Text úplného znění Vyhlášení pokusného ověřování č. j. 19 242/2007-23 ze dne 26. září
2007, ve znění Dodatku č. j. 1805/2009-23 ze dne 1. dubna 2009
a Dodatku č. 2 č. j. MSMT-9981/2015-2 ze dne 16. června 2015
Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy
č. j.: 19 242/2007-23
V Praze dne 26. září 2007

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

-

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.

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 soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.
3. 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.
4. Za vedení pokusného ověřování ve škole odpovídá její ředitel.
5. 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.
6. 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.
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.

Čl. 4
1. Žáci, kteří byli v režimu pokusného ověřování v souladu s nařízením vlády č. 211/2010
Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání,
ve znění pozdějších předpisů, přijati ke střednímu vzdělávání do oboru vzdělání
79-41-K/610 Gymnázium – vybrané předměty v cizím jazyce a vzdělávají se podle ŠVP
vytvořených dle pilotní verze RVP pro dvojjazyčná gymnázia (č. j. 9847/2009/2-VÚP
ze dne 28. 7. 2009, ve znění změny č. j. MSMT-15405/2012-23 ze dne 4. 7. 2012)
a schválených MŠMT, dokončí své vzdělávání v tomto oboru vzdělání a podle těchto
ŠVP.
2. Do prvního ročníku středního vzdělávání v oboru vzdělání 79-41-K/610 Gymnázium
– vybrané předměty v cizím jazyce lze žáky přijmout nejpozději pro školní rok
začínající 1. zářím 2015.
3. Po nabytí účinnosti novely nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání
v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
kterou se do soustavy oborů vzdělání zavádí nový obor vzdělání 79-43-K/61
Dvojjazyčné gymnázium, budou žáci přijímáni do tohoto oboru vzdělání, a to od 1. září
2016 počínaje prvním ročníkem vzdělávání.
4. Ředitelé gymnázií zapojených do pokusného ověřování v období září 2007 až srpen
2015 podají nejpozději do 15. listopadu 2015 písemnou žádost o zápis změny
ve školském rejstříku ve smyslu zápisu nového oboru vzdělání 79-43-K/61 Dvojjazyčné
gymnázium s účinností od 1. 9. 2016, a to formou oznámení oddělení školského
rejstříku MŠMT. Obor vzdělání 79-41-K/610 Gymnázium – vybrané předměty v cizím
jazyce bude současně označen za „dobíhající“.

Mgr. Dana Kuchtová, v. r.
ministryně

Příloha k vyhlášení
Vzdělávání žáků oboru vzdělání 79-41-K/610 Gymnázium – vybrané předměty v cizím jazyce
podle školních vzdělávacích programů (ŠVP) vytvořených v rámci pokusného ověřování
a schválených MŠMT bude ukončeno k 31. srpnu 2021 a uskutečňuje se v dvojjazyčných
třídách těchto gymnázií:
Gymnázium, Olomouc-Hejčín, Tomkova 45
adresa: Tomkova 45/314, 779 00 Olomouc-Hejčín, IČO: 00 601 799
ŠVP č. j. 17484/2009-23, vyučovací jazyk český a anglický
Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace
adresa: Partyzánská 530/3, 460 01 Liberec 11, IČO: 46 748 016
ŠVP č. j. 17481/2009-23, ve znění změny č. j. 12319/2011-23 a č. j. MSMT-43907/2013-1,
vyučovací jazyk český a německý
Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo
adresa: Komenského náměstí 4, 669 75 Znojmo, IČO: 49 438 867
ŠVP č. j. 17482/2009-23, vyučovací jazyk český a německý
Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400
adresa: Ústavní 400, 181 00 Praha 8, IČO: 60 460 784
ŠVP č. j. 17280/2009-23, vyučovací jazyk český a italský
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
adresa: Budějovická 680, 140 00 Praha 4, IČO: 00 335 479
ŠVP č. j. 17925/2009-23, ve znění změny č. j. MSMT-32252/2012-23, vyučovací jazyk český
a španělský
Klasické a španělské gymnázium, Brno-Bystrc, Vejrostova 2
adresa: Vejrostova 2, 635 00 Brno-Bystrc, IČO: 60 555 211
ŠVP č. j. 17929/2009-23, vyučovací jazyk český a španělský
Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola
adresa: Jirsíkova 5, 370 01 České Budějovice, IČO: 00 666 122
ŠVP č. j. 17930/2009-23, ve znění změny č. j. MSMT-29717/2013-1 a č. j. MSMT23375/2014-1, vyučovací jazyk český a španělský
Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem SJZ, Ostrava, příspěvková organizace
adresa: Hladnovská 35/1332, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČO: 00 842 753
ŠVP č. j. 17926/2009-23, vyučovací jazyk český a španělský
Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
adresa: Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc, IČO: 00 848 956
ŠVP č. j. 17928/2009-23, vyučovací jazyk český a španělský
Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3
adresa: Hellichova 3/457, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, IČO: 70 872 767
ŠVP č. j. 17275/2009-23, ve znění změny č. j. MSMT-14784/2013-211, vyučovací jazyk
český a francouzský

Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13
adresa: tř. Jiřího z Poděbrad 13, 771 11 Olomouc, IČO: 00 601 781
ŠVP č. j. 17276/2009-23, ve znění změny č. j. MSMT-18724/2013-1, vyučovací jazyk český
a francouzský
Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55
adresa: Žižkova 55, 616 00 Brno, IČO: 00 559 008
ŠVP č. j. 17277/2009-23, ve znění změny č. j. MSMT-17464/2013-1, vyučovací jazyk český
a francouzský
Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, náměstí Františka Křižíka 860
adresa: nám. Frant. Křižíka 860, 390 30 Tábor, IČO: 60 061 812
ŠVP č. j. 17274/2009-23, ve znění změny č. j. MSMT-14781/2013-211 a č. j. MSMT32860/2014-1, vyučovací jazyk český a francouzský
Rakouské gymnázium v Praze o. p. s.
adresa: U Uranie 14, 170 00 Praha 7, IČO: 26 155 281
ŠVP č. j. 17483/2009-23, vyučovací jazyk český a německý
The English College in Prague – Anglické gymnázium, o. p. s.
adresa: Sokolovská 320/139, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČO: 25 719 815
ŠVP č. j. 17071/2010-23, vyučovací jazyk český a anglický
Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21
adresa: Opavská 21, 312 17 Plzeň, IČO: 49 778 102
ŠVP č. j. 17931/2009-23, vyučovací jazyk český a španělský

