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Č Á S T N O R M AT I V N Í

Program školské a kulturní spolupráce
mezi
vládou České republiky
a
vládou Řecké republiky
na léta 2010–2013
Vláda České republiky a vláda Řecké republiky (dále jen „smluvní strany“) se v souladu s článkem 5 Dohody
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o kulturní spolupráci, podepsané
v Praze dne 10. února 1976, a ve snaze podporovat přátelské vztahy a úzkou spolupráci v oblasti školství, vědy,
kultury, mládeže a sportu dohodly takto:

I. ŠKOLSTVÍ A VĚDA
Článek 1
Smluvní strany si na požádání vymění informace o struktuře a organizaci vzdělávacích systémů svých států
a aktuálních otázkách v oblasti vzdělávání.
Článek 2
Smluvní strany budou podporovat rozvíjení přímé spolupráce mezi vysokými školami ve svých státech.
Článek 3
Smluvní strany si budou vyměňovat informace o nabídce studijních programů a dalších možnostech studia na
vysokých školách ve svých státech.
Článek 4
Smluvní strany si mohou každoročně vyměnit šest (6) pedagogických a výzkumných pracovníků akademií
věd a vysokých škol k pobytům v délce maximálně sedmi (7) dnů za účelem editace vědeckých publikací, organizace společných výzkumných projektů, poskytování přednášek a/nebo účasti na konferencích a seminářích ve
státě druhé smluvní strany.
Článek 5
Smluvní strany si navzájem každoročně nabídnou:
a) jedno (1) stipendium v délce deseti (10) měsíců k postgraduálnímu studijnímu nebo výzkumnému pobytu,
které může být rozděleno na dvě (2) stipendia v délce pěti (5) měsíců. Řecká smluvní strana každoročně vyhlásí seznam postgraduálních studijních programů, z něhož si budou moci čeští kandidáti vybírat;
b) dvě (2) stipendia k účasti v letních jazykových kurzech.
Článek 6
Smluvní strany budou podporovat šíření jazyka a kultury státu druhé smluvní strany.
Řecká smluvní strana informuje českou smluvní stranu o tom, že Ministerstvo školství Řecka zřídilo systém
zkoušek pro účely hodnocení a certiﬁkace znalosti novořečtiny.
Zkouška vede k získání státního certiﬁkátu o zběhlosti v novořečtině. Řecké ministerstvo oﬁciálně pověřilo
Centrum řeckého jazyka v Soluni prováděním zkoušek vedoucích k získání státního certiﬁkátu.
Řecká smluvní strana má zájem o to, aby české úřady uznávaly v souladu s právními předpisy české smluvní
strany tento certiﬁkát jako doklad, který oﬁciálně stvrzuje úroveň zběhlosti v řeckém jazyce.
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Článek 7
Řecká smluvní strana informuje českou smluvní stranu o tom, že Ministerstvo školství Řecka zřídilo systém
zkoušek pro účely hodnocení a certiﬁkace znalosti moderních cizích jazyků.
Zkouška vede k získání státního certiﬁkátu o zběhlosti v cizím jazyce. Cílem je sjednocení systému certiﬁkace znalosti cizích jazyků v Řecku a v ostatních evropských zemích.
Řecká smluvní strana má zájem o to, aby české úřady uznávaly v souladu s právními předpisy české smluvní
strany tento certiﬁkát jako doklad, který oﬁciálně stvrzuje úroveň zběhlosti v cizím jazyce.
Článek 8
Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi archivy a knihovnami zřízenými na vysokých školách ve
svých státech a za tímto účelem si budou vyměňovat informační materiály a dokumenty, jež se příslušných vysokoškolských archivů a knihoven týkají.
Článek 9
Smluvní strany budou usnadňovat rozvíjení spolupráce základních a středních škol a vyšších odborných škol
ve státech smluvních stran zprostředkováním kontaktů a informací.
Článek 10
Smluvní strany si prostřednictvím svých příslušných orgánů na vyžádání vymění učebnice a další didaktické
materiály.

II. KNIHOVNY
Článek 11
Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci a rozvíjet mezinárodní výměnu publikací mezi národními knihovnami obou zemí, případně dalšími kulturními a informačními institucemi.

III. KULTURA
Článek 12
Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci kulturních institucí i spolupráci v rámci mezinárodních
organizací v oblasti kultury.
Článek 13
Smluvní strany si budou prostřednictvím svých příslušných kompetentních orgánů vyměňovat informace týkající se památkové péče, archeologie a systému ochrany movitého kulturního dědictví a způsobů státní podpory
těchto oborů ochrany kulturního dědictví. Za tímto účelem si budou vyměňovat také publikace.
Článek 14
Smluvní strany si během platnosti tohoto programu vymění nejvíce čtyři (4) odborníky z oblasti ochrany kulturního dědictví, zejména z oborů památkové péče, archeologie, ochrany movitého kulturního dědictví a z oblasti
místní a regionální kultury. Délka pobytu každé z těchto osob nepřesáhne sedm (7) dnů.
Článek 15
Příslušné orgány smluvních stran si budou vyměňovat dostupné informace o uměleckých festivalech ve státě
druhé smluvní strany a podpoří účast uměleckých souborů na těchto akcích v souladu s dramaturgickými plány
pořadatelů a s podmínkami platnými pro organizování těchto akcí. Smluvní strany budou v rámci svých možnos-
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tí a dle dramaturgických plánů pořadatelů podporovat také účast umělců a souborů z oblasti neprofesionálního
umění a tradiční lidové kultury na významných akcích konaných v této oblasti.
Článek 16
Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi asociacemi a dalšími profesními organizacemi
sdružujícími výkonné umělce, autory uměleckých děl, architekty a zájemce o umělecké aktivity, a dále budou
podporovat přímou spolupráci českých a řeckých institucí působících v České republice a v Řecké republice
v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury.
Článek 17
1. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a řeckými vydavatelskými organizacemi.
2. Smluvní strany budou prostřednictvím programů připravených svými příslušnými orgány podporovat iniciativy vydavatelství za účelem překladů a vydávání současných literárních děl ve druhé zemi. Za tímto účelem
se v průběhu platnosti tohoto Programu uskuteční výměna jednoho nebo dvou odborníků z této oblasti. Délka
těchto pobytů nepřesáhne sedm (7) dní.
Článek 18
Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi asociacemi spisovatelů a literárními institucemi.
Za tímto účelem smluvní strany uskuteční výměnu jednoho až dvou (1–2) spisovatelů na dobu sedmi (7) dnů pro
každého z nich, aby si vyměnili názory na záležitosti svého zájmu.
Článek 19
Smluvní strany budou podporovat účast svých zástupců na knižních veletrzích pořádaných ve státech smluvních stran.
Článek 20
Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi profesními institucemi a asociacemi v oblasti kinematograﬁe a vzájemnou účast umělců a odborníků na mezinárodních ﬁlmových festivalech, představeních a ﬁlmových kulturních akcích organizovaných ve státech obou smluvních stran v souladu s dramaturgickými plány
pořadatelů a podmínkami platnými pro organizování těchto akcí.
Článek 21
Smluvní strany budou podporovat výměnu tří až čtyř (3–4) osobností z různých oblastí současné kultury (kinematograﬁe, divadlo, hudba, výtvarné umění, lidová kultura apod.) na dobu sedmi (7) dnů pro každého z nich,
aby si vyměnily názory na záležitosti svého zájmu.
Článek 22
Během platnosti tohoto programu si příslušné instituce obou smluvních stran vymění dle ﬁnančních možností
jednu uměleckou výstavu, jejíž téma a podmínky realizace budou projednány příslušnými institucemi smluvních
stran diplomatickou cestou.

IV. SPORT
Článek 23
Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti sportu a tělesné výchovy a podporovat navazování
přímých kontaktů a užší spolupráce mezi sportovními organizacemi. O obsahu a podrobnostech této spolupráce
včetně ﬁnančních podmínek rozhodnou přímo tyto sportovní organizace.
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V. MLÁDEŽ
Článek 24
Smluvní strany budou podporovat rozvoj přímé spolupráce mezi českými a řeckými organizacemi mládeže.
Sjednávání konkrétních aktivit spolupráce a jejich úhrada je v kompetenci příslušných mládežnických organizací.
Článek 25
Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat informace z oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 26
Veškeré aktivity a výměny osob i materiálů v rámci tohoto programu budou uskutečňovány v souladu se zásadou reciprocity a v mezích rozpočtových možností smluvních stran.
Článek 27
Tento program nevylučuje možnost uskutečnění dalších aktivit, na nichž se smluvní strany dohodnou diplomatickou cestou.
Článek 28
Připojená příloha obsahující všeobecné a ﬁnanční podmínky výměn podle tohoto programu je nedílnou součástí tohoto programu.
Článek 29
Tento program vstupuje v platnost dnem podpisu a bude platit do 31. prosince 2013. Platnost tohoto programu
bude poté prodloužena do doby, kdy vstoupí v platnost nový program, pokud jej jedna ze smluvních stran písemně nevypoví s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Ukončení platnosti tohoto programu nebude mít vliv na dokončení
aktivit, které byly započaty v době jeho platnosti.
Dáno v Praze dne 16. listopadu 2010 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky

Za vládu Řecké republiky

Eva Bartoňová
státní tajemnice a náměstkyně
ministra školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky

Constantinos Kokossis
mimořádný a zplnomocněný
velvyslanec Řecké republiky
v České republice
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PŘÍLOHA

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE ŠKOLSTVÍ
a) Výměna jednotlivců podle článku 4 tohoto programu
1. Kandidáti navržení k výměně v rámci ustanovení tohoto programu budou nominováni vysílající smluvní
stranou nejméně tři (3) měsíce před navrženým datem jejich příjezdu.
2. Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně dokumentaci kandidátů, která bude obsahovat jejich osobní údaje, údaje týkající se jejich specializace, odborné kvaliﬁkace, akademických titulů
a znalosti jazyků (angličtina, francouzština nebo jazyk hostitelské země), seznam publikací a navržený
program pobytu včetně údaje o jeho délce.
3. Přijímající smluvní strana sdělí vysílající smluvní straně své stanovisko, pokud jde o přijetí kandidátů,
alespoň jeden (1) měsíc před navrženým datem zahájení návštěvy.
4. Po obdržení souhlasu přijímající smluvní strany vysílající smluvní strana sdělí přesné datum příjezdu
účastníků s minimálně patnáctidenním (15denním) předstihem.
b) Výměna stipendií podle článku 5 písm. a) tohoto programu
1. Smluvní strana, která poskytuje stipendium, každoročně oznámí svou nabídku nejpozději do 31. ledna.
2. Vysílající smluvní strana předá přijímající smluvní straně materiály uchazeče (uchazečů) o postgraduální
studijní nebo výzkumné pobyty nejpozději do 31. března.
3. Nominační složka uchazečů bude obsahovat vyplněné formuláře přihlášky a další doklady uvedené ve
formuláři přihlášky. Všechny dokumenty musí být vyhotoveny v jazyce státu přijímající smluvní strany
nebo v angličtině či francouzštině nebo k nim musí být připojen překlad do jednoho z těchto jazyků.
4. Přijímající smluvní strana oznámí vysílající smluvní straně nejpozději do 30. června, zda byli navržení
kandidáti přijati k postgraduálním studijním nebo výzkumným pobytům. Spojení „postgraduální studijní
pobyt“ označuje dobu studia v navazujícím magisterském nebo doktorském studijním programu.
5. Ke studijnímu pobytu mohou být přijati pouze uchazeči, kteří ovládají jazyk státu přijímající smluvní
strany. K výzkumnému pobytu mohou být přijati uchazeči, kteří ovládají jazyk státu přijímající smluvní
strany nebo angličtinu či francouzštinu.
c) Letní kurzy podle článku 5 písm. b) tohoto programu
1. Vysílající smluvní strana zašle přijímající smluvní straně materiály uchazečů nejpozději do 31. března.
2. Přijímající smluvní strana oznámí deﬁnitivní přijetí kandidátů nejpozději do 31. května.
3. Vysílající smluvní strana sdělí přijímající smluvní straně přesné datum příjezdu přijatých stipendistů s minimálně patnáctidenním (15denním) předstihem.

B. FINANČNÍ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE ŠKOLSTVÍ
a) Výměna jednotlivců podle článku 4 tohoto programu
1. Vysílající smluvní strana uhradí náklady na cestu na místo určení ve státě přijímající smluvní strany
a zpět.
2. Řecká smluvní strana poskytne 110 EUR denně na ubytování v hotelu, stravování a výdaje za vnitrostátní
dopravu.
3. Česká smluvní strana poskytne řeckým účastníkům stravné a kapesné podle platných ﬁnančních předpisů
svého státu a uhradí jejich ubytování v hotelu nebo v podobném zařízení a výdaje za cesty po území České
republiky, pokud budou souviset s dohodnutým programem pobytu.
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b) Výměna stipendií podle článku 5 písm. a) tohoto programu
1. Řecká smluvní strana poskytne přijatým českým kandidátům:
• bezplatné studium, jestliže si kandidát zvolil postgraduální program, který je na seznamu zmíněném
v článku 5a). Postgraduální studenti nebo výzkumníci nejsou osvobozeni od příslušných poplatků za
studium v případě, že si přejí navštěvovat kurz řeckého jazyka ve výukovém středisku vysoké školy;
• měsíční stipendium ve výši 550 EUR;
• jednorázový příspěvek ve výši 500 EUR pro kandidáty, kteří pobývají v Athénách, nebo ve výši 550
EUR pro kandidáty, kteří pobývají mimo Athény. Kandidáti, jejichž stipendijní pobyt byl prodloužen,
nemají na tuto částku nárok;
• jednorázový příspěvek ve výši 150 EUR na hrazení vnitrostátních cestovních výloh za předpokladu, že
jsou takové cesty odůvodněné a tento fakt potvrdí školitel;
• nutnou a neodkladnou lékařskou pomoc zdarma ve veřejných nemocnicích.
2. Řečtí stipendisté si sami uhradí náklady na dopravu z Řecké republiky do místa studijního/výzkumného
pobytu v České republice a zpět.
3. Česká smluvní strana poskytne přijatým řeckým kandidátům bezplatné studium, měsíční stipendium ve
výši stanovené platným českým stipendijním programem, nabídne možnost ubytování ve studentských
kolejích a stravování ve studentských menzách a uhradí výdaje za cesty po území České republiky, pokud
budou souviset s dohodnutým programem pobytu.
4. Česká smluvní strana uhradí českým účastníkům náklady na mezinárodní dopravu do místa pobytu v Řecké republice a zpět.
c) Letní kurzy podle článku 5 písm. b) tohoto programu
1. Organizátoři letních kurzů v Řecké republice poskytnou českým účastníkům bezplatnou výuku a uhradí
jejich stravování, ubytování a náklady na účast na exkurzích v rámci letního kurzu.
2. Řecká smluvní strana každoročně oznámí české smluvní straně do 28. února, kde se budou kurzy konat.
3. Česká smluvní strana poskytne řeckým účastníkům bezplatnou výuku a uhradí jejich stravování, ubytování
a náklady na účast na exkurzích v rámci letního kurzu.
4. Česká smluvní strana uhradí českým účastníkům letních kurzů v Řecké republice náklady na mezinárodní
dopravu do místa konání kurzu a zpět.
5. Řečtí účastníci letních kurzů v České republice si sami uhradí náklady na dopravu z Řecké republiky do
místa konání letního kurzu a zpět.

C. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE KULTURY
a) Výměna jednotlivců
1. Osoby, které se mají zúčastnit výměn na základě ustanovení tohoto programu, nominuje vysílající smluvní strana, která oznámí jejich nominaci přijímající smluvní straně tři (3) měsíce před navrženým datem
odjezdu. Vysílající smluvní strana rovněž poskytne přijímající smluvní straně všechny nutné informace
o akademické a profesní kvaliﬁkaci a rovněž návrh pracovního programu, informace o délce pobytu a veškeré další informace, které by mohly být užitečné.
2. Přijímající smluvní strana oznámí vysílající smluvní straně své rozhodnutí, pokud jde o přijetí nominovaných osob, nejméně třicet (30) dní před navrženým datem odjezdu.
3. Po obdržení souhlasu přijímající smluvní strany vysílající smluvní strana sdělí přesné datum odjezdu s minimálně patnáctidenním (15denním) předstihem.
4. Smluvní strany budou přijímat na základě tohoto programu v oblasti kulturní spolupráce osoby dobře
ovládající jazyk hostitelského státu nebo angličtinu nebo francouzštinu.
b) Výměna výstav
Vysílající smluvní strana bude informovat přijímající smluvní stranu nejméně dvanáct (12) měsíců předem
o termínech a tématu připravované výstavy. V rámci řádné přípravy a koordinace výstavy vysílající smluv-
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ní strana poskytne přijímající smluvní straně nejméně tři (3) měsíce předem nezbytné technické informace
o plánované výstavě a materiál pro vytištění katalogu (texty, soupis vystavovaných prací, fotograﬁe atd.).
Exponáty budou dopraveny do místa konání výstavy nejméně patnáct (15) dnů před jejím zahájením.

D. FINANČNÍ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE KULTURY
a) Výměna jednotlivců
1. Vysílající smluvní strana uhradí náklady na cestu do hlavního města státu přijímající smluvní strany
a zpět.
2. Řecká smluvní strana poskytne českým účastníkům:
– částku ve výši 120 EUR denně na ubytování v hotelu a životní náklady,
– jednorázovou částku ve výši 120 EUR při příjezdu na pokrytí výdajů za cesty po území Řecka.
3. Česká smluvní strana poskytne řeckým účastníkům částku stravného a kapesného podle platných ﬁnančních předpisů svého státu a uhradí ubytování v hotelu nebo obdobném zařízení a uhradí náklady na cesty
po území České republiky za předpokladu, že souvisejí s dohodnutým programem pobytu.
b) Výměna výstav
1. Vysílající smluvní strana uhradí náklady na přepravu výstavy do a z hlavního města státu přijímající
smluvní strany. Způsob úhrady nákladů na dopravu exponátů po území státu přijímající smluvní strany
v případě, že se bude výstava pořádat na více než jednom místě, se bude řídit zvláštním ujednáním mezi
zainteresovanými orgány smluvních stran.
2. Přijímající smluvní strana uhradí náklady na organizaci výstavy včetně nákladů na pronájem výstavních
prostor, zabezpečení, technickou pomoc (skladové prostory, způsob instalace, osvětlení, vytápění, demontáž výstavy a tisk publikací, jako jsou např. plakáty, katalogy a pozvánky). Přijímající smluvní strana
rovněž zajistí propagaci výstavy.
3. Vysílající smluvní strana uhradí náklady na pojištění exponátů během přepravy a trvání výstavy. V případě
poškození exponátů přijímající smluvní strana poskytne zdarma vysílající smluvní straně úplnou dokumentaci o příčině poškození, aby tak vysílající smluvní strana mohla uplatňovat náhradu škody od pojišťovací společnosti. Přijímající smluvní strana není oprávněna restaurovat poškozené exponáty do původního
stavu bez předchozího souhlasu vysílající smluvní strany.
4. Náklady spojené s návštěvou komisaře a v případě potřeby i dalších osob, jejichž přítomnost je nutná pro
instalaci a demontáž výstavy, se budou řídit ﬁnančními ustanoveními tohoto programu.
5. Smluvní strany si písemně potvrdí počet osob doprovázejících výstavu a délku jejich pobytu. Jejich pobyt
se bude řídit ﬁnančními ustanoveními tohoto programu.
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Č. j.: 28 222/2010-90
V Praze dne 7. prosince 2010

Př í k a z
ministra školství, mládeže a tělovýchovy
č. 38/2010
k přiznávání stipendií podle programu
„Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke studijním
a výzkumným pobytům v zahraničí“
státní tajemnici – náměstkyni ministra
náměstkům ministra
vrchním ředitelům
ředitelům odborů
vedoucím samostatných oddělení
vedoucím oddělení a vedoucím úseků
ředitelce Domu zahraničních služeb
Podle části II čl. 1 písm. A bodu 6 Organizačního řádu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.
20 841/2004-14 ze dne 15. června 2004, v platném znění,

I . s t a nov ím
postup, který je uveden v příloze č. 1 tohoto Příkazu, při přiznávání stipendií podle programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke studijním a výzkumným pobytům v zahraničí“, který je nedílnou
součástí tohoto Příkazu a je uveden v jeho příloze č. 2, přehled stipendijních míst podle platných mezinárodních
smluv a vzory rozhodnutí, jež jsou rovněž nedílnou součástí tohoto Příkazu;

I I . uk l á d á m
řediteli odboru mezinárodních vztahů Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy
a) zveřejnit stipendijní program uvedený v bodu I ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
b) zajistit přiznávání stipendií podle stipendijního programu, uvedeného v bodu I, podle stanoveného postupu,
c) vydávat pro dobu po 1. lednu 2011 rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o přiznání stipendia podle programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke studijním a výzkumným
pobytům v zahraničí“ a jménem ministra školství, mládeže a tělovýchovy průběžně aktualizovat přehled stipendijních míst podle platných mezinárodních smluv a zveřejňovat jej,
d) zabezpečit agendu přípravy podkladů pro jednání rozkladové komise a sepisování záznamů ze zasedání a protokolů o hlasování rozkladové komise v případech, kdy se na rozhodování o přiznání stipendia bude vztahovat
správní řád a žadatelé o přiznání stipendia podle stipendijního programu uvedeného v bodu I napadnou vydaná rozhodnutí rozkladem;

I I I . z ruš uji
Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 13/2008 k přiznávání stipendií podle programu „Stipendia
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro studium v zahraničí“, vyhlášený ministrem školství, mládeže
a tělovýchovy pod č.j. 10 877/2008-10 dne 9. července 2008; s tím, že ve věcech řízení, týkajících se přiznání
stipendia pro dobu před 1. lednem 2011 na podporu studia v zahraničí, a v případě již vydaných rozhodnutí
vztahujících se i na dobu po 1. lednu 2011 se však bude přiměřeně postupovat podle Příkazu ministra školství,
mládeže a tělovýchovy č. 13/2008 i po jeho zrušení.
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Tento příkaz nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.
Přílohy:
1. Postup při přiznávání stipendií podle programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke
studijním a výzkumným pobytům v zahraničí“ (s přílohou obsahující vzory rozhodnutí)
2. Program „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke studijním a výzkumným pobytům v zahraničí“ (s přílohou obsahující přehled stipendijních míst podle platných mezinárodních smluv s výší stipendií)

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Mgr. Josef Dobeš v. r.
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Příloha č. 1 k Příkazu ministra školství,
mládeže a tělovýchovy č. 38/2010

Postup při přiznávání stipendií podle programu
„Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke studijním
a výzkumným pobytům v zahraničí“
1. Formulář žádosti o přiznání stipendia podle programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke studijním a výzkumným pobytům v zahraničí“ (dále jen „stipendijní program“) žadatelům poskytuje
a zveřejňuje ho na svých internetových stránkách Dům zahraničních služeb. Vyplněné žádosti shromažďuje,
kontroluje a eviduje Dům zahraničních služeb a přijímá a posuzuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) s ohledem na podmínky stanovené ustanoveními příslušných mezinárodních
smluv, kterými je Česká republika vázána.
2. Odbor mezinárodních vztahů ministerstva zajišťuje výběr stipendistů, případně ve spolupráci se zastupitelskými úřady příslušných států, a vypracovává návrhy na přiznání stipendia na základě výsledků výběru. Organizačně-technický servis spojený s výběrem stipendistů zajišťuje dle požadavků odboru mezinárodních
vztahů ministerstva Dům zahraničních služeb.
3. Úřední osobou oprávněnou vydávat rozhodnutí ministerstva o přiznání stipendia podle stipendijního programu je ředitel odboru mezinárodních vztahů.
4. Rozhodnutí o přiznání stipendia se vydávají podle vzorů uvedených v Příloze k tomuto postupu, která je jeho
nedílnou součástí; vyhotovují se v písemné formě v originálu, který zůstává součástí spisu založeného v dané
věci ministerstvem, a v jednom stejnopise, který se doručuje žadateli.
5. Odbor mezinárodních vztahů ministerstva vede evidenci rozhodnutí o přiznání stipendia.
6. Pokud se podstatně změní skutečnosti, jež byly rozhodující pro přiznání stipendia, nebo se zjistí, že byly
v žádosti uváděny nesprávné údaje, vydá ministerstvo další (změnové) rozhodnutí s jednacím číslem původního rozhodnutí, k němuž bude připojen kód tvořený písmenem Z a číslem změny. Dnem nabytí právní
moci tohoto dalšího (změnového) rozhodnutí zároveň zanikne nárok na stipendium přiznané původním rozhodnutím. Tato skutečnost bude ve výroku změnového rozhodnutí zmíněna ustanovením typu „Dnem nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí zaniká nárok na stipendium přiznané rozhodnutím ministerstva č.j. ..........
ze dne ..........“.
7. Pokud ministerstvo nerozhodne jinak, přiznané stipendium bude ministerstvo žadateli poukazovat v české
měně, a to bezhotovostním převodem na účet vedený v české měně u poskytovatele platebních služeb v České
republice označený žadatelem, jehož majitelem je žadatel nebo jeden z jeho rodičů, nebo na žádost žadatele
poštovním poukazem, zaslaným na adresu místa trvalého pobytu žadatele, případně na jeho adresu pro doručování. Výplata stipendií se provádí minimálně ve dvou splátkách, jestliže studijní nebo výzkumný pobyt
zasahuje do dvou kalendářních roků.
8. Ministerstvo zveřejňuje informaci o postupu při přiznávání stipendií ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Dům zahraničních služeb zveřejňuje informaci o postupu při přiznávání stipendií v Bulletinu Akademické informační agentury.
Příloha:
1. Vzor rozhodnutí č. 1 – kladné rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o žádosti o přiznání stipendia ke studijnímu nebo výzkumnému pobytu na vysoké škole v zahraničí na základě mezinárodní
smlouvy
2. Vzor rozhodnutí č. 2 – záporné rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o žádosti o přiznání stipendia ke studijnímu nebo výzkumnému pobytu na vysoké škole v zahraničí na základě mezinárodní smlouvy
3. Vzor rozhodnutí č. 3 – rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o rozkladu, kterým se potvr-
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zuje záporné rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o žádosti o přiznání stipendia ke
studijnímu nebo výzkumnému pobytu na vysoké škole v zahraničí na základě mezinárodní smlouvy
4. Vzor rozhodnutí č. 4 – rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o rozkladu, kterým se mění
záporné rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o žádosti o přiznání stipendia ke studijnímu nebo výzkumnému pobytu na vysoké škole v zahraničí na základě mezinárodní smlouvy
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Příloha

Vzor rozhodnutí č. 1 – kladné rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
o žádosti o přiznání stipendia ke studijnímu nebo výzkumnému pobytu na vysoké škole v zahraničí
na základě mezinárodní smlouvy

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
Č. j. .......... /..........
Počet listů: .........
ROZHODNUTÍ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, rozhodlo podle § 87
písm. o), § 91 odst. 6, § 105 a § 106 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, podle programu „Stipendia Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ke studijním a výzkumným pobytům v zahraničí“, vyhlášeného dne ............ pod
č.j. ............, a na základě ..........................., podepsané/podepsaného v ............ dne ............ [název mezinárodní
smlouvy a místo a datum jejího podpisu],
takto:
I.
(1) Žadateli, jímž je jediný účastník řízení ........................... [uvede se jméno/jména a příjmení], narozený/á
............ [uvede se den, měsíc a rok narození], ........................... [uvede se druh a adresa místa pobytu, popř. i adresa pro doručování], státní občan České republiky/státní příslušník ............ [uvede se název státu], se přiznává
podle programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke studijním a výzkumným pobytům
v zahraničí“, vyhlášeného dne ............ pod č. j. ............, stipendium
ve výši ............ Kč měsíčně
na dobu ............ měsíců
od ............ [uvede se den, měsíc a rok] do ............ [uvede se den, měsíc a rok]
k podpoře studia žadatele ve studijním programu/oboru .................... [uvede se program/obor studia] / k realizaci výzkumného pobytu v oboru ..................... na vysoké škole v ........................... [uvede se název státu studia/
/výzkumu].
(2) Plátcem stipendia je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1.
II.
(1) Přiznané stipendium bude Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy žadateli vyplácet v české měně,
a to bezhotovostním převodem na účet vedený v české měně u poskytovatele platebních služeb v České republice označený žadatelem, jehož majitelem je žadatel nebo jeden z jeho rodičů (číslo účtu: ......................), nebo
na žádost žadatele poštovním poukazem, zaslaným na adresu místa trvalého pobytu žadatele, případně na jeho
adresu pro doručování.
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(2) Výplata přiznaného stipendia se provádí minimálně ve dvou splátkách, jestliže studijní/výzkumný pobyt
zasahuje do dvou kalendářních roků.
III.
(1) Nárok na stipendium přiznané v bodu I zaniká a stipendium se nevyplácí
a) v době nepřítomnosti žadatele v zahraničí na území státu studijního/výzkumného pobytu, pokud tato nepřítomnost bude trvat nepřetržitě déle než 30 kalendářních dnů a nebude součástí plnění konkrétních studijních
nebo výzkumných povinností žadatelem mimo území státu studijního/výzkumného pobytu, a to počínaje
kalendářním měsícem, který následuje po měsíci, ve kterém žadatel dovrší lhůtu 30 kalendářních dnů nepřetržité nepřítomnosti na území státu studijního/výzkumného pobytu,
b) v době přerušení studijního/výzkumného pobytu, a to počínaje kalendářním měsícem, který následuje po
měsíci, ve kterém bude přerušení studijního/výzkumného pobytu žadatele zahájeno; přeruší-li však žadatel
studijní/výzkumný pobyt ze závažných zdravotních důvodů, poskytuje se stipendium v době přerušení studijního/výzkumného pobytu po dobu pracovní neschopnosti, pokud žadatel zůstane v zahraničí na území státu
studijního/výzkumného pobytu,
c) po ukončení studijního/výzkumného pobytu, a to od kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl studijní/výzkumný pobyt žadatele ukončen.
(2) Pokud je délka studijního/výzkumného pobytu žadatele v určitém kalendářním měsíci v zahraničí na
území státu studijního/výzkumného pobytu méně než 15 kalendářních dnů, vyplácí se mu na tento měsíc pouze
polovina částky měsíčního stipendia.
(3) Nárok na přiznané stipendium rovněž zaniká a stipendium se nevyplácí, pokud žadatel bez řádně zdůvodněné žádosti o odklad data nástupu ke studijnímu/výzkumnému pobytu, předložené Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy (odboru mezinárodních vztahů), do 30 kalendářních dnů ode dne ............ [datum nástupu
ke studijnímu/výzkumnému pobytu] nezahájí studijní/výzkumný pobyt, k jehož podpoře mu bylo stipendium
přiznáno.
(4) Nárok na přiznané stipendium žadateli rovněž zanikne dnem, kterým nabude právní moci další (změnové)
rozhodnutí o přiznání stipendia žadateli, jež Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy může vydat i z vlastního podnětu na základě změny skutečností, jež byly rozhodné pro posouzení původní žádosti o přiznání stipendia,
nebo na základě zjištění nesprávnosti údajů uváděných v původní žádosti.
(5) Bylo-li přiznané stipendium žadateli pro příslušný kalendářní měsíc nebo měsíce vyplaceno předem
a následně došlo k zániku nároku na vyplacení přiznaného stipendia nebo jeho části z důvodů uvedených v odstavcích 1 až 4, žadatel Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ﬁnanční částku přiznaného a vyplaceného
stipendia (nebo jeho části), na jehož vyplacení ztratil nárok, vrátí, a to do 30 kalendářních dnů ode dne zániku
nároku na stipendium.
Odůvodnění:
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
............................................................................. .
[Uvedou se důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán
řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal
s návrhy a námitkami účastníka a s jeho vyjádřením k podkladům rozhodnutí.
Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán prvního stupně účastníkovi řízení v plném rozsahu
vyhoví.]
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
spojení s § 105 zákona o vysokých školách rozklad, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
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Rozklad se podává u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, a rozhoduje
o něm ministr školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1.

V Praze dne ...........................

....................................... [podpis oprávněné úřední osoby]
....................................... [jméno, popřípadě jména, a příjmení oprávněné úřední osoby]
....................................... [funkce oprávněné úřední osoby]
L.S.

Účastník řízení:
.................................................................................. [jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, druh
a adresa místa pobytu, popř. i adresa pro doručování]

Vypraveno dne: ............................. [datum předání stejnopisu rozhodnutí k doručení podle § 19 správního řádu]
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Vzor rozhodnutí č. 2 – záporné rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
o žádosti o přiznání stipendia ke studijnímu nebo výzkumnému pobytu na vysoké škole v zahraničí
na základě mezinárodní smlouvy

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
Č. j. .......... /..........
Počet listů: .........
ROZHODNUTÍ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, rozhodlo podle § 87
písm. o), § 91 odst. 6, § 105 a § 106 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, podle programu „Stipendia Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ke studijním a výzkumným pobytům v zahraničí“, vyhlášeného dne ............ pod
č. j. ............, a na základě ..............., podepsané/podepsaného v ............ dne ............ [název mezinárodní smlouvy
a místo a datum jejího podpisu],
takto:
Žádost ze dne ............ o přiznání stipendia podle programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke studijním a výzkumným pobytům v zahraničí“, vyhlášeného dne ............ pod č.j. ............, podaná žadatelem, jímž je jediný účastník řízení ........................... [uvede se jméno/jména a příjmení], narozený/á ............
[uvede se den, měsíc a rok narození], ........................... [uvede se druh a adresa místa pobytu, popř. i adresa pro
doručování] státní občan České republiky/státní příslušník ............ [uvede se název státu], s e z a m í t á .
Odůvodnění:
Žadatel nebyl přijat zahraniční stranou – ...........................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ .
[Uvedou se důvody výroku rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich
hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníka a s jeho vyjádřením k podkladům rozhodnutí.]
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve spojení s § 105 zákona o vysokých školách rozklad, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Rozklad se podává u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, a rozhoduje o něm ministr školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1.

V Praze dne ....................
....................................... [podpis oprávněné úřední osoby]
....................................... [jméno, popřípadě jména, a příjmení oprávněné úřední osoby]
....................................... [funkce oprávněné úřední osoby]
L.S.
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Účastník řízení:
.................................................................................. [jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, druh
a adresa místa pobytu, popř. i adresa pro doručování]

Vypraveno dne: ............................. [datum předání stejnopisu rozhodnutí k doručení podle § 19 správního řádu]
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Vzor rozhodnutí č. 3 – rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy
o rozkladu, kterým se potvrzuje záporné rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
o žádosti o přiznání stipendia ke studijnímu nebo výzkumnému pobytu na vysoké škole v zahraničí
na základě mezinárodní smlouvy

Č. j. .......... /..........
Počet listů: .........
ROZHODNUTÍ
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, rozhodl podle § 105
a § 106 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 189/2008 Sb., na základě ........................... podepsané/podepsaného v ............
dne ............ [název mezinárodní smlouvy a místo a datum jejího podpisu], a podle § 152 odst. 2 a odst. 5 písm.
b) (a podle § 152 odst. 4 ve spojení s § 90 odst. 5) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, o rozkladu ze dne ............
podaném jediným účastníkem řízení, jímž je žadatel ........................... [uvede se jméno/jména a příjmení], narozený/á ............ [uvede se den, měsíc a rok narození], ........................... [uvede se druh a adresa místa pobytu,
popř. i adresa pro doručování], státní občan České republiky/státní příslušník ............ [uvede se název státu], proti
rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. ............ ze dne ............,
takto:
Rozklad ze dne ............, podaný žadatelem proti rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
č. j. ............ ze dne ............, jímž byla zamítnuta žádost žadatele ze dne ............ o přiznání stipendia podle
programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke studijním a výzkumným pobytům v zahraničí“, vyhlášeného dne ............ pod č. j. ............, s e z a m í t á a napadené rozhodnutí Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy č. j. ............ ze dne ............ se potvrzuje.
Odůvodnění:
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ .
[Uvedou se důvody výroku rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich
hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníka a s jeho vyjádřením k podkladům rozhodnutí.]
Poučení:
Toto rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu dále odvolat ani podat rozklad (§ 152 odst. 4 a § 91 odst. 1
správního řádu).

V Praze dne ....................
....................................... [podpis oprávněné úřední osoby]
....................................... [jméno, popřípadě jména, a příjmení oprávněné úřední osoby]
....................................... [funkce oprávněné úřední osoby]
L.S.
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Účastník řízení:
.................................................................................. [jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, druh
a adresa místa pobytu, popř. i adresa pro doručování]

Vypraveno dne: ............................. [datum předání stejnopisu rozhodnutí k doručení podle § 19 správního řádu]
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Vzor rozhodnutí č. 4 – rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy
o rozkladu, kterým se mění záporné rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
o žádosti o přiznání stipendia ke studijnímu nebo výzkumnému pobytu na vysoké škole v zahraničí
na základě mezinárodní smlouvy

Č. j. .......... /..........
Počet listů: .........
ROZHODNUTÍ
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, rozhodl podle § 87 písm.
o), § 91 odst. 6, § 105 a § 106 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, podle programu „Stipendia Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ke studijním a výzkumným pobytům v zahraničí“, vyhlášeného dne ............ pod
č. j. ............, a na základě ...................., podepsané/podepsaného v ............ dne ............ [název mezinárodní
smlouvy a místo a datum jejího podpisu], a podle § 152 odst. 2 a odst. 5 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, o rozkladu ze dne ............ podaném jediným účastníkem řízení, jímž je žadatel ........................... [uvede
se jméno/jména a příjmení], narozený/á ............ [uvede se den, měsíc a rok narození], ........................... [uvede
se druh a adresa místa pobytu, popř. i adresa pro doručování], státní občan České republiky/státní příslušník
................... [uvede se název státu], proti rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. ............
ze dne ............
takto:
Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. ............ ze dne ............, jímž byla zamítnuta
žádost žadatele ze dne ............ o přiznání stipendia podle programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ke studijním a výzkumným pobytům v zahraničí“, vyhlášeného dne ............ pod č. j. ............,
s e m ě n í tak, že:
I.
(1) Žadateli, jímž je jediný účastník řízení ........................... [uvede se jméno/jména a příjmení], narozený/á
............ [uvede se den, měsíc a rok narození], ........................... [uvede se druh a adresa místa pobytu, popř.
i adresa pro doručování], státní občan České republiky/státní příslušník ............ [uvede se název státu], se přiznává podle programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke studijním a výzkumným pobytům
v zahraničí“, vyhlášeného dne ............ pod č. j. ............, stipendium
ve výši ............ Kč měsíčně
na dobu ............ měsíců
od ............ [uvede se den, měsíc a rok] do ............ [uvede se den, měsíc a rok]
k podpoře studia žadatele ve studijním programu/oboru ............ [uvede se program/obor studia] / k realizaci
výzkumného pobytu v oboru ………… na vysoké škole v ........................... [uvede se název státu studia/výzkumu].
(2) Plátcem stipendia je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1.
II.
(1) Přiznané stipendium bude Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy žadateli vyplácet v české měně,
a to bezhotovostním převodem na účet vedený v české měně u poskytovatele platebních služeb v České republice
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označený žadatelem, jehož majitelem je žadatel nebo jeden z jeho rodičů (číslo účtu: ……………), nebo na žádost žadatele poštovním poukazem, zaslaným na adresu místa trvalého pobytu žadatele, případně na jeho adresu
pro doručování.
(2) Výplata přiznaného stipendia se provádí minimálně ve dvou splátkách, jestliže studijní/výzkumný pobyt
zasahuje do dvou kalendářních roků.
III.
(1) Nárok na stipendium přiznané v bodu I zaniká a stipendium se nevyplácí
a) v době nepřítomnosti žadatele v zahraničí na území státu studijního/výzkumného pobytu, pokud tato nepřítomnost bude trvat nepřetržitě déle než 30 kalendářních dnů a nebude součástí plnění konkrétních studijních
nebo výzkumných povinností žadatelem mimo území státu studijního/výzkumného pobytu, a to počínaje
kalendářním měsícem, který následuje po měsíci, ve kterém žadatel dovrší lhůtu 30 kalendářních dnů nepřetržité nepřítomnosti na území státu studijního/výzkumného pobytu,
b) v době přerušení studijního/výzkumného pobytu, a to počínaje kalendářním měsícem, který následuje po
měsíci, ve kterém bude přerušení studijního/výzkumného pobytu žadatele zahájeno; přeruší-li však žadatel
studijní/výzkumný pobyt ze závažných zdravotních důvodů, poskytuje se stipendium v době přerušení studijního/výzkumného pobytu po dobu pracovní neschopnosti, pokud žadatel zůstane v zahraničí na území státu
studijního/výzkumného pobytu,
c) po ukončení studijního/výzkumného pobytu, a to od kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl studijní/výzkumný pobyt žadatele ukončen.
(2) Pokud je délka studijního/výzkumného pobytu žadatele v určitém kalendářním měsíci v zahraničí na
území státu studijního/výzkumného pobytu méně než 15 kalendářních dnů, vyplácí se mu na tento měsíc pouze
polovina částky měsíčního stipendia.
(3) Nárok na přiznané stipendium rovněž zaniká a stipendium se nevyplácí, pokud žadatel bez řádně zdůvodněné žádosti o odklad data nástupu ke studijnímu/výzkumnému pobytu, předložené Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy (odboru mezinárodních vztahů), do 30 kalendářních dnů ode dne ............ [datum nástupu
ke studijnímu/výzkumnému pobytu] nezahájí studijní/výzkumný pobyt, k jehož podpoře mu bylo stipendium
přiznáno.
(4) Nárok na přiznané stipendium žadateli rovněž zanikne dnem, kterým nabude právní moci další (změnové)
rozhodnutí o přiznání stipendia žadateli, jež Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy může vydat i z vlastního podnětu na základě změny skutečností, jež byly rozhodné pro posouzení původní žádosti o přiznání stipendia,
nebo na základě zjištění nesprávnosti údajů uváděných v původní žádosti.
(5) Bylo-li přiznané stipendium žadateli pro příslušný kalendářní měsíc nebo měsíce vyplaceno předem
a následně došlo k zániku nároku na vyplacení přiznaného stipendia nebo jeho části z důvodů uvedených v odstavcích 1 až 4, žadatel Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ﬁnanční částku přiznaného a vyplaceného
stipendia (nebo jeho části), na jehož vyplacení ztratil nárok, vrátí, a to do 30 kalendářních dnů ode dne zániku
nároku na stipendium.
Poučení:
Toto rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu dále odvolat ani podat rozklad (§ 152 odst. 4 a § 91 odst. 1
správního řádu).

V Praze dne ....................

....................................... [podpis oprávněné úřední osoby]
....................................... ministr školství, mládeže a tělovýchovy
L.S.
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Účastník řízení:
.................................................................................. [jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, druh
a adresa místa pobytu, popř. i adresa pro doručování]

Vypraveno dne: ............................. [datum předání stejnopisu rozhodnutí k doručení podle § 19 správního řádu]
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Příloha č. 2 k Příkazu ministra školství,
mládeže a tělovýchovy č. 38/2010

Program
„Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke studijním
a výzkumným pobytům v zahraničí“
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy tímto podle § 91 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje tento
program „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke studijním a výzkumným pobytům v zahraničí“:
Článek I
Obecná ustanovení o programu
1. Cílem tohoto programu je podpořit prostřednictvím přiznávání stipendií studijní nebo výzkumné pobyty státních občanů České republiky, jakož i těch cizinců, kteří mají podle mezinárodních závazků České republiky
nárok na stejné právní postavení v oblasti poskytování stipendií jako státní občané České republiky, (dále jen
„občané“) na vysokých školách v zahraničí, uskutečňované na základě dvoustranných mezinárodních smluv,
jimiž je Česká republika vázána, na stipendijních místech, která jsou uvedena v Příloze, jež je nedílnou
součástí tohoto programu. Přehled stipendijních míst podle platných mezinárodních smluv a výše stipendií
uvedené v Příloze mohou být podle potřeby průběžně aktualizovány.
2. Tento program se vztahuje na přiznávání stipendií na dobu počínající nejdříve dnem 1. ledna 2011.
3. Poskytování stipendií ke studijním nebo výzkumným pobytům uskutečňovaným na základě mezinárodních
smluv se zpravidla řídí rovněž příslušnými mezinárodními závazky České republiky a vychází ze zásady reciprocity.
4. O přiznání stipendia podle tohoto programu mohou požádat občané starší 18 let, kteří splňují podmínky stanovené příslušnou mezinárodní smlouvou, jíž je Česká republika vázána, a Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy.
5. Uchazeči podávají žádost o přiznání stipendia na formuláři, který uchazečům poskytuje Dům zahraničních
služeb a který je rovněž zveřejněn na internetových stránkách Domu zahraničních služeb. Žádosti o přiznání
stipendia přijímá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Domu zahraničních služeb.
Termíny pro podání žádostí určuje odbor mezinárodních vztahů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
s výjimkou případů, kdy je stanoví příslušná mezinárodní smlouva.
6. Ustanovení tohoto programu se použijí, nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána,
jinak.
Článek II
Stipendium
1. Stipendium přiznané podle tohoto programu je ﬁnanční částka v české měně přiznaná na kalendářní měsíc.
Na přiznání stipendia není právní nárok.
2. Nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, jinak, stipendium činí nejméně součet
částky životního minima jednotlivce (částky potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních
potřeb jednotlivce) podle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších
předpisů, a 30 % částky měsíčních normativních nákladů na bydlení jednotlivce v Praze v bytě užívaném na
základě nájemní smlouvy stanovených pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory nařízením
vlády provádějícím zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a nejvýše
trojnásobek tohoto součtu.
3. Při stanovení výše stipendia přihlédne Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k poplatkům spojeným se
studijním nebo výzkumným pobytem v zahraničí a k výši úhrad za ubytování a stravování v místě studijního
nebo výzkumného pobytu. Výše stipendia je uvedena v Příloze.
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4. Stipendium je občanovi na dobu jeho studijního nebo výzkumného pobytu v zahraničí přiznáváno rozhodnutím a vypláceno v české měně, a to minimálně ve dvou splátkách, jestliže studijní nebo výzkumný pobyt
zasahuje do dvou kalendářních roků. Bankovní poplatky a jiné úhrady spojené se směnou stipendia na cizí
měnu nehradí plátce stipendia.
5. Přiznané stipendium nepřísluší a nevyplácí se občanovi v době jeho nepřítomnosti v zahraničí na území státu
studijního nebo výzkumného pobytu, pokud tato nepřítomnost trvá nepřetržitě déle než 30 kalendářních dnů
a není součástí plnění konkrétních studijních nebo výzkumných povinností občana mimo území státu studijního nebo výzkumného pobytu, a po dobu přerušení studijního nebo výzkumného pobytu občana, a to počínaje
kalendářním měsícem, který následuje po měsíci, ve kterém bylo přerušení studijního nebo výzkumného
pobytu občana zahájeno nebo ve kterém občan dovršil lhůtu 30 kalendářních dnů nepřetržité nepřítomnosti
v zahraničí na území státu studijního nebo výzkumného pobytu. Pokud délka studijního nebo výzkumného
pobytu občana v určitém kalendářním měsíci v zahraničí na území státu studia nebo výzkumu činí méně než
15 kalendářních dní, vyplácí se mu na tento měsíc pouze polovina částky přiznaného měsíčního stipendia.
Přeruší-li občan studijní nebo výzkumný pobyt ze závažných zdravotních důvodů, poskytuje se stipendium
v době přerušení studijního nebo výzkumného pobytu po dobu pracovní neschopnosti, pokud občan zůstává
v zahraničí na území státu studijního nebo výzkumného pobytu. Přiznané stipendium dále nepřísluší a nevyplácí se občanovi od kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl studijní nebo výzkumný
pobyt občana ukončen. Nárok na přiznané stipendium rovněž zaniká a stipendium se nevyplácí, pokud občan
bez řádně zdůvodněné žádosti o odklad data nástupu, předložené Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (odboru mezinárodních vztahů) ve stanovené lhůtě (tj. do 30 kalendářních dnů od data nástupu ke studijnímu nebo výzkumnému pobytu uvedeného v příslušném rozhodnutí o přiznání stipendia), nezahájí studijní
nebo výzkumný pobyt v zahraničí, k jehož podpoře mu bylo stipendium přiznáno.
6. Nárok na stipendium přiznané pravomocným rozhodnutím občanovi rovněž zaniká dnem, kterým nabude
právní moci další (změnové) rozhodnutí o přiznání stipendia danému občanu, vydané Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy i z vlastního podnětu na základě změny skutečností, jež byly rozhodné pro posouzení
původní žádosti o přiznání stipendia, nebo na základě zjištění nesprávnosti údajů uváděných v původní žádosti.
7. Plátcem stipendia je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
8. Bylo-li přiznané stipendium občanovi pro příslušný kalendářní měsíc nebo měsíce vyplaceno předem a následně došlo k zániku nároku na vyplacení přiznaného stipendia nebo jeho části z důvodu uvedeného v odstavci 5 nebo 6, občan Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ﬁnanční částku přiznaného a vyplaceného stipendia (nebo jeho části), na jehož vyplacení ztratil nárok, vrátí, a to do 30 kalendářních dnů ode dne
zániku nároku na stipendium.
Článek III
Přechodná ustanovení
1. Na rozhodování o přiznání stipendia na dobu předcházející 1. lednu 2011 se i po dni nabytí účinnosti tohoto
programu vztahuje program „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro studium v zahraničí“, vyhlášený ministrem školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j. 10 877/2008-10 dne 9. července 2008.
2. Osobám, kterým bylo pravomocným rozhodnutím vydaným podle dosavadního programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro studium v zahraničí“, vyhlášeného ministrem školství, mládeže
a tělovýchovy pod č.j. 10 877/2008-10 dne 9. července 2008, přiznáno stipendium i na dobu (nebo pouze na
dobu) po 31. prosinci 2010, bude i bez žádosti rozhodnutím vydaným podle tohoto programu přiznáno na
dobu po 31. prosinci 2010 stipendium podle tohoto programu; zároveň bude rozhodnuto o zániku nároku na
stipendium na dobu po 31. prosinci 2010, přiznané rozhodnutím vydaným podle dosavadního programu.
3. Žádosti o přiznání stipendia zároveň na dobu před 1. lednem 2011 i na dobu po 31. prosinci 2010, o nichž
nebylo před účinností tohoto programu pravomocně rozhodnuto, budou po dni nabytí účinnosti tohoto programu považovány za žádost o dvou samostatných nárocích, o nichž bude rozhodováno v samostatných řízeních,
s tím, že o přiznání stipendia na dobu předcházející 1. lednu 2011 bude rozhodováno podle programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro studium v zahraničí“, vyhlášeného ministrem školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j. 10 877/2008-10 dne 9. července 2008, a o přiznáni stipendia na dobu po
31. prosinci 2010 bude rozhodováno podle tohoto programu.
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Článek IV
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se program „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro studium v zahraničí“, vyhlášený ministrem školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j. 10 877/2008-10 dne 9. července 2008.
Článek V
Platnost a účinnost programu
Tento program nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

V Praze dne 7. prosince 2010.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Mgr. Josef Dobeš v. r.

Ukrajina

Ruská
federace

Rumunsko

Polská
republika

Maďarská
republika

Litevská
republika

Čínská
lidová
republika

Bulharská
republika

Brazílie

Stát
studia

30 měsíců

akademičtí pracovníci veřejných vysokých škol

studenti doktorských studijních programů veřejných vysokých škol

studenti bakalářských/magisterských studijních programů veřejných vysokých škol

27 měsíců

15 míst

36 měsíců

studenti doktorských studijních programů veřejných vysokých škol

účastníci letního jazykového kurzu

100 měsíců

3 měsíce

27 měsíců

30 měsíců

studenti bakalářských/magisterských studijních programů veřejných vysokých škol

akademičtí pracovníci veřejných vysokých škol

studenti doktorských studijních programů veřejných vysokých škol

studenti bakalářských/magisterských studijních programů veřejných vysokých škol

akademičtí pracovníci veřejných vysokých škol

studenti doktorských studijních programů veřejných vysokých škol

150 měsíců

27 měsíců

studenti doktorských studijních programů veřejných vysokých škol

studenti bakalářských a magisterských studijních programů veřejných vysokých škol

125 měsíců

studenti bakalářských/magisterských studijních programů veřejných vysokých škol

2–9 měsíců

1 měsíc

2–3 měsíce

do 9 měsíců

5 měsíců

1 měsíc

2–9 měsíců

nespeciﬁkováno

2–10 měsíců

do 9 měsíců

5–10 měsíců

7000 Kč

6200 Kč

5700 Kč

6700 Kč

6500 Kč

5700 Kč

8500 Kč

8000 Kč

7700 Kč

8500 Kč

8000 Kč

7700 Kč

8700 Kč

8500 Kč

7000 Kč

20 měsíců

studenti doktorských studijních programů veřejných vysokých škol

3–10 měsíců

6500 Kč

od 2 měsíců

20 měsíců

6500 Kč

6700 Kč

6500 Kč

8000 Kč

Výše měsíčního
stipendia

studenti bakalářských/magisterských studijních programů veřejných vysokých škol

10 měsíců

2–9 měsíců

2–10 měsíců

Délka jednoho
pobytu

7000 Kč

20 míst

27 měsíců

10 měsíců

Počet míst/měsíců
ročně

studenti doktorských studijních programů veřejných vysokých škol

studenti bakalářských/magisterských studijních programů veřejných vysokých škol

studenti doktorských studijních programů veřejných vysokých škol

studenti bakalářských/magisterských studijních programů veřejných vysokých škol

studenti doktorských studijních programů veřejných vysokých škol

Komu je pobyt určen

Příloha: přehled stipendijních míst podle platných mezinárodních smluv
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ČÁST OZNAMOVACÍ

Informace o statistickém zjišťování v roce 2011 – výkaz S 5-01 (Gesce ÚIV)
V souladu s vyhláškou č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky
a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol
a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ústav pro informace ve vzdělávání vzor formuláře výkazu o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách
a konzervatořích podle stavu k 31. 5. 2011 (S 5-01), který obsahuje údaje podle přílohy č. 2, čl. 8a uvedené
vyhlášky.
Agregované údaje předává právnická osoba vykonávající činnost střední školy nebo konzervatoře, s výjimkou
škol při zařízeních pro výkon ústavní či ochranné výchovy.
Výkaz bude odeslán příslušnému správnímu úřadu elektronicky po síti Internet na určený server do 10. června 2011.
Bližší informace včetně Pokynů a vysvětlivek k vyplnění výkazu budou zveřejněny na stránce www.uiv.cz
a na stránce http://delta.uiv.cz/vykazy/forma.asp
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S 5-01

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TċLOVÝCHOVY
Povinnost pĜedávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona þ. 561/2004 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Právnická osoba odešle výkaz (blíže viz Pokyny a vysvČtlivky)
po síti Internet na urþený server do 10. 6. 2011.

VÝKAZ
o pĜihlášených a pĜijatých uchazeþích
do 1. roþníku denní formy vzdČlávání
ve stĜedních školách a konzervatoĜích

Další pĜedkládací cesta je urþena metodickým návodem, který pro správní úĜady
vydal Ústav pro informace ve vzdČlávání.

podle stavu k 31. 5. 2011
Resortní identifikátor školy
(IZO)

Škola
Obec

PSý

Ulice

ýp.

II. Celkové poþty pĜihlášených a pĜijatých uchazeþĤ v 1. kole pĜijímacího
Ĝízení do 1. roþníku denní formy vzdČlávání
a

PĜihlášených

ýíslo
Ĝádku
b

Celkem
2

0201

z toho konali pĜijímací zkoušku
PĜijatých

0201a
0202

z toho odevzdali zápisový lístek 3)
z toho opČtovnČ uplatnili zápisový lístek 4)
z Ĝ. 0202 pĜijatých na základČ odvolání

0202a
0203
0204

3

) Uvede se poþet pĜijatých uchazeþĤ, kteĜí škole odevzdali zápisový lístek a
nepožádali o jeho zpČtné vydání.
4 Rozumí
4)
přijatí uchazeči,
již uplatnili
zápisový
lístek
jinévyžádali
škole, vyžádali
)
se uchazeþi,
kteĜí jižkteří
uplatnili
zápisový
lístek na
jiné na
škole,
si ho si ho
zpČt a znovu uplatnili v 1. kole pĜijímacího Ĝízení ve vykazující škole.

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis Ĝeditele školy:

Výkaz vyplnil (jméno, podpis):

Telefon (vþ. linky):
e-mail:































































c

Délka vzdČlávání

























d

Druh vzdČlávání


0121

e
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109
0110
0111
0112

celkem
2

dívky
3

Poþet pĜihlášených
ze sloupce 2

z 5.-8.r.ZŠ
4















































5

z 9.r.ZŠ


odjinud 2)
6



























konali
pĜijímací zkoušku
6a



























celkem
7



























dívky
8



























9



























Poþet pĜijatých
ze sloupce 7

z 5.-8.r.ZŠ

Obory vzdČlání s rĤznou délkou vzdČlávání se rozepíší do samostatných ĜádkĤ pro každou délku vzdČlávání.
1
) Rozumí se zkrácené studium pro získání stĜedního vzdČlání s výuþním listem a zkrácené studium pro získání stĜedního vzdČlání s maturitní zkouškou.
2
) Uvedou se žáci vČkovČ nezaĜaditelní do pĜedchozích sloupcĤ.
3
) Uvede se poþet pĜijatých uchazeþĤ, kteĜí škole odevzdali zápisový lístek a nepožádali o jeho zpČtné vydání.

Celkem





b

a



název

kód












ýíslo
Ĝádku
z 9.r.ZŠ
10



























odjinud 2)
11



























celkem
15



























dívky
16



























17



























18



























Odevzdali zápisový lístek 3)
ze sloupce 15

z 5.-8.r.ZŠ

Obory vzdČlání podle naĜízení vlády č.
þ. 211/2010
689/2004 Sb.,
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ

z 9.r.ZŠ

I. Uchazeþi pĜihlášení-pĜijatí v prvním kole pĜijímacího Ĝízení do 1. roþníku denní formy vzdČlávání (netýká se nástavbového studia ani zkráceného studia 1) )

odjinud 2)
19
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Informace o statistickém zjišťování v roce 2011 – výkaz S 53-01 (Gesce ÚIV)
V souladu s vyhláškou č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky
a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol
a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ústav pro informace ve vzdělávání vzor formuláře výkazu o zahájení povinné školní docházky v základní škole podle stavu k 28. únoru 2011, který obsahuje
údaje podle přílohy č. 2, čl. 13 uvedené vyhlášky.
Agregované údaje předává právnická osoba vykonávající činnost základní školy nebo základní školy speciální, s výjimkou škol při zdravotnických zařízeních a škol při zařízeních pro výkon ústavní či ochranné výchovy.
Školy, ve kterých neproběhl zápis do prvních ročníků, výkaz nepředávají.
Údaje o zahájení povinné školní docházky ve školním roce 2011/12 jsou uváděny podle stavu k 28. únoru 2011. Výkaz bude odeslán příslušnému správnímu úřadu elektronicky po síti Internet na určený server do
10. března téhož roku.
Bližší informace včetně Pokynů a vysvětlivek k vyplnění výkazu budou zveřejněny na stránce www.uiv.cz
a na stránce http://delta.uiv.cz/vykazy/forma.asp

0102b

0102c

0104

0105

0106

0107

1.1.2006 a pozdČji

1.9.2005 – 31.12.2005

1.9.2004 – 31.8.2005

1.9.2003 – 31.8.2004

1.9.2002 – 31.8.2003

31.8.2002 a dĜíve

0102

0102a

z toho po dodateþném

PĜicházejí po odkladu

b

0101

Poprvé u zápisu

a

ýíslo
Ĝádku

2

celkem
3

z toho
dívky
4

celkem
5

z toho
dívky

zapsaní

Ulice

Obec

Škola

5a

celkem
5b

z toho
dívky

pĜevedení na jinou
školu

6

celkem
7

z toho
dívky

s žádostí o odklad

ýp.

PSý

podle stavu k 28. 2. 2011

8

celkem

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis Ĝeditele školy:

) Organizace vyuþování na 1. stupni:

9

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

11

z toho
dívky

X

10

celkem

neuzavĜený zápis
5letých

plnotĜídní – 5
málotĜídní – 1
ZŠ speciální, ZŠ pro žáky se zdrav. postižením
–0
2
) Uvede se, zda je škola/pracovištČ školy samostatnČ zĜízena pro
žáky se speciálními vzdČlávacími potĜebami (= Z) nebo ne (= B)

1

z toho
dívky

Výkaz vyplnil (jméno, podpis):

E-mail:

Telefon (vþ. linky):

S 53-01
Resortní identifikátor práv. Resortní identifikátor školy ýíslo 1 2
) )
osoby (RED-IZO)
subjektu
(RED-IZO)
(IZO)
þásti

vzdČlávaní podle § 42
školského zákona

Výkaz o zahájení povinné školní
docházky v základní škole

Do sl. 2 a 3 se zahrnují všechny dČti, které se dostavily k zápisu v termínu vypsaném Ĝeditelem školy. NeuvádČjí se dČti, které se dostavily k zápisu na jinou školu a na vykazující školu byly pĜevedeny.
NeuvádČjí se ani dČti, které k 1. 9. nového školního roku nedosáhnou vČku 6ti let, dostavily se k zápisu, ale nebyly zapsány a nejedná se pĜitom o dČti uvedené ve sl. 10 a 11.
DČti uvedené ve sl. 2 a 3 se rozepíší ve sl. 4 až 11.
Do sl. 5a a 5b se uvedou dČti, které se sice dostavily k zápisu, ale byly pĜevedeny do jiné školy. Tyto dČti se neuvedou ve sl. 4 a 5.
Ve sl. 6 a 7 budou uvedeny dČti, u nichž Ĝeditel školy rozhodl o odkladu povinné školní docházky, dČti, jejichž zákonní zástupci žádost o odklad již podali, ale Ĝeditel školy dosud o odkladu nerozhodl, i
dČti, jejichž zákonní zástupci budou teprve žádat o odklad povinné školní docházky. Tyto dČti mohly být pĜijaty do pĜípravné tĜídy ZŠ nebo pĜípravného stupnČ ZŠ speciální. Zde uvedené dČti nebudou
zapoþteny ve sl. 4 a 5, 5a 5b, 8 a 9 ani 10 a 11.
Do sl. 10 a 11 se uvádČjí dČti, které k 1. 9. nového školního roku nedosáhnou vČku 6ti let a þekají na vyjádĜení poradenského zaĜízení.
V Ĝ. 0101 se uvedou i dČti, které byly poprvé u zápisu v minulém školním roce, ale nebyly pĜijaty nebo opustily školu z dĤvodu nízkého vČku (k
(k 11.9.9.2010
2010nedosáhly
nedosáhlyvČku
věku 66 let).
let).
Pro všechny Ĝádky: sl. 2 = sl. 4 + sl. 5a + sl. 6 + sl. 8+ sl. 10, sl. 3 = sl. 5 + sl. 5b + sl. 7 + sl. 9+ sl. 11
Pro všechny sloupce: Ĝ. 0101 + 0102 = Ĝ. 0102b + Ĝ. 0102c + Ĝ. 0104 + Ĝ. 0105 + Ĝ. 0106 + Ĝ. 0107, údaj v Ĝ. 0102a nesmí být vČtší než údaj v Ĝ. 0102

z Ĝ. 0101+0102
narození

zapisovaní

I. Poþty zapisovaných podle výsledku zápisu a podle vČku

VyplĖují všechny základní školy (vþ. základních škol speciálních), zapsané
do rejstĜíku škol a školských zaĜízení, pokud pĜijímají žáky do 1. roþníku
k plnČní povinné školní docházky. Netýká se škol pĜi zdravotnických zaĜízeních
ani škol pĜi zaĜízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy.

Právnická osoba odešle výkaz za školu (blíže viz Pokyny a vysvČtlivky)
po síti Internet na urþený server do 10. 3. 2011.

Povinnost pĜedávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona þ. 561/2004 Sb., ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ.
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0208

0209

0210

S více vadami

S vývoj. poruchami uþení

S vývoj. poruchami chování

Autisté

2

celkem
3

z toho
dívky

zapisovaní

4

celkem
5

z toho
dívky

zapsaní

5a

5b

6

7

z toho
dívky

celkem

z toho
dívky

celkem

s žádostí o odklad

pĜevedení na jinou
školu

9

X

8

z toho
dívky

X

celkem

vzdČlávaní podle § 42
školského zákona

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

0409

0410

S vývoj. poruchami chování

Autisté

3

z toho
dívky
4

celkem
5

z toho
dívky

Speciální tĜídy

Vyplní jen bČžné základní školy (bez ZŠ speciálních a ZŠ pro žáky se zdravotním postižením).

0407

0406

TČlesnČ postižení

0408

0405

S vadami Ĝeþi

S vývoj. poruchami uþení

0404

ZrakovČ postižení

S více vadami

0403

SluchovČ postižení

2

b

0402

a

MentálnČ postižení

celkem

ýíslo
Ĝádku

Individuální integrace

IV. Postižené dČti zapsané do ZŠ podle formy integrace

11

z toho
dívky

X

10

celkem

neuzavĜený zápis
5letých

Souþet údajĤ v Ĝ. 0402 až 0410 v sudých sloupcích se musí rovnat údaji
v Ĝ. 0101 + 0102, sl. 4, zmenšenému o poþet žákĤ bez postižení (Ĝ. 0201, sl. 4),
souþet údajĤ v Ĝ. 0402 až 0410 v lichých sloupcích se musí rovnat údaji
v Ĝ. 0101 + 0102, sl. 5, zmenšenému o poþet dívek bez postižení (Ĝ. 0201, sl. 5).
Pro každý Ĝádek: souþet údajĤ v sudých sloupcích se musí rovnat údaji ve sl. 4
v odpovídajícím Ĝádku v odd. II, souþet údajĤ v lichých sloupcích se musí
rovnat údaji ve sl. 5 v odpovídajícím Ĝádku v odd. II.

VysvČtlivky k odd. I. platí i zde. Do Ĝ. 0202 – 0210 se uvedou jen ty dČti, jejichž postižení bylo diagnostikováno pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálnČ pedagogickým
centrem.
Pro všechny Ĝádky: sl. 2 = sl. 4 + sl.5a + sl. 6 + sl. 8 + sl. 10, sl. 3 = sl. 5 + sl. 5b + sl. 7 + sl. 9 + sl. 11.
Pro všechny sloupce: souþet údajĤ v Ĝ. 0201 až 0210 = údaj v Ĝ. 0101 + 0102 v odpovídajícím sloupci.

0206

0207

TČlesnČ postižení

0204

0205

S vadami Ĝeþi

0203

SluchovČ postižení

ZrakovČ postižení

0202

MentálnČ postižení

b

0201

Bez postižení

a

ýíslo
Ĝádku

II. Poþty zapisovaných podle výsledku zápisu a podle postižení

strana 32
SEŠIT 1

SEŠIT 1

strana 33

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic
a učebních textů následující tituly:

pro základní vzdělávání:
Hicks, D., Littlejohn, A.: Primary Colours – Starter, 1, 2, 3, 4, 5
(učebnice + pracovní sešit)
Č.j.: 17690/2010-22, cena: 310 +210 Kč

23. 9. 2016

Cambridge

součást
ucelené řady

Mikulenková, H., Malý, R., Forman, M.: Slabikář
Č.j.: 17901/2010-22, cena: 98 Kč

5. 11. 2016

Prodos

součást
ucelené řady

Mikulenková, H., Malý, R.: Pracovní sešit 1–3, Písanka Cviky,
Písanka 1–3
Č.j.: 17901/2010-22, cena: 17 + 25 +25 + 17 + 19 Kč

5. 11. 2016

Prodos

součást
ucelené řady

Potůčková, J.: Český jazyk pro 4. ročník ZŠ (1., 2. díl), Pracovní sešit
(1., 2. díl), Čítanka pro 4. ročník ZŠ a Pracovní sešit
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 20019/2004-22)*
Č.j.: 24740/201-22, cena: 56 +39 + 100 + 42 Kč

8. 11. 2016

Studio 1+1

součást
ucelené řady

Wetz, B., Pye, D.: English Plus (učebnice + pracovní sešit)
Č.j.: 22752/2010-22, cena: 290 + 230 Kč

11. 11. 2016

Oxford

součást
ucelené řady

kol.: Školní atlas světa
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 21164/2004-22)*
Č.j.: 22327/2010-22, cena: 299 Kč

11. 11. 2016

Kartograﬁe
PRAHA

Neuner, G., Pilypaityté, L., Vincente, S., Cristache, C., Szakály, E.:
Deutsch.com, 2. díl (učebnice + pracovní sešit)
Č.j.: 22754/2010-22, cena: 310 + 300 Kč

16. 11. 2016

Hueber
Verlag

součást
ucelené řady

Hemzáčková, K.: Je nás pět
Č.j.: 17166/2010-27, cena: 96 Kč

16. 9. 2016

Parta

součást
ucelené řady

Fesslová, R., Horník, J.: Základy němčiny pro 2. stupeň základní
školy praktické, 2. díl (učebnice + pracovní sešit)
Č.j.: 22335/2010-28, cena: 94 + 75 Kč

1. 10. 2016

Parta

součást
ucelené řady

Valenta, M.: Základy angličtiny, 3. díly,
pro 2. stupeň základní školy praktické
(učebnice + pracovní sešit)
Č.j.: 20655/2010-28, cena: 89 + 70 Kč

1. 10. 2016

Parta

součást
ucelené řady

Gebhartová, V., Gregor, M.: Čítanka, 1., 2., 3. díl
pro 1. stupeň ZŠ praktické
Č.j.: 22606/2010-27, cena: 120 + 110 + 110 Kč

15. 10. 2016

Parta

součást
ucelené řady

pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

* 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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Vyberte si z nabídky věstníků a zpravodajů

Předpokládaná výše předplatného pro rok 2011 a periodicita distribuovaných věstníků a zpravodajů:
Předpokládaná
periodicita

Záloha
na předplatné

Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů
Energetický regulační věstník
Ústřední věstník ČR
Věstník Ministerstva zemědělství
Věstník Ministerstva zdravotnictví
Cenový věstník Ministerstva ﬁnancí
Finanční zpravodaj

4krát ročně
10krát ročně
7krát ročně
3krát ročně
10krát ročně
16krát ročně
6krát ročně

400 Kč
2600 Kč
450 Kč
200 Kč
1800 Kč
1600 Kč
650 Kč

Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

12krát ročně

600 Kč

Název věstníku, zpravodaje

Objednávky přijímá a vyřizuje:

SEVT, a. s., oddělení předplatného, Pekařova 4, 181 06 Praha 8 – Bohnice
Tel.: 283 090 354, 283 090 352 G Fax: 233 553 422 G e-mail: predplatne@sevt.cz
Obsahy věstníků a zpravodajů na www.sevt.cz

Oficiální distributor publikací Evropské unie a Úředního věstníku EU

www.sevt.cz www.ceskeskolstvi.cz www.dobryskolak.cz www.ceskeskolky.cz www.mapcentrum.cz
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Vydává: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – Redakce: Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, telefon 234 811 437 – Administrace: písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon: 283 090 352,
283 090 354, fax: 233 553 422, www.sevt.cz, e-mail: sevt@sevt.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a distribuuje Magnet Press Slovakia, s. r. o., P.O. Box 169, 830 00 Bratislava, tel./fax: (004212) 44 45 45 59, tel./fax: (004212) 44 45 46 28 – Předpokládané roční předplatné se stanovuje
za dodávku kompletního ročníku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Věstníku a pro tento rok 1. záloha činí 600 Kč –
Vychází měsíčně – Tiskne: Sprint Servis, Lovosická 31, Praha 9.

Distribuce: předplatné, jednotlivé částky na objednávku i za hotové – SEVT, a. s.,
Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon: 283 090 352, 283 090 254, fax:
233 553 422; drobný prodej v prodejnách SEVT, a. s. – Praha 4, Jihlavská 405,
tel./fax: 261 264 325 – Brno, Česká 14, tel./fax: 542 233 962 – Ostrava, Nádražní 29, tel./fax: 596 120 690 – České Budějovice, Česká 3, tel./fax: 387 319 045
a ve vybraných knihkupectvích. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé
částky jsou expedovány předplatitelům neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky
jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho
zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou
doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Lhůta pro uplatnění reklamací je stanovena na 15 dnů od
data rozeslání, po této lhůtě jsou reklamace vyřizovány jako běžné objednávky
za úhradu. V písemném styku vždy uvádějte IČ (právnická osoba), rodné číslo
bez lomítka (fyzická osoba) a kmenové číslo předplatitele. Podávání novinových zásilek povoleno ŘPP Praha č.j. 1172/93 ze dne 9. dubna 1993. Podávanie
novinových zásilek v Slovenskej republike povolené RPP Bratislava, pošta 12,
č. j. 445/94 zo dňa 27. 12. 1994.

