
 

 

IV. 

 

Platné znění dotčených ustanovení vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání 

a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných 

změn a doplnění 

 

 

§ 2 

Počty žáků ve střední škole, ve třídě a pravidla pro dělení a spojování tříd při vyučování 

 

(1) Nejnižší počet žáků ve škole s plným počtem ročníků je 60. 

 

(2) Ve školách s oborem vzdělání, v němž je jako součást přijímacího řízení stanovena 

rámcovým vzdělávacím programem talentová zkouška, může být nejnižší počet žáků ve škole 

30. Na tyto školy se nevztahuje ustanovení odstavce 3. 

 

(3) Nejnižší průměrný počet žáků ve třídě je 17.  

 

(3) V denní formě vzdělávání je nejnižší průměrný počet žáků ve třídě 17. 

 

(4) Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30. 

 

(5) Ředitel školy může třídy při vyučování některých předmětů dělit na skupiny, 

spojovat nebo vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků. Při stanovení počtu a 

velikosti skupin je ředitel školy povinen zohlednit: 

 

a) požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků, 

 

b) didaktickou a metodickou náročnost předmětu, 

 

c) specifika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, 

 

d) charakter osvojovaných vědomostí a dovedností, 

 

e) požadavky na prostorové a materiální zabezpečení výuky stanovené rámcovým vzdělávacím 

programem, 

 

f) efektivitu vzdělávacího procesu z hlediska stanovených cílů vzdělávání i z hlediska 

ekonomického. 

 

(6) Nejvyšší počet žáků ve skupině na jednoho učitele odborného výcviku je stanoven 

zvláštním právním předpisem1). Výuka se organizuje tak, aby vznikl co nejmenší počet skupin 

při dodržení zásad stanovených v odstavci 5, přičemž je možné využívat i spojování výuky 

pro žáky více tříd, případně ročníků. 

 

(7) Výuka cizích jazyků probíhá ve skupinách tvořených pro příslušný cizí jazyk. 

Průměrný nejnižší počet žáků ve skupině v jednom ročníku je 9 a nejvyšší počet žáků 

ve skupině je 23. Skupina může být tvořena žáky z více tříd téhož ročníku. Skupina může být 

tvořena žáky z více tříd nebo ročníků.   

§ 2a 
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Obecná ustanovení o víceoborové třídě 

 

(1) Třídu, v níž se vzdělávají žáci více oborů vzdělání (dále jen „víceoborová 

třída“), lze zřídit, pouze pokud  

 

a) jde o obory vzdělání stejné kategorie dosaženého vzdělání 11), stejné formy 

a délky vzdělávání a stejného ročníku, 

b) jde o obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo 

výučním listem, a  

c) počet žáků v každém z těchto oborů vzdělání je v ročníku  dané školy nižší než 

17.   

 

(2) Pokud nelze zřídit víceoborovou třídu podle odstavce 1, lze ji zřídit alespoň z 1 

oboru vzdělání splňujícího podmínky podle odstavce 1 písm. a) až c) a z 1 oboru vzdělání 

splňujícího podmínky podle odstavce 1 písm. a) a b).  

 

§ 2b 

Počet oborů víceoborové třídy 

 

Víceoborová třída může být složena nejvýše  

a) ze 3 oborů vzdělání pro obory vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním 

listem, nebo 

b) ze 2 oborů vzdělání pro obory vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní 

zkouškou. 

 

§ 2c 

Zvláštní pravidla pro obory vzdělání s talentovou zkouškou  

 

(1) Pro obor vzdělání, v němž je jako součást přijímacího řízení stanovena 

rámcovým vzdělávacím programem talentová zkouška, lze zřídit víceoborovou třídu 

pouze pro žáky vzdělávající se v oboru vzdělání s talentovou zkouškou. Počet oborů 

vzdělání ve víceoborové třídě podle věty první není omezen.  

 

(2) Odstavec 1 se nevztahuje na  

a) víceoborovou třídu, v níž je 1 z oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění 

kategorií dosaženého vzdělání H, L nebo M a počet žáků v tomto oboru vzdělání je 

v daném ročníku a formě vzdělávání v dané škole nižší než 17, a 

b) víceoborovou třídu pro obory vzdělání Gymnázium a Gymnázium se sportovní 

přípravou.  

(…) 

 

 

 

 

                                                           
11 ) Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším 

odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.  
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§ 10 

Výchovná opatření 

 

(1) Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné 

právnické či fyzické osoby žákovi udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev 

lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou 

úspěšnou práci. 

 

(2) Třídní učitel nebo učitel odborného výcviku může na základě vlastního rozhodnutí 

nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit 

pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou 

práci. 

 

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

tohoto porušení žákovi uložit: 

 

a) napomenutí třídního učitele, 

 

b) napomenutí učitele odborného výcviku, 

 

c) důtku třídního učitele  

 

d) důtku učitele odborného výcviku, nebo 

 

e) důtku ředitele školy. 

 

(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. 

 

(4) Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek jsou 

součástí školního řádu. 

 

(5) Třídní učitel nebo učitel odborného výcviku neprodleně oznámí uložení důtky 

řediteli školy. 

 

(6) Ředitel školy nebo třídní učitel nebo učitel odborného výcviku neprodleně oznámí 

udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody 

prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci nezletilého žáka. 

 

(7) Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamenává 

do dokumentace školy7).  
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