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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

vyhlašuje 

na období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018  

pokusné ověřování 

 
Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 

 
(Č. j.: MSMT-9423/2017-1) 

 
                                       1. etapa v roce 2017 

(od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Praze dne 2. května 2017 
 
Garant pokusného ověřování:  Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. 
Komenského   (dále jen „NPMK“) 
 

  



2 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na základě § 171 odstavce 1 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018, toto  
 

pokusné ověřování 
 

Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 
 

Čl. 1 
Cíl pokusného ověřování 

  

(1) Ověřit rozsah a dopad využívání vzdělávacích programů muzeí a památníků školami pomocí 
zážitkové pedagogiky a oživené historie ve společenskovědních předmětech za účelem zkvalitnění 
výuky. 

(2) Ověřit zájem škol o využití muzejních edukačních programů a jejich zapojení do výuky. 

(3) Ověřit, jak finančně náročná je pro školy návštěva muzea či památníku a určit průměrnou částku, 
kterou třída zaplatí. 

(4) Ověřit výši poskytovaného normativu na žáka s ohledem na realizaci aktivit ověřovaných v rámci 
pokusného ověřování.  

 
Čl. 2 

Účel pokusného ověřování 

(1) Účelem pokusného ověřování je ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky 
společenskovědních předmětů ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět a Člověk a společnost 
v nejvýše stech Českou školní inspekcí (dále jen „ČŠI“) navržených základních školách, které budou 
do 15. 6. 2017 osloveny a potvrdí účast na pokusném ověřování, a to prostřednictvím finanční 
podpory z prostředků státního rozpočtu, která bude určena na pokrytí nákladů přímo souvisejících 
s návštěvou paměťových institucí v České republice, tj. cestovné, vstupné, stravné, v případě 
dvoudenních zájezdů též náklady spojené s ubytováním, a dále na administrativní vyhodnocení 
pokusného ověřování.  

(2) Účelem pokusného ověřování je dále ověřit začlenění zážitkové pedagogiky v paměťových institucích 
jako součást vzdělávání do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

(3) Dotace je navržena na jednu školu a pololetí ve výši 120 000 Kč včetně DPH. V rámci poskytnuté 
dotace škola navštíví za dané období minimálně dvě paměťové instituce. Dále odměna učitelům - 
zpracovatelům dotazníků ve výši 2 500 Kč (stanoveno na základě součinu hodinové sazby ve výši 500 
Kč/hodinu plnění včetně zákonných odvodů a předpokládaného počtu hodin plnění). 

(4) Pokusné ověřování se vyhlašuje na období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. Poskytnutá dotace v roce 
2017 nezakládá nárok příjemce na poskytnutí dotace v roce 2018. Pro rok 2018 budou podmínky 
financování buď potvrzeny, nebo stanoveny jinak, a to formou dodatku, kterým bude vyhlášena 
2. etapa pokusného ověřování. 

 
Čl. 3 

Oprávněný žadatel 
  

(1) Oprávněným žadatelem je kraj, do jehož působnosti náleží právnické osoby vykonávající činnost 
základní školy podle čl. 2 odst. 1. 
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Čl. 4 
Způsob podávání žádosti a poskytnutí dotace 

 
(1) Vzhledem k výše stanoveným kritériím poskytované dotace škola žádost nepodává. 

 
(2) Krajský úřad předkládá souhrnnou žádost za právnické osoby vykonávající činnost základní školy na 

území příslušného kraje podle čl. 2 odst. 1., a to do 15. července 2017. 
 

 
(3) Žádost o dotaci musí obsahovat náležitosti určené § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Jedná se 
o tyto údaje: 
  
a) název a adresa poskytovatele, 
b) požadovaná částka, 
c) účel, na který chce žadatel dotaci použít, 
d) lhůta, v níž má být tohoto účelu dosaženo,  
e) informaci o identifikaci osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho 

statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci. 

(4) Ministerstvo poskytne metodickou pomoc při určování konkrétní výše dotace pro jednotlivé školy. 

(5) Dotace bude příjemci poskytnuta na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace, v němž 
mu budou uloženy povinnosti, které musí při použití dotace dodržet. 

(6) Na rozhodnutí o poskytnutí dotace, na základě kterého bude školám dotace poskytnuta, bude jako 
příjemce uveden kraj, v jehož územní působnosti se příslušné školy nacházejí. 
 

Čl. 5 
Použití dotace 

(1) Dotaci bude možné použit pouze na účel stanovený v čl. 2 tohoto vyhlášení.  

(2) Dotaci bude možné použít na náklady vzniklé od 15. 6. 2017, které budou uhrazeny nejpozději do 
31. 12. 2017. Na náklady vzniklé před datem vydání rozhodnutí může být dotace použita pouze za 
předpokladu, že nebyly do data vydání rozhodnutí uhrazeny. 

(3) Škola je oprávněna z dotace hradit DPH za předpokladu, že nemá dle § 73 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nárok na odpočet této daně.  

Čl. 6 
Pravidla financování 

(1) Dotace bude poskytnuta na základě § 163 odst. 1 písm. a) školského zákona kraji 
na jeho zvláštní účet pro školy, které náleží do jeho územní působnosti. Součástí rozhodnutí bude 
seznam škol, kterým je poskytnutá dotace určena. 

(2) Dotace bude odeslána na účet příjemce do 30 dnů od data podpisu rozhodnutí. 
 

Čl. 7 
Povinnosti příjemce 

(1) Příjemce bude povinen dotaci používat účelně, efektivně a hospodárně. 
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(2) Příjemce bude povinen vypořádat dotaci se státním rozpočtem v souladu s vyhláškou č. 367/2015 
Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními 
aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), a zaslat příslušnou přílohu uvedené 
vyhlášky. 

 
(3) Příjemce bude povinen předložit ministerstvu vyúčtování dotace na předepsaném formuláři, který 

je uveden v Příloze č. 1 tohoto vyhlášení, do 15. 2. 2018, a to prostřednictvím NPMK na adresu 
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Valdštejnská 20, 118 00 Praha 1. 

(4) Příjemce bude povinen vrátit nevyčerpanou část dotace v případech, termínech 
a způsobem uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace, včetně avíza, jehož formulář je uveden 
v Příloze č. 2 tohoto vyhlášení. 

(5) Příjemce je povinen zaslat ministerstvu průběžné zprávy za jednotlivé školy do 15. 2. 2018, a to 
prostřednictvím NPMK na adresu Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, 
Valdštejnská 20, 118 00 Praha 1. Formulář průběžné zprávy je uveden v Příloze č. 3 tohoto vyhlášení. 

(6) Příjemce bude povinen vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, a v něm řádně a odděleně sledovat nakládání s poskytnutou dotací. 

(7) Příjemce bude povinen splnit veškeré další povinnosti uvedené v rozhodnutí o poskytnutí dotace.  
 

Čl. 8 
Kontrola použití dotace 

(1) U příjemce dotace bude provedena kontrola výkonu přenesené působnosti, kterou ministerstvo 
provádí na základě § 86 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a v případě hlavního města Prahy podle § 113 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o 
hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.  

(2) Příjemce bude povinen umožnit pověřeným zaměstnancům ministerstva kontrolu hospodaření 
s poskytnutou dotací a zpřístupnit jim k tomu veškeré potřebné doklady.  

(3) Pokud pověření zaměstnanci ministerstva na základě provedené kontroly dojdou k závěru, 
že na straně příjemce mohlo dojít k porušení rozpočtové kázně, jsou povinni dát podnět finančnímu 
úřadu, který je oprávněn o porušení rozpočtové kázně rozhodnout.  

(4) Příjemce dotace bude povinen informovat ministerstvo – resp. Odbor předškolního, základního, 
základního uměleckého a speciálního vzdělávání o kontrolách, které u něj byly v souvislosti 
s poskytnutou dotací provedeny externími kontrolními orgány, včetně závěrů těchto kontrol, a to 
bezprostředně po jejich ukončení.      

Čl. 9 
Porušení rozpočtové kázně 

(1) Dopustí-li se příjemce jednání uvedeného v § 44 odst. 1 rozpočtových pravidel, bude toto 
klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně.  

(2) Sankcí za porušení rozpočtové kázně je podle § 44a rozpočtových pravidel povinnost provést 
prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu odvod za porušení rozpočtové kázně, případně 
penále za prodlení s jeho provedením.  

(3) Správu odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále vykonávají místně příslušné finanční úřady 
podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.  

Čl. 10 
Řízení o odnětí dotace 
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(1) Dojde-li po vydání rozhodnutí k jednání uvedenému v § 15 odst. 1 písm. a) až f) rozpočtových 
pravidel, může ministerstvo zahájit řízení o odnětí dotace. 

(2) Řízení o odnětí dotace probíhá v režimu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů.  

(3) Pokud ministerstvo na základě provedených důkazů dospěje k závěru, že jsou dány podmínky pro 
odnětí dotace, vydá o tomto rozhodnutí. 

(4) Dotaci je možné odejmout za celé období, na které byla v daném roce poskytnuta.  

Čl. 11 
Způsob hodnocení výsledků pokusného ověřování 

(1) Zhodnotit vliv vynaložených finančních prostředků na zkvalitnění výuky na základě dotazníkového 
šetření.  

(2) Ověřit statistiku výskytu pozitivních hodnocení přínosu pokusného ověřování ve výročních zprávách 
škol. 

(3) Vyhodnotit, zda pokusné ověřování přispělo ke zvýšení frekvence využívání neformálního vzdělávání 
v paměťových institucích. 

(4) Zhodnotit přínos využívání zážitkové pedagogiky na zkvalitnění výuky za účelem začlenění této 
aktivity do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.  

 
Čl. 12 

Časový harmonogram pokusného ověřování  
  

(1) Přípravná fáze:  

a) oslovování navržených škol z důvodu vyjádření souhlasu se zapojením do pokusného 
ověřování bude probíhat ode dne vyhlášení pokusného ověřování do 15. 6. 2017,  

b)  propagace pokusného ověřování ode dne vyhlášení pokusného ověřování do 31. 8. 2017.    

(2) Koordinace pokusného ověřování, návštěvy škol ve vybraných paměťových institucích, průběh 
edukační pořadů, čerpání finančních prostředků školami v termínu od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.  

(3) Od 30. 6. 2018 do 31. 8. 2018 bude probíhat odevzdání a vyhodnocení dotazníků, které zpracují 
školy a instituce zajišťující edukační programy. 

(4) Dotazníkové šetření bude vyhodnoceno ve stanoveném termínu v souhrnné hodnotící zprávě, která 
bude obsahovat zejména: 

a) charakteristiku a podrobný popis cílové skupiny, na které bylo pokusné ověřování 
aplikováno, 

b) zhodnocení dopadů pokusného ověřování pro dotčené školy, 

c) úvahu nad možností rozšíření pokusného ověřování, 

d) ověření zážitkové pedagogiky v paměťových institucích jako součásti vzdělávání 
v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, 

e) přílohou zprávy budou vyplněné dotazníky vytvořené ve spolupráci NPMK a ČŠI. 

Čl. 13 

Podmínky pokusného ověřování pro ministerstvo a NPMK 

(1) Pokusné ověřování bude řídit ministerstvo, realizovat ho bude NPMK. 
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(2) Věcně příslušným odborem pro řízení a vyhodnocení pokusného ověřování je Odbor předškolního, 
základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání. 

(3) Činnosti NPMK: 
a) adresně osloví navržené školy s informací o vyhlášení pokusného ověřování s cílem zjistit 

jejich zájem a potvrzení účasti na pokusném ověřování, 
b) eviduje zpětnou vazbu od oslovených škol – jak ve smyslu účasti na pokusném ověřování, 

tak v otázce návrhu dotazníku pro školy účastnící se pokusného ověřování, 
c) po celou dobu trvání pokusného ověřování komunikuje se školami ohledně veškerého 

využívání nabízených vzdělávacích programů paměťových institucí,  
d) po celou dobu trvání pokusného ověřování komunikuje a spolupracuje s ČŠI, 

e) po celou dobu trvání pokusného ověřování komunikuje a spolupracuje s příslušnými útvary 
ministerstva, 

f) zajišťuje propagaci pokusného ověřování, 

g) vede přehled o absolvovaných návštěvách paměťových institucí,  

h) zajišťuje hodnocení výsledků pokusného ověřování, které bude předáno ministerstvu ve 
formě závěrečné hodnotící zprávy jako podnět pro případné změny v Rámcovém 
vzdělávacím programu. 

i) přijme vyúčtování dotace, které zpracuje a předá ministerstvu, 
j) přijme průběžné zprávy za jednotlivé školy, které vyhodnotí a předá ministerstvu. 

Čl. 14 
Spolupracující instituce v rámci pokusného ověřování 

V rámci ověřování vzdělávacích programů vhodných pro základní školy (první a druhý stupeň) budou 
moci školy vybírat z nabídky těchto muzeí a památníků:  

I. Památník Terezín 

II. Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 

III. Slezské muzeum v Opavě 

a) Hlavní budova 
b) Arboretum Nový Dvůr 
c) Památník II. světové války, Hrabyně 
d) Památník Petra Bezruče 
e) Areál čs. opevnění, Darkovičky 
f) Srub Petra Bezruče 

IV. Moravské zemské muzeum 

a) Dietrichsteinský palác 
b) Biskupský dvůr 
c) Mendelianum 
d) Palác šlechtičen 
e) Pavilon Anthropos 
f) Památník Leoše Janáčka 
g) Dům Jiřího Gruši 
h) Centrum slovanské archeologie 
i) Památník Bible kralické 
j) Starý zámek v Jevišovicích 
k) Zámek Budišov 

V. Technické muzeum v Brně 

VI. Husitské muzeum v Táboře 

VII. Památník Lidice 

VIII. Národní muzeum 
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a) Nová budova Národního muzea 
b) Národní památník na Vítkově 
c) Národopisné muzeum Národního muzea 
d) Lapidárium Národního muzea 
e) Památník Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra 
f) Zámek Vrchotovy Janovice  
g) Muzeum české loutky a cirkusu  
h) Památník Jiřího Melantricha z Aventina  
i) Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur  
j) České muzeum hudby  
k) Památník Bedřicha Smetany v Jabkenicích  
l) Muzeum Antonína Dvořáka  
m) Muzeum Bedřicha Smetany  
n) Památník Jaroslava Ježka  
o) Památník Josefa Suka  
p) Památník Antonína Dvořáka v Nelahozevsi  

IX. Muzeum romské kultury 

X. Národní technické muzeum v Praze 

 

Čl. 15 
Účinnost 

Pokusné ověřování nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na internetových stránkách ministerstva. 

 

 

Kontaktní osoba pro pokusné ověřování: 

Mgr. et. Mgr. Miroslava Hájková, e-mail: miroslava.hajkova@msmt.cz 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
odbor předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání 

Karmelitská 529/5, Malá Strana 
118 21 Praha 1 

 
 

Kontaktní osoba pro pokusné ověřování za NPMK – koordinátora pokusného ověřování: 
 

Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D., e-mail: tomeskova@npmk.cz 
 

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 
Valdštejnská 20, Malá Strana 

118 00  Praha 1 
 
 
 

Mgr. Václav Pícl 
náměstek pro řízení sekce vzdělávání  

mailto:miroslava.hajkova@msmt.cz
mailto:miroslava.hajkova@msmt.cz
mailto:tomeskova@npmk.cz
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Přílohy: 
Příloha č. 1 – Formulář pro vyúčtování dotace – krajské úřady 
Příloha č. 2 – Formulář avíza – krajské úřady 
Příloha č. 3 – Formulář pro závěrečnou zprávu – škola 
Příloha č. 4 – Seznam škol navržených k zapojení do PO 
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Příloha č. 1  
Formulář pro vyúčtování dotace – krajské úřady 

Vyúčtování dotace MŠMT za rok 2017 

  
  Příjemce dotace:   

IČO:   

    Název programu: Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 

Číslo rozhodnutí:   

 
   

 

Údaje o dotaci MŠMT v Kč: 

Přidělená 
dotace MŠMT 

Skutečně 
čerpáno 

z dotace MŠMT 
Vratka MŠMT 

Dotace celkem:       

Z toho ONIN    

Z toho OON    

        

 

                                                                                     

 
Zdůvodnění případné vratky: 

  

 
   Datum připsání dotace na zvl. účet kraje:   

  Datum odeslání dotace právnickým 
osobám:   

  
 

   Vyúčtování zpracoval/a (jméno, 
příjmení): Telefon: E-mail: Datum a podpis: 

        

 

Potvrzuji, že veškeré uvedené údaje jsou správné, pravdivé a úplné 

Osoba oprávněná jednat za příjemce (jméno, příjmení, titul): 
Funkce/pracovní 
pozice: 

Datum a podpis: 
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Příloha č. 2  

Avízo o vratce  
(formulář pro pokusná ověřování – vyplňuje kraj) 
Připomínka: 

 do 31. 12. 2017 se vratka zasílá na účet MŠMT, ze kterého byla dotace odeslána – tj. účet č. 0000821001/0710. 

 vratky v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem (tj. od 1. 1. následujícího roku) se vrací  
na účet cizích prostředků MŠMT č. 6015-0000821001/0710. 

 variabilním symbolem vratky bude účelový znak, pod kterým byla dotace poskytnuta, tato podmínka nemusí být 
dodržena v případě vratky v rámci finančního vypořádání zaslaného na účet č. 6015-0000821001/0710. 

 

Kraj  

Název programu 
Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 

Číslo rozhodnutí  

Účelový znak  

 
 

   
v Kč 

Poskytnutá dotace celkem:   Vratka celkem:   

     

ostatní neinvestiční náklady   ostatní neinvestiční náklady   

   ostatní osobní náklady      ostatní osobní náklady    

     

 
 
Finanční prostředky budou odeslány na MŠMT dne:   
 
Zdůvodnění vratky:  
 
 
V       dne        
 

 
 

……………………………………………… 
Osoba oprávněná jednat za příjemce 

(podpis, razítko) 
 

 
 
 
Jméno a kontaktní telefon, e-mail osoby, která formulář zpracovala:  
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Příloha č. 3 
Formulář pro průběžnou zprávu 
 
 
 

Průběžná zpráva – škola (rok 2017) 

Název školy  

Právní forma  

Zřizovatel  

IČO 
 Adresa sídla  

Kraj  

Etapa pokusného ověřování 
1. 1. 9. 2017 - 31. 12. 2017  

  

Název pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 

Výše poskytnuté dotace  

Avizovaná vratka (ve výši ze dne)  

Počet realizovaných návštěv jednodenních 
 

Počet realizovaných návštěv dvoudenních  

Počet učitelů zpracovávajících dotazníky a počet 

hodin plnění 
 

Hlášení změn v průběhu realizace pokusného 

ověřování 
 

Další sdělení  

 

Datum  

Jméno příjmení odpovědné osoby 
 

Kontaktní údaje odpovědné osoby 
 

Podpis odpovědné osoby 
 

Otisk razítka 
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Příloha č. 4 

Seznam škol navržených k zapojení do PO 

 

 Hl. m. Praha 10 

 Středočeský 10 

 Plzeňský  5 

 Karlovarský 3 

 Ústecký  7 

 Jihočeský  5 

 Liberecký  5 

 Královéhradecký 7 

 Pardubický 6 

 Kraj Vysočina 7 

 Jihomoravský 12 

 Olomoucký 7 

 Moravskoslezský 11 

 Zlínský  5 

 Celkem  100 

 

 
 

Č. Region RED_IZO Název 

1 U 600083888 Základní škola, Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace 

2 U 600085619 Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace 

3 U 600081818 Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice 

4 U 600081826 Základní škola T. G. Masaryka Štětí, 9. května 444, okres Litoměřice 

5 U 600081753 Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková 
organizace 

6 U 600084663 Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace 

7 U 600085562 Základní škola Chabařovice, příspěvková organizace 

8 A 600036120 Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 

9 A 600035263 Základní škola Vodičkova 

10 A 600039854 Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a 

11 A 600038408 Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580 

12 S 600047393  Základní škola Mělník - Pšovka, příspěvková organizace  

13 S 600055779 Základní škola a Mateřská škola Kounov, okres Rakovník 

14 K 600067271 Základní škola a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková 
organizace 

15 P 600069605 Základní škola a mateřská škola Plzeň - Božkov, Vřesinská 17, příspěvková 
organizace 

16 L 600078507 Základní škola Velké Hamry, Školní 541 - příspěvková organizace 

17 M 600146880 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 

18 H 600088855 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Plotiště, P. 
Jilemnického 420 

19 H 600001466 První soukromá základní škola v Hradci Králové, s.r.o. 

20 H 600088839 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Jiráskovo nám. 1166 

21 H 600088901 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 

22 H 691008931 Základní škola Hučák 
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23 H 600088995 Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové 

24 H 600093999 Masarykova základní škola, Broumov, Komenského 312, okres Náchod 

25 A 600037169 Základní škola, Praha 4, Na Chodovci 54 

26 A 600037061 Základní škola, Praha 4, Jílovská 1100 

27 A 600039234 Základní škola Jana Wericha, Praha - Řepy, Španielova 19/1111 

28 A 600038289 Základní škola waldorfská, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9 

29 A 600040364 Základní škola, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 

30 A 600041204 Základní škola, Praha 10, Břečťanová 6/2919 

31 S 600045251 Základní škola Pečky, okres Kolín  

32 K 600067530 Základní škola Bochov, okres Karlovy Vary 

33 E 600096386 Základní škola Pardubice, Bratranců Veverkových 866 

34 P 600068749 Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. 250, příspěvková 
organizace 

35 P 600069761 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace 

36 L 600074595 Základní škola a Mateřská škola Doksy - Staré Splavy, Jezerní 74, okres Česká 
Lípa - přísp.organizace 

37 L 600074722 Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková 
organizace 

38 B 600106241 Základní škola a Mateřská škola Kunštát, příspěvková organizace 

39 B 600106365 Základní škola Nýrov, okres Blansko, příspěvková organizace 

40 T 650020626 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, 
příspěvková organizace 

41 T 651040060 Základní škola a Mateřská škola Monty School 

42 M 650044215 Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace 

43 T 691003939 Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace 

44 T 600142892 Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace 

45 T 600142655 Základní škola Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace 

46 T 600142663 Základní škola a Mateřská škola Opava-Suché Lazce - příspěvková organizace 

47 T 600142825 Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 - příspěvková organizace 

48 T 600142965 Základní škola a Mateřská škola Velké Heraltice, příspěvková organizace 

49 T 600142604 Základní škola a mateřská škola Hlučín-Bobrovníky, příspěvková organizace 

50 T 691005290 Mateřská škola a základní škola MONTE 

51 T 600133656 Základní škola Čeladná, příspěvková organizace 

52 E 600104702 Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 

53 B 600108040 Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22, příspěvková organizace 

54 B 600107973 Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37, příspěvková organizace 

55 M 600140962 Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice 

56 E 600104184 Základní škola Sv. Čecha, Choceň 

57 B 600108015 Základní škola Brno, Svážná 9 

58 E 600100715 Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 

59 B 600108082 Základní škola, Brno, Labská 27, příspěvková organizace 

60 B 600108422 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21, příspěvková organizace 

61 M 691009660 Základní škola a Mateřská škola Město Libavá, příspěvková organizace 

62 M 650038819 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace 

63 E 600104249 Základní škola Česká Třebová, Ústecká ulice 

64 B 600108431 Základní škola Brno, Antonínská 3, příspěvková organizace 

65 B 600108597 Základní škola Brno, Hudcova 35, příspěvková organizace 

66 Z 600124011 Základní škola, Velehrad, okres Uherské Hradiště 
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67 Z 600124029 Základní škola a Mateřská škola, Bílovice, okres Uherské Hradiště 

68 Z 600124193 Základní škola a Mateřská škola Zlechov, okres Uherské Hradiště, příspěvková 
organizace 

69 Z 600124274 Základní škola a Mateřská škola Nezdenice, okres Uherské Hradiště 

70 Z 600124355 Základní škola Františka Horenského, Boršice, příspěvková organizace 

71 M 600140865 Základní škola Uničov, U Stadionu 849 

72 B 600127583 Základní škola a Mateřská škola, Jevišovice, okres Znojmo 

73 J 600122212 Základní škola Ludvíka Svobody Rudíkov 167 okres Třebíč 

74 J 600122239 Základní škola Budišov - příspěvková organizace 

75 J 600122247 Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836 

76 J 600122191 Základní škola a mateřská škola Vladislav 

77 J 600122131 Základní škola Třebíč, Benešova 585 

78 J 600122336 Základní škola Náměšť nad Oslavou, Komenského 53 

79 J 600122344 Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 

80 E 600100642 Základní škola Březová nad Svitavou, okres Svitavy 

81 B 600108180 Základní škola, Brno, Herčíkova 19, příspěvková organizace 

82 B 600108341 Základní škola, Brno, Botanická 70, příspěvková organizace 

83 M 600146375 Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace 

84 S 600042103 Základní škola a Mateřská škola Postupice, okres Benešov 

85 P 650014413 Základní škola a mateřská škola Chanovice, příspěvková organizace 

86 L 600099342 Základní škola Jilemnice, Jana Harracha 97, příspěvková organizace 

87 C 600064549 Základní škola Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628, okres Tábor 

88 C 600064590 Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor 

89 C 600064603 Základní škola Soběslav, Komenského 20 

90 C 600064671 Základní škola Františka Křižíka Bechyně 

91 C 600064824 Základní škola a Mateřská škola Chotoviny, okres Tábor 

92 S 600044092 Základní škola Kladno, Školská 322 

93 S 600044335 Základní škola Kladno, Brjanská 3078 

94 S 691006261 Základní škola, Kladno, Pařížská 2249 

95 S 600044386 Základní škola a Mateřská škola Klobuky, okres Kladno  

96 S 600044327 Základní škola a Mateřská škola Kladno, Velvarská 1206 

97 S 600044475 Základní škola Zlonice, okres Kladno 

98 K 600067475 Základní škola Nová Role, okres Karlovy Vary 

99 P 600073831 Základní škola Bor, okres Tachov, příspěvková organizace 

100 L 600099067 Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace 

 
 


