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____________________________________________________________
ČÁST OZNAMOVACÍ
____________________________________________________________
Kvalifikační a hodnotící standardy profesních 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 seznam
schválených a zrušených kvalifikačních a hodnotících standardů profesních kvalifikací.
Ministerstvo schválilo kvalifikační a hodnotící standardy profesních 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 profesních kvalifikací. Na základě schválených a zveřejněných
standardů mohou v souladu se zákonem 179/2006 Sb., §13 odst. 1 autorizující orgány (tj. příslušné
správní orgány) udělovat autorizace pro tyto profesní kvalifikace. Udělená autorizace následně daný
subjekt opravňuje realizovat zkoušky vedoucí k ověřování výsledků neformálního vzdělávání
a informálního učení a vydávávat osvědčení o získání profesní kvalifikace.
Seznam schválených kvalifikačních a hodnotících standardů
dne 21. 8. 2018 byly schváleny tyto profesní kvalifikace:
Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Název Úplné profesní kvalifikace
(UPK), pokud pro danou profesní
kvalifikaci existuje, a název Profesní
kvalifikace (PK)
Název PK
Samostatný elektrotechnik zkušebny
elektrických strojů a přístrojů
Název UPK
Elektrotechnik
Název PK
Elektrotechnik zkušebny elektrických
strojů a přístrojů
Název UPK
Mechanik vnějších potrubních
rozvodů z oceli1
Mechanik vnějších potrubních
rozvodů z plastů2
Název PK
Strojník pro montáž vnějších
potrubních rozvodů1, 2
Izolatér pro montáž vnějších
potrubních rozvodů1, 2
Montér vnějších potrubních rozvodů
z oceli1

Kvalifikační
úroveň

Nová/
revize PK

5

nová

4
4

nová

3

3

nová

3

nová

3

nová

2

Změna PK po revizi –
uvést typ změny (názvu,
KÚ, struktury, MTZ,
požadavky na AOs…)
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Název PK
Plynoměřič v dole
Pracovník údržby dopravních tratí v
dole
Název UPK
Lisař
Název PK
Lisař-seřizovač na automatizovaných
linkách
Lisař na strojích s manuální
obsluhou
Lisař na protlačovacích lisech
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3

nová

3

nová

3
3

revize

Pravidelná revize

3

revize

Pravidelná revize

3

revize

Pravidelná revize

3

revize

Kovář strojní

3

mimořádná
revize

Pravidelná revize
Revizí došlo k doplnění
MTZ a v části A HS ke
specifikaci kritérií pro
použití plynové nebo
elektrické pece.
Byla zrušena kompetence:
Obsluha automatizovaných
kovacích linek.
Pro tuto činnost se počítá
s vytvořením nové PK

Název PK
Mechanik elektrických lokomotiv

3

nová

3

nová

Název UPK
Kovář
Název PK
Kovář ruční

Název PK
Pracovník interního zásobování
prodejen
Název UPK
Pracovník pro výrobu
aglomerovaných materiálů na bázi
dřeva
Název PK
Pracovník pro výrobu
aglomerovaných materiálů na bázi
dřeva
Název UPK
Tiskař
Název PK
Tiskař na hlubotiskových
kotoučových strojích
Tiskař na sítotiskových strojích
Tiskař na akcidenčních ofsetových
kotoučových strojích
Tiskař na novinových ofsetových
kotoučových strojích
Tiskař na úzkoformátových
flexotiskových kotoučových strojích
Tiskař na širokoformátových

3

3

3

revize

Pravidelná revize

3

revize

Pravidelná revize

3

revize

Pravidelná revize

3

revize

Pravidelná revize

3

revize

Pravidelná revize

3

revize

Pravidelná revize

3

revize

Pravidelná revize

3

3
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flexotiskových kotoučových strojích
Tiskař na ofsetových archových
strojích
Název PK
Textilní mistr
Název UPK
Výrobce textilií
Název PK
Tkadlec
Úpravář textilií
Název UPK
Klempíř strojní
Název PK
Klempíř drakař
Klempíř strojní
Název UPK
Montér stavebních konstrukcí
Název PK
Montér vratových systémů
Název PK
Instalatér solárních termických
soustav
Instalatér soustav s tepelnými
čerpadly a mělkých geotermálních
systémů
Název PK
Drogista
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3

revize

Pravidelná revize

3

revize

Pravidelná revize

revize
revize

Pravidelná revize
Pravidelná revize

revize
revize

Pravidelná revize
Pravidelná revize

3
3
3
3
3
3
3
3

nová

4

revize

Pravidelná revize

4

revize

Pravidelná revize

3

revize

Pravidelná revize

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Název PK

Název PK
Pracovník stáčíren piva
Pracovník spilky a pivovarského
sklepa
Název PK
Asanační pracovník s fumiganty
Asanační pracovník bez fumigantů
Název UPK
Zahradník
Název PK
Školkař
Zelinář
Květinář
Ovocnář

Kvalifikační
úroveň

Nová/
revize PK

Změna PK po revizi –
uvést typ změny (názvu,
KÚ, struktury, MTZ,
požadavky na AOs…)

3

nová

3

nová

3
3

revize
revize

Pravidelná revize
Pravidelná revize

revize
revize
revize
revize

Pravidelná revize
Pravidelná revize
Pravidelná revize
Pravidelná revize

3
3
3
3
3

4
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Název PK
Operátor linky pro výrobu krmných
směsí
Operátor linky pro výrobu premixů
Název UPK
Obsluha speciálního vozu pro čištění
kanalizace
Název PK
Obsluha speciálního vozu pro čištění
kanalizace
Název UPK
Strojník vodárenských zařízení
Název PK
Strojník pro obsluhu čerpací a
přečerpávací stanice
Strojník pro obsluhu čistírny
odpadních vod
Strojník pro obsluhu úpravny pitné
vody
Název PK
Chlorovač
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4

revize

Pravidelná revize

4

revize

Pravidelná revize

revize

Pravidelná revize

3

revize

Pravidelná revize

3

revize

Pravidelná revize

3

revize

Pravidelná revize

3

revize

Pravidelná revize

3
3

3

Autorizující organ: Ministerstvo pro místní rozvoj
Název PK

Název PK
Domovník
Administrativní pracovník
společenství vlastníků

Kvalifikační
úroveň

Nová/
revize PK

4

nová

5

nová

Změna PK po revizi –
uvést typ změny (názvu,
KÚ, struktury, MTZ,
požadavky na AOs…)

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Název PK

Název PK
Topič nízkotlakých parních kotlů
Topič nízkotlakých teplovodních
kotlů

Kvalifikační
úroveň

Nová/
revize PK

2

nová

2

nová

Název PK
Obsluha regálových zakladačů

3

nová

Název PK
Jeřábník tř. A
Vazač břemen

3
3

nová
nová

5

Změna PK po revizi –
uvést typ změny (názvu,
KÚ, struktury, MTZ,
požadavky na AOs…)
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu
učebnic a učebních textů následující tituly:

Pro základní vzdělávání:
Kouřimská, M., Jelínek, S., Kučerová, L., Kratochvílová-Ziegert, Ch.,
Nöbauer, I., Kettenburg, U.: Heute haben wir Deutsch Spiel mit, 1.-5. díl, Die 4 Jahreszeiten auf Deutsch-4 sešity
(učebnice, pracovní sešity a doplňkové pomůcky)
(prodloužení schvalovací doložky č. j.: MSMT-12 122/07-22,
27 981/2012-22, 27 517/2000-22, 23 612/2001-22)*
Č. j.: MSMT-12 256/2018, cena: učebnice Spiel mit 129 Kč,
1. díl 199 Kč, 2.-4. díl 219 Kč, 5. díl 198 Kč,
pracovní sešit 1.-4. díl 89 Kč, 5. díl 82 Kč, komplet 4 sešitů 357 Kč

8.6.2024

JIRCO, s.r.o.

Součást
ucelené řady

Čítanka 3
(učebnice)
(prodloužení schvalovací doložky č. j.: MSMT-18 484/2012-22)*
Č. j.: MSMT-17 696/2018, cena: 109 Kč

11.6.2024

Nová škola –
DUHA s.r.o.

Součást
ucelené řady

15.6.2024

Fraus, s.r.o.

Součást
ucelené řady

18.6.2024

Alter, s.r.o.

Součást
ucelené řady

21.6.2024

Nová škola
Brno, s.r.o.

Součást
ucelené řady

Stannet, K., Koustaff, L., Pinnkley, D., Fast, T.:
Impact Foundation, Impact 1, 2, 3, 4
(učebnice a pracovní sešit)
Č. j.: MSMT-10 446/2018, cena: učebnice 272 Kč, pracovní sešit 173 Kč

26.6.2024

Bridge
Publishing
House, SE

Součást
ucelené řady

Škoda, J., Doulík, P.: Chemie 8 a Chemie 9
(učebnice a pracovní sešit)
(prodloužení schvalovací doložky č. j. MSMT-10 337/2012-22,
9 167/2013)*
Č. j.: MSMT-13 583/2018, cena učebnic á 169 Kč,
pracovní sešity á 79 Kč

28.6.2024

Fraus, s.r.o.

Součást
ucelené řady

Konečná, M.: Vlastivěda 4-Porozumění v souvislostech-Poznáváme naše
dějiny: z pravěku do novověku
(učebnice a pracovní sešit)
Č. j.: MSMT-6 652/2018, cena učebnice 89 Kč, pracovní sešit 49 Kč

3.7.2024

Nová škola,
s.r.o.

Součást
ucelené řady

Člověk a jeho svět se Zetíkem pro1. ročník ZŠ
(pracovní učebnice)
Č. j.: MSMT-5 465/2018, cena: 159 Kč

3.7.2024

Didaktis, s.r.o.

Součást
ucelené řady

Kozlová, M., Pěchoučková, Š., Rakoušová, A.:
Matematika se čtyřlístkem 2
(učebnice, 2 pracovní sešity)
(prodloužení schvalovací doložky č. j.: MSMT-4105/2012-22)*
Č. j.: MSMT-9 049/2018, cena: učebnice 119 Kč, pracovní sešity á 49 Kč
Český jazyk 1 – nevázané písmo (Moje Živá abeceda,
Můj Slabikář, 1. a 2. díl, Písanka-Uvolňovací cviky, Písanka 1, 2, 3)
(učebnice, písanky)
Č. j.: MSMT-8 191/2018, cena: Moje Živá abeceda 50 Kč,
Můj Slabikář 1. a 2. díl á 74 Kč, písanky á 19 Kč
Rosecká, Z.: Matematika 3
(učebnice a pracovní sešity)
(prodloužení schvalovací doložky č. j. MSMT-23 773/2012-22,
53 995/2012-210)*
Č. j.: MSMT-13 697/2018, cena: učebnice 1. díl 62 Kč, 2. díl 73 Kč,
pracovní sešit 1. díl 48 Kč, 2. díl 41 Kč

6
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4.7.2024

SPNpedagogické
nakladatelství,
a.s.

Součást
ucelené řady

Mikulenková, H., Malý, R.:
Český jazyk pro 2. ročník (1. a 2. díl), Půlhodinky psaní-Písanka 1 a 2
Český jazyk pro 3. ročník (1. a 2. díl), Moje písanka-Písanka 1 a 2
(učebnice a písanky)
Č. j.: MSMT-5 925/2018, cena: učebnice á 48 Kč, písanky á 28 Kč

13.7.2024

Prodos spol.
s r.o.

Součást
ucelené řady

Topil, Z., Chroboková, D., Tučková, K.: Český jazyk pro 2., 3. a 4. ročník
(učebnice a pracovní sešity 1. a 2. díl)
Č. j.: MSMT-9 384/2018, cena: učebnice á 150 Kč,
pracovní sešity á 80 Kč

19.7.2024

Tobiáš s.r.o.

Součást
ucelené řady

Topil, Z., Chroboková, D., Tučková, K.: Český jazyk pro 6., 7. a 8. ročník
(učebnice a pracovní sešit)
Č. j.: MSMT-9 385/2018, cena: učebnice á 150 Kč, pracovní sešit á 80 Kč

19.7.2024

Tobiáš s.r.o.

Součást
ucelené řady

20.7.2024

Fraus, s.r.o.

Součást
ucelené řady

20.7.2024

Fraus, s.r.o.

Součást
ucelené řady

20.7.2024

SPNpedagogické
nakladatelství,
a.s.

Součást
ucelené řady

Hošnová, E. a kol.: Český jazyk pro 6. ročník ZŠ
(učebnice a pracovní sešit)
(prodloužení schvalovací doložky č. j. MSMT-24 835/2012-22)*
Č. j. MSMT-21 936/2018, cena: učebnice 137 Kč, pracovní sešit 79 Kč

20.7.2024

SPNpedagogické
nakladatelství,
a.s.

Součást
ucelené řady

Český jazyk 1 (Veselá abeceda, Pojďme si číst, Čtení pro malé školáky,
Soubor pěti písanek, Soubor pěti cvičných sešitů, Vystřihovací písmenka)
(učebnicová sada)
(prodloužení schvalovací doložky č. j. MSMT-22 906/2012-22,
11 125/2017)*
Č. j.: MSMT-21 953/2018, cena: 83+83+87+79+79+85 Kč

20.7.2024

Fortuna

Součást
ucelené řady

Randa, M. a kol.: Fyzika 8
(učebnice a pracovní sešit)
Č. j.: MSMT-11 913/2018, cena: učebnice 169 Kč, pracovní sešit 79 Kč

23.7.2024

Fraus, s.r.o.

Součást
ucelené řady

Augusta, P., Honzák, F.:
Dějiny pravěku a starověkého Orientu, Dějiny starověkého Řecka a Říma
(učebnice)
(prodloužení schvalovací doložky č. j. MSMT-20 854/2012-22,
22 245/2000-22)*
Č. j.: MSMT-15 144/2018, cena: 99 Kč a 59 Kč

23.7.2024

SPL-Práce
Albra

Součást
ucelené řady

Kol. autorů: Prvouka 2
(učebnice a pracovní sešit)
(prodloužení schvalovací doložky č. j. MSMT-29 239/2012-22)*
Č. j.: MSMT-14 233/2018, cena: učebnice 89 Kč, pracovní sešit 72 Kč

24.7.2024

Nová školaDUHA, s.r.o.

Součást
ucelené řady

Čechurová, M. a kol.: Prvouka 3
(učebnice a pracovní sešit)
Č. j.: MSMT-5 490/2018, cena: učebnice 125 Kč, pracovní sešit 99 Kč

Krausová, Z., Teršová, R., Chýlová, H., Prošek, M., Málková, J.: Český
jazyk 6 pro základní školy a víceletá gymnázia
(učebnice a pracovní sešit)
(prodloužení schvalovací doložky č. j. MSMT-18 119/2012-22)*
Č. j.: MSMT-21 946/2018, cena: učebnice 169 Kč, pracovní sešit 79 Kč
Lederbuchová, L., Stehlíková, M.: Čítanka 9 pro základní školy a víceletá
gymnázia
(učebnice)
(prodloužení schvalovací doložky č. j. MSMT-20 740/2012-22)*
Č. j.: MSMT-21 948/2018, cena: 189 Kč
Hošnová, E. a kol.: Český jazyk pro 2. ročník ZŠ
(učebnice a pracovní sešit)
(prodloužení schvalovací doložky č. j. MSMT-20 741/2012-22)*
Č. j.: MSMT-21 933/2018, cena: učebnice 111 Kč, pracovní sešit 63 Kč

7
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Kol. autorů: Přírodověda 4
(učebnice a pracovní sešit)
(prodloužení schvalovací doložky č. j. MSMT-17672/2012-22)*
Č. j.: MSMT-14 234/2018, cena: učebnice 95 Kč, pracovní sešit 49 Kč

24.7.2024

Nová školaDUHA, s.r.o.

Součást
ucelené řady

Bednaříková, J., Kysučan, L., Fejfušová, M.: Dějepis-Pravěk, starověk
(učebnice)
(prodloužení schvalovací doložky č. j. MSMT-20 290/2013-210)*
Č. j.: MSMT-20 126/2018, cena: 139 Kč

24.7.2024

Nová škola,
s.r.o.

Součást
ucelené řady

Fejfušová, M.: Vlastivěda 4 – České dějiny od pravěku do začátku
novověku
(učebnice a pracovní sešit)
(prodloužení schvalovací doložky č. j. MSMT-17 673/2012-22)*
Č. j.: MSMT-14 232/2018, cena: učebnice 89 Kč, pracovní sešit 49 Kč

25.7.2024

Nová školaDUHA, s.r.o.

Součást
ucelené řady

Hricz, M.: Matematické… minutovky 8, 1. a 2. díl
(pracovní sešity)
(prodloužení schvalovací doložky č. j. MSMT-42779/2012-210)*
Č. j.: MSMT-23 870/2018, cena: á 29 Kč

27.7.2024

Prodos, s.r.o.

Součást
ucelené řady

27.7.2024

Pedagogické
centrum pro
polské
národnostní
školství
Český Těšín

Součást
ucelené řady

3.8.2024

Nová škola,
s.r.o.

Součást
ucelené řady

21.8.2024

INFOA
International,
s.r.o.

Součást
ucelené řady

22.8.2024

Polyglot

Součást
ucelené řady

22.8.2024

Didaktis,
s.r.o.

Součást
ucelené řady

Chamrajeva, J., Ivanova, E., Broniarz, R.: Vremena 1,2
(učebnice a pracovní sešit)
Č. j.: MSMT-5 582/2018, cena: učebnice 239 Kč, pracovní sešit 139 Kč

27.8.2024

INFOA
International,
s.r.o.

Součást
ucelené řady

Nováková, Z., Julínková, E.: Prvouka 1
(pracovní učebnice)
Č.j.: MSMT-9 659/2018, cena: 82 Kč

29.8.2024

Nová školaDUHA, s.r.o.

Součást
ucelené řady

Baarová, B., Rzymanová, R.:
Podróże bliskie i dalekie – Europa (Cesty blízké i daleké – Evropa)
(pracovní učebnice)
Č. j.: MSMT-11 186/2018, cena: 58 Kč
Štiková, V.: Listen and play With animals! 1. a 2. díl
(učebnice a pracovní sešit)
(prodloužení schvalovací doložky č. j. MSMT 27871/2012-22,
21 200/2013)*
Č. j.: MSMT-20 791/2018, cena: učebnice 85 Kč, pracovní sešit 69 Kč
Grey, E., Evans, V.: Welcome Starter A, B
(učebnice a pracovní sešit)
(prodloužení schvalovací doložky č. j. MSMT-8 265/2012-22)*
Č. j.: MSMT-21 524/2018, cena: učebnice A 235 Kč, učebnice B 250 Kč,
pracovní sešit A 115 Kč, pracovní sešit B 140 Kč
Jankásková, M., Ulbert, K., Dusilová, D., Krűger, J.:
Tintenfass pro 3. ročník ZŠ
Jankásková, M., Dusilová, D., Krűger, J., Schneider, M.:
Tintenfass pro 4. ročník ZŠ
(učebnice a pracovní sešit)
(prodloužení schvalovací doložky č. j. MSMT-15 885/2012-22)*
Č.j.: MSMT-21 517/2018, cena: učebnice 228 Kč, pracovní sešit 168 Kč
Horáčková, M., Hudáčková, P., Košťák, J., Kulhavá, R., Nečasová, R.,
Drahovzal, M.: Český jazyk – pro 5. ročník základní školy
(učebnice a pracovní sešit)
Rousová, A., Prachalová, A., Madronová, V., Neužilová, V.:
Čítanka pro 5. ročník základní školy
(prodloužení schvalovací doložky č. j. MSMT-27 814/2012-22)*
Č. j.: MSMT-26 810/2018, cena: učebnice 159 Kč (s CD 559 Kč),
pracovní sešit 85 Kč, čítanka 199 Kč, průvodce pro učitele 199 Kč
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Zahálková, M.: Angličtina pro 3. – 5. ročník (Hello, Kids)
(učebnice a pracovní sešit)
(prodloužení schvalovací doložky č. j. MSMT-13 050/2012-22,
27 152/2013-22, 22 797/2014)*
Č. j.: 12 551/2018, cena: učebnice 137 Kč, pracovní sešit 89 Kč
Grey, E., Evans, V.: Set Sail 1, 2
(učebnice a pracovní sešit)
(prodloužení schvalovací doložky č. j. MSMT-27 983/2012-22)*
Č. j.: 23 758/2018,
cena: učebnice 265 Kč, pracovní sešit 1. díl 240 Kč, 2. díl 260 Kč

5.9.2024

SPNpedagogické
nakladatelství,
a.s.

Součást
ucelené řady

5.9.2024

INFOA
International,
s.r.o.

Součást
ucelené řady

Pro základní vzdělávání - se speciálními vzdělávacími potřebami:
Matematika II
(učebnice a pracovní sešity 1, 2, 3)
(prodloužení schvalovací doložky č. j. MSMT-31 430/2011)*
Č. j.: MSMT-19 277/2018,
cena: učebnice 125 Kč, pracovní sešity á 75 Kč

3.8.2024

Septima,
s.r.o.

Součást
ucelené řady

Bičanová, L., Dymáčková, L., Jirušková, M.: Čítanka pro 2. ročník
(učebnice)
Č. j.: MSMT-9 681/2018, cena: 149 Kč

3.8.2024

Nová škola,
s.r.o.

Součást
ucelené řady

Kvítková, N.: Pravopisná cvičení 2
(pracovní sešit)
(prodloužení schvalovací doložky č. j. MSMT-9 673/2011-27)*
Č. j.: MSMT-19 266/2018, cena: 66 Kč

3.8.2024

Septima,
s.r.o.

Součást
ucelené řady

Skýbová, J.: Přírodopis – Biologie člověka
(učebnice a pracovní sešit)
(prodloužení schvalovací doložky č. j. MSMT-31 922/2012-27)*
Č. j.: MSMT-19 287/2018, cena: učebnice 110 Kč, pracovní sešit 55 Kč

3.8.2024

Septima,
s.r.o.

Součást
ucelené řady

∗

učebnice s vytištěným původním číslem jednacím mohou školy pořizovat v souladu s § 160 odst. 1 školského zákona pouze
do vyprodání zásob
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Příloha k č.j. MSMT-28906/218-2
Oznámení o změně názvu organizace zřizované Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy
název organizace:
sídlo organizace:
IČ:

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední
škola a školní jídelna, Žlutice, Jiráskova 344
364 52 Žlutice, Jiráskova 344
70 845 433

název organizace po změně k 1. 9. 2018
název organizace:
sídlo organizace:
IČ:

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Žlutice,
Jiráskova 344
364 52 Žlutice, Jiráskova 344
70 845 433.
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_________________________________________________________
ČÁST NORMATIVNÍ
____________________________________________________________
Č.j. MSMT-25267/2018

Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2018
pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou
zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo
náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního
práva zřizovat církevní školy, v roce 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doplňuje s účinností od 1. 9. 2018 normativy
neinvestičních výdajů na rok 2018, stanovené ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1, 2 a 4 zákona
č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve
znění pozdějších předpisů, a to jako roční objem neinvestičních výdajů, mzdových prostředků
a zákonných odvodů připadajících na jedno dítě, žáka nebo studenta ve srovnatelném oboru vzdělání
a formě vzdělávání ve škole nebo ve srovnatelné školské službě ve školském zařízení zřizovaném
krajem nebo ministerstvem nebo jako roční objem neinvestičních výdajů, mzdových prostředků
a zákonných odvodů připadajících na jedno dítě ve srovnatelné mateřské škole zřizované obcí nebo
na jedno dítě nebo žáka ve srovnatelné školské službě ve školském zařízení zřizovaném obcí
(č.j. MSMT-16/2018).
Normativy neinvestičních výdajů pro rok 2018 se s účinností od 1. 9. 2018 doplňují o normativy
pro obory vzdělání středních škol a vyšších odborných škol, pro které normativ neinvestičních výdajů
na rok 2018 dosud nebyl stanoven. Jedná se o obory vzdělání středních škol, pro které byly vydány
rámcové vzdělávací programy, podle nichž bude realizována výuka od školního roku 2018/2019
a o nově akreditované vzdělávací programy vyšších odborných škol.
Přehled normativů neinvestičních výdajů, doplněných
a tělovýchovy s účinností od 1. 9. 2018, je uveden v příloze.

Ministerstvem

školství,

mládeže

Příloha: Normativy neinvestičních výdajů pro rok 2018 v Kč (doplnění k 1. 9. 2018)
Normativy neinvestičních výdajů pro rok 2018 v Kč
(doplnění k 1. 9. 2018)
Normativy neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu v roce 2018 jako roční objem neinvestičních výdajů
na jednotku výkonu (tj. dítě, žáka a studenta), stanovené materiálem č.j. MSMT-16/2018, se doplňují
následovně:
část I.
OBORY VZDĚLÁNÍ POSKYTUJÍCÍ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU,
PRO KTERÉ BYLY VYDÁNY RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
- pro denní formu vzdělávání, včetně zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou
Kód oboru
vzdělání

Název oboru vzdělání

NIV
celkem

MP

odvody

ONIV
celkem

53-41-M/03

Praktická sestra

70 075

46 460

16 726

6 889

53-41-M/04

Masér ve zdravotnictví

70 075

46 460

16 726

6 889

75-31-M/02

Pedagogika pro asistenty ve školství

57 640

38 730

13 943

4 967

78-42-M/06

Kombinované lyceum

53 521

35 973

12 950

4 598
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OBORY VZDĚLÁNÍ POSKYTUJÍCÍ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM,
PRO KTERÉ BYLY VYDÁNY RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
- pro denní formu vzdělávání, včetně zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem
1. řádek - teoretické vyučování, 2. řádek - praktické vyučování
Kód oboru
vzdělání
33-58-E/01

Název oboru vzdělání
Zpracovatel přírodních pletiv

NIV
celkem

MP

odvody

ONIV
celkem

20 901

13 430

4 835

2 636

51 776

29 027

10 450

12 299

OBORY VZDĚLÁNÍ POSKYTUJÍCÍ VYŠŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ
- pro denní formu vzdělávání
Kód oboru
vzdělání
63-42-N/03

Název oboru vzdělání
Personální management

NIV
celkem
60 538

MP
41 234

odvody
14 844

ONIV
celkem
4 460
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