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II. 

N á v r h  

 

VYHLÁŠKA 

ze dne            2017, 

kterou se mění vyhláška č.13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání 

v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 23 odst. 3, § 26 odst. 4, 

§ 31 odst.1 a § 71 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon): 

 

Čl. I 

 

Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění vyhlášky 

č. 374/2006 Sb., vyhlášky č. 400/2009 Sb. a vyhlášky č. 197/2016 Sb. se mění takto: 

 

1. V § 2 odst. 3 se za slovo „žáků“ vkládají slova „v denní formě vzdělávání“. 

2. V § 2 odst. 7 se věta třetí nahrazuje větou „Skupina může být tvořena žáky z více tříd téhož 

ročníku, případně různých ročníků.“. 

3. Za ustanovení § 2 se vkládá nový § 2a, který zní: 

 

„§ 2a 

Víceoborová třída 

 

(1) Třídu obsahující více oborů vzdělání (dále jen „víceoborová třída“) lze zřídit, pokud se 

v ní vzdělávají žáci oborů vzdělání stejné kategorie dosaženého vzdělání, stejné formy 

vzdělávání a stejného ročníku. 

 

(2) Víceoborovou třídu podle odstavce 1 lze zřídit, pouze pokud se v ní vzdělávají žáci, 

jejichž počet je v oborech vzdělání v daném ročníku a formě vzdělávání nižší než 17 žáků, 

přičemž počet žáků ve třídě nepřesáhne nejvyšší povolený počet žáků. 

 

(3) Víceoborovou třídu podle odstavce 1 se dvěma obory vzdělání kategorií dosaženého 

vzdělání E, H, M a L lze dále zřídit, pokud se v ní vzdělává v jednom oboru vzdělání 17 

a více žáků a v dalším oboru vzdělání se vzdělává takový počet žáků, že celkový počet žáků 

ve třídě nepřesáhne nejvyšší povolený počet žáků. 

 

(4) Ve víceoborových třídách oborů vzdělání s výučním listem kategorie dosaženého 

vzdělání E a H se dělí třída nejvýše na 3 skupiny, v každé skupině po jednom oboru vzdělání. 

 

(5) Ve víceoborových třídách oborů vzdělání s maturitní zkouškou kategorie dosaženého 

vzdělání M, L se dělí třída nejvýše na 2 skupiny, v každé skupině po jednom oboru vzdělání. 

 

(6) Víceoborové třídy oborů vzdělání, v nichž je jako součást přijímacího řízení stanovena 

rámcovým vzdělávacím programem talentová zkouška nelze zřizovat společně s obory 

vzdělání, kde není stanovena rámcovým vzdělávacím programem talentová zkouška; 

ustanovení odstavců 4 a 5 se nepoužije.  
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(7) Víceoborové třídy oborů vzdělání Gymnázium a Gymnázium se sportovní přípravou lze 

zřídit pouze v případech, jestliže se v nich vzdělávají žáci stejné délky vzdělávacího 

programu uvedených oborů vzdělání, stejné formy vzdělávání a stejného ročníku; v těchto 

víceoborových třídách se nevzdělávají žáci jiných oborů vzdělání. Ustanovení odstavce 6 se 

nepoužije. 

 

 

4.  V § 10 se slova „nebo učitel odborného výcviku“ zrušují. 

 

5.  V § 10 odstavec 3 zní: 

„(3) Při zaviněném porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti 

tohoto porušení žákovi uložit 

a) napomenutí třídního učitele, 

b) důtku třídního učitele, nebo 

c) důtku ředitele školy.“ 

  

Čl. II 

 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2018.  

 

 

 

Ministr: 
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