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VI. 

  
   

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ Z VNĚJŠÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ 
 

Vypořádání připomínek materiálu s názvem „Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů 

vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů“. 
 

 

Podle Jednacího řádu vlády a legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do vnějšího připomínkového řízení dopisem ministra školství 

mládeže a tělovýchovy Ing. Roberta Plagy, Ph.D., čj. MŠMT-30503/2017-2. Lhůta pro sdělení připomínek byla předkladatelem stanovena 

do 21. 2. 2018. V tabulce jsou uvedeny zásadní připomínky, které byly zaslány do tohoto data. Návrh nařízení vlády je předkládán bez rozporů. 

Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

 
 Relevance Připomínka Vypořádání 

Hospodářská 

komora  

Zásadní Konkrétní připomínka ke stávajícímu znění nařízení vlády č. 211/2010 Sb. Připomínka k Oddílu 

C Soustava oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem. Navrhujeme doplnit 

název oboru vzdělávání, a to následovně: „36-66-H/01  Montér suchých staveb – sádrokartonář“ 

 

Odůvodnění: V ČR se novodobé dějiny suché výstavby začínají počítat až od počátku 90. let 

minulého století, kdy se k nám začaly dovážet a později i vyrábět sádrokartonové desky tak, jak 

je známe dnes. S nimi samozřejmě i další příslušenství, které nyní již považujeme za samozřejmost 

(tmely, šrouby, profily, závěsy atd.).  V návaznosti na tuto situaci dva nejznámější výrobci 

(KNAUF, RIGIPS) založili v r. 1996 Cech sádrokartonářů ČR, který v r. 2010, vzhledem k stále 

rozšiřující se nabídce v systémech suché výstavby (další deskové materiály typu sádrovlákno, 

cementotříska, dřevovlákno, nejen sádrokarton) změnil název na Cech suché výstavby ČR. Po 

usilovné práci a v součinnosti s ministerstvem školství vznikl koncem 90. let učební 3letý obor 

Montér suchých staveb.  Názvem se snažil přiblížit německému „trockenbau“, i když v Česku se 

díky základnímu materiálu desky (sádra + karton) ujal název „sádrokartonář“ (což je pro širokou 

veřejnost pojem naprosto srozumitelný). Tento obor se na středních odborných školách učí 

samostatně, oddělen od oboru Zednictví, jako Montér suchých staveb (MSS). MSS musí zvládnout 

mnoho různých systémů, dle různých výrobců a užíváme-li slovo systém, znamená to typ 

konstrukce složený z jednotlivých částí (podkonstrukce, opláštění …….) tak, aby splnila jakost a 

Neakceptováno. Připomínka je 

nad rámec návrhu. 
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 Relevance Připomínka Vypořádání 

kvalitu požadovaného návrhu konstrukce. Problém (jako v současnosti u všech řemesel) v 

dramatickém snižování počtu zájemců (v Praze 2 učni) vidíme i v tom, že obsah názvu není na 

„první pohled“ obsahově srozumitelný, jednoznačný, jako např. „zedník“, „sklenář“, „pokrývač“. 

V současné době je vžitý pojem „sádrokartonář“, a toto bychom rádi využili pro úpravu názvu 

oboru. V okolních zemích neexistuje montér suché výstavby či sádrokartonář , toto je české 

specifikum. Přitom je tento obor v současnosti ve stavebnictví jedním z nejrychleji se rozvíjejících 

oborů. Tyto konstrukce se používají jak u novostaveb, tak i při modernizacích a rekonstrukcích 

starších domů. Dokáží plně nahradit a nahrazují „tradiční technologie“ a jejich podíl na trhu 

každým rokem stoupá. Tento „suchý“ způsob výstavby je rychlejší, čistší, konstrukce jsou lehké 

a mají výborné tepelně-izolační i akustické vlastnosti. Konstrukce předurčují vhodnost použití pro 

příčky, podlahy, stropní podhledy, obklady, svými technologickými variabilitami pro různá řešení 

akustických  tepelně - izolačních, ale i výtvarně-architektonické možnosti. Je nepochybné, že 

zpřesnění názvu oboru přispěje k lepšímu pochopení obsahu oboru, a tím i ke zlepšení situace v 

rámci středního vzdělávání s výučním listem. 

Jihomoravský 

kraj 

Zásadní 

 

V nařízení vlády je uvedeno jako poznámka 13) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s 

maturitní zkouškou s platností od školního roku 2018/2019 počínaje prvním ročníkem. 

V odůvodnění této novely se k čl. I bodu 2 a 3 uvádí, že bude možné zahájit studium v oborech 

vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra a 53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví od školního roku 

2019/2020, což je v rozporu s výše uvedenou poznámkou. 

 

Akceptováno, upraveno 

v odůvodnění na školní rok 

2018/2019 

Královéhradecký 

kraj 

Zásadní • k příloze č. 1, oddíl D, část D2):  

  

53-41-M/03 Praktická 

sestra 

53-41-M/01 Zdravotnický 

asistent 

1, 4, 7a, 8a, 9a, 11, 

16, 21, 23  

 13) 

  

Poznámka 13): Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od 

školního roku 2018/2019 počínaje 1. ročníkem. V poznámce 13) je patrně omylem uveden školní 

rok 2018/2019. Jak vyplývá i z odůvodnění návrhu: „Vložením nového oboru vzdělání 53-41-

M/03 Praktická sestra v souladu s § 21b odst. 1 písm. a) zákona o nelékařských zdravotnických 

povoláních bude zařazen obor vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra do soustavy oborů 

základního, středního a vyššího odborného vzdělávání s možností zahájení studia od školního roku 

2019/2020.“ Navrhujeme opravit znění pozn. 13) do souladu s odůvodněním návrhu. Jednak se 

nestihl dopracovat RVP, jednak mají školy již vyhlášeno přijímací řízení pro rok 2018/2019. 

Akceptováno, upraveno 

v odůvodnění na školní rok 

2018/2019 
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 Relevance Připomínka Vypořádání 

 

Olomoucký kraj 

 

Zásadní K čl. I návrhu, novelizační bod 3, poznámka č. 13 – u nových oborů vzdělání 53-41-M/03 

Praktická sestra a 53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví má být dle odůvodnění návrhu (viz 

Odůvodnění, část II. Zvláštní část, odůvodnění k čl. I. bodu 2. a 3. návrhu) dána možnost zahájení 

studia od školního roku 2019/2020, v čl. I. návrhu, novelizačním bodě 3, poznámce č. 13, je však 

uveden školní rok 2018/2019. Je zde tedy nesoulad v datu zahájení studia u oborů vzdělání 53-41-

M/03 Praktická sestra a 53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví, kdy dle odůvodnění by v čl. I návrhu, 

novelizačním bodě 3, poznámce č. 13, měl být uveden školní rok 2019/2020. Datum zahájení 

studia u oborů vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra a 53-41-M/04 Masér uvedené v čl. I návrhu, 

novelizačním bodě 3, poznámce č. 13, nekoresponduje rovněž s datem uvedeným v čl. I návrhu, 

novelizačním bodě 3, poznámce č. 14, kdy dle stávajícího znění návrhu by ve školním roce 

2018/2019 byl otevřen jak obor vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra, tak obor vzdělání 53-41-

M/01 Zdravotnický asistent. 

Akceptováno, upraveno. Bude 

umožněno zařadit obor vzdělání 

do rejstříku škol (případně i 

zahájit studium) již od školního 

roku 2018/2019 

Plzeňský kraj  Zásadní K bodu 1 – k příloze č. 1, oddíl D, část D2), bod 53, řádek 53-41-M/01 Zdravotnický asistent 

V souladu s § 21b odst. 1 písm. b) zákona o nelékařských zdravotnických povoláních se ukončuje 

vzdělávání v oboru 53-41-M/01 Zdravotnický asistent od 1. září 2019 počínaje prvním ročníkem. 

Ve školním roce 2018/2019 budou přijímáni ke studiu oboru Zdravotnický asistent poslední žáci. 

UKONČÍ SE A BUDE JEN PRAKTICKÁ SESTRA, SOUHLAS, STAČÍ JEDNO STUDIUM 

STEJNÉ NÁPLNĚ PRÁCE. 

 

Neakceptování, studium bude 

umožněno od školního roku 

2018/2019. 

 

 

 K bodu 2 a 3 – k příloze č. 1, oddíl D, část D2), bod 53. Vložením nového oboru vzdělání 53-41-

M/03 Praktická sestra v souladu s § 21b odst. 1 písm. a) zákona o nelékařských zdravotnických 

povoláních bude zařazen obor vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra do soustavy oborů 

základního, středního a vyššího odborného vzdělávání s možností zahájení studia od školního roku 

2019/2020. ANO 

Nejedná se o věcnou či 

legislativní připomínku. 
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 Relevance Připomínka Vypořádání 

 Vložením nového oboru vzdělání 53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví v souladu s § 37 odst. 1 

písm. b) zákona o nelékařských zdravotnických povoláních bude zařazen obor vzdělání 53-41-

M/04 Masér ve zdravotnictví do soustavy oborů základního, středního a vyššího odborného 

vzdělávání s možností zahájení studia ve školním roce 2019/2020. ZA MĚ JE TO ZBYTEČNÉ, 

NABÍZÍ SE OTÁZKA, AŽ VYPLAVÍ ŠKOLA MASÉRY PO 3 LETÉM VZDĚLÁVÁNÍ, TAK 

KDO JE ZAMĚSTNÁ, KDO JE ZAPLATÍ, POJISTOVNA? V NEMOCNIÍCH SE UPLATNÍ?  

JSOU CERTIFIKOVANÉ KURZY SE ZKOUŠKAMI A TAKÉ FYZIOTERAPEUT SE UČÍ 

LÉČEBNÉ MASÁŽE, REFLEXNÍ MASAŽE… 

 

 Nejedná se o věcnou či 

legislativní připomínku. 

 

 

 

 

 

 K bodu 4 a 6 - k příloze č. 1, oddíl E, část E2), bod 53, řádek 53-41-N/2. Diplomovaný 

zdravotnický záchranář. V souladu s § 18 odst. 1 písm. b) zákona o nelékařských povoláních se 

ukončuje vzdělávání v oboru 53-41-N/2 Diplomovaný zdravotnický záchranář od 1. září 2019 

počínaje prvním ročníkem. Ve školním roce 2018/2019 budou přijímáni ke studiu oboru vzdělání 

Diplomovaný zdravotnický záchranář poslední žáci. ANO, SOUHLAS, ZŮSTANE BC., JE 

POSTAVENO JAKO VZDĚLÁVÁNÍ SESTER, JE HODNĚ PRAXE, 9 TÝDNŮ SOUVISLÉ 

PRAXE. 

Nejedná se o věcnou či 

legislativní připomínku. 

  

K bodu 5 a 6 – k příloze č. 1, oddíl E, část E2), bod 53. Vložením nového oboru vzdělání 53-41-

N/5 Diplomovaná dětská sestra v souladu s § 5a odst. 1 písm. b) zákona o nelékařských 

zdravotnických povoláních bude zařazen obor vzdělání 53-41-N/5 Diplomovaná dětská sestra do 

soustavy oborů základního, středního a vyššího odborného vzdělávání s možností zahájení studia 

ve školním roce 2018/2019.  ANO, CHYBÍ V PRAXI. 

 

Nejedná se o věcnou či 

legislativní připomínku. 
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 Relevance Připomínka Vypořádání 

 K čl. II 

Navrhuje se, aby nařízení vlády bylo účinné patnáctým dnem po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů, 

a to z důvodu, aby školy měly dostatek času pro zařazení a akreditování nových oborů vzdělání. 

Jelikož změny v rejstříku škol musí být podány do 30. září, dostanou školy časový prostor pro 

podání žádosti o zápis změn. V případě studia oboru vzdělání diplomovaná zdravotní sestra bude 

umožněno školám (jejich zřizovatelům) využití § 146 odst. 2 školského zákona a podat žádost o 

zápis změn v rejstříku škol dříve, aby studium v tomto oboru mohlo být zahájeno již od školního 

roku 2018/2019. 

Nejedná se o věcnou či 

legislativní připomínku. 

Ministerstvo 

zdravotnictví 

Zásadní 

 

1. K odůvodnění 

V textu odůvodnění k čl. II požadujeme ve větě třetí slovo „zdravotní“ nahradit slovem „dětská“. 

Odůvodnění: Text odůvodnění se vztahuje k novému oboru „diplomovaná dětská sestra“. 

 

Akceptováno, upraveno 

 

 

Akceptováno, upraveno 

 

 

Zásadní 

 

2. K příloze č. 1 v oddílu E části E2 bodu 53 

Nad rámec předloženého materiálu požadujeme ve výše uvedené části E2 vypustit ve skupině 53 

Zdravotnictví, Kód 53-44-N/3. obor vzdělání Diplomovaný ortotik- protetik. 

Odůvodnění: Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 

nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním 

zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických 

povoláních) umožňoval vzdělávání v tomto oboru na vyšších odborných školách. Tato možnost 

však byla zákonem č. 201/2017 Sb. zrušena, jelikož nedošlo k faktickému otevření tohoto oboru 

vzdělávání. Vzdělávání v tomto oboru je tak v současnosti uskutečňováno pouze na vysokých 

školách v bakalářském stupni vzdělání. 

 

 

Akceptováno 

 

ÚVČR - VÚV Zásadní 

 

 

1. Zrušit obor vzdělání diplomovaný ortotik-protetik. Vzdělávání v oboru Ortotik-protetik je 

uskutečňováno pouze na VŠ bakalářského stupně vzdělání.  

 

Akceptováno 

 

Zásadní 2. V důvodové zprávě ve zvláštní části k čl. II. je vhodné nahradit slovo zdravotní slovem 

dětská. V návrhu nařízení i v důvodové zprávě se užívá pojmu diplomovaná dětská sestra, 

kdežto ve zvláštní části k čl. II. je užito pojmu diplomovaná zdravotní sestra.  

 

Akceptováno, upraveno 
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