Tajbr,S.: Vytápění pro 1. a 2. ročník učebního oboru instalatér; vydání:  

  č.j.:24313/98-23    cena: 229,- Kč         2004      Sobotáles 

Berný,L.: Informatika; vydání: 1. 

  č.j.:21498/97-71    cena: 89,-Kč         2003      Svoboda Servis 

Měšťánek,T.: Filozofie pro střední školy; vydání: 2.rozšířené 

  č.j.:31588/96-21    cena: 85,-Kč         2002      Trizonia 

Vančurová,A.: Daňový systém ČR '99; vydání:  

  č.j.:16058/99-23    cena: 169,00 Kč         2003      VOX 

Čermák,V.a kol.: Pozvání do politologie; vydání: 1. 

  č.j.:10304/94-23    cena: 27,00Kč         2000      Vyšehrad 

Sojka: Základy ekonomie; vydání:  

  č.j.:12430/94-23    cena: 78,00 Kč         2000      Vyšehrad 

Raeper,W.;Smithová,L.: Úvod do světa idejí; vydání:  

  č.j.:19182/94-23    cena: 84,00 Kč         2000      Vyšehrad 

Sokol,J.: Čtení z Bible - výběr textů ze Starého a Nového zákona; vydání: 1. 

  č.j.:17247/95-22    cena: 180,00Kč         2001      Česká biblická společnost 
 

Jirásková,V.: Občan v demokratické společnosti; vydání: 1. 

  č.j.:20861/99-22    cena: 125,00Kč         2005      Sociologické nakladatelství 
 

 

Pro gymnázia: 

 

Český jazyk 

Staněk: Praktická stylistika; vydání: 2. 

  č.j.:11 268/94-23    cena: 59,-Kč          2000      Fortuna 

Nezkusil,V.: Literatura pro 1.ročník středních škol   Nejstarší literární památky,  

 Počátky národního obrození; vydání: 2. 

  č.j.:19170/94-23   cena: 52,00 Kč         2000      Fortuna 

Nezkusil,V.: Čítanka pro 1.ročník středních škol   Nejstarší literární památky, 

Počátky národního obrození; vydání: 2. 

  č.j.:19170/94-23    cena: 79,00 Kč         2000      Fortuna 

 

 

Matematika 
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Calda,E.: Matematika pro gymnázia   Komplexní čísla; vydání: 3.upravené 

  č.j.:14 178/94-23    cena: 69,-Kč  SUŘ      2000      Prometheus 

Odvárko,O.: Matematika pro gymnázia   Goniometrie; vydání: 2. 

  č.j.:20202/94-23    cena: 65,00 Kč  SUŘ      2000      Prometheus 

Kočandrle,M.;Boček,L.: Matematika pro gymnázia - Analytická geometrie; vydání:  

1.,2.upravené 

  č.j.:14791/95-23    cena: 75,-Kč  SUŘ      2001      Prometheus 

Hrubý,D.;Kubát,J.: Matematika pro gymnázia - Diferenciální a integrální počet; 

 vydání: 1. 

  č.j.:12204/97-21    cena: 75,-Kč  SUŘ        2003      Prometheus 

Odvárko,O.: Matematika pro gymnázia - Funkce; vydání: 3.upravené 

  č.j.:19388/99-22    cena: 70,-Kč  SUŘ        2005      Prometheus 

Calda,E.;Dupač,V.: Matematika pro gymnázia - Kombinatorika, pravděpodobnost, 

statistika; vydání: 4.upravené 

  č.j.:19389/99-22    cena: 75,-Kč   SUŘ       2005      Prometheus 

Pomykalová,E.: Matematika pro gymnázia - Planimetrie; vydání: 3. 

  č.j.:19387/99-22    cena: 75,-Kč   SUŘ      2005      Prometheus 

Odvárko,O.: Matematika pro gymnázia - Posloupnosti a řady; vydání: 1. 

  č.j.:13298/95-23    cena: 65,00 Kč  SUŘ      2001      Prometheus 

Boček,L.;Charvát,J.;Zhouf,J.: Matematika pro gymnázia - Rovnice a nerovnice; 

 vydání: 3.přepracované vydání 

  č.j.:22335/99-22    cena: 75,00 Kč  SUŘ      2005      Prometheus 

Pomykalová,E.: Matematika pro gymnázia - Stereometrie; vydání: 2. 

  č.j.:18512/95-23    cena: 75,-Kč  SUŘ      2001      Prometheus 

Bušek,I.;Calda,E.a kol.: Matematika pro gymnázia - Základní poznatky  

z matematiky; vydání: 3.upravené 

  č.j.:11279/98-23    cena: 75,00 Kč  SUŘ      2004      Prometheus 

Odvárko,O.: Sbírka úloh matematiky pro gymnázia - Funkce; vydání: 1. 

  č.j.:29936/96-21    cena: 58,00 Kč  SUŘ      2002      Prometheus 

Odvárko,O.: Sbírka úloh z matematiky pro gymnázia - Goniometrie; vydání: 1. 

  č.j.:29934/96-21    cena: 33,-Kč  SUŘ      2002      Prometheus 

Odvárko,O.: Sbírka úloh z matematiky pro gymnázia - Posloupnosti a řady; 

 vydání: 1. 

  č.j.:29935/96-21    cena: 33,-Kč  SUŘ      2002      Prometheus 

Fuchs,E.a kol.: Standardy a testové úlohy z matematiky pro čtyřletá gymnázia; 

 vydání: 1. 

  č.j.:18852/97-21    cena: 68,- Kč         2003      Prometheus 

 

Fyzika 

Macháček,M.: Fyzika pro gymnázia - Astrofyzika; vydání: 1. 

  č.j.:28637/97-21    cena: 76,-Kč  SUŘ      2003      Prometheus 

Lepil,O.;Šedivý,P.: Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus; vydání:  

4.upravené 

  č.j.:11279/98-23    cena: 88,00 Kč  SUŘ      2004      Prometheus 

Štoll,I.: Fyzika pro gymnázia - Fyzika mikrosvěta; vydání: 2. 

  č.j.:19393/99-22    cena: 68,-Kč  SUŘ      2005      Prometheus 



Příloha č. 1, strana 2 

 

Lepil,O.: Fyzika pro gymnázia - Mechanické kmitání a vlnění; vydání: 2. 

  č.j.:10853/93-23    cena: 58,-Kč  SUŘ      1999      Prometheus 

Bednařík,M.a kol.: Fyzika pro gymnázia - Mechanika; vydání: 2. 

  č.j.:19391/99-22    cena: 82,-Kč  SUŘ      1999      Prometheus 

Bartuška,K.;Svoboda,E.: Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termika; 

 vydání: 3. 

  č.j.:19392/99-22    cena: 76,-Kč  SUŘ      1999      Prometheus 

Lepil,O.;Kupka,Z.: Fyzika pro gymnázia - Optika; vydání: 2. 

  č.j.:11279/98-23    cena: 64,-Kč  SUŘ      2004      Prometheus 

Bartuška,K.: Fyzika pro gymnázia - Speciální teorie relativity; vydání: 2. 

  č.j.:19394/99-22    cena: 39,-Kč  SUŘ      2005      Prometheus 

Lepil,O.;Bednařík;Široká: Sbírka úloh z fyziky pro střední školy; vydání: 1. 

  č.j.:18916/95-23    cena: 84,-Kč         2001      Prometheus 

 

Chemie 

Dundr,M.;Klímová,H.: Znáte organickou chemii? Pracovní sešit pro studenty všech 

typů středních škol; vydání: 1. 

  č.j.:18913/95-23    cena: 42,00 Kč         2001      Prospektrum 

Vacík,J.;Antala,M.;Čtrnáctová,H.;Petrovič,P.;Strauch,B.;Šímová,J.;Zemánek,F.:  

Chemie I /obecná a anorganická/ pro gymnázia; vydání: 1., 3.doplněné (v SPN 

a.s.- 1.) 

  č.j.:23686/94-23    cena: 87,-Kč         2000      SPN, a.s. 

Kolář,K.: Chemie II pro gymnázia - Organická abiochemie; vydání:  

  č.j.:31229/96-21    cena: 97,00 Kč         2002      SPN, a.s. 

Kodíček,M.a kol.: Chemie pro gymnázia v testových úlohách; vydání:  

  č.j.:    cena: 73,00 Kč         2003      SPN, a.s. 

Čtrnáctová;Zemánek;Svobodová: Poznáváme chemii, 1.sešit; vydání: 1. 

  č.j.:14535/94-22    cena: 37,- Kč         2000      SPN, n.p. 

 

Biologie 

Kincl,L.;Kincl,M.: Biologie rostlin; vydání: 2. 

  č.j.:16143/93-23    cena: 78,-Kč         1999      Fortuna 

Novotný,I.;Hruška,M.: Biologie člověka pro gymnázia; vydání: 2. 

  č.j.:13910/94-23    cena: 87,-Kč         2000      Fortuna 

Kubát,K.a kol.: Botanika; vydání: 1. 

  č.j.:23726/96-23    cena: 225,80 Kč         2002      Scientia 

Kubišta,V.: Buněčné základy životních dějů; vydání: 1. 

  č.j.:10516/97-21    cena: 179,60 Kč         2003      Scientia 

Papáček,M.;Matěnová,V.a kol.: Zoologie; vydání: 1.,2. 

  č.j.:13855/94-24    cena: 184,80 Kč         2000      Scientia 

Cibis,N.;Dobler,H.J.a kol.: Člověk   Učebnice biologie člověka pro gymnázia a 

další střední školy; vydání: 1. 

  č.j.:24092/95-23    cena: 99,80 Kč         2001      Scientia 

 

Zeměpis 
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Štulc,M.;Příhoda,P.;Srbová,H.: Přírodní obraz Země   pro 1.ročník gymnázia; 

 vydání: 2.upravené 

  č.j.:17604/94-23    cena: 69,00 Kč         2000      Fortuna 

Bičík,I.a kol.: Lidé na Zemi; vydání: 1. 

  č.j.:10775/95-23    cena: 69,-Kč         2001      NČGS 

Bičík,I;Hlaváček,P.;Sobota,K.: Regionální zeměpis I   učebnice zeměpisu pro 

gymnázia a další střední školy; vydání: 2.upravené 

  č.j.:25519/99-22    cena: 73,-Kč         2005      NČGS 

Bičík,I.a kol.: Regionální zeměpis II; vydání: 2.upravené 

  č.j.:13313/94-23    cena: 69,-Kč         2000      NČGS 

Bičík,I.a kol.: Regionální zeměpis III.   Evropa; vydání: 2.upravené 

  č.j.:25520/99-22    cena: 73,-Kč         2005      NČGS 

Janský,B.a kol.: Země - Úvod do geografie; vydání: 3. 

  č.j.:20320/99-22    cena: 75,-Kč         2005      NČGS 

Mirvald,S.a kol.: Geografie pro střední školy 2 - Socioekonomická část; vydání:1.  

č.j.:13780/98-23/230    cena: 109,- Kč         2004      SPN, a.s. 

Pluskal,M.a kol.: Geografie pro střední školy 3 - Regionální geografie světa; 

 vydání: 1. 

  č.j.:10455/97-21    cena: 135,- Kč         2003      SPN, a.s. 

 

Cizí jazyky 

Courtillon,J.a kol.: Libre Echange 1 - Francouzština pro střední a jazykové 

školy (učebnice + pracovní sešit + 3 audiokazety + metodika); vydání:  

  č.j.:24604/96-21    cena: 245,-+169,-+375,-+549,- Kč  SUŘ      2002       Fraus 

Taišlová,J.: On y va 1 - učebnice, pracovní sešity 1A a 1B, 2 kazety    

Francouzština pro střední školy; vydání: 1. 

  č.j.:23844/96-21    cena: 120,-+110,-+110,-+120,- Kč          2002      Leda 

Seinerová,V.: Cvičebnice latiny pro střední školy, zejména gymnázia; vydání: 1. 

  č.j.:22936/97-21    cena:          2002      Fortuna 

Seinerová,V.: Latina I.,II.část - pro střední školy, především gymnázia; 

vydání: 1. 

  č.j.:21996/96-21    cena: 87,-+ 97,-Kč         2002      Fortuna 

Pech,J.: Latina pro gymnázia I; vydání: 2. 

  č.j.:14534/95-21    cena: 199,-Kč         2001      Leda 

Pech,J.: Latina pro gymnázia II; vydání: 1. 

  č.j.:10804/96-21    cena: 179,-Kč          2002      Leda 

Jandová,H.;Höppnerová,V.: Deutsch für Gymnasien 1 - Grundlagenlehrbuch  

; vydání: 2. v naklad. Scientia 

  č.j.:19920/95-21    cena: 157,50 Kč         2001      Scientia 

Höppnerová,V.: Deutsch für Gymnasien 2 - Grundlagenlehrbuch - učebnice, 

metodická příručka, kazeta; vydání: 1. 

  č.j.:19919/95-21    cena: 159,60+51,50+270,90 Kč        2001      Scientia 

Höppnerová,V.: Deutsch für Gymnasien 3 - Grundlagenlehrbuch - učebnice, 

metodická příručka, kazeta; vydání: 1. 

  č.j.:21222/96-21    cena: 156,50+52,50+292,80 Kč         2002      Scientia 

Jelínek,S.a kol.: Raduga 1 - učebnice + pracovní sešit + 2 audiokazety + 
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metodika (ruština pro střední a jazykové školy); vydání: 1. 

  č.j.:14788/96-21    cena: 225,-+85,-+265,-+115,- Kč  SUŘ      2002      Fraus 

Jelínek,S.;Folprechtová,J.a kol.: Raduga 2 - učebnice, pracovní sešit. 2 

audiokazety, metodika; vydání: 1. 

  č.j.:23997/97-21    cena: 235,-+59,-+289,-+125,- Kč  SUŘ      2003       Fraus 

Jelínek,S.;Folprechtová,J.;Hříbková,R.;Žofková,H.: Raduga 3 (učebnice, pracovní 

sešit, metodická příručka, audiokazeta); vydání:  

  č.j.:27123/98-23-230    cena: 249+69+139+149 Kč  SUŘ      2004       Fraus 

Viudez,F.C.;Arrese,F.M.: Ven 1 (učebnice, pracovní sešit, 2 audiokazety k 

učebnici, 1 audiokazeta k pracovnímu seš., metodická příručka); vydání: 1. 

  č.j.:24603/96-21   c cena: 235,-+145,-+529,-+290,-+145,- Kč  SUŘ      2002       Fraus 

Castro,F.a kol.: Ven 2 - Španělština pro střední a jazykové školy (učebnice + 

pracovní sešit + 2 audiokazety k učebnici + 1 audiokazeta k pracovnímu seš. + 

metodika); vydání: 1. 

  č.j.:27813/96-21    cena: 249,-+155,-+529,-+290,-+145,- Kč SUŘ      2002       Fraus 

 

Další předměty 

Hrabcová,J.: Základy moderního PC - učebnice pro mládež a začátečníky; vydání: 1. 

  č.j.:10458/97-20    cena: 195,00 Kč         2003      CCB 

Helus,Z.: Psychologie; vydání: 2. 

  č.j.:13311/95-23    cena: 69,-Kč         2001      Fortuna 

Eichler,B.;Ryska,R.;Svoboda,V.: Základy společenských věd - Základy státoprávní 

teorie, ekonomie a ekonomiky, neformální logiky; vydání: 2. 

  č.j.:10539/95-23    cena: 69,00 Kč         2001      Fortuna 

Töpfer,P.: Algoritmy a programovací techniky; vydání: 1. 

  č.j.:12154/95-23    cena: 78,-Kč         2001      Prometheus 

Tarabec,M.: Výpočetní technika - Kompletní průvodce obsluhou personálních 

počítačů; vydání: 1. 

  č.j.:10953/97-72    cena: 155,40 Kč         2003      Scientia 

Töpfer,P.: Základy programování v úlohách; vydání: 1. 

  č.j.:25598/96-23    cena: 49,40 Kč         2002      Scientia 

Sokol,J.: Čtení z Bible - výběr  textů ze Starého a Nového zákona; vydání: 1. 

  č.j.:17247/95-22   cena: 180,-Kč         2001      Česká biblická společnost 

 

 

Pro střední odborné školy: 

 

Český jazyk 

Staněk: Praktická stylistika; vydání: 2. 

  č.j.:11 268/94-23    cena: 59,-Kč         2000      Fortuna 

 

Matematika 

Calda,E.: Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU - 2.díl; vydání: 1. 

  č.j.:29383/96-21    cena: 78,00 Kč  SUŘ      2002      Prometheus 
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Calda,E.: Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU, 1.díl; vydání: 1. 

  č.j.:24740/95-23    cena: 78,00 Kč  SUŘ      2002      Prometheus 

Calda,E.: Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU, 3.díl; vydání: 1. 

  č.j.:12861/98-23/230    cena: 78,- Kč  SUŘ      2004      Prometheus 

Calda,E.a kol.: Matematika pro SOŠ a SO SOU - 1. část; vydání: 6. 

  č.j.:23752/96-23    cena: 70,00 Kč  SUŘ      2002      Prometheus 

Odvárko,O.a kol.: Matematika pro SOŠ a SO SOU - 2. část; vydání: 5., 6.(1.+ 

2.část) 

  č.j.:23752/96-23    cena: 70,00 Kč  SUŘ      2002      Prometheus 

Odvárko,O.;Řepová,J.: Matematika pro SOŠ a SO SOU - 3. část; vydání: 5. 

  č.j.:23752/96-23    cena: 72,00 Kč  SUŘ      2002      Prometheus 

Petránek,O.a kol.: Matematika pro SOŠ a SO SOU - 4. část; vydání: 5. 

  č.j.:23752/96-23    cena: 72,00 Kč  SUŘ      2002      Prometheus 

Kolouchová,J.;Řepová,J.;Šobr: Matematika pro SOŠ a SO SOU - 5. část; vydání: 4. 

  č.j.:18827/97-21    cena: 72,-Kč  SUŘ      2003      Prometheus 

Fuchs,E.a kol.: Standardy a testové úlohy z matematiky pro střední odborné 

školy; vydání: 1. 

  č.j.:18853/97-21    cena: 68,- Kč        2003      Prometheus 

 

Chemie 

Beneš;Pumpr;Banýr: Základy chemie 1. díl; vydání: 2. 

  č.j.:21373/97-20    cena: 97,-Kč         2003      Fortuna 

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

  č.j.:21373/97-20    cena: 97,00 Kč         2003      Fortuna 

Neufingerl,F.;Urban,O.;Viehhauser,M.;Smrž,M.: Chemie l - Obecná a anorganická 

chemie; vydání: 

  č.j.:10730/95-23    cena:          2001      Wahlberg 

Neufingerl,Franz;Urban,Otto;Viehhauser,Martina;Rumíšek,Pavel: Chemie 2 - 

Organická chemie; vydání: 

  č.j.:10731/95-23    cena:          2001      Wahlberg 

 

Fyzika 

Lepil,O.;Bednařík;Široká: Sbírka úloh z fyziky pro střední školy; vydání: 1. 

  č.j.:18916/95-23    cena: 84,-Kč        2001      Prometheus 

 

Zeměpis 

Bičík,I;Hlaváček,P.;Sobota,K.: Regionální zeměpis I   učebnice zeměpisu pro 

gymnázia a další střední školy; vydání: 2.upravené 

  č.j.:25519/99-22    cena: 73,-Kč         2005      NČGS 
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Bičík,I.a kol.: Regionální zeměpis II; vydání: 2.upravené 

  č.j.:13313/94-23    cena: 69,-Kč         2000      NČGS 

Bičík,I.a kol.: Regionální zeměpis III.   Evropa; vydání: 2.upravené 

  č.j.:25520/99-22    cena: 73,-Kč        2005      NČGS 

 

Další předměty 

Korch,J.;Meszárosová,K.: Deskriptivní geometrie pro 1.ročník SPŠ stavebních; 

 vydání: 

  č.j.:26803/98-23    cena: 149,00 Kč         2004      Sobotáles  

Valenta,M.: Občanská nauka 1 pro SOŠ; vydání: 

  č.j.:26981/99-22    cena: 89,00 Kč        2005      SPN, a.s. 

Kasper,A.;Reikerstorfer,G.;Werdenich,Ch.;Kvapil,L.: Hospodářská informatika 

Jak ovládat výpočetní techniku; vydání: 1. 

  č.j.:14547/95-23    cena:          2001      Wahlberg 

Adamová,L.;Dudák,V.;Ventura,Václav: Základy filosofie, etiky   Základy 

společenských věd; vydání: 2. 

  č.j.:22896/94-23    cena: 67,00 Kč         2000      Fortuna 

Čáp,J.;Čechová,V.: Psychologie - Obecná psychologie pro střední pedagogické 

školy; vydání: 3., v H+H 1.upravené 

  č.j.:37216/97-23/231    cena: 118,-Kč         2003      H+H 

Klínský,P.: Cvičení a příklady z ekonomiky mezinárodního obchodu; vydání: 1. 

  č.j.:11937/98-23    cena: 93,-Kč         2004      Fortuna 

Klínský,P.: Ekonomika mezinárodního obchodu; vydání: 1. 

  č.j.:26277/97-71    cena: 118,-Kč         2003      Fortuna 

Preislerová-Štěchová: Technika administrativy IV.   Obchodní korespondence; 

 vydání: 2. 

  č.j.:18262/94-23    cena: 78,00 Kč        2000      Fortuna 

Vučková: Ošetřovatelství I - 2.část; vydání: 1. 

  č.j.:22920/94-23    cena: 54,00 Kč         2000      Fortuna 

Vučková,J.: Ošetřovatelství I, 1.část - pro 1.ročník středních zdravotnických 

škol, obor všeobecná sestra; vydání: 1. 

  č.j.:17957/94-23    cena: 39,-Kč         2000      Fortuna 

Vučková: Ošetřovatelství II; vydání: 1. 

  č.j.:17640/95-23    cena: 75,00 Kč         2001      Fortuna 

Vučková,J.: Ošetřovatelství III - pro 3.ročník středních zdravotnických škol, 

obor všeobecná sestra; vydání: 1. 

  č.j.:20054/96-23    cena: 75,-Kč         2002      Fortuna 

Vučková,J.a kol.: Ošetřovatelství IV - obor všeobecná sestra; vydání: 1. 

  č.j.:24324/97-71    cena: 79,-Kč         2003      Fortuna 
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Vyhnánek,F.a kol.: Chirurgie II,III; vydání: 1. 

  č.j.:23221/97-71    cena: 107,- + 93,-Kč         2003      Informatorium 

Sedláčková,H.;Otoupal,P.: Technologie přípravy pokrmů; vydání: 1. 

  č.j.:12879/98-23    cena: 84,-Kč         2004      Fortuna 

Sedláčková,H.: Technologie přípravy pokrmů 2; vydání: 

  č.j.:23304/98-23    cena: 93,00 Kč         2004      Fortuna 

Blahovec,A.: Elekrotechnika I; vydání: 3.nezměněné vydání 

  č.j.:32253/97-72    cena: 155,00 Kč         2002      Informatorium 

Hánek,P.;Koza,P.: Geodezie pro SPŠ stavební; vydání: 2.upravené 

  č.j.:16582/98-23    cena: 159,-Kč         2004      Sobotáles 

Cibulka,V.: Odborné kreslení pro 1. a 2.ročník SPŠ stavebních; vydání: 

2.upravené 

  č.j.:21668/98-23    cena: 209,-Kč         2004      Sobotáles 

Hájeka kol.: Pozemní stavitelství pro 1. ročník SPŠ stavebních; vydání: 

  č.j.:19662/98-23    cena: 139,00 Kč         2004      Sobotáles 

Hájek,V.a kol.: Pozemní stavitelství II pro 2. ročník SPŠ stavebních; vydání:1. 

č.j.:24278/99-23    cena: 155,00 Kč         2005      Sobotáles 

Červenka,P.: Betonové konstrukce II pro 4.ročník SPŠ stavebních; vydání: 1. 

  č.j.:22243/99-23    cena: 173,00 Kč         2005      Sobotáles 

Fleiss,M.a kol.: Stavební nauka - Zedník; vydání: 

  č.j.:17921/94-23    cena:          2000      Wahlberg 

Wagner,F.;Novotný,R.: Technika a programování NC strojů; vydání: 

  č.j.:23039/94-23    cena:          2000      Wahlberg 

Wagner,F.a kol.: Technika a programování robotů; vydání: 

  č.j.:23039/94-23    cena:          2000      Wahlberg  

Teksl,M.;Miller,Ivan: Pěstování rostlin 1; vydání: 1. 

  č.j.:22825/95-23    cena: 93,00 Kč         2001      Credit 
 

 

Pro obchodní akademie: 

 

Skokan,L.a kolektiv: Hospodářský zeměpis 1 pro obchodní akademie a obchodní školy; 

 vydání: 3.přepracované 

  č.j.:20314/94-23    cena: 68,00Kč         2000      Fortuna 

Skokan,L.a kol.: Hospodářský zeměpis 2 pro obchodní akademie a obchodní školy; 

 vydání: 3.přepracované 

  č.j.:24380/94-23    cena: 68,00 Kč        2000      Fortuna 

Fleischmannová,E.;Šedý,R.: Obchodní korespondence 2 pro obchodní akademie a  

obchodní školy; vydání: 1. 

  č.j.:21156/96-23    cena: 65,-Kč         2002      Fortuna 

Cvrčeka kol.: Zbožíznalství I pro obchodní akademie a ostatní střední školy; vydání: 4., 
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 ve Fortuně 2.upravené 

  č.j.:15558/99-23    cena: 78,00 Kč         2005      Fortuna 

Cvrček,K.a kol.: Zbožíznalství II. pro obchodní akademie a obchodní školy; vydání: 2. 

  č.j.:20323/94-23    cena: 76,00 Kč         2000      Fortuna 

Chromá,D.;Vykopalová,M.: Základy podnikové ekonomiky; vydání: 2.upravené 

  č.j.:17645/93-23    cena: 73,-Kč         1999      Fortuna 

Chromá,D.: Účetnictví 1.část pro obchodní akademie a obchodní školy, především pro 

3.ročníky; vydání: 2. 

  č.j.:10741/94-23   c ena: 56,-Kč         2000      Fortuna 

Munzar,V.;Kleisner,V.: Účetnictví pro 3.ročník obchodních akademií; vydání: 2. 

  č.j.:26406/93-23    cena: 69,-Kč         1999      Fortuna 

Munzar,V.;Goeblová,A.: Účetnictví pro 4.ročník obchodních akademií; vydání:  

2.upravené 

  č.j.:19189/94-23    cena: 69,-Kč         2000      Fortuna 

Chromá,D.: Účetnictví pro obchodní akademie, především pro 4.ročníky a pro obchodní 

školy - 2.část; vydání: 2. 

  č.j.:20313/94-23    cena: 59,-Kč         2000      Fortuna 

Munzar,V.;Šmíd,M.: Účetnictví pro střední odborná učiliště, pro obchodní školy a pro 

rodinné školy - 1.díl; vydání: 2. 

  č.j.:24997/94-23    cena: 59,00 Kč         2000      Fortuna 

Eichler,B.: Úvod do finanční matematiky; vydání: 1. 
  č.j.:11673/93-23    cena: 34,-Kč         1999      Septima 

 

 

Pro střední odborná učiliště: 

 

Matematika 

Calda,E.: Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU - 2.díl; vydání: 1. 

  č.j.:29383/96-21    cena: 78,00 Kč  SUŘ      2002      Prometheus 

Calda,E.: Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU - 4.díl; vydání:  

  č.j.:11398/99-22    cena: 78,00 Kč  SUŘ      2006      Prometheus 

Calda,E.: Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU, 1.díl; vydání: 1. 

  č.j.:24740/95-23    cena: 78,00 Kč  SUŘ      2002      Prometheus 

Calda,E.: Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU, 3.díl; vydání: 1. 

  č.j.:12861/98-23/230   cena: 78,- Kč  SUŘ      2004      Prometheus 

Calda,E.a kol.: Matematika pro SOŠ a SO SOU - 1. část; vydání: 6. 

  č.j.:23752/96-23    cena: 70,00 Kč  SUŘ      2002      Prometheus 

Odvárko,O.a kol.: Matematika pro SOŠ a SO SOU - 2. část; vydání: 5., 6.(1.+ 2.část) 

  č.j.:23752/96-23    cena: 70,00 Kč  SUŘ      2002      Prometheus 

Odvárko,O.;Řepová,J.: Matematika pro SOŠ a SO SOU - 3. část; vydání: 5. 

  č.j.:23752/96-23    cena: 72,00 Kč  SUŘ      2002      Prometheus 

Petránek,O.a kol.: Matematika pro SOŠ a SO SOU - 4. část; vydání: 5. 

  č.j.:23752/96-23    cena: 72,00 Kč  SUŘ      2002      Prometheus 

Kolouchová,J.;Řepová,J.;Šobr: Matematika pro SOŠ a SO SOU - 5. část; vydání: 4. 

  č.j.:18827/97-21    cena: 72,-Kč  SUŘ      2003      Prometheus 

Keblová,A.;Volková,J.: Matematika pro 1. až 3.ročník odborných učilišť; vydání: 1. 

  č.j.:10327/98-24    cena: 103,-Kč         2004      Septima 
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Sedlmeier,K.M.;Šmehlík,J.: Aplikovaná matematika pro dřevoobory v SOU - pracovní 

sešit pro učitele + pracovní sešit pro žáka; vydání:  

  č.j.:20243/96-23    cena:          2002      Wahlberg, 

    Správa přípravy učňů 

 

Ekonomika 

Biňovec,K.;Novotný,M.: Ekonomika a provoz obchodu 2 pro střední odborná učiliště; 

 vydání: 1. 

  č.j.:21786/96-23    cena: 79,-Kč         2002      Fortuna 

Peštová,S.;Biňovec,K.: Ekonomika a provoz obchodu pro střední odborná učiliště 

; vydání: 2. 

  č.j.:19190/94-23    cena: 73,00 Kč         2000      Fortuna 

Mach: Ekonomika pro SOU, obor kuchař/číšník; vydání: 1. 

  č.j.:20014/99-23    cena: 69,00 Kč         2005      Fortuna 

Mach,J.: Ekonomika pro střední odborná učiliště, 1.díl - obor kuchař/číšník; vydání: 1. 

č.j.:29262/97-72   cena: 69,-Kč       2003      Fortuna 

 

Další předměty 

Bedrnová,E.;Pauknerová,D.: Psychologie prodeje pro střední odborná učiliště; vydání: 1. 

  č.j.:23101/94-23    cena: 49,- Kč         2000      Fortuna 

Sedláčková,H.;Otoupal,P.: Technologie přípravy pokrmů; vydání: 1. 

  č.j.:12879/98-23    cena: 84,-Kč         2004      Fortuna 

Munzar,V.;Šmíd,M.: Účetnictví pro střední odborná učiliště, pro obchodní školy a pro 

rodinné školy - 1.díl; vydání: 2. 

  č.j.:24997/94-23    cena: 59,00 Kč         2000      Fortuna 

Blahovec,A.: Elekrotechnika I; vydání: 3.nezměněné vydání 

  č.j.:32253/97-72    cena: 155,00 Kč         2002      Informatorium 

Valenta,M.;Müller,O.: Občanská výchova pro odborná učiliště; vydání: 1. 

  č.j.:12679/98-24    cena: 65,-Kč          2004      Parta 

Dundr,M.;Klímová,H.: Znáte organickou chemii? Pracovní sešit pro studenty všech typů 

středních škol; vydání: 1. 

  č.j.:18913/95-23    cena: 42,00 Kč         2001      Prospektrum 

Minařík,V.: Obloukové svařování; vydání: 1. 

  č.j.:MH - 12211/96-014    cena: 110,30 Kč         2002      Scientia 

Minařík,V.: Plamenové svařování; vydání:  

  č.j.:MH - 2440/96-74    cena: 85,10 Kč         2002      Scientia 

Kříž,R.: Stavba a provoz strojů I - Části strojů  4.č.; vydání: 1. 

  č.j.:MH - 13554/96-014    cena: 58,80 Kč         2002      Scientia 

Kříž,R.: Stavba a provoz strojů I. - Části strojů  1.č.,2.č.,3.č.; vydání: 1. 

  č.j.:MH - 4884/96-014    cena: 59,90+58,80+65,10 Kč         2002      Scientia 

Hluchý,M.;Kolouch,J.: Strojírenská technologie 1 - Nauka o materiálu; vydání:  

2.upravené 

  č.j.:MH - 10613/96-74    cena: 108,20 Kč         2002      Scientia 

Tajbr,S.: Vytápění pro 1. a 2. ročník učebního oboru instalatér; vydání:  

  č.j.:24313/98-23    cena: 229,- Kč         2004      Sobotáles 

Valenta,M.: Občanská nauka pro SOU; vydání:  
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  č.j.:31251/99-22    cena: 89,00 Kč         2005      SPN, a.s. 

Trepešová,K.: Materiály pro 1. roč. spec. učeb. oboru zednické práce; vydání: 1. 

  č.j.:14 521/94-24    cena:          2000      Učebnice  

Wagner,F.;Novotný,R.: Technika a programování NC strojů; vydání:  

  č.j.:23039/94-23    cena:          2000      Wahlberg 

Forthuber,P.a kol.: Zbožíznalství - Smíšené zboží; vydání:  

  č.j.:14208/96-23    cena: 100,-Kč         2002      Wahlberg 

Gerhardinger,D.;Černý,L.: Nauka o potravinách - pracovní sešit pro žáka + pracovní 

sešit pro učitele; vydání:  

  č.j.:14210/96-23    cena: 100,- + 130,-Kč         2002      Wahlberg, Správa přípravy 

    učňů 

Hermann,H.a kol.;Bartáková,S.a kol.: Technika provozu - Praktická odborná výuka pro 

kuchaře, pracovníky hotelů a restaurací; vydání:  

                 č.j.:14209/96-23     cena:          2002      Wahlberg, 

Správa přípravy  
                     učňů 

 

 

 

 

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

*
 

následující tituly: 

 

 

pro ZŠ: 
 

Molnár, J., Mikulenková, H.: Matematické ...minutovky pro 5. 

ročník ZŠ, 1. a 2. díl (pracovní sešity) 

2005 Prodos součást ucelené 

řady 

Č.j.: 30643/99-22; cena: á 14,70 Kč    

Rojko, M., a kol.: Fyzika I,II,III,IV – Fyzika kolem nás 2005 Scientia součást ucelené 

řady 

Č.j.:31694/99-22; cena:97,70+94,50+105+105 Kč    

Havlík, I.: Přírodopis pro 7. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit) 2005 Nová škola součást ucelené 

řady 

Č.j.: 30901/99-22; cena: 59+17,00 Kč    

Müllerová, J. a kol.: Matematika pro 9. ročník – Algebra, 

Geometrie 

2005 Kvarta součást ucelené 

řady 

Č.j.: 31982/99-22; cena: 98,00 + 95,00 Kč    

 

pro SŠ: 

 

Bičík, I. a kol.: Regionální zeměpis II. 2005 NČGS součást ucelené 

řady 

Č.j.: 31069/99-22; cena: 73,00 Kč    

Valenta, M.: Občanská nauka pro SOU I 2005 SPN součást ucelené 

řady 

Č.j.: 31251/99-22; cena: 89,00 Kč    

 

                                                           
*
  Zařazení do seznamu učebnic a učebních textů nabývá účinnosti až po vydání uvedených titulů. Na učebnice a 

učební texty uvedené v tomto Věstníku MŠMT ČR se vztahuje nařízení vlády ČR č. 15/1994 Sb., o bezplatném 

poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. 
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pro zrakově postižené:  

  

Müllerová, J., Macháček, V., Rádl, J., Brandt, J.: 

Matematika-geometrie pro 6. ročník základní školy pro nevidomé 

žáky  

2005 Knihovna 

K.E.Macana 

součást ucelené 

řady 

Č.j.: 30388/99-24; cena: 734,00 Kč     

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

pro 8. ročník základní školy pro nevidomé žáky  

2005 Knihovna 

K.E.Macana 

součást ucelené 

řady 

Č.j.: 31103/99-24; cena: 960,00 Kč     

Müllerová, J., Kůst, J.,Macháň, F., Brandt, J.: 

Matematika-geometrie pro 7. ročník základní školy pro nevidomé 

žáky  

2005 Knihovna 

K.E.Macana 

součást ucelené 

řady 

Č.j.: 31506/99-24; cena: 735,00 Kč     

 

 

 

 

 

 

 

Celoroční obsah  
 

Ročník LV (1999) 

 

 

 

CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED 

 

 

A. Část normativní 
 

Sešit 

Věst. 

Název Jednací číslo Datum Str. 

     

   1 

 

 Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky a Státním ministerstvem kultu  Svobodného státu Sasko o 

spolupráci při realizaci  dvojnárodnostního dvojjazyčného  česko-německého 

vzdělávacího cyklu  na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně, podepsané v 

Praze dne 20. listopadu 1998 

 

 

 

20.11.1998 

 

2-7 

 

1 

 

 Směrnice MŠMT pro vydávání náhradních dokladů za ztracená nebo zničená  

vysvědčení základních, speciálních a středních škol a diplomy vyšších 

odborných škol  

 

29 210/98-20 

 

10.12.1998 

 

7-8 

 

2 

 

 Nařízení vlády č. 321/1998 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 324/1996 

Sb., kterým se stanoví  podmínky a výše poskytování dotací soukromým 

školám, předškolním a školským zařízením 

  

16.12.1998 

 

2-4 

 

   2 

 

 Finanční normativy na rok 1999 pro stanovení dotace soukromým školám, 

předškolním a školským zařízením 

 

11 944/99-45 

 

27.1.1999 

 

5-7 

 

2 

  

Vyhláška MŠMT  č. 325/1998 Sb., kterou se mění  vyhláška  č. 315/1991 

Sb.,o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, 

speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť, ve znění  

   pozdějších předpisů 

 

 

 

18.12.1998 

 

8 

 

2 

 

 Vyhláška  MŠMT č. 326/1998 Sb., kterou   se  mění   vyhláška  č. 

64/1992 Sb., o domovech mládeže, ve znění vyhlášky č.  315/1997 Sb. 

  

18.12.1998 

 

8-9 
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Vyhláška MŠMT č. 332/1998 Sb., kterou se mění vyhláška č. 385/1991 Sb., o 

uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace  vysvědčení vydaných 

zahraničními školami 

  

18.12.1998 

 

9-10 

 

2 

 

 Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky a Ministerstvem školství Dánského království o spolupráci v oblasti 

speciálního školství a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 

podepsané v Praze dne 29. prosince 1998 (angl. znění a český překlad) 

 

26 861/98-11 

 

29.12.1998 

 

 

11-13 

 

2 

 

 Prováděcí plán spolupráce v oblasti školství a kultury mezi vládou České 

republiky a vládou Španělského království na  léta 1999 - 2001, podepsaný v 

Madridu dne 18. prosince 1998 

 

30 563/98-11 

 

18.12.1998 

 

14-17 

 

2 

 

 Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky a Ministerstvem všeobecného a odborného vzdělávání Ruské 

federace o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 1998 - 2000, podepsané 

v Moskvě dne  11. ledna 1999 

 

11 537/99-11 

 

11.1.1999 

 

17-18 

 

3 

 

 Vyhláška MŠMT č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního 

programu 

  

10.2.1999 

 

2-5 

 

3 

 

 Zásady pro poskytování dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 1999 

 

12 151/99-33 

 

26.1.1999 

 

5-7 

 

 

3 

 

 

 Protokol mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky a Ministerstvem školství Slovenské republiky o spolupráci v oblasti 

vzdělávání, mládeže, tělovýchovy a sportu na léta 1998 - 2001, podepsaný v 

Bratislavě dne  15. ledna 1999 

  

 

15.1.1999 

 

 

7-10 

 

5 

 

 Rozhodnutí Rady přidružení č. 5/98 mezi Evropskými společenstvími  a 

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

ze dne 2.12.1998, které mění Rozhodnutí Rady přidružení č. 2/97 ze dne  30. 

září 1997 o přijetí  podmínek účasti České republiky v programech 

Společenství v oblasti přípravy na zaměstnání, mládeže a vzdělávání, a to  

v souvislosti se změnou způsobu úhrady  finančního příspěvku České  

republiky do těchto programů 

 

18 447/99-11 

 

2.12.1998 

 

 

2-3 

 

5 

 

 Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy  o prodloužení platnosti 

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

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

ve znění pozdějších změn a doplňků, o experimentálním ověřování maturitních 

zkoušek ve třídách gymnázií  

   s výukou vybraných předmětů v německém jazyce zřízených ve spolupráci 

se Spolkovou republikou Německo a   maturitních zkoušek v Rakouské škole 

v Praze,  č.j. 11 576/95-21 (č.j.30 567/98-23) včetně úplného znění 

 

30 567/98-23 

 

8.3.1999 

 

4-6 

 

5 

 

Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy  o prodloužení platnosti 

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

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

zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, o experimentálním ověřování 

ukončování studia v gymnáziu podle programu International Baccalaureate, č. 

j. 12 367/95-21 (č.j. 28 772/98-23) včetně úplného znění 

 

28 772/98-23 

 

8.3.1999 

 

7-8 

 

5 

 

 Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o prodloužení platnosti 

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

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

odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o rovnocennosti 

maturitní zkoušky z prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou 

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

všeobecnou jazykovou  zkouškou konanou na státních jazykových školách, č. 

j. 28 851/97-21 (č. j. 32 043/98-23) včetně úplného znění 

 

32 043/98-23 

 

8.3.1999 

 

8-10 

 

5 

 

 Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o prodloužení platnosti 

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

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

 

32 042/98-23 

 

8.3.1999 

 

10-12 
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zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, o experimentálním ověřování 

maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou  vybraných předmětů v 

cizím jazyce, č. j. 14 976/94-21 a č. j. 24 519/96-21 (č. j. 32 042/98-23) včetně 

úplného znění 

 

5 

 

 Směrnice, kterou se pro rozpočtové a příspěvkové organizace v působnosti 

MŠMT upravuje postup při provádění některých  ustanovení vyhlášky FMF č. 

119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

18 670/99-14 

 

29.4.1999 

 

13-14 

 

6 

 

 Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 8/1999, kterým se stanoví 

některé další úkoly ředitelům školských úřadů 

 

16 660/99-25 

 

14.4.1999 

 

2-3 

 

7 

 

 Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé 

vnitroresortní předpisy 

 

23 523/99-14 

 

15.6.1999 

 

2 

 

8 

 

 Rozhodnutí MŠMT 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 

 

21 661/99-11 

 

13.7.1999 

 

2 

 

9 
 

 Nařízení vlády č. 153/1999 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 

68/1997 Sb.,  kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a 

míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve 

školství 

 

 

 

 

28.6.1999 

 

2-6 

 

9 

 

 Vyhláška MŠMT č. 171/1999 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy č. 183/1998 Sb.,  kterou se stanoví, které 

další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a 

důchodového pojištění  považuje za studium na středních nebo vysokých 

školách  

 

 

 

21.7.1999 

 

6-9 

 

9 

 

 Vyhláška MŠMT č. 173/1999 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 400/1991 Sb., o hmotném 

a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v  působnosti 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů 

  

27.7.1999 

 

9 

 

10 
 

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.  

 

 

  

2-8 

 

10 

 

 Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé 

vnitroresortní předpisy 

 

27 068/99-14 

 

31.8.1999 

 

8 

 

10 

 

 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 

 

27 509/99-26 

 

30.8.1999 

 

9 

 

10 

 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy  č. 16/1999 o zrušení Příkazu 

ministra č. 3/1994 k provádění kontrol na soukromých školách a zařízeních 

 

28 644/99-12 

 

27.9.1999 

 

10 

 

11 

 

 Vyhláška  MŠMT č. 229/1999 Sb., kterou se vydává seznam škol, jejichž 

hlavní činností je vzdělávání mládeže nebo dospělých v zemědělských oborech 

 

 

 

27.9.1999 

 

2 

 

12 

 

 Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky a Ministerstvem školství a vědy Lotyšské republiky o spolupráci v 

oblasti školství a vědy na léta 1999-2001, podepsané v Rize dne 1. listopadu 

1999 

  

1.11.1999 

 

2-3 

 

12 

 

 Program dvoustranné spolupráce v oblasti vzdělávání mezi vládou České 

republiky a vládou Francouzské republiky na léta 2000-2002, podepsaný v 

Paříži dne 9. listopadu  1999 

  

9.11.1999 

 

4-8 

 

12 

 

 Příkaz   ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 15/99 k vybavení škol a 

 

27 041/99-25 

 

20.10.1999 

 

9-13 
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školských zařízení, které jsou zřízeny MŠMT nebo ŠÚ, motorovými vozidly 

 

 

 

B. Část metodická 
 

Sešit 

Věst. 

Název Jednací číslo Datum Str. 

 

1 

 

 Pokyn  MŠMT k  zajištění správného vedení účetní evidence finančních 

darů poskytnutých žákům 

 

27 036/98-44 

 

24.9.1998 

 

9 

 

2 
 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 18/1998, 

kterým se schvaluje ustavení Rady dalšího vzdělávání  

pedagogických pracovníků a její statut 

 

 

28 226/98-20 

 

30.10.1998 

 

19-20 

 

2 

 

 Metodický pokyn MŠMT k činnosti a zásadám financování  a  hospodaření  

středisek  pro  volný čas dětí a mládeže  

 

28 089/98-51 

 

 

 

21-25 

 

3 

 

 Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 2/1999, kterým se stanoví 

některé další úkoly ředitelům škol a školských zařízení s právní subjektivitou, 

zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, školskými úřady 

nebo obcemi 

 

35 465/98-25 

 

27.1.1999 

 

11-12 

 

 

3 

 

 

 Pokyn MŠMT k upřesnění činností školských zařízení pro výkon ústavní a 

ochranné výchovy 

 

 

25 503/98-24 

 

 

3.2.1999 

 

 

12-21 

 

3 

 

 Stanovení předmětů teoretické odborné zkoušky absolutoria na vyšších 

zdravotnických školách 

 

30 554/98-23 

 

16.12.1998 

 

22 

 

3 

 

 Učební osnova předmětu Materiály a technologie 

 

12 584/99-23 

 

26.1.1999 

 

23-25 

 

3 

 

 Učební osnova předmětu Psychologie 

 

12 584/99-23 

 

26.1.1999 

 

25-26 

 

3 

 

 Učební osnova předmětu První pomoc 

 

12 584/99-23 

 

26.1.1999 

 

26-27 

 

3 

 

 Učební plán studijního oboru 53-30-6  Ortopedicko-protetický technik 

 

12 583/99-23 

 

26.1.1999 

 

28-29 

 

3 

 

 Učební plán studijního oboru 53-43-N/002 (53-65-7) Diplomovaný asistent 

hygienické služby 

 

13 252/99-23 

 

2.2.1999 

 

30 

 

3 

 

 Učební plán studijního oboru 53-43-N/002 (53-56-7) Diplomovaný 

radiologický asistent 

 

13 251/99-23 

 

2.2.1999 

 

31 

 

4 

 

 Učební plán studijního oboru  53-44-M/001 ( 53-10-6)  Zubní technik 

 

15 833/99-23 

 

2.3.1999 

 

2 

 

4 

 

 Učební osnova předmětu Somatologie a stomatologie 

 

15 833/99-23 

 

2.3.1999 

 

3-5 

 

4 

 

 Učební osnova předmětu  Stomatologické protézy 

 

15 833/99-23 

 

2.3.1999 

 

5-6 

 

4 

 

 Učební osnova předmětu  Zhotovování stomatologických protéz 

 

15 833/99-23 

 

2.3.1999 

 

6-9 

 

4 

 

 Učební osnovy matematiky pro třídy s rozšířeným vyučováním matematiky a 

přírodovědných předmětů v rámci vzdělávacího programu Základní škola 

 

15 986/99-22 

 

9.3.1999 

 

10-11 

 

4 

 

 Organizace školního roku 2000/2001 v základních, středních a speciálních 

školách 

 

13 733/99-20 

 

25.2.1999 

 

12 

 

4 

 

 Vzor kolektivní smlouvy 

 

18 706/99-K2 

  

13-20 

 

5 

 

 Metodický  pokyn MŠMT k  výchově proti projevům rasismu, xenofobie a 

intolerance  

 

14 423/99-22 

 

23.3.1999 

 

15-17 
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6 

 

 Pokyn MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných situací 

do vzdělávacích programů 

 

34 776/98-22 

 

4.5.1999 

 

4 

 

6 

 

 Metodický pokyn pro vyúčtování dotací poskytnutých soukromým školám a 

školským  zařízením ve školním roce 1998/1999 

 

19 142/99-44 

 

12.4.1999 

 

4-9 

 

7 

 

 Učební plán studijního oboru  53-43-M/002 (53-11-6)  Farmaceutický 

laborant   

 

20 688/99-23 

 

4.5.1999 

 

3 

 

7 

 

 Učební osnova předmětu Občanská nauka pro studijní obor farmaceutický 

laborant 

 

20 688/99-23 

 

4.5.1999 

 

4-6 

 

7 

 

 Učební osnova předmětu Farmakologie 

 

20 688/99-23 

 

4.5.1999 

 

7-10 

 

7 

 

 Učební osnova předmětu Příprava léčiv   

 

20 688/99-23 

 

4.5.1999 

 

10-11 

 

7 

 

 Učební osnova předmětu Cvičení z přípravy léčiv   

 

20 688/99-23 

 

4.5.1999 

 

11-12 

 

7 

 

 Učební dokumenty pro gymnázia (učební plány, učební osnovy) 

 

 

  

13-22 

 

7 

 

 Učební plán studijního oboru 65-41-L/006  Kuchař - kuchařka 

 

18 178/99-23 

 

14.4.1999 

 

23-24 

 

7 

 

 Učební plán studijního oboru 65-41-L/005  Číšník - servírka 

 

18 177/99-23 

 

14.4.1999 

 

25-26 

 

7 

 

 Učební osnova předmětu Ekonomika pro studijní obory SOŠ a SOU 

 

18 052/99-23 

 

6.4.1999 

 

27-28 

 

 

 

8 

 

 

 

 Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

k zajištění jednotné evidence příjmů (odvodů a výnosů) organizací rozpočtové 

sféry 

 

 

 

20 231/99-40 

 

 

 

30.6.1999 

 

 

 

3-12 

 

9 

 

 Učební plán denního a dálkového studia studijního oboru  

 64-42-M/......Management ……… (JKOV: …-98-6) 

 

24 780/99-23 

 

22.6.1999 

 

11 

 

9 

 

 

 Učební dokumenty pro učební obory středních odborných učilišť  

   

12-13 

 

9 

 

 Učební osnova předmětu Ekonomika pro tříleté učební obory SOU  

 

22 065/99-23 

 

1.6.1999 

 

14-15 

 

9 

 

 Učební osnova předmětu Ekonomika pro dvouleté učební obory SOU  

 

22 065/99-23 

 

1.6.1999 

 

15-16 

 

9 

 

 Úprava Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 16 741/97-20 

k výjezdům  základních a středních škol do  zahraničí 

 

26 680/99-22 

 

5.8.1999 

 

16 

 

9 

 

 Metodický pokyn k zabezpečení výkonu civilní služby ve školách a 

školských zařízeních 

 

23 318/99-24 

 

1.8.1999 

 

17-21 

 

10 

 

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

studium) 

 

27 374/99-23 

 

25.8.1999 

 

11-12 

 

10 

 

 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. 

 

28 288/99-45 

 

1.9.1999 

 

13-20 

 

11 

 

 Pokyn  MŠMT k pojišťování osob v rozpočtových a příspěvkových 

organizacích 

 

 

 

6.10.1999 

 

 

3 

 

12 

  

Pokyn  MŠMT pro školské úřady, Českou školní inspekci a ředitele škol, 

předškolních a školských zařízení k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  

 

31 479/99-14 

 

8.11.1999 

 

14-19 

 

12 

 

Postup při odvodu nedočerpaného limitu mzdových prostředků na platy a 

OPPP u příspěvkových organizací 

 

30 271/99-44 

 

22.10.1999 

 

20 

 

12 

 

 Stanovisko MŠMT k odborným seminářům konaným v zahraničí 

 

29 958/99-44 

 

22.10.1999 

 

21 
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12 

 

 Metodický pokyn k použití finančních zdrojů při odměňování zaměstnanců 

rozpočtových a příspěvkových organizací resortu školství, příklady a postupy 

při jejich vykazování v resortních výkazech Škol P 

 

27 418/99-43 

 

3.11.1999 

 

22-36 

 

12 

 

Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy ke jmenování předsedů 

zkušebních komisí  pro maturitní a závěrečné zkoušky a k účasti školních 

inspektorů při zkouškách v opravném a náhradním termínu 

 

22 156/99-20 

 

9.11.1999 

 

37-40 

 

12 

 

Metodický pokyn MŠMT pro poskytování a vyúčtování účelových 

dotací ze státního rozpočtu ČR občanským sdružením 

působícím v oblasti regionálního školství v  roce 2000 

 

30 968/99-22 

 

 

 

41-47 

 

 

 

C. Část oznamovací 
 

Sešit 

Věst. 

Název Jednací číslo Datum Str. 

 

1 

 

 Sdělení MŠMT o členění soutěží do kategorií podle finančního zabezpečení 

 

 

  

10 

 

1 

 

 Upozornění na právní úpravu a výklad některých ustanovení zákona č. 

199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v 

souvislosti s výkupy objektů od restituentů 

 

29 305/99-14 

 

4.12.1999 

 

10 

 

1 

 

 Seznam dalších vzdělávacích zařízení, kterým byly MŠMT ČR akreditovány 

vzdělávací programy pro další vzdělávání  pedagogických pracovníků 

   

11-22 

 

1 

 

 Informace o udělení schvalovacích doložek 

   

23 

 

1 

 

 Oznámení o ztrátě razítek 

   

24 

 

2 

 

 Statut Akreditační komise 

 

35 405/98-30 

 

9.12.1998 

 

26-30 

 

2 

 

 Seznam dalších vzdělávacích zařízení, kterým byly MŠMT ČR akreditovány 

vzdělávací programy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 

  

31-34 

 

2 

 

 Tisková oprava v textu Informace odboru středního a vyššího vzdělávání o 

platnosti učebních osnov (zveřejněno ve  Věstníku MŠMT ČR, roč. LIV, sešit 

9, září 1998, str.17) 

  

6.1.1999 

 

34 

 

2 

 

 Oznámení o vydání učebních dokumentů pro učební obory středních 

odborných učilišť  36-80-2/00 Podlahář, 32-60-0/00 Výroba usní, 64-56-2/00 

Kadeřník-kadeřnice, 45-97-2/14 Krajinář-krajinářka 

  

23.12.1998 

 

34 

 

2 

 

 Informace o udělení schvalovacích doložek 

   

35 

 

2 

 

 Oprava a doplnění Seznamu vydaných učebnic a učebních textů pro základní 

školy ve školním roce 1998/1999 

   

35 

 

2 

 

 Oznámení o ztrátě razítek 

 

32 000/98.20 

  

35 

 

3 
 
 Informace o nových učebních dokumentech studijního oboru SOU  

26 - 42 - L / 001 (26-70-4) Mechanik   silnoproudých zařízení, mechanička 

silnoproudých zařízení 

 

 

 

25.1.1999 

 

32 

 

3 

 

 Informace o udělení schvalovacích doložek 

   

32-33 

 

3 

 

 Doplnění Seznamu vydaných učebnic a učebních textů pro základní školy ve 

školním roce 1998/1999 

   

33 

 

3 

 

 Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 2 

zákona o vysokých školách ze dne 14.1.1999 

   

33 
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3 

 

 Upozornění recenzentům učebnic 

   

33 

 

3 

 

 Oznámení o ztrátě razítek 

   

34 

 

4 

 

 Informace o ukončování přípravy v praktické škole s tříletou přípravou  

63-43-3 

 

12 86/99-24 

  

21 

 

 

4 

 

 Dodatek k seznamu povinné dokumentace škol a školských zařízení pro 

školní rok 1999/2000 

 

 

  

21-23 

 

4 
 

 Seznam vydaných učebnic a učebních textů pro základní školy 

platný ve školním roce 1998/1999 

 

 

 

  

24-58 

 

4 

 

 Seznam schválených a vydaných učebnic s polským vyučovacím jazykem  

  

9.3.1999 

 

58 

 

4 

 

 Informace MŠMT o Standardu odborného vzdělávání pro studijní obory SOŠ 

hotelového typu 

  

21.1.1999 

 

59 

 

4 

 

 Oznámení o ztrátě razítek 

 

16 610/99-20 

11 225/99-20 

11 215/99-20 

 

 

 

59 

 

4 

 

 Tisková oprava v textu Metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám 

financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže (sešit 2/1999 

Věstníku MŠMT ČR) 

 

 

  

59 

 

5 

 

Vyhlášení “Olympijských sportovních dnů” na základních, 

středních a speciálních školách 

 

 

13 206/99-50 

 

14.4.1999 

 

18 

 

5 

 

 Seznam dalších vzdělávacích zařízení, kterým byly MŠMT ČR akreditovány 

vzdělávací programy pro další vzdělávání  pedagogických pracovníků 

 

 

  

18-21 

 

5 

 

 Informace o udělení schvalovacích doložek 

   

22-23 

 

5 

 

 Oznámení o ztrátě razítka 

   

 

6 
 

 Financování přestaveb a oprav počítačů u škol zřizovaných obcí  

 

 

20 615/99-45 

 

5.5.1999 

 

10 

 

6 

 

 Informace o platnosti učebních dokumentů pro výuku učebních a  studijních 

oborů a o ukončení studia v některých oborech 

 

 

 

7.5.1999 

 

11-46 

 

6 

 

 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední 

školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 1999/2000 

 

14 218/99-20 

  

47-70 

 

6 

 

 Oznámení o zrušení Školského ústavu umělecké výroby 

 

 

 

5.5.1999 

 

70 

 

6 

 

 Oznámení vyšším zdravotnickým školám 

  

3.5.1999 

 

70 

 

6 

 

 Informace o udělení schvalovacích doložek 

   

71-72 

 

6 

 

 Oznámení o ztrátě razítka 

 

20 015/99-20 

20 101/99-20 

20 090/99-20 

  

73 

 

7 

 

 Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy (ve stavu  

k 15. červnu 1999) 

 

22 024/99-14 

 

15.6.1999 

 

29-43 

 

7 

 

 Seznam projektů přijatých ve Fondu rozvoje vysokých škol pro rok 1999 (ke 

dni 29.5.1999) 

   

44-72 

 

7 

 

 Oznámení schválení učební osnovy předmětu Ekonomika pro neekonomické 

  

7.5.1999 

 

72 



Příloha č. 1, strana 2 
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7 

 

 Oznámení schválení učebních dokumentů studijního oboru 65-41-L/005 

Číšník -servírka  a studijního oboru 65-41-L/006 Kuchař-kuchařka 

  

7.5.1999 

 

72 

 

7 

 

 Informace o udělení schvalovacích doložek 

   

73 

 

7 

 

 Oznámení o ztrátě razítka 

 

22 214/99-20 

  

74 

 

8 

 

 Seznam dalších vzdělávacích zařízení, kterým byly MŠMT ČR akreditovány 

vzdělávací programy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

   

13-17 

 

8 

 

 Oznámení schválení úpravy učebních dokumentů studijního oboru 64-61-4 

Obchodník, obchodnice 

 

22 760/99-23 

 

9.6.1999 

 

18 

 

8 

 

 Informace o udělení schvalovacích doložek 

   

18-19 

 

8 

 

 Oznámení o ztrátě razítka 

 

22 333/99-20 

  

19 

 

9 

 Zřizovací  listina Antidopingového výboru ČR  

 

24 631/99-50 

 

12.7.1999 

 

22 

 

9 
 
 Statut Antidopingového výboru ČR 

 

 

24 630/99-50 

  

23-24 

 

9 

 

 Upozornění na tiskovou chybu v Souboru pedagogicko-organizačních 

informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská 

zařízení na školní rok 1999/2000, v termínu maturitních zkoušek (sešit 6/1999  

Věstníku MŠMT ČR) 

   

24 

 

9 

 

 Oznámení o opravě v učebních dokumentech učebního oboru 36-78-2  

Instalatér 

  

26.7.1999 

 

24 

 

9 

 

  Seznam dalších vzdělávacích zařízení, kterým byly MŠMT ČR akreditovány 

vzdělávací programy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

   

25-31 

 

9 

 

 Oznámení o udělení schvalovací doložky na upravené učební dokumenty 

studijního oboru 53-42-N/002 (53-55-7) Diplomovaný fyzioterapeut 

  

22.7.1999 

 

31 

 

9 

Oznámení  o p la tnost i  učebních osnov pro SOŠ a  SOU  

   

32 

 

9 

 Informace o udělení schvalovacích doložek  

   

32-34 

 

9 

 Oznámení o ztrátě razítka  

 

24 385/99-20 

24 396/99-20 

25 233/99-20 

  

34 

 

10 

 

 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 

 

27 792/99-20 

 

7.9.199 

 

21 

 

10 

 

 Seznam povinné dokumentace škol a školských zařízení 

 

26 348/99-20 

 

 

 

21-25 

 

10 

 

 Informace o udělení schvalovacích doložek 

   

26 

 

10 

 

 Oznámení o ztrátě razítka 

 

25 961/99-20 

  

27 
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28 159/99-20 

 

10 

 

 Oznámení o ztrátě služebního průkazu 

 

28 160/99-20 

  

27 

 

11 

 

 Sdělení MŠMT k jednoslovnému geografickému názvu pro Českou republiku 

 

27 686/99-20 

 

5.10.1999 

 

3 

 

11 

 

 Seznam vydaných učebnic a učebních textů pro základní školy 

platný ve školním roce 1999/2000 

 

   

5-66 

 

11 

 

 Informace o udělení schvalovacích doložek 

   

67 

 

11 

 

 Informace o vyplňování kódů studijních a učebních oborů na vysvědčení  

   

68 

 

11 

 

 Oznámení o ztrátě a změně razítka 

 

29 477/99-20 

29 814/99-20 

27 915/99-20 

29 480/99-20 

27 863/99-20 

30 118/99-20 

30 142/99-20 

27 902/99-20 

27 954/99-20 

 

 

 

69-70 

 

12 

 

 Učební dokumenty pro učební obory středních odborných učilišť  

  

25.10.1999 

 

48 

 

12 

 

 Seznam dalších vzdělávacích zařízení, kterým byly MŠMT ČR akreditovány 

vzdělávací programy pro další vzdělávání  pedagogických pracovníků 

   

49-54 

 

12 

 

 Seznam vydaných učebnic a učebních textů s platnou schvalovací doložkou  

MŠMT pro střední školy 

   

54-67 

 

12 

 

 Informace o udělení schvalovacích doložek 

   

68 

 

12 

 

 Celoroční obsah Věstníku MŠMT ČR - ročníku LV (1999) 

   

69-75 

 

 

 

 

 
 

D. Část osobní 
 

Sešit 

Věst. 

Název Jednací číslo Datum Str. 

 

3 

 

 Profesoři vysokých škol v ČR jmenovaní v roce 1998 

   

35-38 

 

6 

 

Docenti vysokých škol v ČR jmenovaní v roce 1998 

   

74-81 
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