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SEŠIT 2

Č Á S T N O R M AT I V N Í
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Č.j.: 23 304/2007-10
V Praze dne 18. prosince 2007

Příkaz
Ministra školství, mládeže a tělovýchovy
č. 42/2007
k přiznávání stipendií podle programu
„Stipendia Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy na podporu studia cizinců na
veřejných vysokých školách v České republice“
I. náměstkyni ministra
náměstkům ministra
vrchním ředitelům
ředitelům odborů
vedoucím samostatných oddělení
ředitelce Domu zahraničních služeb MŠMT
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
I. s t a n o v í m
postup, který je uveden v příloze č. 1 tohoto příkazu, při přiznávání stipendií podle programu „Stipendia
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu studia cizinců na veřejných vysokých školách
v České republice“, jenž je nedílnou součástí tohoto
příkazu a je uveden v jeho příloze č. 2, a vzory rozhodnutí, které jsou nedílnou součástí tohoto příkazu a jsou
uvedeny v jeho přílohách č. 3 až 7;
II. z ř i z u j i při odboru mezinárodních vztahů
„Komisi pro vládní stipendia“ jako poradní orgán
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy;
III. u k l á d á m řediteli odboru mezinárodních
vztahů
a) zabezpečit agendu přípravy podkladů pro jednání
rozkladové komise a sepisování záznamů ze zasedání a protokolů o hlasování protokolů 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;

b) zveřejnit stipendijní program uvedený v bodu I prostřednictvím zastupitelských úřadů České republiky
a ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy;
c) zajistit přiznávání stipendií podle stipendijního
programu, uvedeného v bodu I, podle stanoveného
postupu;
d) vydávat rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy o přiznání stipendií podle programu
„Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu studia cizinců na veřejných vysokých školách v České republice“ pro dobu po 31.
prosinci 2007 a jménem ministra školství, mládeže
a tělovýchovy průběžně aktualizovat přehled stipendijních míst podle mezinárodních smluv a zveřejňovat jej,
e) vydat statut a jednací řád Komise pro vládní stipendia a jmenovat a odvolávat její členy;
IV. z r u š u j i
Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
č. 7/2005 k přiznávání stipendií podle programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu studia cizinců na veřejných vysokých
školách v České republice na základě mezinárodních
smluv, kterými je Česká republika vázána, nebo usnesení vlády České republiky“, čj. 14 375/2005-61 ze
dne 7. května 2005; s tím že ve věcech řízení, týkajících se přiznání stipendia pro dobu před 1. lednem
2008 na podporu studia cizinců na veřejných vysokých
školách v České republice na základě mezinárodních
smluv, kterými je Česká republika vázána, nebo v rámci zahraniční rozvojové pomoci České republiky, se
však bude přiměřeně postupovat podle Příkazu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 7/2005 i po
jeho zrušení.
Tento příkaz nabývá platnosti a účinnosti dnem
1. ledna 2008.
Mgr. Ondřej Liška
ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Přílohy:
1. Postup při přiznávání stipendií podle programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu studia cizinců na veřejných vysokých
školách v České republice“
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2. Program „Stipendia Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy na podporu studia cizinců na veřejných vysokých školách v České republice“
3. Vzor rozhodnutí č. 1 – přiznání stipendia příslušníkovi krajanské komunity přijatému na základě příslušného usnesení vlády České republiky ke studiu
v programu celoživotního vzdělávání nebo cizinci
přijatému na základě mezinárodní smlouvy ke studiu v programu celoživotního vzdělávání
4. Vzor rozhodnutí č. 2 – přiznání stipendia příslušníkovi krajanské komunity přijatému na základě příslušného usnesení vlády České republiky ke studiu
ve studijním programu uskutečňovaném v českém
jazyce nebo cizinci přijatému na základě mezinárodní smlouvy ke studiu ve studijním programu
uskutečňovaném v českém jazyce

Příloha č. 1 Příkazu ministra školství,
mládeže a tělovýchovy č. 42/2007
Postup při přiznávání stipendií podle programu
„Stipendia Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy na podporu studia cizinců
na veřejných vysokých školách
v České republice“
1. Formulář žádosti o přiznání stipendia podle programu
„Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu studia cizinců na veřejných vysokých školách v České republice“ (dále jen „stipendijní
program“) žadatelům poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále
jen „ministerstvo“) prostřednictvím zastupitelských
úřadů České republiky a zveřejňuje ho na internetových stránkách Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „Dům
zahraničních služeb“) a na internetových stránkách
ministerstva. Žádosti přijímá a posuzuje ministerstvo s ohledem na podmínky stanovené ustanoveními
příslušných mezinárodních smluv, kterými je Česká
republika vázána, nebo dispozice k udělení stipendií vlády České republiky, jež se poskytují v rámci
zahraniční rozvojové pomoci České republiky, nebo
s ohledem na podmínky stanovené příslušným usnesením vlády o poskytování stipendií příslušníkům
krajanských komunit. Na údaje uvedené v žádosti se
vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Na základě pokynu odboru mezinárodních vztahů
projednává Dům zahraničních služeb žádosti s veřej-
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5. Vzor rozhodnutí č. 3 – přiznání stipendia ke studiu
v jazykové a odborné přípravě uskutečňované Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze – případ zahraniční rozvojové pomoci
uskutečňované na základě usnesení vlády České
republiky
6. Vzor rozhodnutí č. 4 – přiznání stipendia ke studiu
ve studijním programu uskutečňovaném v českém
jazyce – případ zahraniční rozvojové pomoci uskutečňované na základě usnesení vlády České republiky
7. Vzor rozhodnutí č. 5 - přiznání stipendia ke studiu
ve studijním programu uskutečňovaném v anglickém jazyce – případ zahraniční rozvojové pomoci
uskutečňované na základě usnesení vlády České
republiky

nými vysokými školami a předkládá řediteli odboru
mezinárodních vztahů ministerstva návrhy na přiznání stipendia. Návrhy na přiznání stipendií vlády
České republiky, jež se poskytují v rámci zahraniční
rozvojové pomoci České republiky, vyhodnocuje
„Komise pro vládní stipendia“, zřízená jako poradní orgán ministerstva ministrem školství, mládeže
a tělovýchovy.
3. Úřední osobou oprávněnou vydávat rozhodnutí
ministerstva o přiznání stipendia je ředitel odboru mezinárodních vztahů ministerstva. V případě
stipendií vlády České republiky, jež se poskytují
v rámci zahraniční rozvojové pomoci České republiky, rozhoduje s přihlédnutím k závěrům Komise pro
vládní stipendia.
4. Rozhodnutí o přiznání stipendia se vydávají podle vzorů uvedených v přílohách č. 3 až 7 Příkazu
ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 42/2007
a vyhotovují se v českém jazyce v písemné formě
v originálu, který zůstává součástí spisu založeného v dané věci ministerstvem, a minimálně ve třech
stejnopisech, z nichž alespoň jeden se doručuje
žadateli, jeden se zasílá Domu zahraničních služeb
a jeden se zasílá prostřednictvím Domu zahraničních
služeb veřejné vysoké škole, která bude plátcem stipendia. Odbor mezinárodních vztahů ministerstva
může vyhotovit a žadateli se stejnopisem rozhodnutí doručit i neověřený pracovní překlad tohoto
rozhodnutí do anglického jazyka. V textu odůvodnění rozhodnutí o přiznání stipendia cizincům podporovaným na základě mezinárodních smluv se
může uvádět informace o způsobu hrazení nákladů
zdravotní péče v závislosti na znění příslušné mezinárodní smlouvy. V případě cizinců – občanů člen-
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ského státu Evropské unie nebo jiného smluvního
státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru
nebo Švýcarské konfederace se v textu odůvodnění
rozhodnutí uvádí informace o zajištěném ubytování pouze v případě, kdy cizinec požádá o ubytování
v zařízení vysoké školy (koleji) a toto ubytování mu
bude poskytnuto.
5. Odbor mezinárodních vztahů ministerstva vede evidenci rozhodnutí o přiznání stipendia.
6. Pokud se podstatně změní skutečnosti, jež byly rozhodující pro přiznání stipendia (například změny ve
struktuře fakult, změna studijních programů/studijních oborů nebo dojde k plošnému zvýšení výše stipendií opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy), 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. S nabytím 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. Vydání dalšího rozhodnutí o přiznání stipendia je
možné též na základě písemné žádosti podané žada-

Příloha č. 2 Příkazu ministra školství,
mládeže a tělovýchovy č. 42/2007
Program
„Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu studia cizinců
na veřejných vysokých školách
v České republice“
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 zákona č. 552/2005 Sb.,
vyhlašuje tento program „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu studia cizinců
na veřejných vysokých školách v České republice“:
Článek I
Obecná ustanovení o programu
(1) Cílem tohoto programu je podpořit prostřednictvím přiznávání stipendií studium cizinců na veřejných
vysokých školách v České republice uskutečňované
na základě mezinárodních smluv, kterými je Česká
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telem ministerstvu. Žádost musí být doložena stanoviskem příslušné vysoké školy (nebo fakulty), na
které se podporované studium žadatele uskutečňuje
nebo má uskutečňovat (v případě stipendia ke studiu
v doktorském studijním programu včetně doložení
stanoviska školitele). Při rozhodování o žádostech
se použije správní řád. Ministerstvo vydá rozhodnutí s jednacím číslem původního rozhodnutí, k němuž
bude připojen kód tvořený písmenem R a číslem.
8. Kontaktním místem pro vyplácení stipendií jsou
jednotlivé veřejné vysoké školy, které prostředky
na tato stipendia obdrží v dotaci nebo příspěvku
ze státního rozpočtu. Další závazky z příslušných
mezinárodních smluv, kterými je Česká republika
vázána, nebo z dispozic k přiznání stipendií vlády
České republiky poskytovaných v rámci zahraniční rozvojové pomoci České republiky nebo úkoly
týkající se provádění příslušného usnesení vlády
České republiky o poskytování stipendií příslušníkům krajanských komunit, které souvisejí s aplikací
stipendijního programu, plní podle pokynů odboru
mezinárodních vztahů ministerstva Dům zahraničních služeb.
9. Ministerstvo informaci o postupu při přiznávání stipendií poskytuje zahraniční straně prostřednictvím
zastupitelských úřadů České republiky, případně
i zastupitelských úřadů cizích států pro Českou
republiku a zároveň ji zveřejňuje na internetových
stránkách ministerstva.
republika vázána, nebo v rámci zahraniční rozvojové
pomoci České republiky a dále podpořit prostřednictvím přiznávání stipendií studium příslušníků krajanských komunit na veřejných vysokých školách v České
republice uskutečňované na základě příslušného usnesení vlády České republiky.
(2) Tento program se vztahuje na přiznávání stipendií na dobu, počínající nejdříve dnem 1. ledna 2008.
(3) Tento program se nevztahuje na cizince studující na veřejných vysokých školách v České republice
v rámci programu AKTION nebo v rámci programu
CEEPUS.
(4) Poskytování stipendií ke studiu uskutečňovanému
na základě mezinárodních smluv se zpravidla řídí rovněž příslušnými mezinárodními závazky České republiky a vychází ze zásady reciprocity; možnost ucházet
se o přiznání stipendia v rámci zahraniční rozvojové
pomoci České republiky se na základě příslušného
usnesení vlády České republiky nabízí státním příslušníkům cizího státu přijímajícího zahraniční rozvojovou
pomoc České republiky, podle rozpisu, který každoročně sestavuje Ministerstvo zahraničních věcí České

SEŠIT 2

republiky; možnost ucházet se o přiznání stipendia se
na základě příslušného usnesení vlády České republiky nabízí rovněž příslušníkům krajanských komunit,
navrhovaným příslušnými krajanskými komunitami,
podle rozpisu míst pro jednotlivé krajanské komunity,
který každoročně sestavuje Ministerstvo zahraničních
věcí České republiky.
(5) O přiznání stipendia podle tohoto programu
mohou požádat prostřednictvím příslušného zastupitelského úřadu České republiky nebo zastupitelského úřadu cizího státu pro Českou republiku cizinci, které ke
studiu na veřejných vysokých školách v České republice nominují příslušné orgány cizího státu provádějícího
mezinárodní smlouvu sjednanou s Českou republikou
a kteří splňují podmínky stanovené příslušnou mezinárodní smlouvou, jíž je Česká republika vázána. O přiznání stipendia podle tohoto programu mohou dále
požádat prostřednictvím příslušného zastupitelského
úřadu České republiky cizinci bez trvalého pobytu na
území České republiky, kteří jsou státními příslušníky
cizího státu přijímajícího zahraniční rozvojovou pomoc
České republiky a splňují podmínky stanovené dispozicemi k udělení stipendií vlády České republiky v rámci
zahraniční rozvojové pomoci České republiky, určenými
v souladu s příslušným usnesením vlády České republiky Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky; pokud se cizinec ucházející se o přiznání
stipendia v rámci zahraniční rozvojové pomoci v době
lhůty stanovené pro podání žádosti zdržuje na území
České republiky, může podat žádost prostřednictvím
odboru rozvojové spolupráce Ministerstva zahraničních
věcí České republiky. O přiznání stipendia podle tohoto
programu mohou rovněž požádat prostřednictvím příslušného zastupitelského úřadu České republiky příslušníci krajanských komunit, které ke studiu na veřejných
vysokých školách v České republice navrhnou příslušné
krajanské komunity a kteří splňují podmínky stanovené
Ministerstvem zahraničních věcí České republiky v souladu s příslušným usnesením vlády České republiky.
(6) Uchazeči podávají žádost o přiznání stipendia
na formuláři, který uchazečům poskytuje Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky prostřednictvím zastupitelských úřadů České republiky,
popřípadě zastupitelských úřadů cizích států pro Českou republiku, a který též zveřejňuje na internetových
stránkách Domu zahraničních služeb Ministerstva
školství mládeže a tělovýchovy a na internetových
stránkách Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy
České republiky. Žádosti o přiznání stipendia přijímá
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky (odbor mezinárodních vztahů Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky)
prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí České
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republiky, prostřednictvím příslušného zastupitelského úřadu České republiky nebo – v případě nominace
uchazeče na základě mezinárodní smlouvy – prostřednictvím zastupitelského úřadu cizího státu, kterému se
stipendium (pro jím nominované uchazeče) nabízí nebo
– v případě uchazeče o stipendium v rámci rozvojové
spolupráce prostřednictvím odboru rozvojové spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky,
pokud se cizinec v době lhůty stanovené pro podání
žádosti zdržuje na území České republiky. Lhůtu pro
podání žádosti určuje odbor mezinárodních vztahů
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky s výjimkou případů, kdy ji stanoví příslušná
mezinárodní smlouva.
(7) O přiznání stipendia cizincům již přijatým na
stipendijní místa v České republice v rámci zahraniční
rozvojové pomoci České republiky rozhoduje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na základě jejich žádosti, s přihlédnutím k vyjádření příslušné veřejné vysoké školy nebo fakulty, na
které se podporované studium uskutečňuje nebo má
uskutečňovat, a ke stanovisku „Komise pro vládní stipendia“ – poradního orgánu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zřízeného ministrem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
V případě cizinců, kteří absolvovali stipendijní pobyt
na veřejné vysoké škole na základě mezinárodní smlouvy, je předpokladem přiznání dalšího stipendia podle
mezinárodní smlouvy nová nominace předložená na
základě návrhu příslušného orgánu daného státu příslušným zastupitelským úřadem České republiky nebo
zastupitelským úřadem daného cizího státu.
(8) Ustanovení tohoto programu se použijí, nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika
vázána, jinak.
(9) Přiznání stipendia podle tohoto programu se
nedotýká možnosti přiznání stipendia vysokou školou
nebo fakultou podle stipendijního řádu.
Článek II
Stipendium
(1) Stipendium přiznané podle tohoto programu je
ﬁnanční částka přiznaná na kalendářní měsíc. Na přiznání stipendia není právní nárok.
(2) Nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je
Česká republika vázána, jinak, stipendium činí :
a) 7000 Kč měsíčně pro cizince studující v bakalářském nebo magisterském studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce a pro cizince studující
v navazujícím magisterském studijním programu
uskutečňovaném v anglickém jazyce v rámci zahraniční rozvojové pomoci České republiky
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b) 7500 Kč měsíčně pro cizince studující v doktorském
studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce
a pro cizince studující v doktorském studijním programu uskutečňovaném v anglickém jazyce v rámci
zahraniční rozvojové pomoci České republiky
c) 7000 Kč měsíčně pro cizince studující v programu
celoživotního vzdělávání, kteří v České republice ani
v zahraničí dosud neabsolvovali studium v magisterském nebo ekvivalentním studijním programu,
d) 7500 Kč měsíčně pro cizince studující v programu
celoživotního vzdělávání, kteří v České republice nebo
v zahraničí již absolvovali studium v magisterském
nebo ekvivalentním studijním programu.
Výše stipendia uvedená v písmenech a) až d) již zahrnuje částku určenou na úhradu nákladů na ubytování.
(3) Výše stipendií uvedená v odstavci 2 může být plošně zvýšena opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
(4) Bude-li stipendium cizinci podle tohoto programu
pravomocně přiznáno i pro dobu, ve které nabude účinnosti pozdější plošná změna výše stipendií provedená
opatřením vydaným podle odstavce 3, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky z vlastního
podnětu vydá další (změnové) rozhodnutí o přiznání stipendia danému cizinci v nově stanovené výši, čímž zároveň zanikne nárok na stipendium přiznané předchozím
rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
(5) Stipendium udělované v rámci zahraniční rozvojové pomoci České republiky se přiznává pro podporu
studia v prezenční formě v konkrétním studijním programu uskutečňovaném veřejnou vysokou školou (nebo
její fakultou) v českém jazyce nebo prezenční formy
studia v některém z Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky vybraných a v dispozicích k udělení stipendií vlády České republiky v rámci
zahraniční rozvojové pomoci České republiky stanovených studijních programů uskutečňovaných veřejnou
vysokou školou (nebo její fakultou) v anglickém jazyce,
a to na dobu rovnající se standardní době studia nebo,
v případech hodných zvláštního zřetele, na dobu rovnající se standardní době studia prodloužené až o jeden
rok. Za případ hodný zvláštního zřetele se považuje
situace, ve které se cizinec ocitl bez vlastního zavinění
(zejména z vážných zdravotních důvodů), neumožňující
mu ze závažných a objektivních příčin, které prokazatelně doloží, splnit studijní povinnosti, stanovené studijním programem nebo studijním a zkušebním řádem, ve
standardní době studia.
(6) Stipendium udělované v rámci zahraniční rozvojové pomoci České republiky lze přiznat i k podpoře
celoživotního vzdělávání, spočívajícího v roční jazykové
a odborné přípravě předcházející přijetí ke studiu v kon-
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krétním studijním programu uskutečňovaném v českém
jazyce.
(7) Stipendium udělované na základě mezinárodní
smlouvy, kterou je Česká republika vázána, se přiznává na základě vyjádření příslušné veřejné vysoké školy
(nebo fakulty), na které se podporované studium uskutečňuje nebo má uskutečňovat, k podpoře studia v konkrétním studijním programu uskutečňovaném danou veřejnou
vysokou školou (nebo fakultou) v českém jazyce nebo
k podpoře studia v programu celoživotního vzdělávání
uskutečňovaném danou veřejnou vysokou školou; stipendium se přiznává na dobu stanovenou danou mezinárodní
smlouvou.
(8) Stipendium udělované příslušníkovi krajanské
komunity na základě příslušného usnesení vlády České
republiky o poskytování stipendií příslušníkům krajanských komunit se přiznává na základě vyjádření příslušné veřejné vysoké školy k podpoře studia v konkrétním
studijním programu uskutečňovaném danou veřejnou
vysokou školou (nebo fakultou) v českém jazyce nebo
k podpoře studia v programu celoživotního vzdělávání
uskutečňovaném danou veřejnou vysokou školou; stipendium se přiznává na dobu stanovenou s přihlédnutím
k příslušnému usnesení vlády České republiky.
(9) Přiznané stipendium nepřísluší a nevyplácí se
cizinci v době jeho nepřítomnosti na území České republiky, pokud tato nepřítomnost trvá nepřetržitě déle než 30
kalendářních dnů a není součástí plnění konkrétních studijních povinností cizince mimo území České republiky,
a po dobu přerušení studia cizince, a to počínaje kalendářním měsícem, který následuje po měsíci, ve kterém
bylo přerušení studia cizince zahájeno nebo ve kterém
cizinec dovršil lhůtu 30 kalendářních dnů nepřetržité
nepřítomnosti na území České republiky. Pokud je cizinec v určitém kalendářním měsíci nepřítomen na území
České republiky z jiných než studijních důvodů více než
15 kalendářních dní a nedojde-li k zániku nároku na stipendium podle věty první, vyplácí se mu na tento měsíc
pouze polovina částky přiznaného měsíčního stipendia.
Přiznané stipendium dále nepřísluší a nevyplácí se
cizinci od měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém
bylo studium cizince ukončeno. Nárok na přiznané stipendium rovněž zaniká a stipendium se nevyplácí, pokud
se cizinec bez řádně zdůvodněné žádosti o odklad data
nástupu, předložené Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky (odboru mezinárodních
vztahů) nebo Domu zahraničních služeb Ministerstva
školství, mládeže tělovýchovy, ve stanovené lhůtě (tj. do
30 kalendářních dnů od data nástupu ke studiu uvedeného
v příslušném rozhodnutí o přiznání stipendia) nezapíše do
studia ve studijním programu nebo nezahájí celoživotní
vzdělávání nebo studium v jazykové a odborné přípravě,
k jehož podpoře mu bylo stipendium přiznáno. V tako-
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vém případě může veřejná vysoká škola, jestliže bylo pro
cizince, který bez řádného zdůvodnění nenastoupil, rezervováno ubytování v zařízení této veřejné vysoké školy,
použít část nevyužitých prostředků ze státního rozpočtu
určených na výplatu stipendia, a to ve výši jedné měsíční
sazby kolejného, na úhradu svých nákladů a ztrát spojených s nevyužitím rezervovaného ubytovacího místa.
Nárok na stipendium přiznané v rámci zahraniční rozvojové pomoci České republiky rovněž zaniká a stipendium se nevyplácí, pokud cizinec získá oprávnění pobývat na území České republiky v rámci trvalého pobytu
na základě povolení k pobytu, a to počínaje kalendářním
měsícem, který následuje po měsíci, ve kterém bylo toto
povolení vydáno.
(10) Nárok na stipendium přiznané pravomocným
rozhodnutím cizinci rovněž zaniká dnem, kterým nabude
právní moci další (změnové) rozhodnutí o přiznání stipendia danému cizinci, vydané Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky 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.
(11) Výplata stipendia bude ukončena též v případě,
jestliže cizinec zanechá studia, bude ze studia vyloučen,
vyjde najevo, že mu stipendium podle tohoto programu
bylo přiznáno na základě podvodného jednání či uvedení nesprávných údajů. V případě stipendia udělovaného
v rámci zahraniční rozvojové pomoci České republiky
bude výplata stipendia ukončena též v případě, jestliže
cizinec bude Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vyzván k repatriaci na návrh
Ministerstva zdravotnictví České republiky z důvodu
závažného onemocnění vyžadujícího dlouhodobou hospitalizaci nebo nákladnou léčbu.
(12) Plátcem stipendia je příslušná veřejná vysoká
škola, na které se podporované studium cizince uskutečňuje nebo má uskutečňovat.
Článek III
Společné ustanovení
Na rozhodování podle tohoto programu se vztahuje
správní řád, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká
republika vázána, nestanoví jinak.
Článek IV
Přechodná ustanovení
(1) Na rozhodování o přiznání stipendia na dobu předcházející 1. lednu 2008 se i po dni nabytí účinnosti tohoto programu vztahuje program „Stipendia Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy na podporu studia cizinců na veřejných vysokých školách v České republice na
základě mezinárodních smluv, kterými je Česká repub-
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lika vázána, nebo v rámci zahraniční rozvojové pomoci
České republiky“, vyhlášený ministryní školství, mládeže
a tělovýchovy pod č.j. 14 375/2005-61 dne 9.5.2005.
(2) Cizincům, kterým bylo pravomocným rozhodnutím
vydaným podle dosavadního programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu studia
cizinců na veřejných vysokých školách v České republice
na základě mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, nebo v rámci zahraniční rozvojové pomoci
České republiky“, vyhlášeného ministryní školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j. 14 375/2005-61 dne 9.5.2005,
přiznáno stipendium i na dobu (nebo pouze na dobu) po 31.
prosinci 2007, bude i bez žádosti rozhodnutím vydaným
podle tohoto programu přiznáno na dobu po 31. prosinci
2007 stipendium podle tohoto programu, bude-li stanovení
výše stipendia podle tohoto programu pro cizince výhodnější; zároveň bude rozhodnuto o zániku nároku na stipendium na dobu po 31. prosinci 2007, přiznané rozhodnutím
vydaným podle dosavadního programu.
(3) Žádosti o přiznání stipendia zároveň na dobu před
1. lednem 2008 i na dobu po 31.prosinci 2007, 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 2008 bude rozhodováno podle programu „Stipendia
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu studia cizinců na veřejných vysokých školách v České
republice na základě mezinárodních smluv, kterými je
Česká republika vázána, nebo v rámci zahraniční rozvojové pomoci České republiky“, vyhlášeného ministryní
školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j. 14 375/2005-61
dne 9.5.2005, a o přiznáni stipendia na dobu po 31. prosinci 2007 bude rozhodováno podle tohoto programu.
Článek V
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se program „Stipendia Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy na podporu studia cizinců na
veřejných vysokých školách v České republice na základě mezinárodních smluv, kterými je Česká republika
vázána, nebo usnesení vlády České republiky“ vyhlášený ministryní školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j.
14 375/2005-61 dne 9.5.2005.
Článek VI
Platnost a účinnost programu
Tento program nabývá platnosti a účinnosti dnem
1. ledna 2008.
Mgr. Ondřej Liška
ministr školství, mládeže a tělovýchovy
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Příloha č. 3 Příkazu ministra školství,
mládeže a tělovýchovy č. 42/2007

Vzor rozhodnutí č. 1 – přiznání stipendia příslušníkovi krajanské komunity přijatému na základě
příslušného usnesení vlády České republiky ke studiu v programu celoživotního vzdělávání nebo cizinci
přijatému na základě mezinárodní smlouvy ke studiu v programu celoživotního vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana

Č.j.: .............................................
Počet listů : ...

ROZHODNUTÍ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 – Malá Strana,
rozhodlo podle § 87 písm. n), § 91 odst. 6 a § 105 a 106 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 552/2005 Sb., a podle čl. … odst.
…. programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu studia cizinců na veřejných
vysokých školách v České republice“, vyhlášeného dne …………….pod č.j. …………………., a na základě
…………[usnesení vlády České republiky ze dne…č…./ název mezinárodní smlouvy]

t a k t o:
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 příslušník……… [uvede se název státu], se přiznává podle
programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu studia cizinců na veřejných
vysokých školách v České republice“, vyhlášeného dne ……………… pod č.j. ……….………………….,
stipendiu
ve výši ……Kč měsíčně, které zahrnuje částku určenou na hrazení nákladů na ubytování,
na dobu … …měsíců
od ……….. [uvede se den, měsíc a rok] do ……….. [uvede se den, měsíc a rok]
k podpoře studia žadatele v programu celoživotního vzdělávání …………………………………………
uskutečňovaném ………… [uvede se název příslušné veřejné vysoké školy nebo její součásti].
(2) Plátcem stipendia je ……[uvede se název příslušné veřejné vysoké školy].
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II.
(1) Nárok na stipendium přiznané v bodu I zaniká a stipendium se nevyplácí v době nepřítomnosti žadatele na
území České republiky, pokud tato nepřítomnost nebude součástí plnění konkrétních studijních povinností žadatele mimo území České republiky a bude trvat nepřetržitě déle než 30 kalendářních dnů; stipendium se v tomto
případě nevyplácí počínaje kalendářním měsícem, který následuje po měsíci, ve kterém žadatel dovrší lhůtu 30
kalendářních dnů nepřetržité nepřítomnosti na území České republiky.
(2) Nárok na stipendium přiznané v bodu I zaniká a stipendium se nevyplácí po dobu přerušení studia žadatele;
stipendium se v tomto případě nevyplácí počínaje kalendářním měsícem, který následuje po měsíci, ve kterém
bylo přerušení studia žadatele zahájeno.
(3) Pokud bude žadatel v určitém kalendářním měsíci nepřítomen na území České republiky z jiných než studijních důvodů více než 15 kalendářních dní a nedojde-li k zániku nároku na stipendium podle odstavce 1 nebo
2, vyplácí se mu na tento měsíc pouze polovina částky přiznaného měsíčního stipendia.
(4) Stipendium přiznané v bodu I dále žadateli nepřísluší a nevyplácí se od měsíce, který následuje po měsíci,
ve kterém bude studium žadatele ukončeno.
(5) Nárok na stipendium přiznané v bodu I rovněž zaniká a stipendium se nevyplácí, pokud žadatel bez řádně
zdůvodněné žádosti o odklad data nástupu ke studiu, předložené Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky (odboru mezinárodních vztahů) nebo Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže
tělovýchovy, do 30 kalendářních dnů ode dne ........ [datum nástupu ke studiu] nezahájí celoživotní vzdělávání,
k jehož podpoře mu bylo stipendium přiznáno.
(6) Nárok na stipendium přiznané v bodu I žadateli rovněž zaniká dnem, kterým nabude právní moci další (změnové) rozhodnutí o přiznání stipendia žadateli, 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) Nárok na stipendium přiznané v bodu I žadateli rovněž zaniká a výplata stipendia bude ukončena též v případě, jestliže žadatel zanechá studia, bude ze studia vyloučen nebo vyjde najevo, že mu stipendium bylo přiznáno
na základě podvodného jednání či uvedení nesprávných údajů.

(O d ů v o d n ě n í
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................

[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 účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí.
Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správním orgán prvního stupně všem účastníkům řízení v plném rozsahu
vyhoví.])
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SEŠIT 1

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 u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7,
118 12 Praha 1 - Malá Strana, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. O rozkladu rozhoduje
ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

(Ubytování je zajištěno na adrese: …)
(Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu požadovaném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.)

V Praze dne

...................................
..................................................................................

[podpis oprávněné úřední osoby]

[jméno, popřípadě jména,
a příjmení oprávněné úřední osoby]

..........................................................................................

................................................................................... [funkce

oprávněné úřední osoby]

L. S.

Účastník řízení :
..................................................

Vypraveno dne :

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

........................................................................

[datum předání stejnopisu rozhodnutí k doručení
podle § 19 správního řádu]

SEŠIT 1
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Příloha č. 4 Příkazu ministra školství,
mládeže a tělovýchovy č. 42/2007

Vzor rozhodnutí č. 2 – přiznání stipendia příslušníkovi krajanské komunity přijatému na základě
příslušného usnesení vlády České republiky ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném v českém
jazyce nebo cizinci přijatému na základě mezinárodní smlouvy ke studiu ve studijním programu
uskutečňovaném v českém jazyce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana

Č.j.: .............................................
Počet listů : ...

ROZHODNUTÍ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 – Malá Strana,
rozhodlo podle § 87 písm. n), § 91 odst. 6 a § 105 a 106 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 552/2005 Sb., a podle čl. … odst.
…. programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu studia cizinců na veřejných
vysokých školách v České republice“, vyhlášeného dne ………………….pod č.j. ……………………….,
a na základě …………[usnesení vlády České republiky ze dne…č…./ název mezinárodní smlouvy]
t a k t o:
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 příslušník………………[uvede se název státu], se přiznává
podle programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu studia cizinců na veřejných
vysokých školách v České republice“, vyhlášeného dne………………… pod č.j. ………………….…………,
stipendium
ve výši …… Kč měsíčně, které zahrnuje částku určenou na hrazení nákladů na ubytování,
na dobu … …měsíců
od ……….. [uvede se den, měsíc a rok] do ……….. [uvede se den, měsíc a rok]
k podpoře studia žadatele v bakalářském/magisterském/doktorském studijním programu…………………………
(oboru……………) uskutečňovaném v českém jazyce……………[uvede se název příslušné veřejné vysoké školy
nebo její fakulty].
(2) Plátcem stipendia je ……[uvede se název příslušné veřejné vysoké školy].
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II.
(1) Nárok na stipendium přiznané v bodu I zaniká a stipendium se nevyplácí v době nepřítomnosti žadatele na
území České republiky, pokud tato nepřítomnost nebude součástí plnění konkrétních studijních povinností žadatele mimo území České republiky a bude trvat nepřetržitě déle než 30 kalendářních dnů; stipendium se v tomto
případě nevyplácí počínaje kalendářním měsícem, který následuje po měsíci, ve kterém žadatel dovrší lhůtu 30
kalendářních dnů nepřetržité nepřítomnosti na území České republiky.
(2) Nárok na stipendium přiznané v bodu I zaniká a stipendium se nevyplácí po dobu přerušení studia žadatele;
stipendium se v tomto případě nevyplácí počínaje kalendářním měsícem, který následuje po měsíci, ve kterém
bylo přerušení studia žadatele zahájeno.
(3) Pokud bude žadatel v určitém kalendářním měsíci nepřítomen na území České republiky z jiných než studijních důvodů více než 15 kalendářních dní a nedojde-li k zániku nároku na stipendium podle odstavce 1 nebo
2, vyplácí se mu na tento měsíc pouze polovina částky přiznaného měsíčního stipendia.
(4) Stipendium přiznané v bodu I dále žadateli nepřísluší a nevyplácí se od měsíce, který následuje po měsíci,
ve kterém bude studium žadatele ukončeno.
(5) Nárok na stipendium přiznané v bodu I rovněž zaniká a stipendium se nevyplácí, pokud se žadatel bez řádně zdůvodněné žádosti o odklad data nástupu ke studiu, předložené Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky (odboru mezinárodních vztahů) nebo Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže
tělovýchovy, do 30 kalendářních dnů ode dne ........ [datum nástupu ke studiu] nezapíše do studia ve studijním
programu, k jehož podpoře mu bylo stipendium přiznáno.
(6) Nárok na stipendium přiznané v bodu I žadateli rovněž zaniká dnem, kterým nabude právní moci další (změnové) rozhodnutí o přiznání stipendia žadateli, 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) Nárok na stipendium přiznané v bodu I žadateli rovněž zaniká a výplata stipendia bude ukončena též v případě, jestliže žadatel zanechá studia, bude ze studia vyloučen nebo vyjde najevo, že mu stipendium bylo přiznáno
na základě podvodného jednání či uvedení nesprávných údajů.

(O d ů v o d n ě n í
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................

[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 účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí.
Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správním orgán prvního stupně všem účastníkům řízení v plném rozsahu
vyhoví.] )
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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 u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7,
118 12 Praha 1 - Malá Strana, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. O rozkladu rozhoduje
ministr školství, mládeže a tělovýchovy.
(Ubytování je zajištěno na adrese: …)
(Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu požadovaném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.)

V Praze dne

...................................
..................................................................................

[podpis oprávněné úřední osoby]

[jméno, popřípadě jména,
a příjmení oprávněné úřední osoby]

..........................................................................................

................................................................................... [funkce

oprávněné úřední osoby]

L. S.

Účastník řízení :
..................................................

Vypraveno dne :

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

........................................................................

[datum předání stejnopisu rozhodnutí k doručení
podle § 19 správního řádu]
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SEŠIT 1

Příloha č. 5 Příkazu ministra školství,
mládeže a tělovýchovy č. 42/2007

Vzor rozhodnutí č. 3 – přiznání stipendia ke studiu v jazykové a odborné přípravě uskutečňované
Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze – případ zahraniční rozvojové pomoci
uskutečňované na základě usnesení vlády České republiky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana

Č.j.: .............................................
Počet listů : ...

ROZHODNUTÍ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 – Malá Strana, rozhodlo
podle § 87 písm. n), § 91 odst. 6 a § 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 552/2005 Sb., a podle čl. ... odst. .... programu
„Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu studia cizinců na veřejných vysokých
školách v České republice“, vyhlášeného dne ……………. pod č.j. …………………., a na základě usnesení
vlády České republiky ze dne .......... č. .....
t a k t o:
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 příslušník..................... [uvede se název státu], se přiznává
podle programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu studia cizinců na veřejných
vysokých školách v České republice“, vyhlášeného dne............................. pod č.j. ...............................,
stipendium
ve výši ..........Kč měsíčně, které zahrnuje částku určenou na hrazení nákladů na ubytování,
na dobu 13 měsíců
od .......... [uvede se den, měsíc a rok] do .......... [uvede se den, měsíc a rok]
k podpoře studia žadatele v jazykové a odborné přípravě uskutečňované Ústavem jazykové a odborné přípravy
Univerzity Karlovy v Praze, která předchází přijetí ke studiu v bakalářském/magisterském/doktorském studijním
programu.
(2) Plátcem stipendia je Univerzita Karlova v Praze.

SEŠIT 1
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II.
(1) Nárok na stipendium přiznané v bodu I zaniká a stipendium se nevyplácí v době nepřítomnosti žadatele na
území České republiky, pokud tato nepřítomnost nebude součástí plnění konkrétních studijních povinností žadatele mimo území České republiky a bude trvat nepřetržitě déle než 30 kalendářních dnů; stipendium se v tomto
případě nevyplácí počínaje kalendářním měsícem, který následuje po měsíci, ve kterém žadatel dovrší lhůtu 30
kalendářních dnů nepřetržité nepřítomnosti na území České republiky.
(2) Nárok na stipendium přiznané v bodu I zaniká a stipendium se nevyplácí po dobu přerušení studia žadatele;
stipendium se v tomto případě nevyplácí počínaje kalendářním měsícem, který následuje po měsíci, ve kterém
bylo přerušení studia žadatele zahájeno.
(3) Pokud bude žadatel v určitém kalendářním měsíci nepřítomen na území České republiky z jiných než studijních důvodů více než 15 kalendářních dní a nedojde-li k zániku nároku na stipendium podle odstavce 1 nebo
2, vyplácí se mu na tento měsíc pouze polovina částky přiznaného měsíčního stipendia.
(4) Stipendium přiznané v bodu I dále žadateli nepřísluší a nevyplácí se od měsíce, který následuje po měsíci,
ve kterém bude studium žadatele ukončeno.
(5) Nárok na stipendium přiznané v bodu I rovněž zaniká a stipendium se nevyplácí, pokud žadatel bez řádně
zdůvodněné žádosti o odklad data nástupu ke studiu, předložené Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky (odboru mezinárodních vztahů) nebo Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže
tělovýchovy, do 30 kalendářních dnů ode dne ........ [datum nástupu ke studiu] nezahájí studium v jazykové
a odborné přípravě, k jehož podpoře mu bylo stipendium přiznáno.
(6) Nárok na stipendium přiznané v bodu I žadateli rovněž zaniká a stipendium se nevyplácí, pokud žadatel
získá oprávnění pobývat na území České republiky v rámci trvalého pobytu na základě povolení k pobytu; stipendium se v tomto případě nevyplácí počínaje kalendářním měsícem, který následuje po měsíci, ve kterém bylo
toto povolení vydáno.
(7) Nárok na stipendium přiznané v bodu I žadateli rovněž zaniká dnem, kterým nabude právní moci další (změnové) rozhodnutí o přiznání stipendia žadateli, 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.
(8) Nárok na stipendium přiznané v bodu I žadateli rovněž zaniká a výplata stipendia bude ukončena též v případě, jestliže žadatel zanechá studia, bude ze studia vyloučen, vyjde najevo, že mu stipendium bylo přiznáno na
základě podvodného jednání či uvedení nesprávných údajů, nebo jestliže bude Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy vyzván k repatriaci na návrh Ministerstva zdravotnictví z důvodu závažného onemocnění vyžadujícího dlouhodobou hospitalizaci nebo nákladnou léčbu.
(O d ů v o d n ě n í
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................

[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 účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí.
Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správním orgán prvního stupně všem účastníkům řízení v plném rozsahu
vyhoví.] )
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SEŠIT 1

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 u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7,
118 12 Praha 1 - Malá Strana, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. O rozkladu rozhoduje
ministr školství, mládeže a tělovýchovy.
(Ubytování je zajištěno na adrese: … )
(Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu požadovaném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.)

V Praze dne

...................................
..................................................................................

[podpis oprávněné úřední osoby]

[jméno, popřípadě jména,
a příjmení oprávněné úřední osoby]

..........................................................................................

................................................................................... [funkce

oprávněné úřední osoby]

L. S.

Účastník řízení :
..................................................

Vypraveno dne :

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

........................................................................

[datum předání stejnopisu rozhodnutí k doručení
podle § 19 správního řádu]

SEŠIT 1
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Příloha č. 6 Příkazu ministra školství,
mládeže a tělovýchovy č. 42/2007
Vzor rozhodnutí č. 4 – přiznání stipendia ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném
v českém jazyce – případ zahraniční rozvojové pomoci uskutečňované na základě usnesení vlády
České republiky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana

Č.j.: .............................................
Počet listů : ...

ROZHODNUTÍ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 – Malá Strana, rozhodlo
podle § 87 písm. n), § 91 odst. 6 a § 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 552/2005 Sb. , a podle čl. .......... odst. ...........
programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu studia cizinců na veřejných
vysokých školách v České republice“, vyhlášeného dne ……………. pod č.j. …………………., a na základě
usnesení vlády České republiky ze dne…č…
t a k t o:
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 příslušník...................... [uvede se název státu], se přiznává
podle programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu studia cizinců na veřejných
vysokých školách v České republice“, vyhlášeného dne .......................... pod č.j. ........................................,
stipendium
ve výši ............. Kč měsíčně, které zahrnuje částku určenou na hrazení nákladů na ubytování,
na dobu standardní doby studia zahajovaného v akademickém roce …………
od .............. [uvede se den, měsíc a rok] do ............. [uvede se den, měsíc a rok]
k podpoře prezenční formy studia žadatele v bakalářském/magisterském studijním programu………………
(studijním oboru .............) uskutečňovaném v českém jazyce .............[uvede se název příslušné veřejné vysoké
školy nebo její fakulty].
(2) Plátcem stipendia je ............. [ uvede se název příslušné veřejné vysoké školy].
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II.
(1) Nárok na stipendium přiznané v bodu I zaniká a stipendium se nevyplácí v době nepřítomnosti žadatele na
území České republiky, pokud tato nepřítomnost nebude součástí plnění konkrétních studijních povinností žadatele mimo území České republiky a bude trvat nepřetržitě déle než 30 kalendářních dnů; stipendium se v tomto
případě nevyplácí počínaje kalendářním měsícem, který následuje po měsíci, ve kterém žadatel dovrší lhůtu 30
kalendářních dnů nepřetržité nepřítomnosti na území České republiky.
(2) Nárok na stipendium přiznané v bodu I zaniká a stipendium se nevyplácí po dobu přerušení studia žadatele;
stipendium se v tomto případě nevyplácí počínaje kalendářním měsícem, který následuje po měsíci, ve kterém
bylo přerušení studia žadatele zahájeno.
(3) Pokud bude žadatel v určitém kalendářním měsíci nepřítomen na území České republiky z jiných než studijních důvodů více než 15 kalendářních dní a nedojde-li k zániku nároku na stipendium podle odstavce 1 nebo
2, vyplácí se mu na tento měsíc pouze polovina částky přiznaného měsíčního stipendia.
(4) Stipendium přiznané v bodu I dále žadateli nepřísluší a nevyplácí se od měsíce, který následuje po měsíci,
ve kterém bude studium žadatele ukončeno.
(5) Nárok na stipendium přiznané v bodu I rovněž zaniká a stipendium se nevyplácí, pokud se žadatel bez řádně zdůvodněné žádosti o odklad data nástupu ke studiu, předložené Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky (odboru mezinárodních vztahů) nebo Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže
tělovýchovy, do 30 kalendářních dnů ode dne ........ [datum nástupu ke studiu] nezapíše do studia ve studijním
programu, k jehož podpoře mu bylo stipendium přiznáno.
(6) Nárok na stipendium přiznané v bodu I žadateli rovněž zaniká a stipendium se nevyplácí, pokud žadatel
získá oprávnění pobývat na území České republiky v rámci trvalého pobytu na základě povolení k pobytu; stipendium se v tomto případě nevyplácí počínaje kalendářním měsícem, který následuje po měsíci, ve kterém bylo
toto povolení vydáno.
(7) Nárok na stipendium přiznané v bodu I žadateli rovněž zaniká dnem, kterým nabude právní moci další (změnové) rozhodnutí o přiznání stipendia žadateli, 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.
(8) Nárok na stipendium přiznané v bodu I žadateli rovněž zaniká a výplata stipendia bude ukončena též v případě, jestliže žadatel zanechá studia, bude ze studia vyloučen, vyjde najevo, že mu stipendium bylo přiznáno na
základě podvodného jednání či uvedení nesprávných údajů, nebo jestliže bude Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy vyzván k repatriaci na návrh Ministerstva zdravotnictví z důvodu závažného onemocnění vyžadujícího dlouhodobou hospitalizaci nebo nákladnou léčbu.

(O d ů v o d n ě n í
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................

[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 účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí.
Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správním orgán prvního stupně všem účastníkům řízení v plném rozsahu
vyhoví.] )
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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 u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7,
118 12 Praha 1 - Malá Strana, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. O rozkladu rozhoduje
ministr školství, mládeže a tělovýchovy.
(Ubytování je zajištěno na adrese: … )
(Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu požadovaném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.)

V Praze dne

...................................
..................................................................................

[podpis oprávněné úřední osoby]

[jméno, popřípadě jména,
a příjmení oprávněné úřední osoby]

..........................................................................................

................................................................................... [funkce

oprávněné úřední osoby]

L. S.

Účastník řízení :
..................................................

Vypraveno dne :

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

........................................................................

[datum předání stejnopisu rozhodnutí k doručení
podle § 19 správního řádu]
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Příloha č. 7 Příkazu ministra školství,
mládeže a tělovýchovy č. 42/2007

Vzor rozhodnutí č. 5 – přiznání stipendia ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném
v anglickém jazyce – případ zahraniční rozvojové pomoci uskutečňované na základě usnesení vlády
České republiky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana

Č.j.: .............................................
Počet listů : ...

ROZHODNUTÍ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 – Malá Strana, rozhodlo
podle § 87 písm. n), § 91 odst. 6 a § 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 552/2005 Sb., a podle čl. … odst. …. programu „Stipendia
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu studia cizinců na veřejných vysokých školách v České
republice“, vyhlášeného dne .................. pod č.j. ............................, a na základě usnesení vlády České
republiky ze dne ......... č. .........
t a k t o:
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 příslušník......... [uvede se název státu], se přiznává
podle programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu studia cizinců na
veřejných vysokých školách v České republice“, vyhlášeného dne ……… pod č.j. ………………………,
stipendium
ve výši .............. Kč měsíčně, které zahrnuje částku určenou na hrazení nákladů na ubytování,
na dobu standardní doby studia zahajovaného v akademickém roce ...................
od ............... [uvede se den, měsíc a rok] do .............. [uvede se den, měsíc a rok]
k podpoře prezenční formy studia žadatele v navazujícím magisterském/doktorském studijním programu…………
(studijním oboru…………) uskutečňovaném v anglickém jazyce ................... [uvede se název příslušné veřejné
vysoké školy nebo její fakulty].
(2) Plátcem stipendia je ……[uvede se název příslušné veřejné vysoké školy].
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II.
(1) Nárok na stipendium přiznané v bodu I zaniká a stipendium se nevyplácí v době nepřítomnosti žadatele na
území České republiky, pokud tato nepřítomnost nebude součástí plnění konkrétních studijních povinností žadatele mimo území České republiky a bude trvat nepřetržitě déle než 30 kalendářních dnů; stipendium se v tomto
případě nevyplácí počínaje kalendářním měsícem, který následuje po měsíci, ve kterém žadatel dovrší lhůtu 30
kalendářních dnů nepřetržité nepřítomnosti na území České republiky.
(2) Nárok na stipendium přiznané v bodu I zaniká a stipendium se nevyplácí po dobu přerušení studia žadatele;
stipendium se v tomto případě nevyplácí počínaje kalendářním měsícem, který následuje po měsíci, ve kterém
bylo přerušení studia žadatele zahájeno.
(3) Pokud bude žadatel v určitém kalendářním měsíci nepřítomen na území České republiky z jiných než studijních důvodů více než 15 kalendářních dní a nedojde-li k zániku nároku na stipendium podle odstavce 1 nebo
2, vyplácí se mu na tento měsíc pouze polovina částky přiznaného měsíčního stipendia.
(4) Stipendium přiznané v bodu I dále žadateli nepřísluší a nevyplácí se od měsíce, který následuje po měsíci,
ve kterém bude studium žadatele ukončeno.
(5) Nárok na stipendium přiznané v bodu I rovněž zaniká a stipendium se nevyplácí, pokud se žadatel bez řádně zdůvodněné žádosti o odklad data nástupu ke studiu, předložené Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky (odboru mezinárodních vztahů) nebo Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže
tělovýchovy, do 30 kalendářních dnů ode dne ........ [datum nástupu ke studiu] nezapíše do studia ve studijním
programu, k jehož podpoře mu bylo stipendium přiznáno.
(6) Nárok na stipendium přiznané v bodu I žadateli rovněž zaniká a stipendium se nevyplácí, pokud žadatel
získá oprávnění pobývat na území České republiky v rámci trvalého pobytu na základě povolení k pobytu; stipendium se v tomto případě nevyplácí počínaje kalendářním měsícem, který následuje po měsíci, ve kterém bylo
toto povolení vydáno.
(7) Nárok na stipendium přiznané v bodu I žadateli rovněž zaniká dnem, kterým nabude právní moci další (změnové) rozhodnutí o přiznání stipendia žadateli, 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.
(8) Nárok na stipendium přiznané v bodu I žadateli rovněž zaniká a výplata stipendia bude ukončena též v případě, jestliže žadatel zanechá studia, bude ze studia vyloučen, vyjde najevo, že mu stipendium bylo přiznáno na
základě podvodného jednání či uvedení nesprávných údajů, nebo jestliže bude Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy vyzván k repatriaci na návrh Ministerstva zdravotnictví z důvodu závažného onemocnění vyžadujícího dlouhodobou hospitalizaci nebo nákladnou léčbu.
(O d ů v o d n ě n í
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................

[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 účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí.
Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správním orgán prvního stupně všem účastníkům řízení v plném rozsahu
vyhoví.] )
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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 u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7,
118 12 Praha 1 - Malá Strana, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. O rozkladu rozhoduje
ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

(Ubytování je zajištěno na adrese: … )
(Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu požadovaném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.)

V Praze dne

...................................
..................................................................................

[podpis oprávněné úřední osoby]

[jméno, popřípadě jména,
a příjmení oprávněné úřední osoby]

..........................................................................................

................................................................................... [funkce

oprávněné úřední osoby]

L. S.

Účastník řízení :
..................................................

Vypraveno dne :

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

........................................................................

[datum předání stejnopisu rozhodnutí k doručení
podle § 19 správního řádu]
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Č.j. 26 388/2007-20
V Praze dne 28. prosince 2007

Příkaz
ministra školství, mládeže a tělovýchovy
č. 43/2007,
kterým se stanoví postup při zařazování
vzdělávacích institucí a jazykových kurzů do příloh
vyhlášky č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě
výuce, které se pro účely státní sociální podpory
a důchodového pojištění považují za studium
na středních nebo vysokých školách, ve znění
pozdějších předpisů, a při jejich vyřazování
z těchto příloh

dového pojištění považují za studium na středních
nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, a při jejich vyřazování z této přílohy;
II. u k l á d á m
a) náměstkovi ministra pro všeobecné, odborné a další
vzdělávání zabezpečit, aby odbor vzdělávací soustavy a dalšího vzdělávání při přípravě návrhů novel
příloh č. 1 a 2 vyhlášky č. 322/2005 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, dodržoval postupy uvedené
v bodech I/a a I/b,
b) náměstkovi ministra pro výzkum a vysoké školství
zabezpečit, aby odbor vysokých škol při přípravě
návrhů novel přílohy č. 3 vyhlášky č. 322/2005 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, dodržoval postupy
a podmínky uvedené v bodě I/c;
III. z r u š u j i

a) Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
I. náměstkyni ministra a ostatním náměstkům ministra,
vrchním ředitelům,
ředitelům odborů a vedoucím samostatných oddělení,
vedoucím oddělení a vedoucím úseků

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
I. s t a n o v í m
a) v Příloze č. 1 tohoto příkazu postup při zařazování jednoletých kurzů cizích jazyků do přílohy č. 1
vyhlášky č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na
středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, a při jejich vyřazování z této přílohy,
b) v Příloze č. 2 tohoto příkazu postup při zařazování vzdělávacích institucí do přílohy č. 2 vyhlášky č.
322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo
vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů,
a při jejich vyřazování z této přílohy,
c) v Příloze č. 3 tohoto příkazu postup při zařazování vzdělávacích institucí do přílohy č. 3 vyhlášky
č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce,
které se pro účely státní sociální podpory a důcho-

č. 17/2005, kterým se stanoví postup při zařazování jednoletých kursů cizích jazyků s denní výukou
uskutečňovaných právnickými a fyzickými osobami
působícími v oblasti jazykového vzdělávání do přílohy č. 1 vyhlášky č. 322/2005 Sb., o dalším studiu,
popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální
podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, a při vyřazování kursů z uvedené přílohy (č.j. 27 646/2005-20
ze dne 29. listopadu 2005),
b) Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
č. 1/2004, kterým se stanoví postup při zařazování
vzdělávacích institucí působících v České republice
a uskutečňujících vysokoškolské studijní programy
zahraničních vysokých škol do přílohy č. 3 vyhlášky
č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální
podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění
pozdějších předpisů, a při vyřazování vzdělávacích
institucí z uvedené přílohy (č.j. 12 844/2004 ze dne
6. března 2004).
Tento příkaz nabývá účinnosti dnem 28. prosince
2007.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Mgr. Ondřej L i š k a , v. r.
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Příloha č. 1 Příkazu ministra školství,
mládeže a tělovýchovy č. 43/2007

Postup při zařazování jednoletých kurzů cizích
jazyků do přílohy č. 1 vyhlášky
č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě
výuce, které se pro účely státní sociální
podpory a důchodového pojištění považují za
studium na středních nebo vysokých školách,
ve znění pozdějších předpisů, a při jejich
vyřazování z této přílohy
Čl. 1
Podmínky pro zařazení kurzu
do přílohy č. 1 vyhlášky č. 322/2005 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
O zařazení jednoletého kurzu cizích jazyků s denní výukou (dále jen „kurz“) do přílohy č. 1 vyhlášky č.
322/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„příloha 1 vyhlášky“) může požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“)
fyzická nebo právnická osoba (dále jen „žadatel“), která:
a) působí v oblasti jazykového vzdělávání a uskutečňuje nebo hodlá uskutečňovat daný kurz v České
republice,
b) organizuje vzdělávání v kurzu tak, aby se výuka
uskutečňovala od 1. září do 30. června v daném
školním roce nejméně 4 vyučovací hodiny denně v pětidenním vyučovacím týdnu; vyučovací
hodina trvala nejméně 45 minut; byla dodržována
organizace školního roku analogická k organizaci školního roku ve středních školách stanovená
vyhláškou č. 16/2005 Sb., o organizaci školního
roku, a nejvyšší počet účastníků v kurzu, popřípadě ve společně vyučované skupině účastníků
kurzu, byl 18 účastníků,
c) prokáže, že má pro uskutečňování kurzu dostatečné zabezpečení, odpovídající předpokládanému
počtu účastníků kurzu, a to zabezpečení:
1. materiálně-technické (to jest zejména, že
má nejméně na dobu následujícího školního
roku užívací právo k budově nebo prostorám,
v nichž bude probíhat výuka, a že dané budovy nebo prostory splňují příslušné technické
a hygienické požadavky stanovené právními
předpisy (například zákonem č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz
zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých),
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2. metodické (to jest zejména, že při výuce bude
využívat didaktické materiály a pomůcky
umožňující užití variantních forem a metod
výuky jazyka),
3. personální (to jest zejména, že garant a všechny osoby vyučující v kurzu mají odbornou
kvaliﬁkaci odpovídající odborné kvaliﬁkaci
požadované podle zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
pro výkon činnosti učitele střední školy vyučujícího cizí jazyk; ve vyučovacích hodinách
konverzace mohou vyučovat též osoby, pro
které je vyučovaný cizí jazyk mateřským jazykem, pokud dosáhly alespoň středního vzdělání s maturitní zkouškou,
d) o úspěšném ukončení kurzu vydává osvědčení,
e) zabezpečí, že o výuce v kurzu bude předkládán
statistický výkaz, jehož obsah, formu, termín
a způsob předání a nosič dat stanoví ministerstvo,
f) poskytne ministerstvu potřebnou spolupráci při
ověřování a kontrole správnosti a úplnosti údajů uvedených v žádosti o zařazení do přílohy
1 vyhlášky a podrobí se veškeré další kontrole
plnění podmínek pro zařazení kurzu do přílohy 1
vyhlášky, prováděné ministerstvem.
Čl. 2
Náležitosti, termín, způsob předložení
a hodnocení žádosti
(1) Žádost o zařazení do přílohy 1 vyhlášky předkládá
žadatel ministerstvu nejpozději do 31. ledna kalendářního roku, ve kterém by měla příslušná novela přílohy
1 vyhlášky nabýt účinnosti.
(2) Žádost obsahuje:
a) je-li žadatel právnickou osobou, jeho obchodní ﬁrmu nebo název, adresu sídla, právní formu a identiﬁkační číslo,
b) je-li žadatel fyzickou osobou, jeho jméno (jména)
a příjmení, datum narození, adresu bydliště, případnou obchodní ﬁrmu, adresu místa podnikání
a identiﬁkační číslo,
c) kontaktní adresu žadatele, e-mailovou adresu
a číslo telefonního spojení,
d) doklad o oprávnění žadatele poskytovat jazykové
vzdělávání (například kopii živnostenského listu);
je-li žadatelem právnická osoba, též doklad (popřípadě doklady) o vzniku žadatele jakožto právnické
osoby (například kopii výpisu z obchodního rejstříku, rozhodnutí o registraci občanského sdružení),
e) údaj o místu uskutečňování výuky v kurzu,
f) název cizího jazyka, kterému se bude v kurzu
vyučovat, způsob ukončení studia v kurzu (druh,
popřípadě i stupeň jazykové zkoušky), předpoklá-
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daný počet účastníků kurzu popřípadě společně
vyučované skupiny účastníků kurzu,
g) doklady o personálním zabezpečení kurzu, obsahující
1. údaje o garantovi kurzu, který zodpovídá za
výuku v kurzu a dodržování podmínek organizování kurzu – jméno (jména) a příjmení,
dosažené vzdělání, adresa bydliště, číslo telefonního spojení,
2. jmenný seznam všech vyučujících v kurzu,
přičemž pro každý jazyk jsou podmínkou
minimálně 2 kvaliﬁkovaní vyučující,
3. doklady o odborné kvaliﬁkaci podle článku 1
písm. c) bodu 3 garanta kurzu a všech osob
vyučujících v kurzu ,
h) doklady o materiálně-technickém a metodickém
zabezpečení kurzu, včetně kopií dokladů o vlastnictví nebo kopií nájemních smluv nebo výpůjčních smluv nebo jiných dokladů osvědčujících
užívací právo žadatele k budovám nebo prostorám,
v nichž bude probíhat výuka,
i) případné stanovisko krajského úřadu nebo Magistrátu hl. města Prahy, v jehož správním obvodu se
navrhuje uskutečňovat kurz.
(3) Pokud bude kurz uskutečňován na území více obcí,
je nutné doklady uvedené v odstavci 2 písm. e) až i)
předložit pro každé místo uskutečňování kurzu.
(4) Doklady uvedené v odstavci 2 přiložené k žádosti
musí být originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušného dokladu; v případě cizojazyčných dokumentů je třeba k žádosti připojit rovněž jejich překlad do
českého jazyka.
(5) Obdrží-li ministerstvo žádost o zařazení do přílohy 1 vyhlášky, posoudí, zda má žádost předepsané
náležitosti. Zjistí-li, že žádost obsahuje nedostatky,
nebude žadatele vyzývat k jejich odstranění a žádost
nebude dále posuzována.
(6) Shledá-li ministerstvo, že kurz splňuje podmínky
uvedené v článku 1, projedná s Ministerstvem práce
a sociálních věcí návrh na zařazení daného kurzu do
přílohy 1 vyhlášky a připraví návrh její novely.
Čl. 3
Změny údajů o osobách uskutečňujících kurzy
zařazené v příloze 1 vyhlášky
(1) Dojde-li u fyzické nebo právnické osoby uskutečňující
kurz zařazený v příloze 1 vyhlášky ke změně skutečností, jež byly rozhodné pro zařazení kurzu do přílohy
1 vyhlášky, (například ke změně názvu nebo sídla právnické osoby nebo ke změně garanta kurzu), zašle daná
osoba bezodkladně ministerstvu příslušné doklady
související s touto změnou uvedené v článku 2 odst. 2.
(2) Žádost o rozšíření výčtu vyučovaných jazyků nebo
místa uskutečňování kurzu lze podat do 31. ledna
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kalendářního roku, ve kterém by měla příslušná novela přílohy 1 vyhlášky nabýt účinnosti. Přiložit je nutné
zejména:
a) v případě žádosti o rozšíření výčtu vyučovaných
jazyků doklady uvedené v článku 2 odst. 2 písm.
f) a g),
b) v případě žádosti o rozšíření místa uskutečňování
kurzu doklady uvedené v článku 2 písm. e) až i)
a vyrozumění o zápisu provozovny do živnostenského rejstříku.
(3) Doklady uvedené v odstavci 1 a 2 musí být originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušného dokladu;
v případě cizojazyčných dokumentů je třeba připojit
rovněž jejich překlad do českého jazyka.
Čl. 4
Vyřazení kurzu z přílohy 1 vyhlášky
(1) Vyřazení z přílohy 1 vyhlášky bude navrženo zejména v případě kurzu uskutečňovaného fyzickou nebo
právnickou osobou,
a) která nesplňuje některou z podmínek uvedených
v článku 1,
b) v jejíž činnosti se vyskytují nedostatky závažného
charakteru (například v kvalitě výuky),
c) která uvedla nebo uvádí nesprávné, zkreslené nebo
klamavé informace o svém postavení nebo činnosti,
d) která kurz po nabytí účinnosti jeho zařazení do
vyhlášky neuskutečňovala po dobu dvou po sobě
jdoucích školních roků,
e) která se odmítne podrobit kontrole plnění podmínek uvedených v článku 1, nebo
f) která podá žádost o vyřazení z přílohy 1 vyhlášky.
(2) Ministerstvo bude v součinnosti s osobami uskutečňujícími kurzy průběžně ověřovat, zda kurzy zařazené do
přílohy 1 vyhlášky splňují podmínky uvedené v článku
1 či zda není naplněna některá z podmínek uvedených
v odstavci 1. V případě takového zjištění vyzve ministerstvo nejprve osobu uskutečňující daný kurz, aby ve
stanovené lhůtě přijala opatření k odstranění příslušných
nedostatků a zjednala nápravu, budou-li zjištěné nedostatky odstranitelné a budou-li méně závažného charakteru. Pokud tak instituce neučiní, nebo budou-li zjištěné
nedostatky neodstranitelné či závažného charakteru,
bude navrženo vyřazení kurzu z přílohy 1 vyhlášky.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
(1) Na zařazení kurzu do přílohy 1 vyhlášky není právní nárok; nejedná se o správní řízení, ve kterém by
ministerstvo rozhodovalo o právech a povinnostech
fyzických nebo právnických osob, ale o vydání právního předpisu, které je v kompetenci ministerstva,
jež je realizována ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí.
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(2) Zařazení kurzu do přílohy 1 vyhlášky nezakládá
nárok fyzické nebo právnické osoby, která kurz
uskutečňuje, na dotaci ze státního rozpočtu.

(3) Podmínky a postupy uvedené v článcích 1 až 4 se
uplatní, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

Příloha č. 2 Příkazu ministra školství,
mládeže a tělovýchovy č. 43/2007

(2) Žádost obsahuje:
a) obchodní ﬁrmu nebo název, adresu sídla, právní
formu a identiﬁkační číslo žadatele,
b) kontaktní adresu žadatele, e-mailovou adresu
a číslo telefonního spojení,
c) údaj o místu uskutečňování výuky,
d) výpis z obchodního nebo jiného rejstříku nebo
jiný doklad (popřípadě doklady) o vzniku žadatele jakožto právnické osoby a o místě jeho sídla,
ústřední správy nebo hlavním místě jeho podnikatelské činnosti na území některého členského státu
Evropské unie anebo o zřízení nebo založení podle práva některého členského státu Evropské unie,
e) doklad o oprávnění žadatele poskytovat vzdělávání,
f) údaje o zahraničním vzdělávacím programu:
• forma a délka vzdělávání,
• učební dokumentace (vzdělávací program včetně rozvrhu učiva v jednotlivých ročnících),
• způsob ukončení studia,
• proﬁl absolventa,
g) personální zajištění a organizace výuky,
h) doklady o materiálním, informačním a technickém zabezpečení výuky, včetně kopií dokladů
o vlastnictví nebo kopií nájemních smluv nebo
výpůjčních smluv nebo jiných dokladů osvědčujících užívací právo žadatele k budovám nebo
prostorám, v nichž bude probíhat výuka.
(3) Doklady uvedené v odstavci 2 přiložené k žádosti
musí být originálem nebo úředně ověřenou kopií
příslušného dokladu; v případě cizojazyčných dokumentů je třeba k žádosti připojit rovněž jejich překlad do českého jazyka.
(4) Obdrží-li ministerstvo žádost o zařazení do přílohy 2 vyhlášky, posoudí, zda má žádost předepsané
náležitosti. Zjistí-li, že žádost obsahuje nedostatky,
nebude žadatele vyzývat k jejich odstranění a žádost
nebude dále posuzována.
(5) Shledá-li ministerstvo, že instituce splňuje podmínky
uvedené v článku 1, projedná s Ministerstvem práce
a sociálních věcí návrh na zařazení dané instituce do
přílohy 2 vyhlášky a připraví návrh její novely.

Postup při zařazování vzdělávacích institucí
do přílohy č. 2 vyhlášky č. 322/2005 Sb.,
o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro
účely státní sociální podpory a důchodového
pojištění považují za studium na středních
nebo vysokých školách, ve znění pozdějších
předpisů, a při jejich vyřazování
z této přílohy
Čl. 1
Podmínky pro zařazení vzdělávací instituce
do přílohy č. 2 vyhlášky č. 322/2005 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
O zařazení do Přílohy č. 2 vyhlášky č. 322/2005
Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „příloha 2
vyhlášky“) může požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vzdělávací
instituce (dále jen „žadatel“), která:
a) je právnickou osobou, která má sídlo, svou
ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti na území některého členského státu Evropské unie, nebo která byla zřízena nebo
založena podle práva některého členského státu
Evropské unie, zabývající se vzdělávací činností
(dále jen „instituce“),
b) uskutečňuje v České republice studium podle zahraničního středoškolského vzdělávacího programu,
c) má pro uskutečňování studia dostatečné materiální, informační, technické a personální zabezpečení odpovídající předpokládanému počtu
žáků,
d) poskytne ministerstvu potřebnou spolupráci při
ověřování a kontrole správnosti a úplnosti údajů uvedených v žádosti o zařazení do přílohy
2 vyhlášky a podrobí se veškeré další kontrole
plnění podmínek pro zařazení instituce do přílohy 2 vyhlášky, prováděné ministerstvem.
Čl. 2
Náležitosti, termín, způsob předložení
a hodnocení žádosti
(1) Žádost o zařazení do přílohy 2 vyhlášky předkládá
ministerstvu žadatel nejpozději do 31. ledna kalendářního roku, ve kterém by měla příslušná novela
přílohy 2 vyhlášky nabýt účinnosti.

Čl. 3
Změny údajů o institucích zařazených v příloze 2
vyhlášky
(1) Dojde-li u instituce zařazené v příloze 2 vyhlášky ke
změně skutečností, jež byly rozhodné pro zařazení
instituce do přílohy 2 vyhlášky, (například ke změně
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názvu nebo sídla), zašle daná instituce bezodkladně
ministerstvu příslušné doklady související s touto
změnou uvedené v článku 2 odst. 2.
(2) Předložené doklady musí být originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušného dokladu; v případě
cizojazyčných dokumentů je třeba připojit rovněž
jejich překlad do českého jazyka.

prve instituci, aby ve stanovené lhůtě přijala opatření k odstranění příslušných nedostatků a zjednala
nápravu, budou-li zjištěné nedostatky odstranitelné
a budou-li méně závažného charakteru. Pokud tak
instituce neučiní nebo budou-li zjištěné nedostatky neodstranitelné či závažného charakteru, bude
navrženo vyřazení instituce z přílohy 2 vyhlášky.

Čl. 4
Vyřazení instituce z přílohy 2 vyhlášky
(1) O vyřazení z přílohy 2 vyhlášky bude uvažováno
zejména v případě instituce,
a) která nesplňuje některou z podmínek uvedených
v článku 1,
b) v jejíž činnosti se vyskytují nedostatky závažného charakteru,
c) která uvedla nebo uvádí nesprávné, zkreslené
nebo klamavé informace o svém postavení nebo
činnosti nebo
d) která se odmítne podrobit kontrole plnění podmínek uvedených v článku 1.
(2) Ministerstvo bude v součinnosti s institucemi zařazenými do přílohy 2 průběžně ověřovat, zda splňují podmínky uvedené v článku 1 či zda není naplněna některá z podmínek uvedených v odstavci 1.
V případě takového zjištění vyzve ministerstvo nej-

Čl. 5
Závěrečná ustanovení
(1) Na zařazení instituce do přílohy 2 vyhlášky není
právní nárok; nejedná se o správní řízení, ve
kterém by ministerstvo rozhodovalo o právech
a povinnostech instituce, ale o vydání právního
předpisu, které je v kompetenci ministerstva, jež
je realizována ve spolupráci s Ministerstvem práce
a sociálních věcí.
(2) Zařazení instituce do přílohy 2 vyhlášky nezakládá
nárok instituci na dotaci ze státního rozpočtu.
(3) Podmínky a postupy uvedené v článcích 1 až 4 se
uplatní, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.
(4) Ustanovení článků 1 až 4 a odstavců 1 až 3 se přiměřeně vztahují i na školy zřízené na území České
republiky při diplomatických misích nebo konzulárních úřadech cizích států.

Příloha č. 3 Příkazu ministra školství,
mládeže a tělovýchovy č. 43/2007

Postup při zařazování vzdělávacích institucí
do přílohy č. 3 vyhlášky č. 322/2005 Sb.,
o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro
účely státní sociální podpory a důchodového
pojištění považují za studium na středních
nebo vysokých školách, ve znění pozdějších
předpisů, a při jejich vyřazování
z této přílohy
Čl. 1
Podmínky pro zařazení vzdělávací instituce
do přílohy č. 3 vyhlášky č. 322/2005 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
(1) O zařazení do Přílohy č. 3 vyhlášky č. 322/2005 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „příloha 3
vyhlášky“) může požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) instituce (dále jen „žadatel“), která:
a) je právnickou osobou, která má sídlo, svou
ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti na území některého členského
státu Evropské unie, nebo která byla zřízena

nebo založena podle práva některého členského
státu Evropské unie, zabývající se vzdělávací
a výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další
tvůrčí činností, (dále jen „instituce“),
b) uskutečňuje v České republice vysokoškolský
studijní program zahraniční vysoké školy (dále
jen „zahraniční studijní program“),
c) zabezpečuje uskutečňování studia v příslušném
zahraničním studijním programu, prezenční
formou nebo distanční nebo jejich kombinací;
přičemž u distanční a kombinované formy studia prokáže zajištění těchto forem studia konzultacemi a odpovídajícími studijními pomůckami
včetně možností využívání informačních technologií,
d) přijímá ke studiu v dané instituci a/nebo v daném
zahraničním studijním programu výhradně uchazeče, kteří dosáhli středního vzdělání s maturitní zkouškou, popřípadě v oblasti umění rovněž
uchazeče s vyšším odborným vzděláním poskytovaným v konzervatořích nebo výjimečně bez
dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou
nebo vyššího odborného vzdělání poskytovaného
v konzervatořích; jedná-li se o přijetí ke studiu
v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, přijímá ke
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studiu pouze uchazeče, kteří též řádně ukončili studium v bakalářském studijním programu,
a jedná-li se o přijetí ke studiu v doktorském studijním programu, přijímá ke studiu pouze uchazeče, kteří též řádně ukončili studium v magisterském studijním programu a jde-li o oblast umění,
kteří též získali akademický titul,
e) má pro uskutečňování zahraničního studijního
programu prostorové, materiální, informační,
technické a personální zabezpečení odpovídající
předpokládanému počtu studentů,
f) poskytne ministerstvu, popřípadě veřejné vysoké škole, potřebnou spolupráci při ověřování
a kontrole správnosti a úplnosti údajů uvedených v žádosti o zařazení do přílohy 3 vyhlášky
a při posuzování obsahu a úrovně zahraničního
studijního programu a podrobí se veškeré další
kontrole plnění podmínek pro zařazení instituce
do přílohy 3 vyhlášky, prováděné ministerstvem,
jakož i všem dalším šetřením prováděným ministerstvem nebo na žádost ministerstva veřejnou
vysokou školou v rámci posuzování žádosti.
(2) Uskutečňuje-li některá veřejná vysoká škola v České
republice podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
obsahově obdobný akreditovaný studijní program, je
podmínkou zařazení instituce do přílohy 3 vyhlášky rovněž vyjádření alespoň jedné takovéto veřejné
vysoké školy o srovnatelnosti zahraničního studijního programu uskutečňovaného institucí s akreditovaným studijním programem této veřejné vysoké
školy a o předpokladu této veřejné vysoké školy, že
bude vydávat absolventům zahraniční vysoké školy,
kteří absolvovali studium v zahraničním studijním
programu, uskutečňovaném institucí v České republice, osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání podle § 89 a 90 zákona o vysokých
školách.
(3) Neuskutečňuje-li žádná veřejná vysoká škola v České republice podle zákona o vysokých školách
obsahově obdobný akreditovaný studijní program
nebo není-li zahraniční studijní program srovnatelný s akreditovaným studijním programem uskutečňovaným veřejnou vysokou školou podle zákona
o vysokých školách a vzdělání jeho studiem získané bude případně uznáno pouze s přihlédnutím k §
106 zákona o vysokých školách nebo odmítnou-li se
veřejné vysoké školy uvedené v odstavci 2 vyjádřit,
je podmínkou úvah o zařazení instituce do přílohy
3 vyhlášky podrobné posouzení úrovně vzdělávání
v zahraničním studijním programu ministerstvem
a jeho konstatování pro účely státní sociální podpory
a důchodového pojištění, že studium v daném zahra-
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ničním studijním programu dosahuje úrovně a rozsahu vysokoškolského vzdělávání v akreditovaném
studijním programu v České republice.
Čl. 2
Náležitosti, termín, způsob předložení
a hodnocení žádosti
(1) Žádost o zařazení do přílohy 3 vyhlášky předkládá ministerstvu statutární orgán žadatele ve dvojím písemném vyhotovení a v jednom vyhotovení
v elektronické podobě na pevném elektronickém
nosiči dat nejpozději do 31. prosince kalendářního
roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém
by měla příslušná novela přílohy 3 vyhlášky nabýt
účinnosti.
(2) Žádost obsahuje:
a) obchodní ﬁrmu nebo název, adresu sídla, právní
formu a identiﬁkační číslo žadatele,
b) název a sídlo zahraniční vysoké školy, jejíž vysokoškolský studijní program žadatel uskutečňuje
nebo bude uskutečňovat,
c) výpis z obchodního nebo jiného rejstříku nebo
jiný doklad (popřípadě doklady) o vzniku žadatele jakožto právnické osoby a o místě jeho sídla,
ústřední správy nebo hlavním místě jeho podnikatelské činnosti na území některého členského státu
Evropské unie anebo o zřízení nebo založení podle práva některého členského státu Evropské unie,
d) potvrzení příslušného zahraničního státního orgánu nebo instituce (například ministerstva školství
nebo instituce oprávněné udělovat akreditace
vysokoškolským studijním programům) státu, v němž sídlí zahraniční vzdělávací zařízení,
jehož studijní program je nebo bude žadatelem
uskutečňován, o tom, že:
1. zahraniční vzdělávací zařízení, jehož studijní program bude uskutečňován žadatelem na
území České republiky, je součástí vysokoškolského systému daného státu,
2. příslušný zahraniční studijní program má ve
státě, v němž sídlí zahraniční vzdělávací zařízení, akreditaci platnou minimálně na standardní dobu studia, podléhají-li v daném státě
vysokoškolské studijní programy akreditaci,
3. diplomy absolventů daného zahraničního vzdělávacího zařízení a/nebo daného zahraničního
studijního programu jsou v daném státu státem
považovány za vysokoškolské diplomy,
4. vzdělávání v daném zahraničním studijním
programu zahraničního vzdělávacího zařízení
je ve státě sídla daného zahraničního vzdělávacího zařízení státem považováno za vzdělávání, jehož absolvováním se získá vysokoškolské vzdělání,
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e) zahraniční studijní program, který obsahuje:
1. název studijního programu,
2. názvy a charakteristiky studijních oborů, pokud
se studijní program na obory dělí, včetně možných kombinací studijních oborů,
3. formu studia a standardní dobu studia studijního programu nebo studijních oborů, pokud se
studijní program na obory dělí,
4. pravidla a podmínky pro přijímání studentů ke
studiu zahraničního studijního programu,
5. cíle studia společné pro celý studijní program
a speciﬁcké pro jeho jednotlivé studijní obory,
pokud se studijní program na obory dělí,
6. proﬁl absolventa studijního programu nebo
studijních oborů, pokud se studijní program na
obory dělí,
7. podmínky, které musí student splnit v průběhu
studia a při jeho řádném ukončení,
8. charakteristiky povinných a povinně volitelných studijních předmětů, které obsahují:
• název studijního předmětu,
• celkový hodinový rozsah studijního předmětu s rozdělením podle způsobu výuky anebo
jiné vyjádření rozsahu studijního předmětu,
• seznam odborné literatury, ve které je
obsažen základ předmětu, u distanční
a kombinované formy studia navíc vymezení rozsahu konzultací nebo soustředění nebo
dalších služeb nabízených studentům v jednotlivých akademických rocích, spolu se
stanovením jejich povinných a nepovinných
částí, rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů, charakteristiku studijní
literatury a dalších studijních pomůcek pro
studenty, včetně možností využití moderních
informačních technologií, vzory studijních
distančních textů a případně dalších multimediálních pomůcek pro daný studijní program,
• stručnou anotaci vymezující cíle studijního
předmětu a jeho obsahové zaměření,
9. pravidla a podmínky pro vytváření studijních
plánů, které tvoří:
• vymezení období výuky a přípravy na
zkoušky, období zkoušek, odborných praxí a prázdnin v jednotlivých akademických rocích po standardní dobu studia
vyjádřené v týdnech,
• stanovení obsahu a rozsahu odborné praxe, je-li součástí studijního plánu,
10. návrh témat bakalářských nebo diplomových
nebo disertačních prací, jsou-li součástí státních zkoušek,
11. informace o legislativním stavu platném v pří-
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slušném státě, zahrnující odkazy na příslušné
právní předpisy daného státu a týkající se
právního statusu daného studijního programu
a absolventa studia v daném studijním programu v daném státu, včetně údaje, zda a jak
bude v daném státě studium uznáváno,
12. informace o akreditaci studijního programu
v příslušném státě, s uvedením data udělení
akreditace a doby platnosti akreditace, pokud
studijní program v příslušném státě podléhá
akreditaci a byl v něm akreditován ještě před
podáním žádosti,
f) doklady o prostorovém, materiálním, personálním a informačním zajištění činnosti žadatele,
zejména:
1. údaje o budově, v níž bude probíhat výuka
a v níž bude administrativní zázemí instituce,
včetně dokladů o prostorovém zabezpečení
alespoň na standardní dobu studia,
2. údaje o odborné kvaliﬁkaci akademických
pracovníků, kteří se budou podílet na uskutečňování zahraničního studijního programu,
zejména přehled předmětů, jejichž výuku bude
akademický pracovník zajišťovat, údaje o působení v zahraničí a o praxi od ukončení studia na
vysoké škole akademického pracovníka,
3. údaje o vybavení studijní literaturou a knihovně, včetně zajištění konzultací studentům,
4. údaje o počítačovém vybavení,
g) dohodu žadatele se zahraniční vysokou školou
o uskutečňování zahraničního studijního programu, která musí obsahovat:
1. přehled zahraničních studijních programů
a jejich oborů, které bude žadatel uskutečňovat,
s jejich bližší charakteristikou podle písmene
e) a údaje o případném zahraničním titulu,
který bude udělován absolventům příslušných
zahraničních studijních programů podle legislativního stavu platného v příslušném státě,
pokud má být udělován,
2. vymezení právního postavení studentů studujících v zahraničním studijním programu uskutečňovaném žadatelem ve vztahu k zahraniční
vysoké škole a právní podmínky jejich studia,
3. vzor diplomu a dalších případných dokladů
o studiu, jež jsou nebo budou vydávány absolventům zahraničního studijního programu
uskutečňovaného žadatelem,
4. vymezení právních vztahů mezi zahraniční
vysokou školou a žadatelem,
5. vymezení podmínek stanovených pro personální, ﬁnanční a informační zajištění uskutečňování zahraničního studijního programu
žadatelem v České republice,
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6. vymezení podmínek stanovených pro případné zajištění vědecké, výzkumné, vývojové,
umělecké nebo další tvůrčí činnosti uskutečňované v rámci uskutečňování zahraničního studijního programu nebo v souvislosti
s ním,
7. vymezení podmínek stanovených pro hodnocení uskutečňování zahraničního studijního
programu žadatelem v České republice a pro
hodnocení s tím související případné vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti,
8. dobu platnosti dohody a podmínky jejího
ukončení.
(3) Doklady uvedené v odstavci 2 se k žádosti přikládají
ve dvou písemných vyhotoveních (z toho 1 vyhotovení musí být originálem nebo úředně ověřenou
kopií příslušného dokladu); v případě cizojazyčných
dokumentů je třeba k žádosti připojit rovněž jejich
překlad do českého jazyka, a to ve dvojím vyhotovení.
(4) Obdrží-li ministerstvo žádost o zařazení do přílohy 3 vyhlášky, posoudí, zda má žádost předepsané
náležitosti. Zjistí-li, že žádost obsahuje nedostatky, vyzve žadatele k jejich odstranění a stanoví mu
k tomu přiměřenou lhůtu; pokud žadatel nedostatky
v žádosti neodstraní, nebude žádost dále posuzována.
(5) Neobsahuje-li žádost vyjádření uvedené v článku
1 odst. 2, ač některá veřejná vysoká škola v České republice uskutečňuje podle zákona o vysokých
školách obsahově obdobný akreditovaný studijní
program, zašle ministerstvo údaje o zahraničním
studijním programu rektorům veřejných vysokých
škol uskutečňujících obdobný studijní program
k posouzení a vyjádření, zda a do jaké míry je zahraniční program srovnatelný s jejich akreditovanými
studijními programy a zda předpokládají, že absolventům těchto zahraničních programů bude uznáno
zahraniční vysokoškolské vzdělání podle § 89 a 90
zákona o vysokých školách.
(6) Neuskutečňuje-li žádná veřejná vysoká škola v České republice podle zákona o vysokých školách obsahově obdobný akreditovaný studijní program nebo
odmítnou-li se rektoři veřejných vysokých škol
dožádaní dle odstavce 5 vyjádřit nebo sdělí-li, že
jimi uskutečňované akreditované studijní programy
nejsou obsahově obdobné (resp. že zahraniční studijní program je v podstatných rysech odlišný od jimi
uskutečňovaného akreditovaného studijního programu) nebo že v zahraničním studijním programu
není poskytováno vzdělání srovnatelné s vysokoškolským vzděláním podle zákona o vysokých školách, nebo jestliže zahraniční studijní program není
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srovnatelný s akreditovaným studijním programem
uskutečňovaným veřejnou vysokou školou podle
zákona o vysokých školách, a vzdělání jeho studiem
získané bude uznáváno pouze s přihlédnutím k § 106
zákona o vysokých školách, posoudí rozsah a úroveň vzdělávání v zahraničním studijním programu
ministerstvo podrobně samo.
(7) Obsahuje-li žádost vyjádření uvedené v článku 1
odst. 2, popřípadě po obdržení stanoviska rektorů
podle odstavce 5, popřípadě po posouzení úrovně
a rozsahu vzdělávání ministerstvem podle odstavce 6, posoudí ministerstvo žádost, včetně dokladů
o prostorovém, informačním a technickém a personálním zabezpečení.
(8) Shledá-li ministerstvo, že instituce splňuje podmínky
uvedené v článku 1, projedná s Ministerstvem práce
a sociálních věcí návrh na zařazení dané instituce do
přílohy 3 vyhlášky a připraví návrh její novely.
Čl. 3
Změny údajů o institucích zařazených
v příloze 3 vyhlášky
(1) Dojde-li u instituce zařazené v příloze 3 vyhlášky ke
změně skutečností, jež byly rozhodné pro zařazení
instituce do přílohy 3 vyhlášky, (například ke změně
názvu nebo sídla instituce nebo místa, kde je zahraniční studijní program uskutečňován), zašle instituce
bezodkladně ministerstvu příslušné doklady související s touto změnou uvedené v článku 2 odst. 2.
(2) Žádost o rozšíření výčtu studijních programů lze
podat do 31. ledna kalendářního roku, ve kterém
by měla příslušná novela přílohy 3 vyhlášky nabýt
účinnosti. Přiložit je nutné zejména doklady uvedené v článku 2 odst. 2 písm. e).
(3) Předložené doklady musí být originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušného dokladu; v případě
cizojazyčných dokumentů je třeba připojit rovněž
jejich překlad do českého jazyka.
Čl. 4
Vyřazení instituce z přílohy 3 vyhlášky
(1) Vyřazení z přílohy 3 vyhlášky bude navrženo zejména v případě instituce,
a) která nesplňuje některou z podmínek uvedených
v článku 1,
b) v jejíž činnosti se vyskytují nedostatky závažného charakteru,
c) která uvedla nebo uvádí nesprávné, zkreslené
nebo klamavé informace o svém postavení nebo
činnosti nebo
d) která se odmítne podrobit kontrole plnění podmínek uvedených v článku 1.
(2) Ministerstvo bude v součinnosti s institucemi průběžně ověřovat, zda instituce zařazené do přílohy
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3 vyhlášky splňují podmínky uvedené v článku
1 či zda není naplněna některá z podmínek uvedených v odstavci 1. V případě takového zjištění
vyzve ministerstvo nejprve instituci, aby ve stanovené lhůtě přijala opatření k odstranění příslušných nedostatků a zjednala nápravu, budou-li
zjištěné nedostatky odstranitelné a budou-li méně
závažného charakteru. Pokud tak instituce neučiní
nebo budou-li zjištěné nedostatky neodstranitelné
či závažného charakteru, bude navrženo vyřazení
instituce z přílohy 3 vyhlášky.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení
(1) Na zařazení instituce do přílohy 3 vyhlášky není
právní nárok; nejedná se o správní řízení, ve kterém
by ministerstvo rozhodovalo o právech institucí,
ale o vydání právního předpisu, které je v kompetenci ministerstva, jež je realizována ve spolupráci
s Ministerstvem práce a sociálních věcí.
(2) Podmínky a postupy uvedené v článcích 1 až 4 se
uplatní, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Č.j.: 19 299/2007-23
V Praze dne 29. listopadu 2007

d) praktické zkoušky z odborných předmětů, kterou
může tvořit písemná práce, příp. písemná práce
a její obhajoba, nebo samostatný projekt a jeho
obhajoba.
(4) Ředitel školy stanoví:
a) zda zkouška z cizího jazyka obsahuje i písemnou
zkoušku;
b) z kterých předmětů se skládá teoretická zkouška
z odborných předmětů, čímž se rozumí i to, zda
se bude konat ze společenskovědních(ho) nebo
ekonomických(ého) předmětů(u);
c) podobu praktické zkoušky, čímž se rozumí termín
zadání, způsob výběru témat a jejich počet, podrobnosti pojetí a rozsahu práce a její obhajoby;
d) zda nejméně jednu odbornou zkoušku koná žák
vždy z ekonomických předmětů.

Vyhlášení
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v souladu s § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a vyhlášky č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vyhlášky č. 442/1991 Sb.“), následující pokusné ověřování ukončování vzdělávání v oboru vzdělání 78-42-M/002 Ekonomické lyceum:
Čl. 1
(l) Maturitní zkouška v oboru vzdělání 78-42-M/002
Ekonomické lyceum se koná podle § 9 vyhlášky č.
442/1991 Sb., pokud se dále nestanoví jinak.
(2) Pro účely teoretické a praktické zkoušky z odborných předmětů se za odborné předměty
považují předměty ekonomické, společenskovědní, cizí
jazyk a výpočetní technika.
(3) Maturitní zkouška v ekonomickém lyceu se skládá ze:
a) zkoušky z českého jazyka a literatury,
b) teoretické zkoušky z odborných předmětů, která
se člení na dvě samostatně klasiﬁkované zkoušky, a to ústní zkoušku z cizího jazyka, jejíž součástí může být i písemná zkouška, a ústní zkoušku buď ze společenskovědních(ho) předmětů(u)
nebo ekonomických(ého) předmětů(u);
c) zkoušky z volitelného předmětu, který je zařazen
v učebním plánu povinných a volitelných předmětů, pokud jeho celková hodinová dotace činí
nejméně 4 hodiny. Zkouška se koná ústní formou. Žák si nemůže zvolit zkoušku z takového
předmětu, z něhož již skládá zkoušku v rozsahu
celé učební osnovy v rámci druhé samostatně
klasiﬁkované teoretické zkoušky z odborných
předmětů;

Čl. 2
Vysvědčení o maturitní zkoušce žáků, kteří budou
konat maturitní zkoušku v oboru vzdělání 78-42-M/002
Ekonomické lyceum podle tohoto rozhodnutí, obsahuje
na rubové straně tuto doložku:
„Maturitní zkouška byla vykonána v souladu s Vyhlášením pokusného ověřování ukončování studia v oboru vzdělání 78-42-M/002 Ekonomické lyceum podle
§ 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
č.j.
ze dne
.“
Praktická zkouška z odborných předmětů obsahovala
tyto předměty:………………………“
Doložka musí být opatřena úředním razítkem školy
a podpisem ředitele školy.
Čl. 3
Pokusné ověřování ukončování studia v oboru vzdělání 78-42-M/002 Ekonomické lyceum vyhodnocuje
dle pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Národní ústav odborného vzdělávání každoročně po
ukončení maturitních zkoušek ve školách, které jsou
uvedeny v příloze tohoto vyhlášení.
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Čl. 4
Pokusné ověřování se vztahuje na žáky škol, kteří mají své studium řádně ukončit ve školních rocích
2007/2008 a 2008/2009.
Čl. 5
Tímto Vyhlášením pokusného ověřování se zrušuje
Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
o pokusném ověřování ukončování studia v oboru vzdělání 78-42-M/002 Ekonomické lyceum podle § 171 odst.
1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Seznam škol zapojených
do pokusného ověřování
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda
Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8
IZO 600004759
Obchodní akademie, Praha 4, Svatoslavova 333
IZO 600005151
Obchodní akademie, Praha 6, Krupkovo náměstí 4
IZO 600005721
Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1
IZO 600006573
Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565
IZO 600006701
Obchodní akademie Neveklov, Školní 303
IZO 600006778
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky, Mladá Boleslav, T.G.Masaryka 14
IZO 600007529
Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského
1534
IZO 600007669
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram
I, Na Příkopech 104
IZO 600007839
Masarykova obchodní akademie, Rakovník, Pražská
1222
IZO 600007987
Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Jindřichův Hradec, Husova 156
IZO 600008304
Obchodní akademie, Pelhřimov, Jirsíkova 875
IZO 600008428
Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně
IZO 600008991
Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Karlovy Vary
IZO 600009190

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, č.j. 5 591/2006-23 ze dne
19. dubna 2006.
Čl. 6
Toto Vyhlášení pokusného ověřování nabývá účinnosti dne 1. prosince 2007

RNDR Jindřich Kitzberger v. r.
náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy
15. Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13
IZO 600009599
16. Gymnázium a obchodní akademie Chodov
IZO 600009891
17. Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace
IZO 600010015
18. Obchodní akademie, Rumburk, Komenského 927/12,
příspěvková organizace
IZO 600010147
19. Soukromá obchodní akademie SOAPA, s.r.o.
IZO 600010457
20. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8,
příspěvková organizace
IZO 600010571
21. Obchodní akademie generála Františka Fajtla Louny, příspěvková organizace
IZO 600010937
22. Obchodní akademie, Ústí nad Labem, Národního
odboje 17, příspěvková organizace
IZO 600011330
23. Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková
organizace
IZO 600011445
24. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky, s.r.o.
IZO 600011798
25. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové, tř. ČSA 274
IZO 600011844
26. Gymnázium a Střední odborná škola cestovního
ruchu Náchod, s.r.o.
IZO 600012271
27. Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o.
IZO 600012298
28. Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad
Orlicí, Komenského 522
IZO 600012581
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29. Soukromá střední odborná škola TRADING CENTRE s.r.o.
IZO 600012841
30. Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola,
Blansko, Nad Čertovkou 18
IZO 600013243
31. Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních služeb, Brno, Kotlářská 9
IZO 600013502
32. Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábřeží 17
IZO 600014126
33. Střední průmyslová škola Zlín IZO 600014355
34. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hodonín, Velkomoravská 13
IZO 600014592
35. Obchodní akademie Kroměříž
IZO 60014959
36. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské
Hradiště
IZO 600015513
37. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Znojmo, Přemyslovců 4
IZO 600015734
38. Střední škola Garance o.p.s.
IZO 600015807
39. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola,
Bruntál, příspěvková organizace
IZO 600016021
40. Soukromá třinecká obchodní akademie a hotelová
škola, spol. s r.o.
IZO 600016340

41. Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123,
příspěvková organizace
IZO 600016391
42. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace
IZO 600016498
43. Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12,
příspěvková organizace
IZO 600016609
44. Obchodní akademie Karviná, s.r.o. IZO 600016617
45. Střední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka,
o.p.s.
IZO 600016803
46. Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11
IZO 600017109
47. Obchodní akademie, Opava, příspěvková organizace
IZO 600017257
48. Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o., Opava
IZO 600017401
49. Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková
organizace
IZO 600017460
50. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální,
Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
IZO 600017672
51. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
IZO 600017796
52. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31
IZO 600018041
53. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková organizace
IZO 600020401

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Č.j.: 19 300/2007-23
V Praze dne 29. listopadu 2007

Technické lyceum se koná podle § 9 vyhlášky
č. 442/1991 Sb., pokud se dále nestanoví jinak.
(2) Pro účely teoretické zkoušky z odborných předmětů se
za odborný předmět považuje i matematika, přírodovědné předměty, předměty graﬁcké komunikace a výpočetní technika. Ředitel školy stanoví tyto předměty při
splnění podmínek stanovených v § 9 odst. 6 vyhlášky.
Při zkoušce z matematiky se postupuje podle § 10 odst.
2 a odst. 4 vyhlášky.
(3) Volitelným předmětem maturitní zkoušky nemůže být
předmět, který byl stanoven jako součást teoretické
zkoušky z odborných předmětů. Volitelné předměty
maturitní zkoušky stanoví ředitel školy v souladu s § 9
odst. 6 vyhlášky.
(4) Praktickou zkoušku z odborných předmětů tvoří písemná práce a její obhajoba. Pro písemnou práci stanoví
ředitel školy nejméně 5 a nejvíce 30 témat, z nichž si
žák volí jedno téma. Termín zadání práce a podrob-

Vyhlášení
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v souladu s § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a vyhlášky č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vyhlášky č. 442/1991 Sb.“), následující pokusné ověřování ukončování vzdělávání v oboru
vzdělání 78-42-M/001 Technické lyceum:
Čl. 1
(1) Maturitní zkouška v oboru vzdělání 78-42-M/001
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nosti o pojetí a rozsahu práce a její obhajobě stanoví
ředitel školy.
Čl. 2
Vysvědčení o maturitní zkoušce žáků, kteří budou
konat maturitní zkoušku v oboru vzdělání 78-42-M/001
Technické lyceum podle tohoto rozhodnutí, obsahuje na
rubové straně tuto doložku:
„Maturitní zkouška byla vykonána v souladu s Vyhlášením pokusného ověřování ukončování studia v oboru
vzdělání 78-42-M/001 Technické lyceum podle § 171
odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, č.j. ze dne .“
Doložka musí být opatřena úředním razítkem školy
a podpisem ředitele školy.
Čl. 3
Pokusné ověřování ukončování studia v oboru vzdělání 78-42-M/001 Technické lyceum vyhodnocuje dle
pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Národní ústav odborného vzdělávání každoročně po
ukončení maturitních zkoušek ve školách, které jsou
uvedeny v příloze tohoto vyhlášení.

Seznam škol zařazených do pokusného ověřování
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha
1, Panská 3
IZO 600004554
Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12
IZO 600004678
Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5,
Preslova 25
IZO 600005542
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha
10, V Úžlabině 320
IZO 600006514
Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41
IZO 600006697
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954
IZO 600006964
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938
IZO 600007251
Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor,
Komenského 1670
IZO 600008797
Gymnázium a střední odborná škola Aš, Hlavní 106
IZO 600008975
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Čl. 4
Pokusné ověřování se vztahuje na žáky škol, kteří mají své studium řádně ukončit ve školních rocích
2007/2008 a 2008/2009.
Čl. 5
Tímto Vyhlášením pokusného ověřování se zrušuje
Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o pokusném ověřování ukončování studia v oboru
vzdělání 78-42-M/001 Technické lyceum podle § 171
odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, č.j. 5 590/200623 ze dne 19. dubna 2006.
Čl. 6
Toto Vyhlášení pokusného ověřování nabývá účinnosti dne 1. prosince 2007

RNDR Jindřich Kitzberger v. r.
náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy

10. Střední průmyslová škola Ostrov, Jáchymovská 1
IZO 600009084
11. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85
IZO 600009491
12. Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské
nám. 2
IZO 600009734
13. Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova
426, příspěvková organizace
IZO 600010040
14. Střední průmyslová škola strojní a dopravní, Děčín
VI, Slovanská 1000/55, příspěvková organizace
IZO 600010121
15. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace
IZO 600010201
16. Střední průmyslová škola, Most, Topolová 584, příspěvková organizace
IZO 600011071
17. Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
IZO 600011551
18. Střední průmyslová škola, Hradec Králové, Hradecká 647
IZO 600011704
19. Střední škola průmyslová strojnická, technická
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.

31.
32.
33.

34.

35.

36.

37.

a Vyšší odborná škola Chrudim, Na Rozhledně 766
IZO 600011984
Střední průmyslová škola, Nové Město nad Metují,
Československé armády 376
IZO 600012140
Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931
IZO 600012263
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší
odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
IZO 600012476
Průmyslová střední škola Letohrad, Komenského
472
IZO 600013201
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Brno,
Kounicova 16
IZO 600013588
Vyšší odborná škola oděvního designu a managementu a Střední uměleckoprůmyslová škola textilní,
Brno, Francouzská 101
IZO 600013791
Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65
IZO 600013928
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola
technická, Brno, Sokolská 1
IZO 600013936
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště nábytkářské, Rosice, Říčanská 1158
IZO 600014037
Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187
IZO 600014355
Střední průmyslová škola Otrokovice, tř. Tomáše
Bati
IZO 600014509
Střední odborná škola, Strážnice, Skácelova 890
IZO 600014631
Střední škola průmyslová a umělecká a Vyšší odborná škola, Hodonín, Brandlova 32 IZO 600014681
Střední průmyslová škola Jihlava, Jihlava, tř. Legionářů 3
IZO 600014843
Střední průmyslová škola Uherské Hradiště, Kolárova 617
IZO 600015459
Střední průmyslová škola Uherský Brod, Uherský
Brod, Nivnická 1781
IZO 600015548
Střední odborná škola obchodní a Střední odborné učiliště řemesel, Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127
IZO 600015793
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola,
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
IZO 600015971
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38. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Palackého 123
IZO 600016323
39. Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace, Havířov – Podlesí, Kolárova 2
IZO 600016552
40. Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov,
příspěvková organizace, Havířov – Město, Makarenkova 1
IZO 600016579
41. Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace,
Bohumín, Husova 283
IZO 600016668
42. Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková
organizace, Karviná – Hranice, Žižkova 1818
IZO 600016676
43. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, Kopřivnice
IZO 600016781
44. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3
IZO 600017176
45. Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace, Opava, Mírová 3
IZO 600017389
46. Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava
– Moravská Ostrava, Kratochvílova 7
IZO 600017583
47. Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace,
Ostrava – Zábřeh, Středoškolská 3
IZO 600017681
48. Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Ostrava – Vítkovice, Zengrova 1
IZO 600017699
49. Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2
IZO 600017818
50. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola,
Šumperk, Gen. Krátkého 1
IZO 600018083
51. Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, Máchova 628
IZO 600018164
52. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, Vsetín,
Pod strání 1776
IZO 600018245
53. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16
IZO 600020151
54. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola,
Strakonice, Želivského 291
IZO 600020304
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55. Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická
a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace
IZO 600020398
56. Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59
IZO 600170306
57. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Horšovský Týn, Littrowa 122
IZO 600170454
58. Integrovaná střední škola technická a ekonomická
Sokolov, Sokolov, Jednoty 1620
IZO 600170527
59. Střední škola stavební Jihlava, Jihlava, Žižkova 20
IZO 600171116
60. Střední škola, Ostrava-Kunčice, příspěvková organizace, Ostrava – Kunčice, Vratimovská 681
IZO 600171281

61. Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463
IZO 600171841
62. Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží
51, příspěvková organizace
IZO 600171868
63. Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109
IZO 610100645
64. Střední průmyslová škola Třebíč, Třebíč, Manželů
Curieových 734
IZO 610250574
65. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Mladá Boleslav, Jičínská 762
IZO 610451049
66. TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Prostějov,
s.r.o., Prostějov, Havlíčkova 24
IZO 650003578
67. Střední škola, Moravská Třebová, Jevíčská 7
IZO 690000014

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Č.j.: 19 242/2007-23
V Praze dne 26. září 2007

– ve vybraném cizím jazyce bude probíhat výuka
alespoň poloviny z celkového počtu vyučovaných
povinných předmětů v každém ročníku vyššího
stupně gymnázia
– zařazení gymnázia do seznamu bude doporučeno
ČŠI.
3. Zařazení do seznamu je podmíněno podáním písemné žádosti, kterou školy zašlou na MŠMT odboru
středního a vyššího odborného vzdělávání.
4. V první etapě, která bude probíhat od září 2007 do
srpna 2009, budou školy spolupracovat s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze (VÚP) na tvorbě RVP pro bilingvní gymnázia a současně tvořit
vlastní ŠVP.
5. V druhé etapě, která bude probíhat od září 2009 do
června 2015, budou školy pilotně ověřovat vzdělávání podle školních vzdělávacích programů v denní
formě vzdělávání počínaje 1. ročníkem šestiletého
cyklu.

Vyhlášení
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále
jen „ministerstvo“) vyhlašuje v souladu s § 171 odst.
1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), pokusné ověřování tvorby rámcového vzdělávacího programu (dále jen „RVP“) a školních vzdělávacích programů pro bilingvní gymnázia (dále jen „ŠVP“)
a následného vzdělávání podle vytvořených školních
vzdělávacích programů pro bilingvní gymnázia a stanoví tyto podmínky jeho uskutečňování:
Čl. 1
1. Ministerstvo vyhlašuje pokusné ověřování tvorby
RVP a ŠVP a jeho následné ověřování ve školách
uvedených v seznamu, který tvoří přílohu k tomuto
vyhlášení.
2. Do seznamu mohou být zařazena i další šestiletá
gymnázia, pokud splní následující podmínky:
– gymnázium bylo zřízeno na základě mezivládní
dohody nebo ve spolupráci se zahraničním partnerem se souhlasem MŠMT
– v předloženém učebním plánu bude zařazena
v prvních dvou ročních nižšího stupně gymnázia
intenzivní jazyková příprava v rozsahu minimálně 10 hodin týdně pro vybraný jazyk v každém
ročníku

Čl. 2
1. Ředitel školy zařazené do pokusného ověřování
vzdělávání seznámí s povolením pokusného ověřování vzdělávání podle školního vzdělávacího programu zřizovatele školy, žáky a zákonné zástupce
nezletilých žáků, jichž se pokusné ověření týká.
2. Pokusné ověřování vzdělávání bude probíhat do
konce srpna 2015 a bude průběžně vyhodnocováno
v rámci speciﬁckého úkolu MŠMT. Vyhodnocení
pokusného ověřování výuky podle ŠVP zpracuje
MŠMT ve spolupráci s VÚP v Praze do konce ledna 2015 tak, aby byl časový prostor pro případnou
novelizaci nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o sousta-
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vě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším
odborném vzdělávání.
O průběhu a výsledku pokusného ověřování vzdělávání vypracují ředitelé škol, které jsou uvedené
v příloze tohoto vyhlášení, průběžně v každém roce
a po ukončení pokusného ověřování písemné zprávy
a zašlou je odboru středního a vyššího odborného
vzdělávání MŠMT a VÚP v Praze do 30. října následujícího školního roku. Strukturu a obsah zprávy
určí MŠMT ve spolupráci s VÚP v Praze písemně
a bude o ní školy informovat do konce května 2010.
Za vedení pokusného ověřování ve škole odpovídá
její ředitel.
Během pokusného ověřování bude škola spolupracovat s VÚP v Praze, který bude celý proces ověřování monitorovat a vyhodnocovat spolu s odborem
středního a vyššího odborného vzdělávání MŠMT.
Za sledování a každoroční vyhodnocení projektu
a zveřejnění výsledků ověřování ve Věstníku MŠMT
odpovídá ředitel odboru středního a vyššího odborného vzdělávání MŠMT.
Na pokusné ověřování tvorby RVP a ŠVP, které bude
probíhat od září 2007 do konce srpna 2009, převede
skupina 2 MŠMT ze svého rozpočtu účelově přidělené ﬁnanční prostředky ve výši 519 800 Kč do VÚP
v Praze. VÚP uzavře s jednotlivými řediteli (popřípadě učiteli) škol dohody o provedení práce za spolupráci na tvorbě RVP, bude hradit cestovní výdaje
ředitelů na pracovní setkání a semináře. V roce 2007
bude probíhat realizace pokusného ověřování tvorby
RVP a ŠVP bez ﬁnančních nároků.

Příloha k vyhlášení
Seznam škol zapojených do projektu:
Gymnázium, Písek, Komenského 89
adresa: Komenského 89, 397 01 Písek
IČ: 60 869 020
Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45
adresa: Tomkova 45/314, 779 00 Olomouc - Hejčín
IČ: 00 601 799
Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská
530, příspěvková organizace
adresa: Partyzánská 530/3, 460 01 Liberec 11
IČ: 46 748 016
Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo, Komenského náměstí 4
adresa: Komenského náměstí 4, 669 75 Znojmo
IČ: 49 438 867

7. Na pokusné ověřování vzdělávání, které bude probíhat od září 2009 do konce srpna 2015, převede
skupina 2 MŠMT ze svého rozpočtu účelově přidělené ﬁnanční prostředky ve výši 467 200 Kč do VÚP
v Praze. VÚP využije ﬁnanční prostředky na úhradu
nákladů spojených s odměnami za tvorbu strukturovaných dotazníků a za jejich vyhodnocení, bude
hradit cestovní výdaje ředitelů ze zapojených škol na
pracovní setkání.
8. Na sledování pokusného ověřování a na kontrole
dodržování podmínek pokusného ověřování podle
schváleného projektu se bude podílet Česká školní
inspekce v rozsahu podle požadavků MŠMT.
Čl. 3
1. Ministerstvo vyhlašuje pokusné ověřování tvorby
rámcových vzdělávacích programů a školních vzdělávacích programů a následného vzdělávání podle
vytvořených školních vzdělávacích programů ve
vybraných bilingvních gymnáziích od 1. září 2007.
2. Pokusné ověřování tvorby školních vzdělávacích
programů a následného vzdělávání podle vytvořených školních vzdělávacích programů ve vybraných
bilingvních gymnáziích bude ﬁnancováno z kapitoly
MŠMT podle schváleného rozpočtu projektu.
3. Toto vyhlášení nabývá účinnosti dne 1. září 2007.

Mgr. Dana Kuchtová v.r.
ministryně
Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400
adresa: Ústavní 400, 181 00 Praha 8
IČ: 60 460 784
Klasické a španělské gymnázium, Brno - Bystrc, Vejrostova 2
adresa: Vejrostova 2, 635 00 Brno - Bystrc
IČ: 60 555 211
Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní
základní škola
adresa: Jirsíkova 5, 370 01 České Budějovice
IČ: 00 666 122
Gymnázium, Slezská Ostrava, příspěvková organizace
adresa: Hladnovská 35/1332, 710 00 Ostrava - Slezská
Ostrava
IČ: 00 842 753
Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
adresa: Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc
IČ: 00 848 956
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Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3
adresa: Hellichova 3/457, 118 00 Praha 1 - Malá Strana
IČ: 70 872 767
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
adresa: Budějovická 680, 140 00 Praha 4
IČ: 00 335 479
Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13
adresa: tř. Jiřího z Poděbrad 13, 771 11 Olomouc
IČ: 00 601 781
Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55
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adresa: Žižkova 55, 616 00 Brno
IČ: 00 559 008
Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí
Františka Křižíka 860
adresa: Nám. Frant. Křižíka 860, 390 30 Tábor
IČ: 60 061 812
Rakouské gymnázium v Praze, o.p.s.
adresa: Drtinova 3/498, 150 00 Praha 5
IČO: 26155281
Česko-italské jazykové gymnázium, s.r.o.
adresa: Sadská 530, Praha 9 - Hloubětín
IČO: 64578917
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ČÁST OZNAMOVACÍ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů
následující tituly:

pro základní vzdělávání:
Marada, M. a kol.: Zeměpis 9 pro základní školy a víceletá gymnázia
Č. j.: 20 716/2007-22, cena: 139 Kč

10. 12. 2013

Fraus

součást
ucelené řady

Heroldová, V. a kol.: Zajímavé čtení, 2. díl
(čítanka pro 9. a 10. ročník základní školy speciální)
Č. j.: 12 362/2007-24, cena: 175 Kč

13. 6. 2013

Parta

součást
ucelené řady

Skýbová, J.: Přírodopis – Zoologie II
(pro základní vzdělávání žáků se sluchovým postižením)
Č. j.: 14 559/2007-24, cena: 360 Kč

6. 9. 2013

Septima

součást
ucelené řady

Linc, V., Toušková, J., Možkovská, K.: Písanka pro 1., 2. a 3. ročník
základní školy a základní školy praktické
Č. j.: 20 592/2007-24, cena: 48 + 48 +48 Kč

11. 9. 2013

Parta

součást
ucelené řady

Hegerová, P.: Technologie šití oděvů a prádla
(pro odborná učiliště)
Č. j.: 14 562/2007-24, cena: 279 Kč

9. 10. 2013

Septima

součást
ucelené řady

Parkan, F., Mikeska, T., Málková, M.: Dějepis – středověk
(pro základní vzdělávání žáků se sluchovým postižením)
Č. j.: 13 800/2007-24, cena: 240 Kč

1. 11. 2013

Septima

součást
ucelené řady

Macháček, M.: Fyzika – mechanika, termodynamika, akustika
(pro základní vzdělávání žáků se sluchovým postižením)
Č. j.: 16 944/2007-24, cena: 230 Kč

20. 11. 2013

Septima

součást
ucelené řady

pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:
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