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ČČÁST
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O R M AT I V N Í
NORMATIVNÍ

____________________________________________________________
UJEDNÁNÍ
MEZI
MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
ČESKÉ REPUBLIKY
ZASTOUPENÉM MINISTRYNÍ KATEŘINOU VALACHOVOU
A
MINISTERSTVEM ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ A MEZINÁRODNÍHO ROZVOJE
FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY
ZASTOUPENÉM MINISTREM LAURENTEM FABIUSEM
O PODPOŘE ČINNOSTI
ČESKO-FRANCOUZSKÝCH DVOJJAZYČNÝCH TŘÍD
VE ŠKOLNÍM ROCE 2015 - 2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zastoupeném
ministryní Kateřinou Valachovou a Ministerstvo zahraničních věcí
a mezinárodního rozvoje Francouzské republiky zastoupeném ministrem
Laurent Fabiusem (dále jen „smluvní strany“),
berouce v úvahu význam česko-francouzských dvojjazyčných tříd s výukou
některých předmětů ve francouzském jazyce na gymnáziích v České
republice,
přejíce si usnadnit jejich činnost a zlepšit jejich kvalitu a posílit jejich
atraktivnost,
vyjadřujíce spokojenost se znalostí francouzského jazyka nejméně na úrovni
C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, kterou
dosahují a bsolventi uvedených tříd,
v souladu s legislativními předpisy a v rámci finančních možností
smluvních stran,
se dohodly takto:
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ČLÁNEK 1
Smluvní strany budou i nadále podporovat vzdělávání ve dvojjazyčných
třídách gymnázií s výukou některých předmětů ve francouzském jazyce
(dále také „dvojjazyčné třídy“), uskutečňované v České republice těmito
právnickými osobami vykonávajícími činnost gymnázia:
a) Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1,
Hellichova 3,
b) Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55,
c) Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13,
d) Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, náměstí Františka Křižíka
860.
ČLÁNEK 2
Vzdělávání ve dvojjazyčných třídách gymnázií uvedených v článku 1 je
šestileté se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty, vyučované
ve francouzském jazyce, a probíhá takto:
1. V prvních dvou ročnících je vyučovacím jazykem jazyk český.
Zároveň probíhá intenzivní výuka francouzského jazyka v rozsahu
10 vyučovacích hodin týdně.
2. V průběhu třetího až šestého ročníku šestiletého vzdělávání se vedle
výuky francouzského jazyka a literatury vyučuje ve francouzštině
matematika, fyzika, chemie, dějepis a zeměpis. (Celkový týdenní
počet vyučovacích hodin povinných předmětů vyučovaných ve
francouzském jazyce, který je shodný pro všechny dvojjazyčné třídy,
je uveden v Příloze 1, která je nedílnou součástí tohoto Ujednání.)
3. Vzdělávací obsah předmětů vyučovaných ve francouzském jazyce
respektuje požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro
dvojjazyčná gymnázia a zároveň přihlíží k francouzským učebním
dokumentům. Při výuce jsou používány originální francouzské
učebnice.

ČLÁNEK 3
Na podporu výuky francouzského jazyka a předmětů vyučovaných v tomto
jazyce se francouzská smluvní strana zavazuje:
a) spoluorganizovat a spolufinancovat jazyková a pedagogická školení
pro české a frankofonní učitele, uskutečňovaná formou seminářů
v České republice a ve Slovenské republice nebo formou stáží ve
Francouzské republice (jazykové stáže a doprovodné stáže na
francouzských školách); počet těchto stáží je určován Francouzským
institutem a jsou přidělovány každoročně na návrh české školy,
česká smluvní strana bude spolufinancovat tyto aktivity v rámci
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svých rozpočtových možností a v souladu s legislativními předpisy
platnými v České republice,
b) ve spolupráci s gymnázii uvedenými v článku 1 se podílet na výběru
frankofonních učitelů-lektorů, kteří budou vyučovat v dvojjazyčných
třídách,
c) jmenovat pro každé gymnázium s dvojjazyčnou třídou, uvedené
v článku 1, nejméně jednoho učitele, který bude vyslán
Ministerstvem zahraničních věcí Francouzské republiky (dále jen
„učitel CRSP“); počet 4 učitelů CRSP, kteří na začátku školního
roku 2015/2016 budou vyučovat v těchto třídách, bude zachován do
června 2016,
d) poskytnout peněžní příspěvek gymnáziím uvedeným v článku 1.
První splátka v celkové výši 160 000,- Kč (sto šedesát tisíc korun
českých) bude vyplacena na začátku školního roku 2015/2016, druhá
splátka, jejíž výše bude upřesněna francouzskou stranou později,
bude vyplacena v březnu 2016.

ČLÁNEK 4
1. Česká smluvní strana ve snaze vytvořit odpovídající materiální
a personální podmínky pro úspěšný rozvoj činnosti dvojjazyčných tříd se
zavazuje v rámci svých možností a ve spolupráci s gymnázii uvedenými
v článku 1 a jejich zřizovateli:
a) usilovat o to, aby příslušní čeští zaměstnavatelé - školy uvedené
v článku 1 - uzavřely s frankofonními učiteli-lektory a učiteli CRSP
pracovní smlouvy na dobu minimálně jednoho školního roku; trvání
pracovního poměru může být prodlouženo za podmínek stanovených
příslušnými právními předpisy České republiky,
b) nabídnout frankofonním učitelům uvedeným v písmenu a) ubytování
ve městech, ve kterých se nacházejí sídla gymnázií uvedených
v článku 1.
2. Česká smluvní strana bude poskytovat právnickým osobám
vykonávajícím činnost gymnázia uvedeným v článku 1, v souladu
s platnými právními předpisy České republiky, měsíční paušální dotaci ve
výši 4.000,- Kč (čtyři tisíce korun českých) na každého z níže uvedených
frankofonních učitelů-lektorů, určenou na pokrytí části životních nákladů,
zejména ubytování:
a) dvou (2) učitelů-lektorů působících na gymnáziu, jehož činnost
vykonává „Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad
13“,
b) dvou (2) učitelů-lektorů působících na gymnáziu, jehož činnost
vykonává „Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, náměstí
Františka Křižíka 860“,
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c) dvou (2) učitelů-lektorů působících na gymnáziu, jehož činnost
vykonává „Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy,
Praha 1, Hellichova 3“,
d) dvou (2) učitelů-lektorů působících na gymnáziu, jehož činnost
vykonává „Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55“.
Dotace bude poskytována pro období školního vyučování (září až červen);
pro období hlavních školních prázdnin bude poskytnut pouze v případě, že
frankofonní učitel-lektor bude ve výkonu pedagogické činnosti
prokazatelně pokračovat v následujícím školním roce.
3. Česká smluvní strana se zavazuje zabezpečit úhradu cestovních výdajů
učitelů škol uvedených v článku 1 písm. a) - d) vzniklých v rámci jejich
dalšího vzdělávání v zahraničí v souladu se souvisejícími právními předpisy
platnými v České republice.
ČLÁNEK 5
1. Výběr frankofonních učitelů-lektorů provádí komise složená za českou
stranu ze dvou (2) zástupců příslušného gymnázia a za francouzskou stranu
ze zástupce Velvyslanectví Francouzské republiky v České republice.
2. První kolo výběru probíhá na základě posouzení životopisu a motivačního
dopisu uchazeče.
3. Konečný výběr se provádí na základě osobního pohovoru s uchazečem
a je zaměřen na odborné kompetence, motivaci a schopnosti adaptace.

ČLÁNEK 6
1. Maturitní zkouška v dvojjazyčných třídách se koná v souladu s platnými
právními předpisy České republiky a příslušnými rozhodnutími
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, kterými se
uděluje souhlas s odlišným způsobem ukončování vzdělávání maturitní
zkouškou v dvojjazyčných třídách gymnázií (dále jen „maturitní zkouška“).
2. Žáci dvojjazyčných tříd, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku,
dostávají na základě Prohlášení ministra školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky a ministra školství Francouzské republiky, podepsaného
v Praze dne 30. března 2009, osvědčení o znalosti francouzského jazyka
nejméně na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro
jazyky, podepsané velvyslancem Francouzské republiky v České republice.
Uvedené osvědčení je dokladem o ukončeném dvojjazyčném vzdělávacím
programu ve francouzském jazyce. Tento doklad může absolventy
osvobodit od jazykového testu potřebného k přijetí na francouzskou
univerzitu.
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3. Žákům dvojjazyčných tříd, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, je
vystaveno „vysvědčení o maturitní zkoušce“, jež obsahuje seznam všech
zkušebních předmětů, ze kterých žák konal zkoušku ve francouzském
a českém jazyce, a hodnocení, které z daných zkoušek obdržel.
4. Zástupce Velvyslanectví Francouzské republiky v České republice může
být přítomen jednání zkušební maturitní komise jako pozorovatel.

ČLÁNEK 7
1. Smluvní strany budou podněcovat v rámci svých možností individuální
nebo skupinové výměny žáků a učitelů dvojjazyčných tříd gymnázií,
uvedených v článku 1, s jejich partnery ve Francouzské republice.
2. Zvláštní zřetel bude kladen na programy „Rok ve Francii“, „Génération
bilingue“ (ve spolupráci s Francouzským institutem) a na letní divadelní
školu „Ecole du spectateur“ organizovanou v rámci divadelního festivalu
v Avignonu.

ČLÁNEK 8
1. Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu a bude platit do
31. srpna 2016. Následně bude automaticky prodlužováno vždy o jeden rok.
2. Toto Ujednání může být kdykoli pozměněno písemnou formou
a vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami. Tyto změny vstoupí
v platnost dnem, který stanoví smluvní strany, a stanou se nedílnou součástí
tohoto Ujednání. Smluvní strany pozorně posoudí každý návrh na změnu
tohoto Ujednání.
3. Každý spor týkající se výkladu závazků uvedených v tomto Ujednání
bude řešen smírčí cestou formou konzultací nebo jednáním mezi smluvními
stranami
5. Každá ze smluvních stran může toto Ujednání kdykoli písemně
vypovědět, přičemž platnost Ujednání v takovém případě skončí po uplynutí
šest měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.
6. Vypovězení tohoto Ujednání se žádným způsobem nedotkne ustanovení
v článku 3 a článku 4 ani platnosti a délky vzdělávacích programů nebo
projektů uskutečňovaných v rámci tohoto Ujednání, a to až do jejich
ukončení, pokud smluvní strany nestanoví jinak.
7. V případě jakékoli nesrovnalosti, která by mohla zpochybnit znění tohoto
Ujednání, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
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a Velvyslanectví Francouzské republiky v České republice musejí být
okamžitě informovány.

Dáno v Praze dne 8. 10. 2015 ve dvou původních vyhotoveních, každé
v jazyce českém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

.

Za Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy
České republiky

Za Ministerstvo zahraničních věcí
a mezinárodního rozvoje
Francouzské republiky
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Příloha 1
Minimální celkový týdenní počet vyučovacích hodin povinných předmětů vyučovaných
ve francouzském jazyce v česko-francouzských třídách gymnázií uvedených v článku l
Vzdělávání v dvojjazyčných třídách se uskutečňuje (počínaje 1. ročníkem od 1. září 2009)
v souladu s českým Rámcovým vzdělávacím programem pro dvojjazyčná gymnázia, školními
vzdělávacími programy a učebními plány jednotlivých dvojjazyčných tříd.
Česko-francouzské dvojjazyčné třídy gymnázií uvedených v článku 1 mají shodný učební
plán pro všechny předměty vyučované ve francouzském jazyce.
předmět /ročník

1.

2.

Francouzský jazyk
Francouzský jazyk a literatura
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Chemie
Minimální počet hodin
vyučovaných ve francouzském
jazyce

10

10

10

10

3.

4.

5.

6.

4
2
2
4
3
3
18

4
2
2
4
3
3
18

4
2
2
4
3
3
18

2
2
4
3
2
13

Celkem
hodin ve
francouzském
jazyce
20
12
8
8
16
12
11
87

Učební plán předmětů vyučovaných v českém jazyce nebo v dalším cizím jazyce je obsažen
ve školním vzdělávacím programu jednotlivých gymnázií.
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UJEDNÁNÍ
MEZI
MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ
REPUBLIKY
ZASTOUPENÉM MINISTRYNÍ KATEŘINOU VALACHOVOU
A
MINISTERSTVEM ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ A MEZINÁRODNÍHO ROZVOJE
FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY
ZASTOUPENÉM MINISTREM LAURENTEM FABIUSEM
O PŘIJETÍ ČESKÝCH ŽÁKŮ KE STUDIU NA CARNOTOVÉ LYCEU V DIJONU

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zastoupené ministryní
Kateřinou Valachovou a Ministerstvo zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Francouzské
republiky zastoupené ministrem Laurentem Fabiusem, 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,
odvolávajíce se na Dohodu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou
Francouzské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání, podepsanou v Praze
dne 13. září 1990,
odvolávajíce se na Protokol o spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky, Ministerstvem školství a kultury Francouzské republiky a Státním
tajemníkem pro technické vzdělávání , podepsaným v Paříži dne 28. ledna 1993,
vyjadřujíce uspokojení nad znovuotevřením československé a posléze české sekce na
Carnotově lyceu v Dijonu v roce 1990,
vyjadřujíce uspokojení se spoluprací se statutárním městem Dijon,
v souladu s vnitrostátními právními předpisy a v rámci finančních možností smluvních stran,
se dohodly takto:
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Článek 1
Carnotovo lyceum v Dijonu přijme ke studiu osmnáct (18) českých žáků do první, druhé
a třetí (maturitní) třídy. Tento vzdělávací projekt je realizován ve spolupráci s krajem
Burgundsko, statutárním městem Dijon, Velvyslanectvím Francouzské republiky v České
republice a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Článek 2
1. Cílem Ujednání je stanovit podmínky přijetí a spolufinancování osmnácti (18) českých
žáků vykonávajících školní docházku v prvním, druhém a třetím, závěrečném ročníku na
Carnotově lyceu v Dijonu. Spolufinancování statutárním městem Dijon, Regionální radou
Burgundska, Carnotovým lyceem v Dijonu a Velvyslanectvím Francouzské republiky v České
republice bude předmětem zvláštní smlouvy. Jakmile bude uvedená smlouva podepsána,
Velvyslanectví Francouzské republiky v České republice ji předá pro informaci Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
2. Výběrové řízení ke přijetí žáků do české sekce v Lyceu Carnot proběhne za součinnosti
Velvyslanectví Francouzské republiky v České republice, ředitele Carnotova lycea v Dijonu,
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a představitelů statutárního
města Dijonu.
3. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky se zavazuje vyslat učitele,
který zajistí výuku českého jazyka a literatury pro české žáky Carnotova lycea v Dijonu.
4. Žáci budou moci vykonat zkoušku z českého jazyka v rámci francouzské maturitní
zkoušky.
5. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky uzná francouzské
vysvědčení o maturitní zkoušce získané českými žáky Carnotova lycea v Dijonu v rámci
svého systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech České republiky jako
doklad o složení 3. stupně standardizované jazykové zkoušky z francouzského jazyka.
6. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vydá českým žákům, kteří
úspěšně vykonají francouzskou maturitní zkoušku na Carnotově lyceu v Dijonu (včetně
písemné zkoušky z českého jazyka), doklad o rovnocennosti s ukončeným středoškolským
vzděláním v České republice.
7. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky bude usilovat o to, aby české
vysoké školy při přijímacím řízení přihlédly ke specifické situaci českých absolventů
Carnotova lycea v Dijonu.
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Článek 3
1. Smluvní strany se dohodly, že budou přispívat na pobytové náklady osmnácti (18) žáků
prvního, druhého a třetího, závěrečného ročníku studia, a to následujícím způsobem:
-

V období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015:
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky: tři tisíce dvě stě
eur (3 200 €),
• Francouzské velvyslanectví v České republice: tři tisíce dvě stě eur (3 200 €).

-

V období kalendářního roku 2016 (od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016):
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky: osm tisíc eur
(8 000 €),
• Francouzské velvyslanectví v České republice: osm tisíc eur (8 000 €).

2. Harmonogram plateb a finančního vyúčtování jsou upřesněny v Příloze, která je nedílnou
součástí tohoto Ujednání.
3. Pokud se jedna smluvní strana rozhodne v průběhu platnosti tohoto Ujednání odstoupit od
jeho plnění, zavazuje se, že provede postupné snížení svého příspěvku, a to o třetinu za rok.
4. Podmínkou pro přijetí ke studiu českých žáků je podle tohoto Ujednání úhrada příspěvku
zákonných zástupců žáků ve výši pět set eur (500 €) za rok a za žáka, která bude určena na
pokrytí části výdajů za ubytování a stravování v internátě školy. Finanční příspěvky
zákonných zástupců žáků budou na základě vystavené faktury přímo zasílány Carnotovu
lyceu v Dijonu .
5. Česká smluvní strana bude dbát na to, aby zákonní zástupci žáků sjednali pro své dítě
cestovní pojištění platné ve Francii (pojištění léčebných výloh, repatriace, úrazové pojištění,
pojištění za způsobenou škodu) a odevzdali Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky kopii sjednaného pojištění včetně kopie Evropského průkazu zdravotního
pojištění svého dítěte.
6. Pokud se některý/á žák/žákyně či více žáků rozhodnou studium ukončit v průběhu roku
a nebude možné za něj (ni) najít náhradu, příslušné úspory budou vráceny smluvním stranám
ve stejném poměru, jako je jejich příspěvek.
7. Česká smluvní strana uhradí společnou dopravu českých žáků autobusem z Prahy do
Dijonu na začátku školního roku a proplatí náklady na individuální jízdné Dijon – Praha na
konci školního roku.
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Článek 4
1. Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu a bude platit do 31. prosince 2016.
Následně bude automaticky prodlužováno vždy o jeden rok.
2. Každá ze smluvních stran může Ujednání písemně vypovědět, přičemž platnost Ujednání
v takovém případě skončí šest měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní
straně.
3. Toto Ujednání může být měněno a doplňováno vzájemnou dohodou smluvních stran.
Změny a doplňky musí být provedeny písemnou formou.
4. Případné spory mezi smluvními stranami, týkající se výkladu nebo provádění tohoto
Ujednání, budou řešit smluvní strany jednáními vedeným přímo nebo diplomatickou cestou.
5. Vypovězení tohoto Ujednání se žádným způsobem nedotkne ustanovení v Článku 3 ani
platnosti a délky vzdělávacích programů nebo projektů uskutečňovaných v rámci tohoto
Ujednání, a to až do jejich ukončení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
6. V případě jakékoli nesrovnalosti, která by mohla zpochybnit znění tohoto Ujednání,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Francouzské velvyslanectví
v České republice musejí být okamžitě informovány.

Dáno v Praze dne 8. 10. 2015 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém
a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy
České republiky

Za Ministerstvo zahraničních věcí
a mezinárodního rozvoje
Francouzské republiky
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Příloha
Harmonogram plateb a finančních vyúčtování
1. Smluvní strany uhradí Carnotovu lyceu v Dijonu na základě vystavené faktury poměrnou
částku za období září–prosinec 2015 a za období leden–prosinec 2016.
2. Smluvní strany budou požadovat od Carnotova lycea v Dijonu finanční vyúčtování na
konci každého kalendářního roku.
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Ujednání
mezi
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
a
Ministerstvem školství a sportu Albánské republiky
o spolupráci v oblasti školství
na léta 2015–2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství
a sportu Albánské republiky (dále jen „smluvní strany“),
-

vedeny společnými zájmy o prohloubení a rozvoj vzájemné spolupráce v oblasti
školství a sportu,

-

s přesvědčením, že tato spolupráce bude přispívat k rozvoji vzájemných vztahů,

se dohodly takto:
Článek 1
Smluvní strany se budou na požádání vzájemně informovat o nejvýznamnějších
změnách týkajících se vzdělávacích systémů jejich států, zejména o změnách právních
předpisů v oblasti základního, středního, vyššího odborného a vysokého školství, o učebních
osnovách a učebních plánech základních, středních a vyšších odborných škol
a o akreditovaných studijních programech vysokých škol, o systému vzdělávání a dalšího
vzdělávání učitelů.
Článek 2
Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat publikace o školství a sportu
a informace k otázkám řízení, organizace a obsahu základního, středního, vyššího odborného
a vysokého školství.
Článek 3
Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat informace a materiály
dokumentující historii, zeměpis a kulturu států obou smluvních stran.
Článek 4
Smluvní strany budou v rámci dostupných zdrojů podporovat:
a) výměnu vědecké a pedagogické literatury,
b) účast talentovaných žáků a studentů v odborných, sportovních a uměleckých
soutěžích, olympiádách a v mezinárodních programech pořádaných ve státě druhé
smluvní strany, v souladu s pravidly programů podpory vyhlašovaných podle právních
předpisů států smluvních stran,
c) účast odborníků na mezinárodních kongresech, konferencích, seminářích a sympoziích
konaných ve státu druhé smluvní strany.
Článek 5
Smluvní strany v rámci svých kompetencí v oblasti sportu budou na žádost poskytovat
informace o organizačních a právních aspektech v oblasti sportu, předávat kontakty na
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příslušné sportovní organizace a podporovat spolupráci. Případná spolupráce sportovních
organizací včetně jejího finančního zajištění je plně v kompetenci příslušných sportovních
organizací České republiky a Albánské republiky.
Článek 6
Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci vysokých škol, výzkumných
a vývojových pracovišť, uskutečňovanou na základě dohod o přímé spolupráci.
Článek 7
1. Smluvní strany si mohou na základě reciprocity každoročně vyměňovat maximálně
dva (2) odborníky z oblasti školství, sportu a vědy ke studiu otázek vzdělávání,
výchovy a vědy a k projednání další spolupráce na celkovou dobu deseti (10) dnů
ročně.
2. Vysílající smluvní strana v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy
uhradí veškeré náklady související se zahraniční pracovní cestou svých odborníků
vyslaných do země přijímající smluvní strany na základě tohoto článku Ujednání.
Článek 8
Smluvní strany, vedeny zásadou reciprocity, budou podporovat výměny akademických
a výzkumných pracovníků veřejných vysokých škol a vědeckých institucí ke studijním
a přednáškovým pobytům na celkovou dobu dvou (2) měsíců ročně. Délka jednotlivých
pobytů nepřesáhne jeden (1) měsíc.
Článek 9
Smluvní strany, vedeny zásadou reciprocity, budou každoročně podporovat výměny
maximálně tří (3) studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů
uskutečňovaných veřejnými vysokými školami ke studijním pobytům v celkovém rozsahu
osmnácti (18) měsíců ročně. Délka jednotlivého studijního pobytu může trvat v rozmezí
minimálně dvou (2) a maximálně devíti (9) měsíců.
Článek 10
Smluvní strany, vedeny zásadou reciprocity, si za účelem podpory studia
a prohloubení znalostí jazyka a kultury druhé země každoročně vzájemně poskytnou:
a) Dvě (2) místa na Letní škole slovanských studií v České republice,
b) Dvě (2) místa na Letní škole albánského jazyka, kterou organizují vysoké školy
v Albánské republice.
Článek 11
1. Česká smluvní strana zajistí, aby byly jejím kandidátům vyslaným do Albánské
republiky na základě článků 8, 9 a 10 tohoto Ujednání uhrazeny výdaje za
mezinárodní dopravu do místa určení v Albánské republice a zpět za předpokladu, že
jsou kandidáti v době úhrady mezinárodní dopravy zaměstnáni nebo zapsáni ke studiu
na veřejné vysoké škole v České republice.
2. Albánská smluvní strana zajistí, aby její kandidáti vysílaní do České republiky na
základě článků 8, 9 a 10 tohoto Ujednání a vysokoškolské instituce, na nichž
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nominovaní kandidáti studují nebo jsou zaměstnáni, měli odpovědnost za výdaje na
mezinárodní dopravu do místa určení v České republice a zpět.
Článek 12
Závazky každé ze smluvních stran vyplývající z tohoto Ujednání podléhají příslušným
vnitrostátním právním předpisům z oblasti financování a jsou závislé na disponibilních
zdrojích státního rozpočtu.
Článek 13
1. Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně nominaci svých kandidátů
podle článků 7 a 8 tohoto Ujednání včetně řádně vyplněných formulářů přihlášek
přijímající smluvní strany a návrhu programu jejich pobytu nejméně tři (3) měsíce
před navrhovaným datem uskutečnění pobytu.
2. Přijímající smluvní strana oznámí vysílající smluvní straně svůj souhlas s přijetím
kandidátů nejméně jeden (1) měsíc před datem navrženým pro zahájení pobytu.
3. Vysílající smluvní strana oznámí přijímající smluvní straně přesné datum a způsob
příjezdu kandidátů nejpozději dva (2) týdny před zahájením pobytu.
Článek 14
1. Vysílající smluvní strana poskytne osobám přijatým na základě článku 8 tohoto
Ujednání stipendium v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.
2. Přijímající smluvní strana poskytne osobám přijatým na základě článku 8 tohoto
Ujednání odpovídající ubytování ve vysokoškolských zařízeních.
Článek 15
1. Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně do 31. března daného
kalendářního roku seznam nominovaných kandidátů podle článku 9 tohoto Ujednání,
včetně dokumentů, které jsou uvedeny na formulářích přihlášek přijímající smluvní
strany.
2. Přijímající smluvní strana oznámí vysílající smluvní straně svůj souhlas s přijetím
kandidátů nominovaných podle článku 9 tohoto Ujednání nejpozději do 1. srpna
daného kalendářního roku.
3. Vysílající smluvní strana oznámí přijímající smluvní straně přesné datum a způsob
příjezdu přijatých osob alespoň čtrnáct (14) dnů před zahájením studijního pobytu.
4. Podmínkou pro přijetí uchazeče ke studijnímu pobytu je uchazečova znalost jazyka
přijímající smluvní strany nebo znalost jazyka schváleného přijímající smluvní
stranou.
Článek 16
Výměna osob přijatých na základě článku 9 tohoto Ujednání se uskuteční za
následujících podmínek:
1. Přijímající česká smluvní strana zajistí, aby osobám přijatým na základě článku 9
tohoto Ujednání bylo poskytnuto:
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a) bezplatné studium na veřejných vysokých školách za stejných podmínek, jaké mají
občané státu přijímající smluvní strany,
b) ubytování a stravování ve vysokoškolských zařízeních za stejných podmínek, jaké
mají občané státu přijímající smluvní strany.
2. Přijímající albánská smluvní strana zajistí, aby osobám přijatým na základě článku 9
tohoto Ujednání bylo poskytnuto:
a) bezplatné studium na veřejných vysokých školách v Albánské republice,
b) ubytování a stravování ve vysokoškolských zařízeních za stejných podmínek, jaké
mají občané státu přijímající smluvní strany.
3. Vysílající smluvní strana poskytne osobám přijatým na základě článku 9 tohoto
Ujednání stipendium v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
Článek 17
1. Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně nejpozději do 31. března
daného kalendářního roku seznam nominovaných kandidátů podle článku 10 tohoto
Ujednání, včetně dokumentů, které jsou uvedeny na formulářích přihlášek přijímající
smluvní strany.
2. Přijímající česká smluvní strana oznámí vysílající smluvní straně svůj souhlas
s přijetím nominovaných osob nejpozději do 20. června daného kalendářního roku.
3. Přijímající albánská smluvní strana oznámí vysílající smluvní straně svůj souhlas
s přijetím nominovaných osob nejpozději do 20. července daného kalendářního roku.
4. Vysílající smluvní strana sdělí přijímající smluvní straně přesné datum a způsob
příjezdu přijatých osob alespoň dva (2) týdny před začátkem letní školy.
Článek 18
Výměna osob přijatých na základě článku 10 tohoto Ujednání se uskuteční za
následujících podmínek:
1. Přijímající česká smluvní strana uhradí účastníkům kurzů přijatým na základě článku
10 a) tohoto Ujednání zápisné, výuku, stravování, ubytování a poplatky za exkurze.
2. Přijímající albánská smluvní strana zajistí, aby účastníkům letní školy přijatým na
základě článku 10 b) tohoto Ujednání byla poskytnuta bezplatná účast na letní škole
a bezplatné ubytování a stravování po dobu trvání kurzu.
Článek 19
1. Smluvní strany nenesou odpovědnost za sjednání a úhradu cestovního zdravotního
pojištění osob vysílaných do státu druhé smluvní strany na základě tohoto Ujednání na
dobu jejich pobytu ve státě přijímající smluvní strany včetně pojištění nákladů
repatriace, v souladu s příslušnými právními předpisy státu přijímající smluvní strany.
2. Smluvní strany budou informovat účastníky vysílané v rámci tohoto Ujednání
o nutnosti sjednat si na dobu jejich pobytu ve státě přijímající smluvní strany cestovní
zdravotní pojištění pro pobyt na území státu přijímající smluvní strany v souladu
s příslušnými právními předpisy státu přijímající smluvní strany.
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Článek 20
Toto Ujednání nevylučuje organizaci dalších forem spolupráce, na nichž se smluvní
strany písemně dohodnou diplomatickou cestou.
Článek 21
Toto Ujednání může být měněno a doplňováno vzájemnou dohodou smluvních stran.
Veškeré změny a doplňky musí být provedeny písemnou formou a vstoupí v platnost dnem
podpisu. Takto provedené změny a doplňky jsou neoddělitelnou součástí tohoto Ujednání.
Článek 22
1. Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. prosince
2018. Platnost tohoto Ujednání se prodlužuje do doby vstupu nového Ujednání
v platnost, pokud jej jedna ze smluvních stran písemně nevypoví s šestiměsíční
výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po doručení výpovědi.
2. Programy, projekty a aktivity zahájené podle tohoto Ujednání během jeho platnosti
budou pokračovat bez ohledu na ukončení platnosti tohoto Ujednání.

Dáno v Praze dne 13. října 2015 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce
českém, albánském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě
rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky
Kateřina Valachová

Za Ministerstvo školství a sportu
Albánské republiky
Lindita Nikolla
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ČÁST
Č
Á S T OZNAMOVACÍ
OZNAMOVACÍ

____________________________________________________________
Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených
dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) zveřejňuje v souladu se
zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých
zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů seznam
schválených kvalifikačních a hodnotících standardů profesních kvalifikací.
Ministerstvo schválilo kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací, které jsou
zveřejňovány v Národní soustavě kvalifikací (dále jen „NSK“) na adrese www.narodni-kvalifikace.cz.
NSK je databáze všech kvalifikací rozlišovaných a uznávaných na území České republiky, v současné
době je postupně naplňována schválenými standardy profesních kvalifikací. Podle schválených
standardů mohou autorizující orgány (tj. příslušné správní orgány) vydávat autorizaci k ověřování
výsledků dalšího vzdělávání. Autorizace opravňuje realizovat zkoušky vedoucí k ověřování výsledků
neformálního vzdělávání a informálního učení, na základě kterého může být vydáváno osvědčení
o získání profesní kvalifikace.
Seznam schválených kvalifikačních a hodnotících standardů
dne 14. 10. 2015 byly schváleny tyto profesní kvalifikace:
Autorizující orgán MPO
Název PK

Kvalifikač
ní úroveň

Nová/
revize
PK

Montér bezdrátových sítí
Montér optických kabelů
Servisní technik metalických sítí

4
3
4

nová
nová
nová

Obkladač v prefabrikaci

2

nová

Samostatný elektrotechnik projektant
pro automatickou identifikaci RFID

6

nová

Nákupčí audio, video
Nákupčí tiskových médií
Nákupčí pro internet, multimédia a
nová média

4
4
4

nová
nová
nová

Název UPK
Gumař - plastikář
Název PK

3

Seřizovač gumárenských zařízení

3

nová

Změna PK po revizi –
uvést typ změny (názvu,
KÚ, struktury, MTZ,
požadavky na AOs…)
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Konfekcionér gumárenské výroby
Vizuální kontrolor gumárenské
výroby
Lisovač gumárenské výroby

3
3

nová
nová

3

nová

Technolog gumárenské výroby

4

nová

Chemicko-farmaceutický operátor

4

nová

Grafik pro digitální média

4

nová

Zhotovitel hliněných staveb –
dekoratér omítek
Zhotovitel hliněných staveb omítkář
Zhotovitel hliněných staveb - zedník

3

nová

3

nová

3

nová

Název UPK
Výrobce čalounických jader
Název PK

3

Pracovník vypěňování tvarovek
z polyuretanových pěn

3

nová

Brusič skla hladinář
Brusič skla hranař
Brusič skla kulič
Pracovník pískování skla

3
3
3
3

nová
nová
nová
nová

Sklářský technik technolog pro ruční
výrobu užitkového skla
Sklářský technik dispečer pro ruční
výrobu užitkového skla
Sklářský technik tavení pro ruční
výrobu užitkového skla

4

nová

4

nová

4

nová

Mechanik jízdních kol

3

nová

Název UPK
Mechanik opravář motorových
vozidel
Název PK

3

Mechanik pneuservisu osobních
motorových vozidel
Mechanik podvozkových systémů
osobních automobilů

3

nová

3

nová

Kovárenský technik technolog
Kovárenský technik mistr

4
4

nová
nová
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Název UPK
Kamnář
Název PK

3

Kamnář stavitel kachlových kamen a
kachlových sporáků

3

revize

Kamnář stavitel krbů

3

revize

Název UPK
Dělník v textilní a oděvní výrobě
Název PK

2

Dělník v oděvní výrobě

2

nová

Název UPK
Výrobce textilií
Název PK

3

Tiskař textilií na digitálních tiskacích
strojích

3

nová

Název UPK
Textilní technik
Název PK

4

Textilní technik mistr
Textilní technik dispečer
Textilní technik desinatér
Operátor textilní výroby

4
4
4
4

nová
nová
nová
nová

Výrobce architektonických

3

nová

V rámci NSK1 byla
zpracována DK (PK)
Kamnář montér topidel.
V rámci revize v NSK2 byl
obsah zaměřený na montáž
topidel nahrazen stavbou
topidel a PK rozdělena na
PK Kamnář stavitel
kachlových kamen a
kachlových sporáků a PK
Kamnář stavitel krbů.
V rámci NSK1 byla
zpracována DK (PK)
Kamnář montér topidel.
V rámci revize v NSK2 byl
obsah zaměřený na montáž
topidel nahrazen stavbou
topidel a PK rozdělena na
PK Kamnář stavitel
kachlových kamen a
kachlových sporáků a PK
Kamnář stavitel krbů.
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výstavních modelů
Umělecký rytec
Pozlacovač rámů

3
3

nová
nová

Chemicko-farmaceutický operátor

4

nová

Manipulant interní logistiky
v automobilovém průmyslu
Operátor poloautomatických strojů
v automobilovém průmyslu

2

revize

Změna požadavků na AOs

2

revize

Změna požadavků na AOs

Kvalifikač
ní úroveň

Nová/
revize
PK

Pracovník převozu finanční
hotovosti a cenin

3

nová

Změna PK po revizi –
uvést typ změny (názvu,
KÚ, struktury, MTZ,
požadavky na AOs…)

Bezpečnostní referent

4

nová

Psovod bezpečnostní služby pro
detekci akcelerantů hoření
Psovod bezpečnostní služby pro
detekci drog

4

nová

4

nová

Autorizující orgán MV
Název PK

Autorizující orgán MK
Název PK
Počítačový 3D grafik
Správce památkového
objektu
Autorizující orgán MD
Název PK

Kvalifikač
ní úroveň
5
4

Změna PK po revizi – uvést typ změny
(názvu, KÚ, struktury, MTZ, požadavky na
AOs…)

Změna PK po revizi – uvést typ změny
(názvu, KÚ, struktury, MTZ, požadavky na
AOs…)

Dozorce depa

4

Nová/
revize
PK
nová

Nákladní pokladník
železniční dopravy
Osobní pokladník železniční
dopravy

4

nová

4

nová

Kvalifikač
ní úroveň

Autorizující orgán MZe
Název PK

Kvalifikač
ní úroveň

Nová/
revize
PK
nová
nová

Manipulant v rafinerii cukru
- krystalizaci

3

Nová/
revize
PK
nová

Pracovník výroby ovocných
nápojů

3

nová

Změna PK po revizi – uvést typ změny
(názvu, KÚ, struktury, MTZ, požadavky na
AOs…)

SEŠIT 11-12


strana 23

Pracovník výroby ovocných
destilátů

3

nová

Technik pro řízení výroby
v konzervárenství
Technik pro řízení výroby
v lihovarnictví
Technik pro řízení výroby
v masném průmyslu

4

nová

4

nová

4

nová

Název UPK
Zemědělec-farmář
Název PK

3

Samostatný technik arborista

5

nová

Název UPK
Zootechnik
Název PK

4

Zootechnik pro chov skotu
Zootechnik pro chov prasat

4
4

nová
nová

Název UPK
Lesnické práce
Název PK

2

Lesní dělník v pěstební
činnosti
Lesní dělník ve školkařství
Obsluha motorové pily
Obsluha křovinořezu

2

nová

2
2
2

nová
nová
nová

Kvalifikač
ní úroveň

Nová/
revize
PK
nová

Změna PK po revizi – uvést typ změny
(názvu, KÚ, struktury, MTZ, požadavky na
AOs…)

Nová/
revize
PK
nová

Změna PK po revizi – uvést typ změny
(názvu, KÚ, struktury, MTZ, požadavky na
AOs…)

Nová/
revize
PK
nová

Změna PK po revizi – uvést typ změny
(názvu, KÚ, struktury, MTZ, požadavky na
AOs…)

Autorizující orgán MŠMT
Název PK
Instruktor aqua fitness
Autorizující orgán MPSV
Název PK
Instruktor lešenářské
techniky
Autorizující orgán MMR
Název PK
Doprovázení umírajících a

4
Kvalifikač
ní úroveň
4

Kvalifikač
ní úroveň
4
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pozůstalých
Autorizující orgán MZdr
Název PK
Manikérka a nehtová
designérka

Kvalifikač
ní úroveň
3

Nová/
revize
PK
revize

Změna PK po revizi – uvést typ změny
(názvu, KÚ, struktury, MTZ, požadavky na
AOs…)
Změna požadavků na AOs
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Oznámení o změně názvu organizace zřizované MŠMT
název organizace:
sídlo organizace:
IČ:

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Jindřichův Hradec,
Gymnazijní 118
377 01 Jindřichův Hradec, Gymnazijní 118
60 816 911

název organizace po změně k 1. 12. 2015
název organizace:
sídlo organizace:
IČ:

Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola,
Jindřichův Hradec
377 01 Jindřichův Hradec, Gymnazijní 118
60 816 911
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů
následující tituly:
pro základní vzdělávání:
Novotný, M., Novák, F.: Matýskova matematika pro 4. ročník ZŠ (1. a
2. díl), Geometrie pro 4. ročník ZŠ (4. díl)
(učebnice, pracovní sešity)
Č.j.: MSMT-25873/2015, cena: každý díl učebnice 54 Kč, každý díl
prac. sešitu 39 Kč
Chalupa, P., Demek, J., Rux, J.: Zeměpis III– Lidé a hospodářství pro 8.
ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
(učebnice a pracovní sešit)
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 11218/2009-22)∗
Č.j.: MSMT-25666/2015, cena: učebnice 133 Kč, prac. sešit 79 Kč
Jankásková, M. a kol.: Ene mene 1
(učebnice, kniha pro učitele, pro výuku NJ na 1. st. ZŠ)
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 22302/2009-22)∗
Č.j.: MSMT-32347/2015, cena: učebnice 174 Kč, kniha pro učitele 267
Kč
∗

20.10.2021

Nová škola,
s.r.o.

Součást
ucelené řady

19.10.2021

SPN, a.s.

Součást
ucelené řady

2.11.2021

Polyglot

Součást
ucelené řady

učebnice s vytištěným původním číslem jednacím mohou školy pořizovat v souladu s § 160 odst. 1 školského zákona pouze
do vyprodání zásob
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Celoroční obsah
Ročník LXXI (2015)
CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED

A. Část normativní
Sešit
Věst.
1
2

2

3

7/8

7/8

Název

Číslo jednací

Příkaz ministra č. 32/2014, kterým
se mění Příkaz ministra č. 4/2014
Prováděcí
program
kulturní,
školské a vědecké spolupráce mezi
vládou České republiky a vládou
Egyptské arabské republiky na léta
2014-2017
Dodatek č. 3 k vyhlášení č.j. MSMT-40945/2014
pokusného ověřování podle § 171
odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním,
vyšším
odborném
a
jiném
vzdělávání (školský zákon) Individuální vzdělávání na 2. stupni
ZŠ (č.j. 9 587/2007-22)
Prohlášení
ministra
školství,
mládeže a tělovýchovy České
republiky a ministryně školství,
vysokého školství a výzkumu
Francouzské republiky za účelem
vzájemného
akademického
uznávání vysokoškolských diplomů
a částí studia
Protokol z druhého zasedání
Smíšené komise podle článku 18
Dohody mezi vládou České
republiky a vládou Rakouské
republiky o spolupráci v oblasti
kultury, školství, vědy, mládeže a
sportu z 21. listopadu 2008
Dodatek k vyhlášení pokusného č.j. MSMTověřování organizace a průběhu 10537/2015-1
modelu vzdělávání umožňujícího
dosažení středního vzdělání s
výučním listem a středního
vzdělání s maturitní zkouškou
podle
vybraných
rámcových
vzdělávacích
programů
oborů
středního
vzdělání
kategorie
dosaženého vzdělání L a H ve

Datum

Str.
2-4

12. 12. 2014 2-10

9. 1. 2015

11-12

8. 12. 2014

2-15

30. 6. 2015

2-18

2. 5. 2015

19-21
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11/12

11/12
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vybraných středních školách, č. j.:
MSMT- 18477/2012-23
Dodatek č. 2 k Vyhlášení č.j. MSMT-9981/2015pokusného
ověřování
tvorby 2
rámcového vzdělávacího programu
a školních vzdělávacích programů
pro
bilingvní
gymnázia
a
následného
vzdělávání
podle
vytvořených školních vzdělávacích
programů (č. j. 19242/2007-23 ze
dne 26. září 2007, ve znění
Dodatku č. j. 1805/2009-23 ze dne
1. dubna 2009)
Ujednání
mezi
Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky a Ministerstvem
zahraničních věcí a mezinárodního
rozvoje Francouzské republiky o
podpoře
činnosti
Českofrancouzských dvojjazyčných tříd
ve školním roce 2015 – 2016
Ujednání
mezi
Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky a Ministerstvem
zahraničních věcí a mezinárodního
rozvoje Francouzské republiky o
přijetí českých žáků na Carnotově
lyceu v Dijonu
Ujednání
mezi
Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky a Ministerstvem
školství
a
sportu
Albánské
republiky o spolupráci v oblasti
školství na léta 2015 – 2018

16. 6. 2015

22-24

8. 10. 2015

2-8

8. 10. 2015

9-13

13. 10. 2015 14-18

B. Část metodická
Sešit
Věst.
1

Název

Číslo jednací

Pokyn MŠMT k provedení § 6 odst. č.j. MSMT5 zákona č. 306/1999 Sb., o 36509/2014)
poskytování dotací soukromým
školám, předškolním a školským
zařízením, ve znění pozdějších
předpisů, za kalendářní rok 2014

Datum

Str.

9. 12. 2014

5-9

Datum

Str.

C. Část oznamovací
Sešit
Věst.

Název

Číslo jednací
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1

1
1

1
1
2
2

2
3
3
3

3
4

4
4

Informace
o
přijímání
do
dvojnárodnostního dvojjazyčného
studia na Gymnáziu Friedricha
Schillera v Pirně
Soustava republikových normativů č.j. MSMT-43071/2014
pro rok 2015
Stanovení normativů neinvestičních
výdajů na rok 2015 pro účely
poskytování dotací na činnost škol
a školských zařízení, které nejsou
zřizovány státem, krajem, obcí,
svazkem obcí nebo registrovanou
církví
nebo
náboženskou
společností, které bylo přiznáno
oprávnění k výkonu zvláštního
práva zřizovat církevní školy
Celoroční obsah Věstníku MŠMT
ČR – ročníku LXX (2014)
Informace o udělení schvalovacích
doložek učebnicím a učebním
textům
Informace o statistickém zjišťování
v roce 2015 – výkaz S 5-01
Kvalifikační a hodnotící standardy
profesních kvalifikací schválených
dle zákona č. 179/2006 Sb., o
uznávání
výsledků
dalšího
vzdělávání
Informace o udělení schvalovacích
doložek učebnicím a učebním
textům
Rámcová osnova výroční zprávy o
činnosti vysoké školy pro rok 2014
Informace o udělení schvalovacích
doložek učebnicím a učebním
textům
Seznam učebnic a učebních textů se
schvalovací doložkou pro základní
vzdělávání platný ve školním roce
2014/2015
Oznámení o ztrátě razítka
Organizace
školního
roku
2016/2017 v základních školách,
středních
školách,
základních
uměleckých
školách
a
konzervatořích
Informace o resortních statistických
zjišťováních v roce 2015
Doplnění seznamu schválených
učebnic a učebních textů pro
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6. 1. 2015

10

11
č.j. MSMT6/2015

12-51

52-54
55
13-15
16-20

21
16-22
23
24-84

85
2-3

4-57
58-59
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7/8
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7/8
7/8

7/8
9/10
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základní a střední vzdělávání
Soubor pedagogicko-organizačních
informací pro mateřské školy,
základní školy, střední školy,
konzervatoře, vyšší odborné školy,
základní umělecké školy, jazykové
školy s právem státní jazykové
zkoušky a školská zařízení na
školní rok 2015/2016
Informace o udělení schvalovacích
doložek učebnicím a učebním
textům
Dodatečný výběr do 10. a 11.
ročníku
dvojnárodnostního
Gymnázia Friedricha Schillera
v Pirně
Kvalifikační a hodnotící standardy
profesních kvalifikací schválených
dle zákona č. 179/2006 Sb., o
uznávání
výsledků
dalšího
vzdělávání (kvalifikace schválené
dne 18. 2., 28. 4. a 29. 6. 2015)
Oznámení o změnách u organizace
přímo
řízené
Ministerstvem
školství mládeže a tělovýchovy
Oznámení
o
změně
názvu
organizace zřizované MŠMT
Informace u udělení schvalovacích
doložek učebnicím a učebním
textům za červen 2015
Informace u udělení schvalovacích
doložek učebnicím a učebním
textům za červenec 2015
Sdělení
Ministerstva
školství,
mládeže a tělovýchovy, ze dne 11.
8. 2015, kterým se vydává seznam
regulovaných činností (povolání) v
České republice, členěný podle
příslušnosti uznávacích orgánů a
podle
působnosti
směrnic
Evropského společenství v oblasti
uznávání odborných kvalifikací,
aktualizovaný k 11. 8. 2015
Vyhlášení soutěží a přehlídek ve
školním roce 2015/2016
Doplnění normativů neinvestičních
výdajů na rok 2015 pro účely
poskytování dotací na činnost škol
a školských zařízení, které nejsou
zřizovány státem, krajem, obcí,

č.j. MSMT-4387/20152

2

32-34
25-26

27-37

38
39
40-41
42
43-64

65-91
č.j. MSMT29227/2015

2-3
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9/10

9/10

9/10
9/10
11/12

11/12
11/12
11/12

svazkem obcí nebo registrovanou
církví
nebo
náboženskou
společností, které bylo přiznáno
oprávnění k výkonu zvláštního
práva zřizovat církevní školy, v
roce 2015 (stanovených č.j.
MSMT-6/2015)
Sdělení o změně textu v Souboru
pedagogicko-organizačních
informací pro mateřské školy,
základní školy, střední školy,
konzervatoře, vyšší odborné školy,
základní umělecké školy, jazykové
školy s právem státní jazykové
zkoušky a školská zařízení na
školní rok 2015/2016 (č.j.: MSMT4387/2015-2), uveřejněném v sešitu
5-6/2015 Věstníku MŠMT
Seznam učebnic a učebních textů se
schvalovací doložkou pro základní
vzdělávání platný ve školním roce
2015/2016
Informace o udělení schvalovacích
doložek učebnicím a učebním
textům (září 2015)
Informace o udělení schvalovacích
doložek učebnicím a učebním
textům (říjen 2015)
Kvalifikační a hodnotící standardy
profesních kvalifikací schválených
dle zákona č. 179/2006 Sb., o
uznávání
výsledků
dalšího
vzdělávání
Oznámení
o
změně
názvu
organizace zřizované MŠMT
Informace o udělení schvalovacích
doložek učebnicím a učebním
textům
Celoroční obsah Věstníku MŠMT
ČR roč. LXXI (2015)
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