
 

 

 

 

                       
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

Karmelitská 529/5, 118 12  Praha 1 – Malá Strana 
 

 
Praha, červen 2020 
Č. j.: MSMT-19103/2020-1 

                                                                          

R O Z H O D N U T Í 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo Vaši žádost a v souladu s § 13 odst. 3 zákona  
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů,  
 

r o z h o d l o 
 

s účinností od 1. září 2020 o povolení výuky některých předmětů v anglickém jazyce v Gymnáziu 
a Střední odborné škole Rokycany, Mládežníků 1115/II, IČO 48380296 takto:  
 
v oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, ŠVP Inspirace a poznání v souvislostech,  
 těchto předmětů v anglickém jazyce:  
 
• světová literatura – v 1. ročníku 1 hodina týdně, ve 2. ročníku 1 hodina týdně;  
• světové dějiny – v 1. ročníku 1 hodina týdně, ve 2. ročníku 1 hodina týdně;  
• společenské vědy – v 1. ročníku 1 hodina týdně, ve 2. ročníku 1 hodina týdně;  
• regiony v souvislostech – v 1. ročníku 1 hodina týdně, ve 2. ročníku 1 hodina týdně; 
• diskuse a komunikace – v 1. ročníku ½ hod. týdně, ve 2. ročníku ½ hod. týdně; 
• estetická výchova – v 1. ročníku 1 hodina týdně, ve 2. ročníku 1 hodina týdně; 
• Science – Chemistry – ve 3. ročníku 3–5 hod. týdně, ve 4. ročníku 3–5 hod. týdně; 
• Individuals and societies – Geopraphy – ve 3. ročníku 3–5 hod. týdně, ve 4. ročníku 3–5 hod. 

týdně; 
• Individuals and societies – History – ve 3. ročníku 3–5 hod. týdně, ve 4. ročníku 3–5 hod. týdně; 
• Individuals and societies – Psychology – ve 3. ročníku 3–5 hod. týdně, ve 4. ročníku 3–5 hod. 

týdně; 
• Extended Essay – ve 3. ročníku 1 hod. týdně, ve 4. ročníku 2 hod. týdně; 
• Creativity, action, service – ve 3. ročníku 1 hod. týdně, ve 4. ročníku 1 hod. týdně; 
• Theory of knowledge – ve 3. ročníku 2 hod. týdně, ve 4. ročníku 2 hod. týdně. 
 
 

Výuka předmětů v anglickém jazyce se povoluje na dobu neurčitou při splnění těchto podmínek:  

1) Škola vytvoří podmínky pro osvojení odborné terminologie v předmětech vyučovaných v cizím 
jazyce i v českém jazyce. Výuka témat, jež se vztahují k České republice, musí být zajištěna také 
v českém jazyce. 

2) Pravidla hodnocení a klasifikace žáků se řídí školským zákonem a vyhláškou č. 13/2005 Sb., 
o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů. 

3) Vysvědčení žáků, kteří absolvují výuku výše uvedených předmětů v anglickém jazyce podle 
tohoto rozhodnutí, obsahuje doložku: 



 

 

„Výuka předmětů…… (doplní se vždy příslušný předmět) v anglickém jazyce se uskutečnila 
v souladu s § 13 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle Rozhodnutí 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o povolení výuky některých předmětů v cizím jazyce 
č. j. MSMT-19103/2020-1.“ 

4) Doložka je opatřena úředním razítkem školy a podpisem ředitele školy. 

5) Zkoušky profilové části maturitní zkoušky žáků, kteří absolvují výuku výše uvedených předmětů 
v cizím jazyce, se konají v českém jazyce, s výjimkou maturitní zkoušky z cizích jazyků.  

6) Škola oznámí Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy změnu všech podmínek, za kterých 
bylo vydáno toto rozhodnutí o povolení výuky předmětů v cizím jazyce, a to do 15 dnů ode dne, 
kdy tato změna nastala. Ministerstvo rozhodne o ponechání/zrušení vydaného povolení. 
Neoznámení změny je důvodem ke zrušení povolení. 

7) Povolení výuky některých předmětů v cizím jazyce nezakládá nárok na přidělení dalších 
prostředků nad rámec finančních prostředků rozepisovaných a poskytovaných podle § 161 až 163 
školského zákona. 

8) Výuka předmětů v cizím jazyce musí být zajištěna pedagogickými pracovníky s odbornou 
kvalifikací pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonávají, a s dosaženou minimální 
jazykovou úrovní C1 vymezenou Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky. Za 
splnění této povinnosti je odpovědný ředitel školy nejpozději prvním dnem zahájení výuky. 

Odůvodnění 

Toto rozhodnutí je vydáno na základě žádosti ředitele školy, která byla doporučena zřizovatelem 
školy dne 27. března 2020. Žádost obsahovala všechny náležitosti stanovené v čl. 2 Výnosu č. 9/2013, 
kterým se upravuje postup při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce č. j.: MSMT-
46350/2013, a sice: přehled předmětů vyučovaných v anglickém jazyce s týdenní hodinovou dotací, 
personální a materiální zajištění výuky předmětů v anglickém jazyce, finanční zajištění výuky 
předmětů v anglickém jazyce, kladné stanovisko zřizovatele školy a školské rady.  

 

Poučení 

Proti rozhodnutí může být podán rozklad ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení Rozhodnutí podle 
§ 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to ve lhůtě 15 dnů 
ode dne oznámení rozhodnutí. Rozklad se podává u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
a rozhoduje o něm ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Podaný rozklad má v souladu 
s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. 

   

 

                        PhDr. Karel Kovář, Ph.D. 
                                                                           náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže 
 
 
Vážený pan   
RNDr. Pavel Vlach, PhD. 
Ředitel školy 
Gymnázium a Střední odborná škola  
Mládežníků 1115/II 
337 01 Rokycany 
DS: 8m6evus 
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