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I I I .  

ODŮVODNĚNÍ 

 

I. Obecná část 
 

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 

 

Z podkladů ze školních matrik středních škol od školního roku 2010/2011 do současnosti 

bylo zjištěno, že školy zajišťují vzdělávání žáků ve třídách s několika obory vzdělání. Školy 

tak zřizují tzv. víceoborové třídy ve snaze vyrovnat se s nepříznivými důsledky 

demografického vývoje, s požadavky trhu práce na požadované profese i s  malým zájmem 

žáků nastupujících ze základních škol o obory vzdělání zejména s výučním listem.  

 

V některých případech školy zřizují třídy s několika obory vzdělání různých stupňů 

vzdělání, různých kategorií a ročníků, což má prokazatelně negativní dopad na kvalitu 

vzdělávání žáků v těchto oborech a třídách. Víceoborové třídy zřizují střední školy převážně 

v oborech technického zaměření. Podle údajů ze školních matrik k 30. 9. 2016 je v současné 

době z celkového počtu tříd v ČR 15,9 % víceoborových tříd, do nichž bylo zařazeno 16,3 

% žáků SŠ. Stávající právní úprava však žádným způsobem tyto postupy neupravuje. Na 

základě výše uvedených skutečností se jeví jako nutné nastavit pro školy jasná pravidla pro 

zřizování víceoborových tříd. Nastavení pravidel pro zřizování víceoborové třídy je nutné 

také učinit v souvislosti přípravou nového systému financování regionálního školství a 

z důvodů efektivního využívání prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu příslušnými 

školami. Nově navrhované znění vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání 

a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, proto upřesňuje podmínky pro 

zřizování víceoborových tříd v jednotlivých kategoriích dosaženého vzdělání v oblasti 

středního vzdělávání a podmínku pro stanovení nejnižšího počtu žáků ve třídě.  

V souladu se školským zákonem se dále ruší možnost udělovat výchovná opatření učitelem 

odborného výcviku.  

 

b) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Současné znění vyhlášky nestanoví pravidla pro tvorbu víceoborových tříd, které obsahují 

několik oborů vzdělání.  Rovněž nejsou podrobně specifikovány podmínky pro stanovení 

nejnižšího počtu žáků ve třídě. Návrh dále směřuje k odstranění nesouladu se školským 

zákonem spočívajícím na základě stávajícího znění § 10 vyhlášky v možnosti udělovat 

výchovná opatření učitelem odborného výcviku.  

Cílem těchto opatření je zajistit odpovídající kvalitu a úroveň vzdělávání žáků zejména 

v technických oborech. 

 

c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ustanovením § 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), ve znění pozdějších předpisů. 
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d) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecními právními zásadami práva 

Evropské unie a mezinárodním smlouvami, jimiž je Česká republika vázána 

 

Právní předpisy Evropské unie se na oblast, kterou vyhláška upravuje, nevztahují. Návrh 

vyhlášky není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 

Návrh není v rozporu s právem EU. Navrhovaná právní úprava rovněž není v rozporu 

s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.  

 

e) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet a ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 

dopady na životní prostředí 

 

Navrhovaná právní úprava nezakládá nárok na poskytnutí dalších finančních prostředků 

ze státního rozpočtu ani z ostatních veřejných rozpočtů. Zároveň nebude mít dopad 

na podnikatelské prostředí České republiky, ani sociální dopady včetně dopadů na rodiny 

a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby 

se zdravotním postižením a národnostní menšiny a dopady na životní prostředí.    

 

f) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace ani ve vztahu 

k rovnosti mužů a žen. 

 

g) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na ochranu soukromí a osobních údajů. 

Problematiky soukromí a osobních údajů se navrhovaná úprava vůbec nedotýká. Součástí 

navrhované právní úpravy není žádná agenda související se zpracováním osobních údajů. 

 

h) Zhodnocení korupčních rizik 

 

Navrhovaná vyhláška nebude mít bezprostřední dopad na vznik korupčních rizik. 

Regionální školství bude po provedené reformě financováno dle jasných pravidel, jejichž 

dodržování bude ověřitelné a průhledné. Tato skutečnost je sama o sobě prevencí 

potenciálního korupčního rizika. 

 

i) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 

Navrhovaná vyhláška nebude mít dopad na bezpečnost nebo obranu státu.  

 

j) Hodnocení dopadů regulace (RIA) 

 

Hodnocení dopadů regulace se neprovádí s ohledem na skutečnost, že hodnocení regulace 

dopadů bylo provedeno při přípravě novely školského zákona. Výjimka byla udělena 
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dopisem ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu č. j.: 3878/2017-OHR ze 

dne 17. 2. 2017.  

II. Zvláštní část 
 

K čl. I: 

 

K  bodu 1 (§ 2 odst. 3): 

 

Dosavadní právní úprava nerozlišovala při nejnižších počtech žáků formu vzdělávání. Odstavec 

3 se proto doplňuje tak, že upřesňuje stanovení nejnižšího průměrného počtu žáků ve třídě podle 

počtů žáků „v denní formě vzdělávání“. 

 

K  bodu 2 (§ 2 odst. 7): 

 

Dosavadní právní úprava neumožňovala dělení tříd při výuce cizích jazyků podle úrovně 

znalostí žáků. Skupina mohla být vytvořena z žáků více tříd téhož ročníku. Změna vyhlášky 

umožňuje vytvoření skupin podle úrovně jejich jazykových kompetencí pro žáky více tříd, 

případně ročníků. Uvedená změna vytváří podmínky pro zkvalitnění výuky cizích jazyků žáků 

ve skupinách podle úrovně jejich znalostí. Změna bude mít pozitivní dopad pro vlastní žáky a 

jejich učitele. 

 

K bodu 3  

 

K § 2a 

V odstavci 1 se stanoví konkrétní podmínky pro zřizování víceoborových tříd v oborech 

vzdělání, které dosavadní právní úprava neobsahuje. Školám se tak umožňuje zřizovat 

víceoborové třídy s obory vzdělání v případech, kdy jde o obory vzdělání stejné kategorie, 

stejné formy vzdělávání, délky vzdělávání a stejného ročníku. Zřizování víceoborových tříd se 

vztahuje pouze na obory vzdělání poskytující vzdělání s výučním listem a maturitní zkouškou. 

Další podmínkou pro zřizování víceoborových tříd je, aby počet žáků v každém z oborů 

vzdělání víceoborové třídy byl v dané škole nižší než 17.   

 

Ustanovení odstavce 2 nadto umožňuje zřízení víceoborové třídy v případě, že je počet žáků 

v jednom oboru vzdělání v daném ročníku a formě vzdělávání 17 a více žáků a počet žáků v 

jiném oboru vzdělání, v daném ročníku a formě vzdělávání nižší než 17 žáků. Celkový počet 

žáků ve třídě však nesmí být vyšší, než činí nejvyšší povolený počet žáků ve třídě. Hlavním 

důvodem je efektivní využívání prostředků ze státního rozpočtu. Uvedené ustanovení umožňuje 

školám, které nemohou zřídit víceoborovou třídu podle odstavce 1, zejména z důvodu, že obory 

vzdělání s nižším počtem žáků nenaplní třídu, aby umístily do této třídy i žáky z dalšího oboru 

vzdělání, u něhož již počet žáků v daném ročníku a škole dosahuje hodnoty 17 a více. 

 

K § 2b 

V ustanovení písmene a) jsou uvedeny konkrétní podmínky pro zřizování víceoborových tříd 

v oborech vzdělání s výučním listem. V tomto případě lze zřídit víceoborovou třídu s počtem 2 

a 3 oborů vzdělání. 

 

V ustanovení písmene b) jsou uvedeny konkrétní podmínky pro zřizování víceoborových tříd v 

oborech vzdělání s maturitní zkouškou. V tomto případě lze zřídit víceoborovou třídu s počtem 

2 oborů vzdělání. 
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K § 2c 

Ustanovení odstavce 1 stanoví podmínky pro zřizování víceoborových tříd oborů vzdělání, 

v nichž je jako součást přijímacího řízení stanovena rámcovým vzdělávacím programem 

talentová zkouška. Počet těchto oborů vzdělání ve víceoborové třídě není omezen. 

 

Ustanovení odstavce 2 umožňuje zřízení víceoborové třídy obsahující obor vzdělání 

Gymnázium a obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou. 

 

Ustanovení odstavce 2 dále umožňuje zřízení víceoborové třídy obsahující 1 méně početný obor 

vzdělání s počtem žáků nižším než 17 skupiny 82 Umění a užité umění kategorií dosaženého 

vzdělání H, L nebo M a další obory vzdělání ostatních skupin příslušné kategorie dosaženého 

vzdělání, u nichž se již nevyžaduje, aby se jednalo o obory s talentovou zkouškou. 

 

K bodům 4 a 5 (§ 10): 

 

Vyhláškou č. 374/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a 

vzdělávání v konzervatoři, bylo upraveno znění § 10 tak, aby učitel odborného výcviku mohl 

udělovat žákům výchovná opatření. Důvodem byl požadavek středních škol, aby pochvalu 

mohl udělit žákovi také učitel odborného výcviku, nikoliv pouze třídní učitel. Možnost udělovat 

žákům výchovná opatření učitelem odborného výcviku se jeví v rozporu s ustanovením § 31 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Z výše uvedeného důvodu je 

navržena úprava, kterou bude ustanovení § 10 vyhlášky uvedeno do souladu se zněním § 31 

školského zákona. 

  

K čl. II: 

 

Nabytí účinnosti novely vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání 

v konzervatoři je navrženo k 1. září 2018, kdy bude zahájen nový školní rok. Důvodem je 

skutečnost, aby školy mohly vytvářet víceoborové třídy od začátku školního roku 2018/2019  a 

byly tak vytvořeny podmínky pro změnu jejich financování, která se uskuteční od 1. ledna 2019. 
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