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Č Á S T N O R M AT I V N Í
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Č. j.: 3831/2010-23
V Praze dne 16. března 2010

Vyhlášení
pokusného ověřování
nové formy a organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou

Čl. 1
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), ve znění pozdějších předpisů, pokusné ověřování nové formy a organizace ukončování středního vzdělávání
maturitní zkouškou (dále jen „pokusné ověřování“).

Čl. 2
Pokusné ověřování bude probíhat formou realizace společné části maturitní zkoušky v rozsahu zkoušek konaných formou didaktického testu a písemné práce. Jeho cílem je:
a) prověřit logistické a personální zajištění společné části maturitní zkoušky,
b) prověřit připravenost osob školených pro výkon funkce školního maturitního komisaře, zadavatele zkoušek
a hodnotitele písemných prací, dále posuzovatelů otevřených úloh didaktických testů a ředitelů škol,
c) prověřit funkčnost řízení bezpečnostních rizik, záložních řešení a ochrany informací veřejně nepřístupných
(§80b školského zákona) prostřednictvím simulace bezpečnostních a organizačních incidentů na vybraných
školách,
d) zajistit informovanost přímých účastníků maturitní zkoušky, zejména pedagogických pracovníků škol a žáků,
kteří budou v roce 2011 konat maturitní zkoušku.

Čl. 3
Pokusné ověřování bude probíhat v těchto etapách a termínech:
a) podávání přihlášek žáků ředitelům škol od 17. 5. do 15. 6. 2010,
b) podávání přihlášek škol Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) od 16. 6. do 30. 6.
2010,
c) distribuce zkušební dokumentace do škol od 29. 9. do 8. 10. 2010,
d) generální pilotáž společné části maturitní zkoušky ve školách od 11. 10. do 14. 10. 2010,
e) hodnocení písemných prací od 12. 10. do 21. 10. 2010,
f) vyhodnocení generální pilotáže společné části maturitní zkoušky od 25. 10. do 2. 11. 2010,
g) předání výsledků generální pilotáže společné části maturitní zkoušky školám 3. 11. 2010.

Čl. 4
(1) Pokusné ověřování je určeno pro všechny střední školy, ve kterých budou žáci konat maturitní zkoušku ve
školním roce 2010/2011, a pro všechny žáky těchto škol, kteří mohou, za předpokladu splnění všech podmínek, ve školním roce 2010/2011 konat maturitní zkoušku.
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(2) Ředitel školy seznámí s vyhlášením pokusného ověřování zřizovatele školy, zletilé žáky a zákonné zástupce
nezletilých žáků zařazených do tohoto pokusného ověřování.

Čl. 5
(1) Koordinací pokusného ověřování ministerstvo pověřuje Centrum.
(2) Pokusné ověřování bude po ukončení vyhodnoceno Centrem a ministerstvem.
(3) O průběhu a výsledku pokusného ověřování vypracuje Centrum do 20. 12. 2010 písemnou zprávu a zašle ji
odboru středního a vyššího odborného vzdělávání ministerstva. Zpráva musí obsahovat:
a) vyhodnocení logistického zajištění společné části maturitní zkoušky,
b) vyhodnocení personálního zajištění společné části maturitní zkoušky a to zejména s ohledem na připravenost osob školených pro výkon funkce školního maturitního komisaře, zadavatele zkoušek, hodnotitele
písemných prací, posuzovatele otevřených úloh didaktických testů a vedení škol,
c) vyhodnocení bezpečnostních rizik spojených s realizací společné části maturitní zkoušky,
d) vyhodnocení možnosti využití záložních řešení,
e) vyhodnocení ochrany informací veřejně nepřístupných (podle §80b školského zákona).

Čl. 6
(1) Škola podá Centru přihlášku k účasti školy v pokusném ověřování. Její součástí budou podrobné pokyny
Centra a podmínky účasti školy v pokusném ověřování.
(2) Škola je povinna při změně podstatné skutečnosti týkající se pokusného ověřování na úrovni dané školy tuto
změnu neprodleně nahlásit Centru.

Čl. 7
(1) Náklady spojené s realizací generální pilotáže společné části maturitní zkoušky budou hrazeny z prostředků
ESF a v souladu s § 163 odst. 1 školského zákona ze státního rozpočtu.
(2) Čerpání ﬁnančních prostředků ze státního rozpočtu spojené s generální pilotáží společné části maturitní
zkoušky bude stanoveno dodatkem k tomuto vyhlášení na základě normativního stanovení rozsahu výkonu
činnosti podle skutečného počtu přihlášených škol a struktury přihlášek žáků. Součástí dodatku bude seznam
škol, které se do realizace generální pilotáže společné části maturitní zkoušky zapojí.
(3) Finanční prostředky budou poskytnuty krajským úřadům a jejich prostřednictvím dále školám, které budou
generální pilotáž společné části maturitní zkoušky realizovat.
(4) Školy, které budou generální pilotáž společné části maturitní zkoušky realizovat a jejichž zřizovatelem je ministerstvo, církve nebo náboženské společnosti, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva
zřizovat církevní školy, budou ﬁnancovány přímo ministerstvem.
(5) Finanční prostředky ze státního rozpočtu budou určeny na odměny pro hodnotitele písemných prací. Hodnotiteli bude náležet odměna ve výši 75 Kč za jednu opravenou písemnou práci.
(6) V případě nedočerpání ﬁnančních prostředků bude škola muset podle vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny ﬁnančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními ﬁnančními aktivy nebo
Národním fondem, nedočerpanou částku prostřednictvím krajského úřadu vrátit při ﬁnančním vypořádání za
rok 2010 na depozitní účet ministerstva. Škola, jejímž zřizovatelem je ministerstvo, církev nebo náboženská
společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školu, bude nedočerpanou částku vracet přímo na depozitní účet ministerstva.
(7) Řediteli školy, nebo osobě vykonávající ve zkušebním místě funkci ředitele školy, bude náležet odměna ve
výši 150 Kč, školnímu maturitnímu komisaři ve výši 130 Kč, za každou odpracovanou hodinu výkonu činnosti spojené se zajištěním realizace generální pilotáže společné části maturitní zkoušky, přičemž výkon této
činnosti je omezen maximální časovou dotací 32 hodin. Odměna bude vyplacena Centrem z prostředků ESF
na základě dohody o provedení práce, uzavřené mezi Centrem a příslušnými osobami.
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Čl. 8
Toto vyhlášení nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.

Ministryně:
v z. Ing. Bartoňová, v. r.
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Č. j. 4559/2010-20
V Praze dne 6. dubna 2010

Příkaz
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
č. 12/2010,
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

státní tajemnici – I. náměstkyni ministryně
náměstkyním ministryně
náměstkům ministryně
vrchní ředitelce
vrchním ředitelům
ředitelkám odborů
ředitelům odborů
vedoucím samostatných oddělení

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 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, 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 důchodového 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 ministryně 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 ministryně 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;
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III. z r u š u j i
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 (č.j. 26 388/2007-20 ze dne 28.
prosince 2007).
Tento příkaz nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho podpisu.

Miroslava Kopicová, v. r.
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
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Příloha č. 1 Příkazu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 12/2010

Postup při zařazování jednoletých kurzů cizích jazyků 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, 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
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) bude zařazení jednoletého kurzu cizího
jazyka nebo cizích jazyků (dále jen „kurz“) do přílohy č. 1 vyhlášky č. 322/2005 Sb. (dále jen „příloha 1 vyhlášky“) zvažovat na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby (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, ve znění pozdějších předpisů),
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,
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b) je-li žadatel fyzickou osobou, jeho jméno (jména) a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, popřípadě není-li trvalý pobyt, 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, příp.
výpis z živnostenského rejstříku); 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), předpokládaný počet účastníků kurzu popřípadě společně vyučované skupiny
účastníků kurzu,
g) údaj o zohledňování vzdělávacích potřeb žáků se zdravotním postižením/speciálními vzdělávacími potřebami,
h) 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, e-mailová adresa, 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,
i) doklady o materiálně-technickém a metodickém zabezpečení kurzu (vyrozumění o zápisu provozovny do
živnostenského rejstříku, příp. výpis ze živnostenského rejstříku s údajem o zapsané provozovně); dále
doklady o vlastnictví nebo nájemní smlouvy nebo výpůjční smlouvu nebo jiný doklad osvědčující užívací
právo žadatele k budovám nebo prostorám, v nichž bude probíhat výuka,
j) 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 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.
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(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 zjištění, že kurz nesplňuje některou z podmínek stanovených v článku 1 nebo že je
naplněna některá z podmínek uvedených v odstavci 1, 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 daná osoba 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.
(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.
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SEŠIT 5

Příloha č. 2 Příkazu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 12/2010

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
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) bude zařazení vzdělávací instituce do
přílohy č. 2 vyhlášky č. 322/2005 Sb. (dále jen „příloha 2 vyhlášky“) zvažovat na základě žádosti 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.
(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 dokladů o vlastnictví nebo
nájemní smlouvy nebo výpůjční smlouvy nebo jiné doklady osvědčujících užívací právo žadatele k budovám nebo prostorám, v nichž bude probíhat výuka,
i) údaj o zohledňování vzdělávacích potřeb žáků se zdravotním postižením/speciálními vzdělávacími potřebami.
(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.
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(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.
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 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.
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 zjištění, že instituce nesplňuje některou z podmínek stanovených v článku 1 nebo že je naplněna některá z podmínek uvedených v odstavci 1, 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 2 vyhlášky.
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.
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SEŠIT 5

Příloha č. 3 Příkazu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 12/2010

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) Ministerstvo školství, mládeže (dále jen „ministerstvo“) bude zařazení vzdělávací instituce do Přílohy č. 3
vyhlášky č. 322/2005 Sb. (dále jen „příloha 3 vyhlášky“) zvažovat, pokud o toto zařazení požádá společně
vzdělávací instituce a zahraniční vysoká škola (dále jen „žadatel“), přičemž budou splněny tyto podmínky:
a) daná vzdělávací instituce 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, a jež se zabývá vzdělávací a vědeckou
nebo výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činností, (dále jen „instituce“),
b) daná zahraniční vysoká škola je zahraniční vysokou školou, která uskutečňuje ve spolupráci s institucí
v České republice se souhlasem nebo s vědomím příslušného zahraničního státního orgánu/(např. Ministerstva školství) nebo jiného zahraničního orgánu nebo úřadu nebo subjektu oprávněného udělovat akreditace vysokoškolským studijním programům/ vysokoškolský studijní program zahraniční vysoké školy
(dále jen „zahraniční studijní program“), který je ve státě sídla zahraniční vysoké školy akreditován nebo
státem uznán v souladu s právním řádem daného cizího státu,
c) daná zahraniční vysoká škola zabezpečuje uskutečňování studia v příslušném zahraničním studijním programu prezenční nebo distanční formou nebo jejich kombinací; u distanční a kombinované formy studia
prokáže zajištění těchto forem studia konzultacemi a odpovídajícími studijními oporami, včetně možností
využívání informačních technologií, a při uskutečňování studia v příslušném zahraničním studijním programu prokáže uplatňování shodných pravidel, jaká jsou uplatňovaná při uskutečňování studijního programu dané zahraniční vysoké školy ve státě sídla dané zahraniční vysoké školy,
d) daná zahraniční vysoká škola přijímá uchazeče ke studiu v daném zahraničním studijním programu v souladu s právním řádem platným ve státu, v němž má zahraniční vysoká škola své sídlo. Do bakalářského
studijního programu nebo magisterského studijního programu navazujícího na bakalářský studijní program přijímá zahraniční vysoká škola výhradně uchazeče, kteří dosáhli středního vzdělání s maturitní
zkouškou, popřípadě v oblasti umění rovněž uchazeče s vyšším odborným vzděláním poskytovaným
v konzervatořích. Do magisterského studijního programu, který navazuje na bakalářský studijní program,
přijímá zahraniční vysoká škola ke studiu pouze uchazeče, kteří též řádně ukončili studium v bakalářském studijním programu. Do doktorského studijního programu, který navazuje na magisterský studijní
program, přijímá zahraniční vysoká škola ke studiu pouze uchazeče, kteří řádně ukončili studium v magisterském studijním programu a jde-li o oblast umění, kteří též získali akademický titul,
e) daná instituce má pro uskutečňování zahraničního studijního programu potřebné prostorové, materiální,
informační, technické a personální zabezpečení odpovídající předpokládanému počtu studentů,
f) daná instituce i daná zahraniční vysoká škola poskytují ministerstvu na požádání kdykoli potřebnou spolupráci při ověřování a kontrole správnosti a úplnosti údajů uvedených v žádosti o zařazení nebo znovuzařazení do přílohy 3 vyhlášky, při posuzování obsahu a úrovně zahraničního studijního programu a při
veškeré kontrole plnění podmínek stanovených pro zařazení (znovuzařazení) instituce do přílohy 3 vyhlášky.
(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 úvah o zařazení instituce do přílohy 3 vyhlášky rovněž kladné vyjádření alespoň jedné takovéto veřejné vysoké školy o srovnatelnosti zahraničního
studijního programu uskutečňovaného institucí s akreditovaným studijním programem této veřejné vysoké
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školy a prohlášení 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 některou veřejnou vysokou školou podle zákona o vysokých
školách, bude vzdělání získané jeho studiem případně uznáno pouze s přihlédnutím k § 106 zákona o vysokých školách. Žadatel musí doložit, že požádal o vyjádření všechny veřejné vysoké školy, které v České
republice uskutečňují obsahově obdobné akreditované studijní programy. Odmítnou-li se relevantní veřejné
vysoké školy uvedené v odstavci 2 vyjádřit, zda zahraniční studijní program je srovnatelný s akreditovaným
studijním programem uskutečňovaným danou veřejnou vysokou školou podle zákona o vysokých školách,
nebo jedná-li se o případ uvedený ve větě prvé, bude podmínkou úvah o zařazení instituce do přílohy 3
vyhlášky posouzení úrovně vzdělávání v zahraničním studijním programu ministerstvem a vyjádření ministerstva, že studium v daném zahraničním 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 společně statutární orgán zahraniční vysoké
školy se statutárním orgánem instituce 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 instituce,
b) název, adresu sídla a právní formu a identiﬁkační číslo zahraniční vysoké školy, jejíž vysokoškolský studijní program instituce uskutečňuje nebo bude uskutečňovat,
c) výpis z obchodního nebo jiného rejstříku nebo jiný doklad (popřípadě doklady) o vzniku instituce 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 jiného orgánu nebo úřadu nebo subjektu) státu,
v němž sídlí zahraniční vysoká škola, jejíž studijní program je nebo bude institucí uskutečňován, o tom,
že:
1. zahraniční vysoká škola, jejíž studijní program bude uskutečňován institucí na území České republiky,
je součástí vysokoškolského vzdělávacího systému daného státu (státu, v němž má zahraniční vysoká
škola své sídlo); případně lze tuto skutečnost doložit dokladem o udělení akreditace (licence) zahraniční vysoké škole vydaným příslušným orgánem státu,
2. příslušný zahraniční studijní program má ve státě, v němž sídlí zahraniční vysoká škola, akreditaci platnou minimálně na standardní dobu studia, podléhají-li v daném státě vysokoškolské studijní programy
akreditaci, a že se tato akreditace vztahuje i na instituci, která svou činnost vyvíjí na území České republiky; případně lze tuto skutečnost doložit dokladem o udělení akreditace zahraničnímu studijnímu
programu vydaným příslušným orgánem státu,
3. zahraniční vysoká škola je oprávněna uskutečňovat zahraniční studijní program na území České republiky,
4. diplomy absolventů dané zahraniční vysoké školy a/nebo daného zahraničního studijního programu
jsou v daném státu považovány za vysokoškolské diplomy,
5. vzdělávání v daném zahraničním studijním programu zahraniční vysoké školy je ve státě sídla dané
zahraniční vysoké školy státem považováno za vzdělávání, jehož absolvováním se získá vysokoškolské
vzdělání,
e) zahraniční studijní program zahraniční vysoké školy, který obsahuje:
1. název zahraničního studijního programu a studijního/studijních oboru/ů,
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2. formu studia a standardní dobu studia studijního programu nebo studijních oborů, a vyjádření zahraniční vysoké školy, že studijní program uskutečňovaný institucí v ČR je identický se studijním programem
uskutečňovaným v příslušném cizím státě zahraniční vysokou školou,
3. studijní plán, případně studijní plány studijních oborů, obsahující skladbu studijních předmětů a jejich
časovou dotaci, vymezení období výuky a přípravy na zkoušky, období zkoušek, období praxí a prázdnin v jednotlivých akademických rocích po standardní dobu studia vyjádřené v týdnech,
4. pravidla a podmínky pro přijímání uchazečů ke studiu zahraničního studijního programu na zahraniční
vysoké škole, které musí uchazeč žádající zahraniční vysokou školu o přijetí splnit v sídle zahraniční
vysoké školy,
5. proﬁl absolventa studijního programu nebo studijních oborů,
6. podmínky, které musí student zahraniční vysoké školy splnit v průběhu studia v instituci a při jeho řádném ukončení, s tím, že musí odpovídat podmínkám, které musí student zahraniční vysoké školy splnit
v sídle zahraniční vysoké školy (včetně stejného informačního zajištění studia),
f) doklady o prostorovém, materiálním, personálním a informačním zajištění činnosti instituce, zejména:
1. údaje o budově, v níž bude probíhat výuka a v níž bude administrativní zázemí instituce, a to buď v samostatném objektu, nebo v dispozičně samostatných prostorách stavebně oddělených od nebytových
prostor případně využívaných jiným subjektem, včetně dokladů o prostorovém zabezpečení výuky alespoň na standardní dobu studia,
2. seznam akademických pracovníků, kteří se budou podílet na uskutečňování zahraničního studijního
programu s uvedením, zda jsou zaměstnanci zahraniční vysoké školy nebo zda jsou zaměstnanci instituce, pravidla výběru akademických pracovníků podílejících se na uskutečňování zahraničního studijního programu zahraniční vysokou školou a pravidla výběru akademických pracovníků institucí,
případně společných pravidel jejich výběru instituce a zahraniční vysoké školy,
3. údaje o vybavení instituce studijní literaturou a údaje o knihovně, včetně způsobu zajištění konzultací
studentům,
4. údaje o počítačovém vybavení a informačním zajištění instituce, včetně informací o informačním zajištění zahraniční vysoké školy využívaného studenty,
5. údaje o zohledňování vzdělávacích potřeb žáků se zdravotním postižením/speciálními vzdělávacími
potřeba u prostorového a informačního zajištění instituce,
g) dohodu instituce se zahraniční vysokou školou o uskutečňování zahraničního studijního programu, která
musí obsahovat:
1. přehled zahraničních studijních programů a jejich oborů, které bude instituce uskutečňovat a údaje
o případném zahraničním titulu, který bude udělován absolventům příslušných zahraničních studijních
programů podle státoprávního řádu platného v příslušném cizím státě,
2. vymezení právního postavení studentů studujících v zahraničním studijním programu uskutečňovaném
institucí na území České republiky ve vztahu k zahraniční vysoké škole a právní podmínky jejich studia, zejména přijímání ke studiu, způsob hodnocení průběhu studia zahraniční vysokou školou, způsob
ukončování studia, včetně uvedení informací, v jakém rozsahu se výuka uskutečňuje, a zkoušky konají
ve státě sídla zahraniční vysoké školy a v jakém rozsahu se výuka uskutečňuje a zkoušky konají v české republice v místě působící instituce,
3. vzor diplomu a dalších případných dokladů o studiu, jež jsou nebo budou zahraniční vysokou školou
vydávány absolventům zahraničního studijního programu uskutečňovaného institucí,
4. vymezení právních vztahů mezi zahraniční vysokou školou a institucí,
5. vymezení podmínek stanovených pro personální, ﬁnanční a informační zajištění uskutečňování zahraničního studijního programu institucí v České republice,
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 zahraniční vysokou školou pro hodnocení kvality uskutečňování zahraničního studijního programu institucí v České republice a pro hodnocení s tím související případné
vědecké, výzkumné, vývojové, inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti,
8. dobu platnosti dohody (minimálně na dobu odpovídající dvojnásobku standardní doby zahraničního
studijního programu) a podmínky jejího ukončení (včetně podmínek vypovězení),
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9. přílohu, která obsahuje studijní plán/studijní plány zahraničního studijního programu/ů nebo studijního
oboru/ů, kopie dokumentů o udělení licence/akreditace zahraniční vysoké škole a zahraničnímu studijnímu programu, pravidla hodnocení kvality uskutečňování zahraničního studijního programu/ů nebo
studijního oboru/ů zahraniční vysokou školou a podmínky výběru akademických pracovníků podílejících se na uskutečňování zahraničního studijního programu/ů nebo studijního oboru/ů.
h) žadatel o zařazení nebo o znovuzařazení instituce (odstavec 9) do přílohy č. 3 vyhlášky k žádosti přiloží
vyplněný dotazník, který je přílohou k této příloze příkazu.
(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 jeho 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 a žadatel odmítnutí vysoké školy doloží 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 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 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 a zahraniční vysoká škola splňují podmínky uvedené v článku 1 a 2,
projedná s Ministerstvem práce a sociálních věcí návrh na zařazení dané instituce do přílohy 3 vyhlášky
a připraví návrh její novely.
(9) Zařazení instituce do přílohy 3 vyhlášky je časově omezeno na dobu pěti let. Po uplynutí této lhůty požádá
instituce o znovuzařazení. K žádosti o znovu zařazení instituce se přikládají aktualizované dokumenty dle čl.
2 a vyplněný formulář uvedený v příloze.
(10) Instituce, již zařazené ke dni 7. dubna 2010 do přílohy č. 3 vyhlášky nejpozději do dvou let ode dne nabytí
účinnosti tohoto příkazu prokáží splnění podmínek stanovených v článcích 1 a 2.
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 změnu výčtu studijních programů nebo studijních oborů lze podat do 31. prosince předcházejícímu
kalendářnímu 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) a odst. 3.
(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.
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Čl. 4
Vyřazení instituce z přílohy 3 vyhlášky
(1) Vyřazení z přílohy 3 vyhlášky bude navrženo zejména v případě, kdy instituce nebo příslušná zahraniční
vysoká škola,
a) nesplňuje některou z podmínek uvedených v článku 1,
b) v její činnosti se vyskytují nedostatky závažného charakteru,
c) uvedla nebo uvádí nesprávné, zkreslené nebo klamavé informace o svém postavení nebo činnosti,
d) se odmítne podrobit kontrole plnění podmínek uvedených v článku 1 a 2,
e) po uplynutí lhůty stanovené v článku 2 odst. 9 nebo v článku 2 odst. 10, nezažádá-li o znovuzařazení do
vyhlášky.
(2) Ministerstvo bude v součinnosti s institucemi průběžně ověřovat, zda instituce zařazené do přílohy 3 vyhlášky a příslušná zahraniční vysoká škola splňují podmínky uvedené v článku 1 a 2 či zda není naplněna některá
z podmínek uvedených v odstavci 1. V případě zjištění, že instituce nebo zahraniční vysoká škola nesplňuje
některou z podmínek stanovených v článku 1 a 2 nebo že je nesplněna některá z podmínek uvedených v odstavci 1, 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.
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Příloha k příloze č. 3 k příkazu

Dotazník
k personálnímu a materiálně-technickému zabezpečení studijních programů/oborů
uskutečňovaných vzdělávací institucí žádající o zařazení nebo znovuzařazení do vyhlášky
Část A – základní údaje o instituci
Zahraniční vysoká škola, jejíž studijní program je nebo bude v ČR uskutečňován:
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................

Název instituce, na které probíhá výuka studijních programů/oborů zahraniční vysoké školy:
................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresa instituce:
IČ instituce:

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

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

Datum zřízení instituce: ....................................................................................................................................................................................................................
Datum zařazení instituce do vyhlášky č. 322/2005 Sb.:
Vedoucí instituce:
Tel./mobil:

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

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

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

Fax: ....................................................................................................................................................................................................................................................................
E- mail:

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

Část B – údaje o personálním zabezpečení studia
• Uveďte, zda v instituci vyučují jen akademičtí pracovníci ze sídla zahraniční vysoké školy nebo akademičtí
pracovníci ze sídla zahraniční vysoké školy a pedagogové působící mimo sídlo zahraniční vysoké školy nebo
jen pedagogové působící mimo sídlo zahraniční vysoké školy
V instituci vyučují:
jen akademičtí pracovníci, kteří jsou zaměstnanci zahraniční vysoké školy



akademičtí pracovníci, kteří jsou zaměstnanci zahraniční vysoké školy a pedagogové,
kteří jsou zaměstnanci instituce



jen pedagogové, kteří jsou zaměstnanci instituce



Jmenný seznam vyučujících:
s uvedením u příslušného vyučujícího, zda jde o zaměstnance zahraniční vysoké školy nebo o zaměstnance
instituce
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................
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.........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................

• Vypisuje instituce témata absolventských prací?

ano 

ne 

• Jsou absolventské práce studentů na instituci zveřejňovány? V případě že ano, uveďte kde a jak.
ano  – uveďte kde a jak

ne 

• Jakým způsobem instituce zveřejňuje podmínky pro konání závěrečných zkoušek?

Část C – údaje o prostorovém, informačním a materiálně-technickém zabezpečení studia
Prostorové zabezpečení studia:
a) výukové prostory (v m²) ………………………………………………
b) ostatní prostory (v m²) ………………………………………………
doložte, že výukové prostory:
• odpovídají hygienickým předpisům a byly pro účely výuky schváleny hygienikem
• odpovídají bezpečnostním předpisům
• výukové prostory připadající na 1 studenta činí (v m²) ………………………………………………
• Ostatní prostory připadající na 1 studenta činí (v m²) ………………………………………………
c) výukové prostory jsou přizpůsobeny studentům se zdravotním postižením/speciálními vzdělávacími potřebami
Organizační
• Kdy probíhá v instituci výuka?
každý pracovní den
během víkendu
jinak – uveďte jak
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• Má instituce úřední desky se základními informacemi o sobě a o „mateřské“ zahraniční vysoké škole?
ano 
ne 
Informační
• Zajišťuje instituce studujícím přístup pouze k učebním pomůckám vydávaným vlastní zahraniční vysokou
školou nebo i k dalším studijním pomůckám (např. jiných vysokých škol) – uveďte k jakým dalším?
• jen k vlastním učebním pomůckám

• i k dalším učebním pomůckám – uveďte k jakým

• Existuje v instituci odborná knihovna a studovna?
• odborná knihovna
• studovna

ano 
ano 

ne 
ne 

• Má instituce zakoupené databáze pro přístup k odborným periodikům?
ano 
• Jakým způsobem instituce doplňuje odbornou literaturu
• průběžně
• jinak – uveďte jak

ne 



ano 

• Má instituce zajištěn přístup na Internet?

ne 

• Počet studentů na 1 PC činí ………………….................................…………..
• Jsou zohledněny vzdělávací potřeby studentů se zdravotním postižením/speciálními vzdělávacími potřebami? Pokud ano, popište jak
Přístrojové a další technické vybavení instituce
• Popište stručně stav vybavení instituce audiovizuální a další technikou.

Část D – údaje o studentech a absolventech
• Uveďte počet studentů v jednotlivých studijních programech/oborech k 31. 10.
• Uveďte počet nově přijatých studentů v jednotlivých studijních programech/oborech k 31. 10.
• Uveďte počet absolventů v jednotlivých studijních programech/oborech k 31. 10.

Studijní
program/obor

Zpracoval:
Dne:

Počet studentů
Občané ČR

Cizinci

Počet nově přijatých
studentů
Občané ČR

Cizinci

Počet absolventů
Občané ČR

Podpis vedoucího instituce:
Kontakty:

Cizinci
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ČÁST OZNAMOVACÍ

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

Seznam aktuálně schválených kvaliﬁkačních a hodnotících standardů
12. ledna 2010 byly schváleny tyto dílčí kvaliﬁkace:
Úplná kvaliﬁkace Obsluha železniční dopravní cesty (autorizující orgán MD)
DK 1 Staniční dozorce,
DK 2 Dozorce výhybek,
DK 3 Výhybkář,
DK 4 Signalista,
DK 5 Operátor železniční dopravy,
DK 6 Hradlář a hláskař,
Úplná kvaliﬁkace Obsluha železniční nákladní dopravy (autorizující orgán MD)
DK 10 Tranzitér,
Úplná kvaliﬁkace Obsluha železniční osobní dopravy (autorizující orgán MD)
DK 11 Vlakvedoucí osobní přepravy,
DK 12 Průvodčí osobní přepravy,

16. března 2010 byly schváleny tyto dílčí kvaliﬁkace:
Úplná kvaliﬁkace Zemědělec -farmář (autorizující orgán MZe)
DK 1 Pěstitel základních plodin,
DK 2 Chovatel a ošetřovatel skotu,
DK 3 Chovatel a ošetřovatel prasat,
DK 4 Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz,
DK 5 Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců,
Úplná kvaliﬁkace Chemik (autorizující orgán MPO)
DK 1 Chemik pro obsluhu zařízení
DK 2 Chemik-laborant
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic
a učebních textů následující tituly:
pro základní vzdělávání:
Gerngross, G., Puchta H.: Playway to English 1, 2 , 3, 4 (učebnice +
pracovní sešit)
Č.j.: 28874/2010-22, cena: 295+199 Kč

28. 1. 2016

Cambridge

součást
ucelené řady

Žofková, H., Eibenová, K. Liptáková, Z. Šproch, J.: Pojechali 2, 3
(učebnice + pracovní sešit)
Č.j.: 219/2010-22, cena: 259+159 Kč

8. 2. 2016

SPL – Práce

součást
ucelené řady

Jankásková, M., Dusilová, D. Schneider, M. Krüger, J.: Mach mit! 2. díl
(učebnice + pracovní sešit)
Č.j.: 1897/2010-22, cena: 188+138 Kč

22. 2. 2016

Polyglot

součást
ucelené řady

Harna, J. a kol.: Člověk a jeho svět – Obrazy ze starších českých dějin
(učebnice + pracovní listy)
Čapka, F.: Člověk a jeho svět – Obrazy z novějších českých dějin
(učebnice + pracovní listy)
Čapka, F., Klíma, B.: Obrazy z českých dějin – příloha k učebnici
vlastivědy
Č.j.: 1597/2010-22, cena: 81 + 81 + 21 Kč

18. 3. 2016

Alter

součást
ucelené řady

Augusta, P.: Prvouka pro 3. ročník (učebnice + pracovní sešit)
Č.j.: 368/2010-22, cena: 89 + 49 Kč

19. 3. 2016

SPL – Práce

součást
ucelené řady

18. 3. 2016

Didaktis

součást
ucelené řady

pro střední vzdělávání:
Denglerová, D., Doležalová, H., Kirchnerová, V., Kundt, R., Němec,
J., Štěpánková, M., Vykoukalová, Z.: Společenské vědy pro 1. ročník
středních škol (učebnice + pracovní sešit)
Č.j.: 20800/2009-23, cena: 189 + 149 Kč
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Ztráta služebního průkazu
Česká školní inspekce oznamuje ztrátu služebního průkazu kontrolního pracovníka č. 90 znějící na jméno
Zdeňka Kociánová.
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Vyberte si z nabídky věstníků a zpravodajů

Předpokládané ceny pro rok 2010 a periodicity distribuovaných věstníků a zpravodajů:
Předpokládaná
periodicita

Cena

Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů
Energetický regulační věstník

4krát ročně
12krát ročně

400 Kč
1700 Kč

Zpravodaj Českého statistického úřadu
Ústřední věstník ČR
Věstník Ministerstva zemědělství
Věstník Ministerstva zdravotnictví

12krát ročně
5krát ročně
2krát ročně
8krát ročně

520 Kč
450 Kč
150 Kč
1900 Kč

Cenový věstník Ministerstva ﬁnancí
Finanční zpravodaj

16krát ročně
6krát ročně

1420 Kč
450 Kč

Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

12krát ročně

600 Kč

Název věstníku

Objednávky přijímá a vyřizuje:

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

Oficiální distributor publikací Evropské unie a Úředního věstníku EU

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

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

