ŠKOLNÍ ROK
2013/2014

DŮLEŽITÁ DATA
A TERMÍNY

Organizace školního roku, kterou každoročně vyhlašuje MŠMT, se týká
ZŠ, SŠ, ZUŠ a konzervatoří
(vysoké školy si organizují řád a přijímačky každá jinak)
Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne ve všech
základních školách, středních školách, základních uměleckých školách
a konzervatořích v pondělí 2. září 2013.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2014.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno
v pátek 27. června 2014.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října
2013.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2013 a skončí
v neděli 5. ledna 2014.
Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2014.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2014.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny
takto:
Termín – okresy, obvody hl. města Prahy:
3. 2. – 9. 2. 2014
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem,
Chomutov, Most, Jičín,
Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
10. 2. – 16. 2. 2014
Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy,
Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy,
Ústí nad Orlicí, Ostrava-město
17. 2. – 23. 2. 2014
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín,
Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná

24. 2. – 2. 3. 2014
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk,
Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
3. 3. – 9. 3. 2014
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ,
Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové,
Teplice, Nový Jičín
10. 3. – 16. 3. 2014
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava,
Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek,
Náchod, Bruntál
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna a pátek
18. dubna 2014.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 28. června 2014 do neděle
31. srpna 2014.
Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne
v pondělí 1. září 2014.

PŘEDŠKOLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ:
Od 1. 9. 2012 platí pro mateřské školy tzv. Konkretizované
očekávané výstupy Rámcového vzdělávacího program pro předškolní
vzdělávání (KOV RVP PV), které jsou přílohou RVP PV. Tyto
konkretizované očekávané výstupy stanovují minimální úroveň znalostí
a dovedností, kterých by měly děti dosáhnout při vstupu do základního
vzdělávání. Učitelům v mateřských školách pomohou při naplňování
vzdělávacích cílů a mohou poskytnout oporu pro hodnocení dětí.
Zároveň byl vydán dokument „Desatero pro rodiče dětí předškolního
věku“ – pomůcka pro rodiče o dovednostech, znalostech
a schopnostech, kterých by mělo dítě dosahovat před vstupem do ZŠ.
Více informací ZDE
Novela školského zákona (zákon č. 472/2011 Sb.) omezuje bezúplatnost
posledního ročníku mateřské školy na 12 měsíců. Děti, kterým bude pro
školní rok 2013/14 povolen odklad školní docházky, budou mít
povinnost (v platnosti již od 1. 1. 2013) hradit úplatu ve výši stanovené
ředitelem mateřské školy. Více informací ZDE

ZÁKLADNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ:

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4
školského zákona
od 15. ledna do 15. února 2014.
Od 1. září 2013 nabývá účinnost upravený RVP ZV – kompletní text
upraveného RV ZV včetně dalších informací naleznete ZDE.
MŠMT s účinností od 1. září 2013 doplní Standardy pro základní
vzdělávání pro všechny vzdělávací obory. Konkretizují obsah
a náročnost závazných očekávaných výstupů a stanovují minimální
úroveň znalostí a dovedností, kterých by měli žáci dosáhnout na konci
1. a 2. stupně základního vzdělávání. Jsou připraveny pro 5. a 9. ročník.
Standardy pomohou učitelům při naplňování vzdělávacích cílů
a poskytnou oporu pro hodnocení žáků. Nyní platné standardy budou
upraveny a doplněny v souladu s upraveným RVP ZV.

Cizí jazyk:
Od 1. září 2013/2014 je Další cizí jazyk vymezen jako součást vzdělávací
oblasti Jazyka a jazyková komunikace. Škola zařazuje Další cizí jazyk
nejpozději od 8. Ročníku v minimální časové dotaci 6 hodin. Vzhledem
k posilování významu výuky cizích jazyků musí škola daných
6 disponibilních hodin využít pouze pro výuku Dalšího jazyka, jen
v odůvodněných případech (např. žáci se SVP, nedostatečné personální
a organizační zajištění výuky apod.) pro upevňování a rozvíjení Cizího
(prvního) jazyka. Na žáky 9. Ročníků se toto opatření ve školním roce
2013/14 nevztahuje. Více informací ZDE

Výuka dějin:
Doporučení MŠMT k výuce dějin 20. století – MŠMT reaguje na
současný nárůst extremistických a nedemokratických politických
tendencí a zároveň reaguje na aktuální a naléhavé požadavky
současnosti, charakterizované důrazem na vzdělávání žáků
v problematice moderních a zejména nejnovějších dějin.
Doporučení ZDE

Dopravní výchova
V RVP ZV byla rozšířena témata dopravní výchovy v několika
vzdělávacích oblastech a oborech. Metodická podpora k tomuto
rozšíření je k dispozici na webových stránkách Ministerstva dopravy ČR
Více ZDE a na metodickém portále www.rvp.cz Více ZDE

Ochrana člověka za běžných rizik
a mimořádných událostí
V RVP ZV byla rozšířena témata ochrany člověka za běžných rizik
a mimořádných událostí v několika vzdělávacích oblastech a oborech.
Metodická podpora k tomuto rozšíření je k dispozici na webových
stránkách Ministerstva vnitra ČR Více ZDE a na metodickém portále
www.rvp.cz Více ZDE

Obrana vlasti
Vzhledem ke zrušení povinné vojenské přípravy a nedostatečné
informovanosti občanů o jejich povinnostech týkajících se obrany vlasti,
bylo toto téma (v souladu s § 52 odst. 5 zákona č. 222/1999 Sb.,
o zajišťování obrany České republiky) začleněno do RVP ZV. Metodická
podpora a bližší informace lze najít na webových stránkách.
Více informací ZDE

Korupce
Z revize Strategie vlády v boji proti korupci na léta 2006 až 2011
vyplynul pro MŠMT úkol zapracovat problematiku boje s korupcí do
rámcových vzdělávacích programů (RVP). Úřad vlády (odbor pro
koordinaci boje s korupcí) bude spolugestorem tohoto úkolu
a v období 2013 – 2014 navrhovaná témata připraví komplexně pro
začlenění do všech vzdělávacích dokumentů v příštích letech.
Bližší informace na webových stránkách. Více informací ZDE

Finanční gramotnost
Do RVP ZV bylo začleněno téma finanční gramotnost za účelem
vybavení žáka takovými znalostmi, dovednostmi a hodnotovými
postoji, aby byl schopen v budoucnu finančně zabezpečit sebe a svou
rodinu a aktivně vystupovat na trhu finančních produktů a služeb.
Jako finančně gramotný občan by měl být schopen orientovat se
v problematice peněz a cen a měl by být schopen odpovědně spravovat
osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních
závazků s ohledem na měnící se životní situace. Metodická podpora je
k dispozici na webových stránkách. Více informací ZDE

1150. výročí příchodu slovanské
mise na Velkou Moravu
Rok 2013 je 1150. rokem od příchodu sv. Konstantina-Cyrila
a sv. Metoděje na Moravu. MŠMT doporučuje školám účast na
celonárodních aktivitách vzdělávacích a kulturních, zejména na
výtvarné, literární a historické soutěži pro žáky a na letních školách pro
učitele. Průběžné informace pro školy k cyrilometodějskému výročí jsou
zveřejňovány na stránkách MŠMT.

STŘEDNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ
A VZDĚLÁVÁNÍ
V KONZERVATOŘI:
Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře pro školní
rok 2014/2015 stanoví školský zákon a vyhláška č. 671/2004 Sb. (kterou
se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve
středních školách) ve znění pozdějších předpisů.
Snížení počtu podávaných přihlášek na dvě pro první kolo
přijímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých
uchazečů se vyhlašuji formou vydání seznamu přijatých uchazečů
(do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky,
v případě, že se přijímací zkoušky nekonají, se seznam vydá v prvním
kole do 30. 4. a v dalších kolech bez zbytečného odkladu). Rozhodnutí
o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Týká se i uchazečů o přijetí
do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia
i uchazečů podávajících přihlášky do oborů vzdělání s talentovou
zkouškou. Na základě žádosti lze uchazeči vydat potvrzení o přijetí.
Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu
zápisovým lístkem do
10 pracovních dnů. Zápisový lístek nebude předkládat uchazeč,
který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání. Lhůta pro
uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní
seznam přijatých uchazečů, den vyhlášení se do běhu lhůty
nezapočítává.

Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek
přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně.
Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje.
Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé
škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné.
Zápisový lístek u cizinců, kteří nejsou žáky ZŠ, vydává krajský úřad
příslušný nejen podle místa pobytu na území ČR, ale i případně podle
sídla školy, kam se cizinec jako uchazeč hlásí, pokud na území ČR
nepobývá.
Zkracuje se konec termínu pro přijímací zkoušky v prvním kole
přijímacího řízení na dřívější období, termín konání od 22. dubna
do 30. dubna pro všechny formy vzdělávání, aby nebyl duplicitní
s termíny zkoušek společné části maturitní zkoušky.
Umožňuje se, aby v nezbytných případech za uchazeče s nařízenou
ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou podal
přihlášku a odevzdal zápisový lístek místo zákonného zástupce
ředitel příslušného zařízení.
Podrobnější informace jsou uvedeny ZDE.

MATURITY – TERMÍNY
(ŠKOLNÍ ROK
2013/2014):
Povinné i nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky
konají žáci pouze v jedné úrovni obtížnosti, která odpovídá základní
úrovni obtížnosti podle katalogů požadavků.
Nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části určí ředitel
školy nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části
maturitní zkoušky.
Předsedy zkušebních maturitních komisí jmenuje příslušný krajský úřad
do konce února 2014, jmenování je platné pro daný kalendářní rok.
Místopředsedy a další členy zkušebních maturitních komisí jmenuje
ředitel školy do 31. března 2014 pro jarní zkušební období
a do 30. června 2014 pro podzimní zkušební období.
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV – Centrum) jmenuje
maturitního komisaře pro danou školu, pro jarní zkušební období do
28. února 2014 a pro podzimní zkušební období do 30. června 2014.
CZVV také jmenuje hodnotitele písemných prací pro zkušební předměty
cizí jazyk.
Zadavatele a hodnotitele ústní zkoušky společné části a hodnotitele
písemné práce z českého jazyka a literatury jmenuje ředitel školy
pro jarní a podzimní zkušební období nejpozději jeden měsíc před
termínem konání didaktických testů a písemných prací.
Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní
zkoušce podáním přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy, a to
nejpozději do 1. prosince 2013 pro jarní zkušební období a nejpozději
do 25. června 2014 pro podzimní zkušební období.
Žáci mají 5 vyučovacích dnů volna k přípravě na konání maturitní
zkoušky, termín stanoví ředitel školy.

JARNÍ ZKUŠEBNÍ
OBDOBÍ
Společná část maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části se konají v období
od 2. května do 15. května 2014. Konkrétní termíny konání
didaktických testů a písemných prací určí MŠMT nejpozději 1. září
2013 a jednotné zkušební schéma pro konání didaktických testů
a písemných prací určí do 31. prosince 2013.
Ústní zkoušky společné části se konají v období od 16. května
do 10. června 2014.
Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části stanoví ředitel školy
nejpozději dva měsíce před jejich konáním.
Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum ředitelům škol
prostřednictvím informačního systému Centra nejpozději 15. května
2014. Nejpozději následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je
ředitel školy zpřístupní žákům.
Ohodnocené písemné práce z českého jazyka a literatury předává
ředitel školy Centru prostřednictvím informačního systému Centra do
začátku konání ústních zkoušek společné části v příslušné třídě v jarním
zkušebním období a zároveň je bez zbytečného odkladu oznámí
žákům.
Centrum zpřístupní výsledky písemných prací z cizího jazyka řediteli
školy v jarním zkušebním období do začátku konání ústních zkoušek
společné části v příslušné třídě. Ředitel školy bez zbytečného odkladu
oznámí výsledky písemných prací žákům.

Profilová část maturitní zkoušky
Zkoušky profilové části všech forem se konají v období 16. května do
10. června 2014. Písemné zkoušky a praktické zkoušky profilové části
se mohou konat již od 1. dubna 2014. Konkrétní termíny zkoušek
stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním, a to
tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem společné
části.

Centrum zpřístupní výsledky celkového hodnocení nejpozději do
2 pracovních dnů od shromáždění výsledků maturitní zkoušky za
jednotlivou třídu řediteli školy prostřednictvím informačního systému
Centra.
Ředitel školy poté bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal
úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce.
Vysvědčení se zhotovuje prostřednictvím informačního systému Centra
na tiskopisu podle vyhlášky o některých dokladech o vzdělání. Centrum
zpřístupní protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka
řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra nejpozději
do 13. června 2014.
Ředitel školy předá žákovi protokol o výsledcích společné části
maturitní zkoušky žáka, protokol obdrží i žák, který se ke zkoušce
přihlásil a zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal.

PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ
OBDOBÍ
Společná část maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části se konají v období
od 1. září do 10. září 2014. Konkrétní termíny konání didaktických
testů a písemných prací určí MŠMT do 31. ledna 2014 a jednotné
zkušební schéma pro konání didaktických testů a písemných prací určí
do 15. srpna 2014; tyto údaje zveřejní MŠMT způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
Ústní zkoušky společné části se konají v období od 11. září do 19. září
2014. Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části stanoví ředitel
školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním.
Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum ředitelům škol
prostřednictvím informačního systému nejpozději 10. září 2014.
Následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitel kmenové
školy zpřístupní žákům. Ohodnocené písemné práce z českého jazyka
a literatury předává ředitel školy Centru prostřednictvím informačního
systému do 13. září. Centrum zpřístupní výsledky písemných prací

z cizího jazyka řediteli školy do 3 pracovních dnů od shromáždění
hodnocení všech písemných prací z cizího jazyka žáků příslušné třídy.
Ředitel kmenové školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky
písemných prací z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka žákům.

Profilová část maturitní zkoušky
Zkoušky profilové části všech forem se konají v období od 1. září
do 19. září 2014. Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy
nejpozději dva měsíce před jejich konáním, a to tak, aby se
nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem společné části.
Centrum zpřístupní výsledky celkového hodnocení nejpozději do
2 pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka řediteli
školy. Ředitel školy poté bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který
vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní
zkoušce.
Vysvědčení se zhotovuje prostřednictvím informačního systému
Centra na tiskopisu podle vyhlášky o některých dokladech o vzdělání.
Centrum zpřístupní protokol o výsledcích společné části maturitní
zkoušky žáka řediteli školy nejpozději do 2 pracovních dnů od
shromáždění výsledků jednotlivého žáka. Ředitel školy předá žákovi
protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka, protokol
obdrží i žák, který se ke zkoušce přihlásil a zkoušku nebo dílčí zkoušku
nekonal.
Komplexní informace o maturitní zkoušce naleznete také
na webových stránkách ZDE.

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
(NZZ) – TERMÍNY
(ŠKOLNÍ ROK
2013/2014):
Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně
středního vzdělání, se konají v červnu 2014 v termínech stanovených
ředitelem školy.
Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně
středního vzdělání s výučním listem, se konají v červnu 2014
v termínech stanovených ředitelem školy. V oborech vzdělání, kde
praktická zkouška trvá 2 až 4 týdny, může ředitel školy stanovit termín
závěrečné zkoušky od 20. května 2014. Termín praktické zkoušky
před 20. květnem může ředitel školy stanovit po dohodě s MŠMT.
Ředitel školy může stanovit jiný termín závěrečné zkoušky v případě
ukončování vzdělávání v rámci rekvalifikace podle zvláštního právního
předpisu.
Předsedy zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky jmenuje do konce
února 2014 krajský úřad, jmenování je platné pro daný kalendářní rok
i pro opravné zkoušky a náhradní zkoušky. Místopředsedy a další členy
zkušebních komisí jmenují ředitelé škol do 17. března 2014.
V průběhu března 2014 budou zpřístupněna všem školám jednotná
zadání nové závěrečné zkoušky prostřednictvím webového portálu
informačního systému Nové závěrečné zkoušky 2 (NZZ_2)
http://www.nuv.cz/nzz2. Jednotná zadání budou sestavena pro nové
i dobíhající obory vzdělání kategorie H i E. Každá škola získá přístup
k jednotným zadáním pro obory vzdělání, které má zapsány v rejstříku
škol. Školy, které dosud jednotná zadání nevyužívaly a mají o jejich
využití zájem, získají přístupové údaje od Národního ústavu pro
vzdělávání. Více ZDE (Přístupové údaje, které již škola obdržela ve
školním roce 2011/2012 či 2012/2013, platí i pro tento školní rok.)
Po přihlášení do systému si škola stáhne jednotná zadání a ředitel školy
rozhodne, zda je škola využije celá, zčásti, nebo je nevyužije vůbec.

Prostřednictvím informačního systému si škola upraví jednotné zadání
pro daný obor do ucelené podoby, která jí bude vyhovovat.
To znamená, že v souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb. vybere a označí
potřebný počet témat písemné, praktické a ústní zkoušky, která žákům
chce zadat, a v NÚV se následně vygeneruje jednotné zadání
přizpůsobené dané škole. Podrobné informace najdou školy ZDE

ABSOLUTORIA
V KONZERVATOŘI –
TERMÍNY (ŠKOLNÍ ROK
2013/2014):
Při absolutoriu v konzervatoři se obhajoba absolventské práce,
teoretická zkouška z odborných předmětů, zkouška z cizího jazyka
nebo zkouška z umělecko-pedagogické přípravy koná v červnu 2014
v termínech stanovených ředitelem školy. Téma absolventského výkonu
a téma absolventské práce stanoví žákovi ředitel školy nejpozději
6 měsíců před zahájením konání absolutoria v konzervatoři.
Absolventský výkon se může konat nejdříve od 10. února příslušného
školního roku.
V případě, že koná ve stejném ročníku maturitní zkoušku
i absolutorium, může ředitel školy rozhodnout o konání absolutoria
i v období od 1. do 31. července 2014.
Předseda a členové zkušební komise pro absolutorium v konzervatoři
jsou jmenováni nejpozději do 5. února 2014. Předsedu jmenuje
krajský úřad, ostatní členy komise ředitel školy. Jmenování se vztahuje
i na náhradní zkoušky a opravné zkoušky.

VYŠSÍ ODBORNÉ
VZDĚLÁVÁNÍ:
Termín, obsah a formu přijímací zkoušky, pokud se koná, stanoví ředitel
školy. Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se konají
nejdříve 2. června. Ředitel školy může po ukončení prvního kola
přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění
předpokládaného stavu studentů. Poslední kolo přijímacího řízení se
uskuteční nejpozději do 30. září.
Podle § 97 odst. 1 školského zákona se uchazeč stává studentem vyšší
odborné školy dnem zápisu ke vzdělávání. Uchazeči se zapisují ve lhůtě
stanovené vyšší odbornou školou, nejpozději však do 30. září.

Ukončování vzdělávání ve vyšších
odborných školách:
Neprospěl-li student z některé zkoušky nebo neobhájil-li absolventskou
práci, může konat opravnou zkoušku z dané zkoušky nebo obhájit
absolventskou práci do 6 měsíců od řádného termínu absolutoria.
Opravnou zkoušku nebo opravnou obhajobu absolventské práce je
možné konat nejvýše dvakrát.

VYSOKÉ ŠKOLY –
PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ
KE STUDIU NA VŠ
V AKADEMICKÉM
ROCE 2014/2015:
Zákon o vysokých školách ukládá vysokým školám a fakultám zveřejnit
na úřední desce vysoké školy nebo fakulty veškeré informace
o přijímacím řízení v dostatečném časovém předstihu (nejméně
čtyřměsíčním). V případě nově akreditovaných studijních programů se
oznámení lhůty podání přihlášek ke studiu těchto programů zkracuje
na jeden měsíc.
Informace o přijímacím řízení a studiu jsou především umístěny na
webových stránkách jednotlivých VŠ, jejich seznam je umístěn na
webové stránce MŠMT, včetně odkazů na jejich vlastní webové stránky.
Více ZDE

JAZYKOVÉ
VZDĚLÁVÁNÍ:
Termíny státních jazykových zkoušek pro školní rok 2013/2014 jsou
stanoveny pro všechny jazyky takto:
Podzimní termíny:
základní
15. listopadu 2013
13.30 hod.
všeobecná
22. listopadu 2013
13.30 hod.
Jarní termíny:
základní
16. května 2014
13.30 hod.
všeobecná
23. května 2014
13.30 hod.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ
VZDĚLÁVÁNÍ:
Ve školním roce 2013/2014 se v základních uměleckých školách vyučuje
v 1. a 2. ročnících studia I. a II. stupně podle ŠVP připravených podle
Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké
vzdělávání (RVP ZUV).
Zavedení výuky podle ŠVP není možné učinit plošně, tj. ve všech
ročnících zároveň. Manuál k tvorbě ŠVP ZUV a další informace
naleznete na webových stránkách. Více ZDE Informace k metodické
podpoře pedagogů základních uměleckých škol v oblasti řízení
zavádění ŠVP jsou uvedeny na webových stránkách. Více ZDE
V ročnících, v nichž se zatím podle ŠVP vytvořeného podle RVP ZUV
nevyučuje, se poskytuje vzdělávání podle dosavadních učebních
dokumentů.

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ
A ŽÁKŮ SE
SPECIÁLNÍMI
VZDĚLÁVACÍMI
POTŘEBAMI:
Inkluzívní vzdělávání je zaměřeno tak, aby byly ve školách
vytvořeny podmínky pro všechny děti, žáky a studenty, tedy také
pro děti, žáky a studenty se zdravotním a sociálním znevýhodněním
a zdravotním postižením.
Součástí ŠVP musí být zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami (SVP).
Na podporu inkluze MŠMT průběžně vyhlašuje rozvojové a dotační
programy:

Podpora financování asistentů pedagoga pro žáky se sociálním
znevýhodněním
Podpora inkluzívního vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
Podpora integrace romské komunity
Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ a studentů VOŠ
Více informací ZDE
V souladu s inkluzívními trendy v českém školství MŠMT doporučuje
respektovat novely vyhlášek č. 72/2005 Sb. a č. 73/2005 Sb.
Vyhláška č. 116/2011 Sb. upravuje některé formulace stávající právní
úpravy (vyhlášky č.72/2005 Sb.) a doplňuje chybějící ustanovení
vymezující pravidla pro poskytování poradenských služeb, a to
tak, že se tato vyhláška stává jedním z opatření k výkonu rozsudku
Evropského soudu pro lidská práva ve věci č. 57325/00 D. H. a ostatní
proti ČR
MŠMT vypracovalo „Aktualizovaný akční plán k výkonu rozsudku
D. H. a ostatní proti České republice“. Podle tohoto plánu budou
zavedena opatření, která efektivním způsobem zabrání jakýmkoliv
cestám možné segregace a umožní přísnější kontrolu a metodické
vedení na všech stupních poradenského, rozhodovacího a výkonného
procesu. Všem žákům bez rozdílu musí být zajištěn rovný přístup
ke vzdělání tak, jak ho garantuje Ústava ČR i školské zákony.

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM:
Vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením (dále jen
žáků) je v souladu s vyhláškou č. 73/2005 Sb. a v souladu se
vzdělávacími potřebami žáků a požadavky zákonného zástupce
zajišťováno formou individuální integrace, resp. skupinové integrace
ve třídě samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením nebo
ve škole, která je samostatně zřízena pro žáky se zdravotním
postižením, případně kombinací uvedených forem.
Prioritní formu představuje forma inkluzívního vzdělávání se
zajištěním vyrovnávacích a podpůrných opatření podle vyhlášky
č. 73/2005 Sb.
Vyhláška č. 147/2011 Sb. (která měnila vyhlášku č.73/2005 Sb.)
vyloučila v novém znění možnost vzdělávání žáka bez zdravotního
postižení ve třídě s žáky se zdravotním postižením (s výhradou
krátkodobého a výjimečného pobytu ve specifických případech).
Zároveň tato novela jednoznačně vyloučila možnost žáka bez
zdravotního postižení se vzdělávat podle vzdělávacího programu pro
vzdělávání žáků se zdravotním postižením

DALŠÍ INFORMACE:
Platný seznam učebnic a učebních textů, kterým byla udělena
schvalovací doložka MŠMT. Více ZDE
Poradenství ve školách a školských poradenských zařízeních –
Vyhláškou č. 116/2011 Sb. se od 1. září 2011 doplňují pravidla pro
poskytování poradenských služeb (novela vyhlášky č. 72/2005 Sb.,
o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních)
Prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže – MŠMT
podporuje efektivní programy zaměřené na prevenci rizikového
chování ve školách a školských zařízeních. Více ZDE
Rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích –
Excelence středních škol 201 – základním cílem programu je
podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky na
středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků:
Střední školy si žádost vygenerují v termínu 30. 9. – 25. 10. 2013
z elektronického systému obsahujícího výsledkové listiny. Více ZDE
V souladu s vyhláškou evidenci úrazů dětí, žáků a studentů mají školy
povinnost zasílat záznamy o úrazu a vyrozumění o aktualizaci
záznamů o úrazu v elektronickém formuláři. Více ZDE
Medaili MŠMT uděluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy
jedenkrát ročně u příležitosti Dne učitelů 28. března. Lhůta pro podání
návrhů MŠMT je nejpozději do 31. ledna příslušného kalendářního
roku, návrhy lze podávat celý rok – statut Medaile MŠMT. Více ZDE

Příloha č. 1 – Časový harmonogram
školního roku 2013/2014
(v harmonogramu nejsou uvedeny termíny, které se týkají organizace školního
roku a jsou uvedeny v části 1.1)
měsíc
srpen

září

říjen

listopad

prosinec

leden

den
do 15.

činnost
Maturitní zkouška – MŠMT určí jednotné zkušební
schéma pro konání didaktických
testů a písemných prací (podzimní období)
1. – 20.
Maturitní zkouška – podzimní zkušební období
do 1.
Maturitní zkouška – MŠMT určí termíny konání
didaktických testů a písemných prací
(společná část, jarní období)
30.
Termín pro sběr dat ze školních matrik
do 30.
Podání žádosti o zápis školy nebo školského zařízení
do rejstříku škol krajskému úřadu
do 30.
VOŠ – poslední kolo přijímacího řízení
do 30.
VOŠ – zápis uchazečů o studium
1.
Mládež v akci – uzávěrka pro podání projektů
do 31.
Přijímací řízení SŠ – ředitel školy vyhlásí 1. kolo do
oborů vzdělání s talentovou zkouškou
15.
Termín státní jazykové zkoušky (základní)
22.
Termín státní jazykové zkoušky (všeobecná)
do 30.
Přijímací řízení SŠ – odevzdání přihlášky do oborů
vzdělání s talentovou zkouškou
do 30.
Podání žádosti o zápis do rejstříku škol a školských
zařízení krajským úřadem na MŠMT
do 2.
Maturitní zkouška – odevzdání přihlášky k MZ,
opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce (jarní období)
do 13.
Školní cena Fair play – zaslání návrhu na udělení ceny
MŠMT
do 31.
Maturitní zkouška – MŠMT určí jednotné zkušební
schéma pro konání didaktických
testů a písemných prací (společná část, jarní období)
2. – 15.
Přijímací řízení SŠ – talentové zkoušky do oboru
vzdělání s talentovou zkouškou
15. – 31.
Přijímací řízení – talentová zkouška v konzervatoři
15.1. – 15.2. Zápis do 1. ročníku ZŠ
do 31.
Maturitní zkouška – MŠMT určí termíny konání
didaktických testů a písemných prací
(společná část, podzimní období)

od 20.

červen

od 2.
do 13.
do 25.
do 30.

do 30.

červenec

1. – 30.
1. – 30.
1. – 31.

srpen

do 15.

září

1. – 19.
1. – 10.
11. – 19.
do 10.
do 30.
do 30.

Závěrečná zkouška – stanovení termínu pro konání
závěrečné zkoušky v oborech
vzdělání, kde trvá 2-4 týdny
VOŠ – 1. kolo přijímacího řízení
Maturitní zkouška – zpřístupnění protokolu
o výsledcích společné části, CZVV
Maturitní zkouška – odevzdání přihlášky k MZ, opravné
zkoušce nebo náhradní zkoušce (podzimní období)
Maturitní zkouška – jmenování místopředsedy a členů
zkušebních maturitních komisí
ředitelem školy (pro podzimní období)
Maturitní zkouška – jmenování maturitního komisaře,
CZVV (pro podzimní zkušební období)
Závěrečná zkouška – konání závěrečných zkoušek
Absolutorium v konzervatoři – konání absolutorií
Absolutorium v konzervatoři – v případě, že je ve
stejném ročníku konána maturitní
zkouška i absolutorium
Maturitní zkouška – MŠMT určí jednotné zkušební
schéma pro konání didaktických
testů a písemných prací (podzimní období)
Maturitní zkouška – podzimní zkušební období
Maturitní zkouška, společná část – didaktické testy
a písemné práce
Maturitní zkouška, společná část – ústní zkoušky
Maturitní zkouška – zpřístupnění výsledků didaktických
testů ředitelům škol, CZVV
VOŠ – poslední kolo přijímacího řízení
VOŠ – zápis uchazečů o studium

do 31.

únor

březen

duben

květen

Přijímací řízení SŠ – ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s
výjimkou oborů vzdělání
s talentovou zkouškou)
do 31.
Termín pro podání návrhu na udělení medaile MŠMT
1.
Mládež v akci – uzávěrka pro podání projektů
do 5.
Absolutorium v konzervatoři – jmenování předsedy
a členů zkušební komise
do 28.
Maturitní zkouška – jmenování maturitního komisaře,
CZVV (jarní období)
do 28.
Maturitní zkouška – jmenování předsedy zkušebních
maturitních komisí krajským úřadem
do 28
Závěrečná zkouška – jmenování předsedy zkušebních
komisí krajským úřadem
do 17.
Závěrečná zkouška – jmenování místopředsedy
a dalších členů zkušebních komisí ředitelem školy
do 15.
Přijímací řízení SŠ – odevzdání přihlášky do denní
formy vzdělávání řediteli střední školy
do 20.
Přijímací řízení SŠ – odevzdání přihlášky do jiné než
denní formy vzdělávání řediteli střední školy
do 31.
Maturitní zkouška – jmenování místopředsedy a členů
zkušebních maturitních komisí ředitelem školy
(jarní období)
31.
Termín pro sběr dat ze školních matrik
1. – 31.
Závěrečná zkouška – zpřístupnění jednotných zadání
od 1.
Maturitní zkouška, profilová část – písemné a praktické
zkoušky (jarní zkušební období)
22. – 30.
Přijímací řízení SŠ – konání přijímacích zkoušek
do 1. ročníku
30.
Přijímací řízení SŠ – vydání seznamu přijatých uchazečů
v případě, že se přijímací zkoušky nekonají
1.
Mládež v akci – uzávěrka pro podání projektů
2.5. – 10. 6. Maturitní zkouška – jarní zkušební období
2. – 15.
Maturitní zkouška, společná část – didaktické testy
a písemné práce
do 15.
Maturitní zkouška – zpřístupnění výsledků didaktických
testů ředitelům škol, CZVV
16. – 10. 6. Maturitní zkouška – profilová část, ústní zkoušky
a obhajoby maturitních prací
16. – 10. 6. Maturitní zkouška, společná část – ústní zkoušky
16.
Termín státní jazykové zkoušky (základní)
23.
Termín státní jazykové zkoušky (všeobecná)

