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V.  

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

Návrh novely vyhlášky č.13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů 

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy dne 

7. 11. 2017, s termínem dodání stanovisek do 29. 11. 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce:  

  

Zásadní připomínky  

Resort Připomínky Vypořádání 

Jihočeský kraj 

 

 

Zásadní připomínka: 

1. K § 2a odst. 4: 

Výjimečně lze kombinovat v rámci jedné třídy obory E a 

H, pokud nelze víceoborové třídy v rámci školy sestavit 

dle ustanovení odst. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. K § 2a odst. 5: 

Výjimečně lze kombinovat v rámci jedné třídy obory L a 

M, pokud nelze víceoborové třídy v rámci školy sestavit 

dle ustanovení odst. 1. 

 

Neakceptováno. Obory vzdělání kategorie E (zatím jsou určeny 

zejména pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) se 

odlišují od oborů vzdělání kategorie H tím, že jsou rozdílné jak v 

oblasti všeobecného vzdělávání, tak i rozsahem a obsahem 

odborného vzdělávání. V oborech E je díky tomu, že jsou zde 

převážně žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, i odlišný 

přístup k výuce i žákům samotným. 

V oborech vzdělání kategorie E: 

• chybí zařazení cizího jazyka, chybí přírodovědné vzdělávání 

(fyzikální, chemické, ekologické), chybí ekonomické vzdělávání. 

Společné vzdělávací oblasti všeobecného vzdělávání pro obory 

kategorie E a H jsou však odlišně dotovány a odlišují se i v 

rozsahu učiva. 

• v oblasti odborné přípravy se mohou částečně shodovat jen 

obory příbuzné (v rámci skupiny oborů, ale ne vždy všechny 

obory), pokud jsou obory vzdělání kategorie E a H z různých 

skupin (např. 23, 28, 31, 41, 65), potom musí výuka vždy probíhat 

odděleně. 

Neakceptováno, Obecně lze uvést, že obory vzdělání kategorie 

M a L0 jsou v oblastech všeobecného vzdělávání shodné co do 

obsahu i rozsahu, pokud se vyskytují v jedné skupině oborů 

vzdělání (např. v 23, nebo 26, nebo 28, nebo 29, nebo 31, nebo 
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33, atd.), mohou se však odlišovat v obsahu a hodinové dotaci v 

některých všeobecně vzdělávacích oblastech dle charakteru 

skupiny oborů, např.: 

- ve skupině 16 Ekologie a ochrana životního prostředí je v oboru 

kategorie M posíleno přírodovědné vzdělávání a také oblast 

vzdělávání v informačních a komunikačních technologií a oblast 

ekonomického vzdělávání, přičemž obor kategorie L0 v této 

skupině neexistuje, 

- ve skupině 18 Informatické obory je v oboru vzdělání kategorie 

M posíleno matematické vzdělávání, a obor vzdělání kategorie L0 

v této skupině neexistuje, 

- ve skupině 29 Potravinářství a potravinářská chemie je posíleno 

přírodovědné vzdělávání a oblast ekonomického vzdělávání, 

přičemž obor kategorie L0 v této skupině neexistuje, 

- ve skupině 66 Obchod je v oboru vzdělání kategorie L0 posíleno 

jazykové vzdělání (další cizí jazyk) a je zařazena vysoce 

hodinově dotovaná oblast „ekonomika služeb“ místo oblasti 

„ekonomické vzdělávání“, přičemž příbuzný obor vzdělání 

kategorie M neexistuje, atd. 

• Ve velkém počtu skupin oborů vzdělání neexistují současně 

obory vzdělání kategorie M a L0, které by byly z hlediska 

odborného obsahu příbuzné, a pokud existují, nemusí se vždy 

vyučovat na školách současně - většinou se vyučuje (nebo škola 

nabízí) buď obor kategorie vzdělání M, nebo kategorie vzdělání 

L0. Existují však školy, které příbuzné obory kategorie vzdělání 

M a L0 nabízejí, popřípadě vyučují. 

• Dále je třeba reflektovat zásadní odlišnost v odborné složce 

vzdělávání - v oborech vzdělání kategorie M je praktická příprava 

méně hodinově dotovaná než v oborech kategorie vzdělání L0, 

kde se zařazuje odborný výcvik. 
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3. K § 2a odstavec 7: 

1) před poslední větu vložit text: "V jednom ročníku lze 

zřídit jen jednu víceoborovou třídu stejného typu a délky 

studia." 

2) doplnit text poslední věty takto: "Ustanovení odstavců 

2, 3 a 6 se nepoužijí."  

Odůvodnění: V případě některých gymnázií se stává, že v 

jediné víceoborové třídě v rámci ročníku je 15 žáků oboru 

79-42-K/41 a 15 žáků oboru 79-41-K/41. Tím není 

splněna podmínka 17 žáků. Podobné problémy má většina 

sportovních gymnázií. 

 

Osoby oprávněné k vypořádání připomínek za Jihočeský 

kraj:  

Mgr. Vladimír Kuzba, tel. 386 720 836, e-mail: 

kuzba@kraj-jihocesky.cz 

 

Kraj souhlasí s vypořádáním připomínek. 

 

 

• Z výše uvedených důvodů je se jeví jako nevhodné slučovat 

obory vzdělání kategorie M a L0 na úrovni RVP, ale bylo by to 

reálné na úrovni tvorby ŠVP. 

Závěrem lze konstatovat, že nepovažujeme za vhodné a možné 

slučovat do jedné třídy žáky oborů kategorie M a kategorie L0 na 

úrovni RVP. Jde zejména o odlišný cíl přípravy a následné 

uplatnění absolventů na trhu práce. Obory M jsou na rozdíl od 

oborů L0 více teoreticky zaměřené, kdežto obory L0 mají daleko 

větší podíl praktické přípravy (odborný výcvik) a absolventi 

směřují více do praxe. 

 

 

Neakceptováno, Vysvětlení. Jedná se o nepochopení ze strany 

připomínkového místa. Podmínkou není stanovení 17 žáků ve 

víceoborové třídě. 17 žáků představuje maximální počet žáků ve 

v oboru vzdělání, kdy lze vytvářet víceoborovou třídu.  
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Liberecký kraj 

 

 

1. Ustanovení § 2a odst. 2) není zcela zřejmé a proto 

navrhujeme jeho znění doplnit o text: „Takovou 

víceoborovou třídu lze zřídit pouze v případě, kdy není ve 

stejném ročníku zřízena jiná víceoborová třída se stejným 

oborem vzdělání s počtem žáků daného oboru vyšším než 

17.“ 

 

2. V § 2a odst. 7 návrhu vyhlášky vypustit poslední 

větu a nahradit ji textem: „V jednom ročníku lze zřídit jen 

jednu víceoborovou třídu. Ustanovení odstavců 2, 3 a 6 se 

nepoužije.“ Tak, aby v jediné víceoborové třídě v rámci 

ročníku mohlo být méně než 17 žáků oboru vzdělání 

Gymnázium, přestože jedna nebo více tříd stejného oboru 

bude naplněno 30 žáky. (Vznikne tak jedna více oborová 

třída složená z 15 žáků oboru vzdělání Gymnázium a 15 

žáků oboru vzdělání Gymnázium-sportovní příprava. Vedle 

této více oborové třídy budou dvě třídy, každá z nich 

naplněna 30 žáky oboru vzdělání Gymnázium.) 

 

3. „Návrh novely vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním 

vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři“ nekoresponduje s 

„Návrhem nařízení vlády, kterým se stanoví pro základní 

školy, střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí 

nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky 

financovaný ze státního rozpočtu“, a to v počtech oborů ve 

víceoborových třídách. Novela vyhlášky umožňuje zřídit v 

případě oborů vzdělání kategorie H ve víceoborové třídě 

maximálně 3 obory a návrh nařízení vlády 4 a více oborů. 

Obdobně pro obory vzdělání kategorie L0 a M umožňuje 

vyhláška maximálně 2 obory a nařízení vlády 3 a více.   

 

Vysvětlení: Příslušné znění bylo upraveno jinak. 

 

 

 

 

 

 

Vysvětlení: Příslušné znění bylo upraveno jinak. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno, toto tvrzení toto tvrzení vychází z nepochopení.   

Nařízení vlády v souladu s vyhláškou umožňuje vyšší počet 

oborů vzdělání ve víceoborové třídě pouze v oborech vzdělání 

skupiny 82, kde je součástí přijímacího řízení talentová zkouška. 
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4. Návrh novely neobsahuje případ, kdy se 

víceoborovou třídou může stát třída, která je tvořena jedním 

oborem vzdělání při 2 a více rozdílných zaměření ŠVP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraj souhlasí s vypořádáním zásadních připomínek.  

 

Neakceptováno, Hlavním důvodem je skutečnost, že v souladu s 

ustanovením školského zákona, § 161, odstavec (2) ve znění 

Vláda stanoví nařízením pro základní školy a střední školy 

zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet 

hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na 1 třídu v oboru 

vzdělání v závislosti na počtu žáků ve třídě a pro konzervatoře 

zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet 

hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na 1 ročník v 

oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků v ročníku.…lze stanovit 

maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu 

(hodnota PHmax) v oboru vzdělání. Stanovení hodnoty PHmax 

pro jednotlivé zaměření oboru podle školního vzdělávacího 

programu toto ustanovení školského zákona neumožňuje. 

Problematika financování různých zaměření školních 

vzdělávacích programů bude řešena pomocí rozvojových 

programů vyhlašovaných MŠMT. 

 

Moravskoslezský 

kraj 

 

 

K § 2a odst. 7 

Navrhujeme upravit znění tohoto ustanovení takto: 

„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 odstavců 2 a 6 se nepoužije.“ 

 

Pro případ schválení předloženého návrhu vyhlášky bez 

zohlednění výše uvedené připomínky navrhujeme přijetí 

přechodných ustanovení, která by umožnila víceletým 

gymnáziím a žákům víceletých gymnázií, přijatým ke 

vzdělávání od 1. 9. 2018, dokončit jejich vzdělávání v 

Akceptováno obsahově, ale upraveno jinak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno, upraveno pro problematiku týkající se 

víceoborových tříd. 
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režimu víceoborové třídy zřízené podle v současnosti 

platných podmínek. 

 

Odůvodnění:  

Formulace uvádí, za jakých podmínek se zřizuje 

víceoborová třída oborů vzdělání Gymnázium a 

Gymnázium se sportovní přípravou. V textu znění vyhlášky 

dojde k upřesnění podmínek pro zřízení víceoborové třídy 

příslušných oborů vzdělání. Zřízení víceoborových tříd 

oborů vzdělání Gymnázium a Gymnázium se sportovní 

přípravou je zcela odlišné od zřízení víceoborových tříd 

jiných oborů vzdělání. Hlavním důvodem je skutečnost, že 

kromě jedné vzdělávací oblasti, kterou je Člověk a zdraví 

(Člověk, sport a zdraví), jsou školní vzdělávací programy u 

oborů vzdělání Gymnázium a Gymnázium se sportovní 

přípravou identické. Žáci se proto vzdělávají ve všech 

předmětech (kromě předmětů tělesná výchova – sportovní 

trénink) společně. Sportovní trénink, který je v organizaci 

školy zařazen u oboru Gymnázium se sportovní přípravou 

navíc, je organizačně zajišťován v tréninkových skupinách 

podle jednotlivých sportovních specializací. Trenéři pracují 

v tréninkových skupinách s žáky několika ročníků 

současně. V průběhu vzdělávání dochází často u žáků ke 

změnám sportovních specializací, což v praxi znamená pro 

ředitele školy častější řešení změn oborů vzdělání u žáků a 

s tím související změny v aktuálním složení žáků v 

dvouoborové třídě. Stejné výstupy, které jsou při 

vzdělávání žáků obou oborů sledovány a zajišťovány, 

mezioborovou prostupnost v průběhu celého vzdělávání 

bezproblémově umožňují. 

 

 

 

 

 

Akceptováno, upraveno tak, aby umožnilo vytváření 

víceoborových tříd složených z oborů vzdělání kategorie 

dosaženého vzdělání K Gymnázium a Gymnázium se sportovní 

přípravou stejné formy a délky vzdělání a stejného ročníku. 
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Počty žáků ve specifických dvouoborových třídách, 

uvedených v § 2a odst. 7, proto není vhodné početně 

limitovat. Školy by měly mít možnost zřídit dvouoborovou 

třídu i s poměrem žáků např. 15 + 15 nebo 20 + 10. 

Limitovat počty žáků v dvouoborové třídě v jakékoliv 

vazbě na celkové počty žáků v ročníku (jak v současném 

znění uvádí odstavec 2) je v případě sportovních tříd v praxi 

zcela neuplatnitelné. 

 

Dále v řídce osídlených a mj. také ekonomicky a sociálně 

znevýhodněných regionech Moravskoslezského kraje, jako 

je např. Rýmařovsko nebo Vítkovsko, jsou obory 4letého a 

8letého gymnázia vyučovány v málopočetných třídách z 

důvodu nedostatečného množství uchazečů požadovaných 

studijních dispozic, což vede k malé naplněnosti tříd; k 

tomu jsou sladěny příslušné ŠVP slučovaných oborů 

vzdělání.  

 

V případě nabytí účinnosti novely k 1. 9. 2018 nebude 

možné 4leté a 8leté studium slučovat, což povede ke 

zvýšenému čerpání prostředků ze státního rozpočtu na 

málopočetné třídy jednak 8letého gymnázia, jednak 4letého 

gymnázia. 

Navrhované znění tak kromě zvýšení přímých nákladů na 

výuku zbývajících žáků 4letého a 8letého gymnázia mj. 

také povede k ukončení přijímání nadaných žáků do 8letého 

gymnaziálního studia, čímž může být založen nerovný 

přístup ke vzdělávání mimořádně nadaným žákům z těchto 

regionů.  

Dojezdové vzdálenosti do škol, jež vyučují obor 8leté 

gymnázium, a také finanční náročnost dojíždění z těchto 

regionů, učiní pro většinu těchto žáků 8leté gymnaziální 

Neakceptováno, navržené řešení by umožnilo zřizování 

víceoborových tříd i v případech, kdy škola může zřídit třídu s 1 

oborem vzdělání s počtem žáků vyšším, než je 17 žáků. 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno, v případech oborů vzdělání gymnázií se jedná o 

výběrové obory vzdělání, které nelze srovnávat s obory 

odborného vzdělávání požadované trhem práce. V daném případě 

existuje řešení spočívající ve výmazu oborů gymnázií z rejstříku 

škol a školských zařízení ve školách uvedených území. 

 

 

 

 

Neakceptováno, problematika počtu oborů vzdělání ve 

víceoborových třídách byla předmětem projednávání 

s příslušnými asociacemi středních škol již od měsíce února 2016. 

Při projednávání od této doby do měsíce listopadu 2017 zástupci 

asociací středních škol s návrhem MŠMT souhlasili. Obdobně 

byly nastaveny již od roku 2015 rozvojové programy na podporu 

odborného vzdělávání, které podporovaly vzdělávání žáků ve 

víceoborových třídách.  
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vzdělání nedostupným, čímž dojde k zániku doposud 

vytvářených podmínek pro rozvoj jejich nadání. 

Mgr. Silvie Janečková  

Odbor právní a organizační, 595 622 255, 595 622 226,  

posta@msk.cz 

 

Kraj souhlasí s vypořádáním připomínek. 

 

 

 

Olomoucký kraj 

 

 

1) K bodu 3 návrhu - § 2a: 

Na základě mnoha ohlasů z praxe nesouhlasíme s 

navrhovaným zněním ustanovení  

§ 2a jako s celkem a jeho zařazením do předmětné 

vyhlášky. Máme za to, že toto ustanovení nepřinese v praxi 

očekávané zlepšení, spíše situaci na školách ještě více 

zkomplikuje, a to z následujících důvodů. 

Z praxe jednoznačně zaznívá požadavek, aby bylo možné 

vytvářet víceoborové třídy i v případě, že se v nich 

vzdělávají žáci různé kategorie (jako příklad lze uvést 

dvouoborovou třídu Strojírenství (M) + Mechanik 

seřizovač (L) - výuka všeobecně vzdělávacích předmětů se 

neliší, stejně jako většina předmětů odborných, organizačně 

lze výuku nastavit).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno.  

MŠMT nepovažuje za vhodné vytváření víceoborových tříd pro 

vzdělávání žáků různých kategorií dosaženého vzdělání. 

Obory vzdělání kategorie se odlišují od oborů vzdělání kategorie 

H tím, že jsou rozdílné jak v oblasti všeobecného vzdělávání, tak 

i rozsahem a obsahem odborného vzdělávání. V oborech E je díky 

tomu, že jsou zde převážně žáci se speciálními vzdělávacími 

potřebami, i odlišný přístup k výuce i žákům samotným. 

V oborech vzdělání kategorie E: 

- chybí zařazení cizího jazyka, chybí přírodovědné vzdělávání 

(fyzikální, chemické, ekologické), chybí ekonomické vzdělávání. 

Společné vzdělávací oblasti všeobecného vzdělávání pro obory 

kategorie E a H jsou však odlišně dotovány a odlišují se i v 

rozsahu učiva. 

- v oblasti odborné přípravy se mohou částečně shodovat jen 

obory příbuzné (v rámci skupiny oborů, ale ne vždy všechny 

obory), pokud jsou obory vzdělání kategorie E a H z různých 

skupin (např. 23, 28, 31, 41, 65), potom musí výuka vždy probíhat 

odděleně. 

Z výše uvedených důvodů je téměř nereálné počítat se 

slučováním oborů vzdělání kategorie E a H na úrovni RVP, a lze 

předpokládat, že problémy to bude dělat školám i na úrovni 

tvorby ŠVP. 
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Závěrem lze konstatovat, že nepovažujeme za vhodné a možné 

slučovat do jedné třídy žáky oborů kategorie E (3leté) a kategorie 

H na úrovni RVP. 

Obecně lze uvést, že obory vzdělání kategorie M a L0 jsou v 

oblastech všeobecného vzdělávání shodné co do obsahu i 

rozsahu, pokud se vyskytují v jedné skupině oborů vzdělání (např. 

v 23, nebo 26, nebo 28, nebo 29, nebo 31, nebo 33, atd.), mohou 

se však odlišovat v obsahu a hodinové dotaci v některých 

všeobecně vzdělávacích oblastech dle charakteru skupiny oborů, 

např.: 

- ve skupině 16 Ekologie a ochrana životního prostředí je v oboru 

kategorie M posíleno přírodovědné vzdělávání a také oblast 

vzdělávání v informačních a komunikačních technologií a oblast 

ekonomického vzdělávání, přičemž obor kategorie L0 v této 

skupině neexistuje, 

- ve skupině 18 Informatické obory je v oboru vzdělání kategorie 

M posíleno matematické vzdělávání, a obor vzdělání kategorie L0 

v této skupině neexistuje, 

- ve skupině 29 Potravinářství a potravinářská chemie je posíleno 

přírodovědné vzdělávání a oblast ekonomického vzdělávání, 

přičemž obor kategorie L0 v této skupině neexistuje, 

- ve skupině 66 Obchod je v oboru vzdělání kategorie L0 posíleno 

jazykové vzdělání (další cizí jazyk) a je zařazena vysoce 

hodinově dotovaná oblast „ekonomika služeb“ místo oblasti 

„ekonomické vzdělávání“, přičemž příbuzný obor vzdělání 

kategorie M neexistuje, atd. 

• Ve velkém počtu skupin oborů vzdělání neexistují současně 

obory vzdělání kategorie M a L0, které by byly z hlediska 

odborného obsahu příbuzné, a pokud existují, nemusí se vždy 

vyučovat na školách současně - většinou se vyučuje (nebo škola 

nabízí) buď obor kategorie vzdělání M, nebo kategorie vzdělání 
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Dále stanovení nejnižšího počtu žáků na 17 je pro řadu škol 

nesplnitelné (zejména pak v kombinaci s ostatními 

podmínkami), u některých oborů vzdělání (např. 

uměleckého kováře) by nutnost zřídit samostatnou třídu 

znamenala skutečnost, že stanovenému limitu nebudou 

moci dostát.  

 

 

Neshledáváme rovněž žádný důvod restrikce tvorby 

víceoborových tříd, jak je zakotven v ustanovení § 2a odst. 

6 návrhu (víceoborové třídy oborů vzdělání, v nichž je jako 

L0. Existují však školy, které příbuzné obory kategorie vzdělání 

M a L0 nabízejí, popřípadě vyučují. 

• Dále je třeba reflektovat zásadní odlišnost v odborné složce 

vzdělávání - v oborech vzdělání kategorie M je praktická příprava 

méně hodinově dotovaná než v oborech kategorie vzdělání L0, 

kde se zařazuje odborný výcvik. 

• Z výše uvedených důvodů je se jeví jako nevhodné slučovat 

obory vzdělání kategorie M a L0 na úrovni RVP, ale bylo by to 

reálné na úrovni tvorby ŠVP. 

Závěrem lze konstatovat, že nepovažujeme za vhodné a možné 

slučovat do jedné třídy žáky oborů kategorie M a kategorie L0 na 

úrovni RVP. Jde zejména o odlišný cíl přípravy a následné 

uplatnění absolventů na trhu práce. Obory M jsou na rozdíl od 

oborů L0 více teoreticky zaměřené, kdežto obory L0 mají daleko 

větší podíl praktické přípravy (odborný výcvik) a absolventi 

směřují více do praxe. 

Problematika financování různých zaměření školních 

vzdělávacích programů bude řešena pomocí rozvojových 

programů vyhlašovaných MŠMT. 

 

 

Vysvětlení: 

Jedná se zřejmě o nepochopení, V návrhu vyhlášky není uveden 

nejnižší počet žáků ve třídě. Novela vyhlášky ve znění § 2, 

odstavec 3 stanoví nejnižší průměrný žáků ve třídě, konkrétní 

znění: 

V denní formě vzdělávání je nejnižší průměrný počet žáků ve třídě 

17 

 

Akceptováno  
MŠMT akceptuje připomínku, která se týká vytváření 

víceoborových tříd oborů vzdělání kategorie H včetně skupiny 
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součást přijímacího řízení stanovena rámcovým 

vzdělávacím programem talentová zkouška nelze zřizovat 

společně s obory vzdělání, kde není stanovena rámcovým 

vzdělávacím programem talentová zkouška), zvlášť patrné 

je to pak u oborů kategorie dosaženého vzdělání H. Toto 

omezení není nijak racionálně zdůvodněno, z 

ekonomického hlediska, které je přitom v odůvodnění 

navrhované novely předmětné vyhlášky akcentováno, je 

vytváření víceoborových tříd žádoucí (u oborů kategorie 

vzdělání H jsou přitom rámcové vzdělávací programy pro 

celou oblast všeobecně vzdělávacích předmětů u naprosté 

většiny stejné). Umělecké obory jsou pak obecně 

naplňovány nízkými počty žáků (což je zohledněno 

například i ve stanovení takto nízkých počtů žáků ve 

skupinách odborného výcviku proti srovnatelným oborům), 

přičemž tyto obory jsou zpravidla vyučovány na školách, 

které nemají obecně umělecké zaměření, tudíž důsledkem 

jejich jedinečnosti na škole je nemožnost je kombinovat s 

dalším uměleckým oborem. Pokud by např. došlo k situaci, 

že na základě kritérií přijímacího řízení bude přijato např. 

po 10 žácích od každého oboru a daná škola nebude s 

ohledem na omezení, která navrhovaná novela předmětné 

vyhlášky stanoví, schopna vytvořit třídu podle navrhované 

novely předmětné vyhlášky, je taková situace v praxi jen 

obtížně řešitelná.  

 

 

Návrh novely předmětné vyhlášky rovněž nerespektuje 

potřeby sportovních gymnázií, kdy navrhované znění by 

neumožnilo vytvoření tříd se 17 a více žáky jednoho z 

oborů a třinácti a méně žáky druhého oboru. Rovněž by 

neumožňovalo mít jednu třídu jednooborovou a k tomu 

oborů vzdělání 82. Umožní jejich vytvoření za předpokladu, že 

celkový počet oborů vzdělání ve třídě bude 2 – 3 obory vzdělání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. Hlavní podmínkou tvorby víceoborových tříd, 

na které se shodli od počátku projednávání zástupci školských 

asociací, je nižší počet žáků v oboru vzdělání, než je 17 žáků. Při 

vyšším počtu žáků v oboru vzdělání (více než 17 žáků) by školy 
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druhou třídu víceoborovou. Domníváme se, že organizace 

výuky se stane složitější a komplikovanější a její sestavení 

bude zásadním způsobem ztíženo, ne-li znemožněno. 

Připomínky uvedené v bodu 1) stanoviska považuje 

Olomoucký kraj za zásadní. 

 

 

2) K bodu 4 návrhu: 

Nesouhlasíme se záměrem vypuštění kompetencí učitele 

odborného výcviku z ustanovení § 10 předmětné vyhlášky 

ve znění navrhované novely. Učitel odborného výcviku se 

podílí na výchově a vzdělávání obdobným způsobem jako 

třídní učitel, navrhované změna popírá motivační efekt 

odborného vzdělávání a činnost domovů mládeže, které 

jsou nedílnou součást řady škol. Možnost udělit pochvalu 

nebo jiné ocenění či napomenutí nebo důtku by měla být 

zachována rovněž učiteli odborného výcviku. 

Připomínku uvedenou v bodu 2) stanoviska považuje 

Olomoucký kraj za zásadní 

Vypořádáním uplatněných zásadních připomínek je 

pověřena Mgr. Daniela Bukovská, tel. 585 508 374,  

e-mail:d.bukovska@kr-olomoucky.cz  

 

Kraj souhlasí s vypořádáním zásadních připomínek. 

  

mohly vytvářet paralelní víceoborové třídy, což by vyžadovalo 

dalších prostředků ze státního rozpočtu. 

V daném případě ministerstvo akceptovalo úpravou vyhlášky 

požadavek Asociace ředitelů gymnázií. 

 

 

 

 

Neakceptováno, ustanovení § 31 odst. 1 školského zákona 

umožňuje udělovat výchovná opatření pouze řediteli a třídnímu 

učiteli. V daném případě se jedná o napravení příslušného 

ustanovení vyhlášky, které je v rozporu s ustanovením školského 

zákona. Souhlasíme s argumenty připomínkového místa a 

budeme iniciovat změnu ustanovení § 31 odst. 1 školského 

zákona doplnění možnosti udělovat výchovná opatření také 

učitelem odborného výcviku. 

 

 

 

 

 

Plzeňský kraj 

 

 

Zásadní připomínka: 

1. Ke znění ust. § 2a odst. 4 – navrhujeme upravit 

dělení třídy ze 3 a 4 skupiny. Nový text: „Ve víceoborových 

třídách oborů vzdělání s výučním listem kategorie 

dosaženého vzdělání E a H se dělí třída nejvýše na 4 

skupiny, v každé skupině po jednom oboru vzdělání. Tato 

připomínka je zásadní. 

Neakceptováno, zdůvodnění. 

Návrh na vytváření víceoborových tříd oborů vzdělání s výučním 

listem kategorie dosaženého vzdělání E a H s počtem nejvýše 3 

oborů vzdělání ve třídě vyplývá z následujících důvodů: 

Z rozborů počtu víceoborových tříd ve středních školách všech 

zřizovatelů uskutečněných v letech 2015 a 2016 bylo zjištěno, že 

v rámci ČR existovalo 3002 víceoborových tříd. Z uvedeného 
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2. Ke znění ust. § 2a odst. 5 – navrhujeme upravit 

dělení třídy ze 2 a 3 skupiny. Nový text: „Ve víceoborových 

třídách oborů vzdělání s maturitní zkouškou kategorie 

dosaženého vzdělání M, L se dělí třída nejvýše na 3 

skupiny, v každé skupině po jednom oboru vzdělání. Tato 

připomínka je zásadní. 

Zdůvodnění k odst. 4 a 5: Víceoborové třídy jsou zřizovány 

z důvodu nízkého zájmu o získání vzdělání v některých 

oborech, ale i z důvodu objektivně nižší potřeby absolventů 

pro potřeby trhu. Dalším důvodem potřeby vzdělávání 

nižšího počtu žáků je i zachování oborů z pohledu 

unikátnosti, tradice a potřeby daného území a akceptování 

aktuálních požadavků zaměstnavatelů daného území. 

Omezení zřizování víceoborových tříd budou muset školy 

akceptovat už při přijímacím řízení pro školní rok 2018/19 

a budou nuceny právě tyto obory s minimálním zájmem 

žáků ze základních škol nenabízet a neotvírat, protože 

počtu bylo 2396 tříd se 2 obory vzdělání, 505 tříd se 3 obory 

vzdělání. Pouze v 79 třídách se vzdělávali žáci ve 4 oborech 

vzdělání a v 11 třídách v 5 obory vzdělání. 

Z celkového počtu 79 víceoborových tříd se 4 obory vzdělání 

bylo pouze 45 víceoborových tříd se 4 obory vzdělání s výučním 

listem kategorie H. 

V rámci odborného výcviku v oborech vzdělání s výučním listem 

kategorie H se pohybují počty žáků na učitele odborného výcviku 

v rozmezí 10 – 12 žáků (výjimečně 8 žáků). 

Celkové počty žáků ve třídě v oborech vzdělání s výučním listem 

kategorie H se pohybují v rozmezí 22 – 28 žáků. 

Zvyšování počtu oborů vzdělání na 4 a více oborů ve třídě 

vyžaduje dalších finančních prostředků a není efektivní.  

 

 

Neakceptováno, zdůvodnění. 

Návrh na vytváření víceoborových tříd oborů vzdělání s výučním 

listem kategorie dosaženého vzdělání M a L s počtem nejvýše 2 

oborů vzdělání ve třídě vyplývá z následujících důvodů: 

Z výše uvedeného celkového počtu 3002 víceoborových tříd bylo 

505 tříd se 3 obory vzdělání. Z tohoto počtu bylo pouze 64 

víceoborových tříd s obory vzdělání s maturitní zkouškou 

kategorie M a 13 víceoborových tříd s obory vzdělání 

s maturitní zkouškou kategorie L. 

Zvyšování počtu oborů vzdělání na 3 a více oborů ve třídě 

vyžaduje dalších finančních prostředků a není efektivní.  

Na rozdíl od ostatních krajů lze v Praze optimalizací oborové 

struktury výrazně eliminovat potřebu zřizování víceoborových 

tříd. 
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požadavkům novely nebudou schopny vyhovět. Tím bude 

docházet k postupnému zániku oborů. Ke zdůvodnění 

připojujeme vyjádření ředitele stavebního učiliště v Plzni: 

Novelizovaná ustanovení vyhlášky nepříznivě postihnou 

školy, které vyučují především obory vzdělání poskytující 

střední vzdělání s výučním listem, zvláště tzv. máločetné; 

právě ty jsou mezi obory stavebními a keramickými 

zastoupeny významnou měrou. 

Aplikace novely (především ustanovení o dělení třídy na 

nejvýše 3 skupiny) povede nejprve ke snižování 

průměrného počtu žáků na třídu, v některých případech 

zřejmě i pod zákonnou mez, jelikož od uvažovaného 

termínu účinnosti vyhlášky od 1. září 2018 nebude možno 

nejmenší obory ve 2. a ve 3. ročníku spojit do 

čtyřoborových, popřípadě pětioborových tříd, jak tomu 

bylo dosud. Školy vzápětí, a to již v přijímacím řízení pro 

školní rok 2018/2019, budou nuceny právě tyto nejmenší 

obory nenabízet a neotvírat, protože požadavkům novely by 

pak nebyly schopny vyhovět. 

Novela dále operuje pouze s tvorbou víceoborových tříd v 

teoretickém vyučování, avšak v případě velkých učilišť s 

rozsáhlým odborným výcvikem v mnoha různých oborech 

vzdělání je a nadále i bude prioritou vytvoření funkční 

struktury skupin pro výuku odborného výcviku; ta musí 

respektovat především kvalifikaci učitelů odborného 

výcviku a zároveň s tím i jejich rovnoměrnou zaměstnanost. 

Teprve poté je možno vytvořit strukturu tříd v teoretickém 

vyučování, ta však právě proto mnohdy nebývá tak 

úsporná, jak by být mohla, kdyby se nemusela 

přizpůsobovat prioritní struktuře skupin pro výuku 

odborného výcviku. 
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S tím souvisí další závažný problém, a to opět ve školách s 

rozsáhlým odborným výcvikem. Byť tuto skutečnost návrh 

novely vyhlášky výslovně nezmiňuje, organizace 

odborného výcviku někdy vyžaduje rozdělení jednoho 

velkého oboru (tedy  

o 17 a více žácích) v jednom ročníku na dvě skupiny, a to 

především proto, aby bylo možno zaměstnat učitele 

odborného výcviku na plný úvazek v obou týdnech. 

Budeme-li trvat na nedělení velkých oborů, dojde k tomu, 

že pro některé obory budeme hledat dva učitele odborného 

výcviku, každého na poloviční úvazek, kteří budou oba učit 

v jeden týden, zatímco v týdnu dalším nebude učit ani 

jeden. 

3. Ke znění ust. § 2a odst. 6 – navrhujeme upravit tak, 

aby bylo možno zřídit víceoborové třídy z oborů s 

talentovou zkouškou a oborů bez talentové zkoušky. Nový 

text: „Víceoborové třídy oborů vzdělání, v nichž je jako 

součást přijímacího řízení stanovena rámcovým 

vzdělávacím programem talentová zkouška lze zřizovat 

společně s obory vzdělání, kde není stanovena rámcovým 

vzdělávacím programem talentová zkouška; ustanovení 

odstavců 4 a 5 se nepoužije.“ 

Tato připomínka je zásadní.  

Zdůvodnění k odst. 6: Obsahové okruhy u oborů s 

talentovou zkouškou či bez talentové zkoušky jsou velmi 

podobné. Jako příklad uvádíme dlouhodobé zkušenosti 

odborné školy, které u oborů Oděvnictví a Modelářství a 

návrhářství oděvů společně vyučují předměty technologie, 

konstrukce oděvů, všeobecně vzdělávací předměty a 

praktické vyučování. Ve stejné situaci budou i školy, které 

mají jeden umělecký obor s talentovou zkouškou a 

příbuzný obor bez talentové zkoušky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno, upraveno jinak. Bude upraveno tak, aby bylo 

umožněno vytváření víceoborových tříd žáků oborů vzdělání 

kategorie H, L a M včetně skupiny 82 za podmínky, že celkový 

počet oborů v případě oborů kategorie L a M nepřesáhne 2 obory 

vzdělání ve třídě a v případě oborů vzdělání H nepřesáhne 3 

obory ve třídě. 

 

 

 

 

Akceptováno, po úpravě navržené znění novely vyhlášky 

umožňuje zřizování víceoborových tříd také s jedním oborem 

vzdělání skupiny 82, jehož součástí je stanovení talentové 

zkoušky. 
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Kontaktní osoba pro vypořádání připomínek:  

Mgr. Petr Dušek, referent na úseku oddělení organizace 

školství, Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu 

Plzeňského kraje, tel.: 377 195 464, e-mail: 

petr.dusek@plzensky-kraj.cz  

 

Mgr. Miloslav Šteffek, ředitel, SOU stavební, Plzeň, 

Borská 55, tel.: 373 730 034,  

e-mail: sou@souplzen.cz 

 

Kraj souhlasí s vypořádáním připomínek. 

 

 

Kraj Vysočina 

 

rozpor 

Obecné připomínky k návrhu vyhlášky 

1. Připomínka k návrhu vyhlášky jako celku: 

Novela vyhlášky si klade za cíl v souvislosti se zavedením 

nového systému financování regionálního školství stanovit 

jasná pravidla pro zřizování víceoborových tříd, a to s 

účinností od 1. 9. 2018.  

Vzhledem k tomu, že již v současné době víceoborové třídy 

na středních školách fakticky existují, postrádáme v návrhu 

vyhlášky úpravu (např. formou přechodného ustanovení), 

jak bude k 1. 9. 2018 řešen stávající stav. Není zřejmé, zda 

bude nutné stávající, již zřízené víceoborové třídy, 

přeorganizovat, nebo zda bude umožněno (zejména v 

případech, kdy takové organizační opatření nebude v praxi 

možné), aby stávající víceoborové třídy mohli i po 1. 9. 

2018 dále pokračovat a žáci v nich zařazení mohli dokončit 

své vzdělávání, byť tyto víceoborové třídy nebudou v 

souladu s nově stanovenými pravidly na jejich zřizovaní 

(např. větší počet „oborových“ skupin ve třídě, třída s 

různými kategoriemi vzdělání apod.).  

 

Akceptováno, upraveno: Do znění návrhu vyhlášky byla 

doplněna přechodná ustanovení pro zřizování víceoborových tříd. 
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Navrhujeme tuto otázku v návrhu vyhlášky vyřešit a 

výslovně upravit přechodným ustanovením.  

Tuto připomínku považujeme za zásadní.  

 

2. Připomínka k návrhu vyhlášky jako celku: 

Jedním z hlavních pravidel, které novela vyhlášky pro 

víceoborové třídy zavádí, je zřizování víceoborových tříd 

pouze pro stejné kategorie vzdělání (viz § 2a odst. 1).  

S tímto pravidlem nesouhlasíme a domníváme se, že jeho 

zavedení může v regionech znamenat omezení některých 

oborů vzdělání, jejichž absolventi jsou na trhu práce 

dlouhodobě poptáváni.  

Rovněž u žáků (zejména oborů s výučním listem) lze v 

praxi předpokládat, že nebudou ochotni dojíždět do 

vzdálené střední školy, která jimi preferovaný 

„málopočetný“ obor vzdělání bude nabízet – tito žáci budou 

z ekonomických a sociálních důvodů zpravidla spíše volit 

jiný obor vzdělání, který je v nabídce střední školy v 

blízkosti jejich bydliště. 

 

 

 

 

 

Navrhujeme tedy, aby bylo ve víceoborové třídě umožněno 

spojení kategorií dosaženého vzdělání M a L poskytujících 

střední vzdělání s maturitní zkouškou a dále spojení 

kategorií dosaženého vzdělání H a E (v případě kategorie E 

pouze tříletých oborů vzdělání) poskytujících střední 

vzdělání s výučním listem.  

Tuto připomínku považujeme za zásadní.  

 

 

 

 

 

Neakceptováno. Obecně lze uvést, že obory vzdělání kategorie 

E (zatím jsou určeny zejména pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami) se odlišují od oborů vzdělání kategorie 

H tím, že jsou rozdílné jak v oblasti všeobecného vzdělávání, tak 

i rozsahem a obsahem odborného vzdělávání. V oborech E je díky 

tomu, že jsou zde převážně žáci se speciálními vzdělávacími 

potřebami, i odlišný přístup k výuce i žákům samotným. 

V oborech vzdělání kategorie E: 

• chybí zařazení cizího jazyka, chybí přírodovědné vzdělávání 

(fyzikální, chemické, ekologické), chybí ekonomické vzdělávání. 

Společné vzdělávací oblasti všeobecného vzdělávání pro obory 

kategorie E a H jsou však odlišně dotovány a odlišují se i v 

rozsahu učiva. 

• v oblasti odborné přípravy se mohou částečně shodovat jen 

obory příbuzné (v rámci skupiny oborů, ale ne vždy všechny 

obory), pokud jsou obory vzdělání kategorie E a H z různých 

skupin (např. 23, 28, 31, 41, 65), potom musí výuka vždy probíhat 

odděleně. 

 

 

Neakceptováno, Obecně lze uvést, že obory vzdělání kategorie 

M a L0 jsou v oblastech všeobecného vzdělávání shodné co do 

obsahu i rozsahu, pokud se vyskytují v jedné skupině oborů 

vzdělání (např. v 23, nebo 26, nebo 28, nebo 29, nebo 31, nebo 

33, atd.), mohou se však odlišovat v obsahu a hodinové dotaci v 

některých všeobecně vzdělávacích oblastech dle charakteru 

skupiny oborů, např.: 
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- ve skupině 16 Ekologie a ochrana životního prostředí je v oboru 

kategorie M posíleno přírodovědné vzdělávání a také oblast 

vzdělávání v informačních a komunikačních technologií a oblast 

ekonomického vzdělávání, přičemž obor kategorie L0 v této 

skupině neexistuje, 

- ve skupině 18 Informatické obory je v oboru vzdělání kategorie 

M posíleno matematické vzdělávání, a obor vzdělání kategorie L0 

v této skupině neexistuje, 

- ve skupině 29 Potravinářství a potravinářská chemie je posíleno 

přírodovědné vzdělávání a oblast ekonomického vzdělávání, 

přičemž obor kategorie L0 v této skupině neexistuje, 

- ve skupině 66 Obchod je v oboru vzdělání kategorie L0 posíleno 

jazykové vzdělání (další cizí jazyk) a je zařazena vysoce 

hodinově dotovaná oblast „ekonomika služeb“ místo oblasti 

„ekonomické vzdělávání“, přičemž příbuzný obor vzdělání 

kategorie M neexistuje, atd. 

• Ve velkém počtu skupin oborů vzdělání neexistují současně 

obory vzdělání kategorie M a L0, které by byly z hlediska 

odborného obsahu příbuzné, a pokud existují, nemusí se vždy 

vyučovat na školách současně - většinou se vyučuje (nebo škola 

nabízí) buď obor kategorie vzdělání M, nebo kategorie vzdělání 

L0. Existují však školy, které příbuzné obory kategorie vzdělání 

M a L0 nabízejí, popřípadě vyučují. 

• Dále je třeba reflektovat zásadní odlišnost v odborné složce 

vzdělávání - v oborech vzdělání kategorie M je praktická příprava 

méně hodinově dotovaná než v oborech kategorie vzdělání L0, 

kde se zařazuje odborný výcvik. 

• Z výše uvedených důvodů je se jeví jako nevhodné slučovat 

obory vzdělání kategorie M a L0 na úrovni RVP, ale bylo by to 

reálné na úrovni tvorby ŠVP. 

Závěrem lze konstatovat, že nepovažujeme za vhodné a možné 

slučovat do jedné třídy žáky oborů kategorie M a kategorie L0 na 
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3. Připomínka k návrhu vyhlášky jako celku: 

Ve vztahu k navrhovanému § 2a odst. 6 dále považujeme 

za potřebné upozornit na problém některých „neumělecky“ 

zaměřených středních škol, které mají ve své nabídce 

ojedinělý umělecký obor (v Kraji Vysočina např. Střední 

průmyslová škola Třebíč – obor vzdělání 82-51-L/01 

Uměleckořemeslné zpracování kovů). V případě přijetí 

navrhované právní úpravy nebude možné umělecký obor 

spojit jiným uměleckým oborem (neboť škola jiný 

umělecký obor nenabízí) ani ho spojit s „neuměleckým“ 

oborem vzdělání a zřídit víceoborovou třídu, přestože 

střední škola nabídkou takového jedinečného uměleckého 

oboru plní svou funkci v regionu.  

Pro tyto případy navrhujeme umožnit výjimku a zřízení 

víceoborové třídy pro obor/obory vzdělání bez talentové 

zkoušky a obor vzdělání s talentovou zkouškou.  

Tuto připomínku považujeme za zásadní.  

 

4. Připomínka k návrhu vyhlášky jako celku: 

Za nekompletní a nejednoznačnou považujeme úpravu 

víceoborových tříd pro žáky gymnázií - kategorie 

úrovni RVP. Jde zejména o odlišný cíl přípravy a následné 

uplatnění absolventů na trhu práce. Obory M jsou na rozdíl od 

oborů L0 více teoreticky zaměřené, kdežto obory L0 mají daleko 

větší podíl praktické přípravy (odborný výcvik) a absolventi 

směřují více do praxe. 

Problematika financování různých zaměření školních 

vzdělávacích programů bude řešena pomocí rozvojových 

programů vyhlašovaných MŠMT. 

 

 

 

Akceptováno, upraveno tak, aby mohla být vytvořena 

víceoborová třída j jedním oborem vzdělání skupiny 82 a oborů 

vzdělání dalších skupin za dodržení podmínek vzdělávání žáků 2 

– 3 oborů vzdělání podle stupňů vzdělání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno, upraveno ve znění vyhlášky a odůvodnění. 
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dosaženého vzdělání K. Částečnou úpravu obsahuje § 2a 

odst. 7 návrhu vyhlášky, který stanoví podmínky pro 

zřizování víceoborové třídy složené z oborů Gymnázium a 

Gymnázium se sportovní přípravou, tzn. obor bez talentové 

zkoušky a obor s talentovou zkouškou, a to pouze v případě 

stejné délky vzdělávacích programů, stejné formy 

vzdělávání a stejných ročníků. Uvedený odstavec nicméně 

neřeší počty žáků ve víceoborové třídě. Vzhledem ke 

skutečnosti, že § 2a odst. 3 se týká výslovně uvedených 

kategorií (E, H, M a L) a kategorii K nezahrnuje, nelze 

počet žáků v oborech vzdělání upravený v § 2a odst. 3 

aplikovat na víceoborovou třídu gymnázia. U víceoborové 

třídy gymnázia tak zřejmě připadá v úvahu pouze postup 

dle § 2a odst. 2 (ovšem s výhradou níže uvedené 

připomínky k § 2a odst. 1).   

Navrhujeme počet žáků ve víceoborové třídě gymnázia 

výslovně upravit buď přímo doplněním počtu žáků do § 2a 

odst. 7 analogicky s úpravou obsaženou v § 2a odst. 3, popř. 

doplněním kategorie K do § 2a odst. 3.  

V této souvislosti se nabízí rovněž otázka, zda lze za stejný 

ročník považovat i odpovídající ročník vyššího stupně 

víceletých gymnázií a čtyřletého gymnázia (tzn. zda bude 

umožněno zřídit víceoborovou třídu např. pro obory 

vzdělání 79-41-K/41 a 79/41-K/81 nebo 79-42-K/41 a 79-

42-K/81). Z návrhu vyhlášky ani z důvodové zprávy nelze 

dovodit, zda měl předkladatel v úmyslu tuto možnost v 

případě gymnázií vyloučit či nikoliv. Doporučujeme, aby 

vyhláška umožňovala zřídit víceoborové třídy pro obory 

vzdělání Gymnázium různé délky vzdělávacích programů.  

Navrhujeme tyto nejasnosti vysvětlit a záměry 

předkladatele promítnout do textu vyhlášky.  

Tuto připomínku považujeme za zásadní.  
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Připomínky k jednotlivým ustanovením návrhu vyhlášky:  

5. Připomínka k Čl. I bodu 3: 

V důvodové zprávě je uvedeno, že v § 2a odst. 1 se stanoví 

konkrétní podmínky pro zřizování víceoborových tříd v 

oborech vzdělání poskytujících vzdělání s výučním listem 

a maturitní zkouškou v kategoriích dosaženého vzdělání E, 

H, L a M. Kategorie K (gymnázia) není v důvodové zprávě 

ve výčtu uvedena. Ze znění § 2a odst. 1 však vyloučení 

kategorie K nikterak nevyplývá. V tomto směru je navržené 

ustanovení s důvodovou zprávou v nesouladu. 

Požadujeme vysvětlit, zda záměrem předkladatele bylo 

vyloučit aplikaci § 2a odst. 1 na kategorii dosaženého 

vzdělání K. Pokud nikoliv, navrhujeme opravit znění 

důvodové zprávy.  

Tuto připomínku považujeme za zásadní.  

 

6. Připomínka k Čl. I bodu 3: 

Požadujeme vysvětlit vzájemný vztah mezi dělením na 

skupiny podle § 2a odst. 3 a 4 a dělením na skupiny podle 

§ 2 odst. 5 a 7.  

V důvodové zprávě je uvedeno, že dělení na skupiny podle 

oborů vzdělání ve víceoborových třídách je zamýšleno pro 

výuku odborných předmětů nebo oblastí. Z předloženého 

návrhu však jednoznačně nevyplývá, zda je § 2a odst. 4 a 5 

zamýšlen jako speciální vůči § 2 a zda vylučuje obecně 

formulované ustanovení § 2 odst. 5.  

Navrhujeme § 2a odst. 4 a 5 v tomto směru upřesnit, aby 

nemohl činit výkladové problémy.  

 

7. Připomínka k Čl. I bodu 3 (k § 2a odst. 4): 

 

Akceptováno, upraveno a doplněno ve znění vyhlášky a v 

odůvodnění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno, upraveno jinak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno, Návrh na vytváření víceoborových tříd oborů 

vzdělání s výučním listem kategorie dosaženého vzdělání E a H s 
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V zájmu zachování co nejširší nabídky oborů vzdělání 

požadovaných na trhu práce navrhujeme umožnit zřídit 

víceoborovou třídu pro 4 obory vzdělání s výučním listem, 

tzn. navýšit počet „oborových“ skupin ve třídě ze 3 na 4.  

Tuto připomínku považujeme za zásadní.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Připomínka k Čl. I bodu 5: 

Ačkoliv jsme si vědomi, že § 31 odst. 1 školského zákona 

umožňuje udělovat výchovná opatření toliko řediteli a 

třídnímu učiteli, domníváme se, že stejnou možnost by měl 

mít rovněž učitel odborného výcviku.  

Učitel odborného výcviku má významné výchovné 

působení na žáka, se kterým je v rámci vzdělávání v 

kontaktu mnohdy delší dobu než třídní učitel. Z hlediska 

bezprostředního výchovného působení na žáka by měl mít 

učitel odborného výcviku možnost udělit žákovi pochvalu 

nebo jiné ocenění nebo mu uložit kázeňské opatření, což 

přispěje rovněž ke zvýšení autority učitele odborného 

výcviku. Udělení výchovného opatření (zejména 

kázeňského) žákovi v souvislosti s odborným výcvikem 

zprostředkovaně přes třídního učitele a až s určitým 

počtem nejvýše 3 oborů vzdělání ve třídě vyplývá z následujících 

důvodů: 

Z rozborů počtu víceoborových tříd ve středních školách všech 

zřizovatelů uskutečněných v letech 2015 a 2016 bylo zjištěno, že 

v rámci ČR existovalo 3002 víceoborových tříd. Z uvedeného 

počtu bylo 2396 tříd se 2 obory vzdělání, 505 tříd se 3 obory 

vzdělání. Pouze 78 tříd vzdělávalo žáky se 4 obory vzdělání a 11 

tříd s 5 obory vzdělání. 

V rámci odborného výcviku v oborech vzdělání s výučním listem 

kategorie H se pohybují počty žáků na učitele odborného výcviku 

v rozmezí 10 – 12 žáků (výjimečně 8 žáků). 

Celkové počty žáků ve třídě v oborech vzdělání s výučním listem 

kategorie H se pohybují v rozmezí 22 – 28 žáků. 

Zvyšování počtu oborů vzdělání na 4 a více oborů ve třídě 

vyžaduje dalších finančních prostředků a není efektivní.  

 

Neakceptováno, ustanovení § 31 odst. 1 školského zákona 

umožňuje udělovat výchovná opatření pouze řediteli a třídnímu 

učiteli. V daném případě se jedná o napravení příslušného 

ustanovení vyhlášky, které je v rozporu s ustanovením školského 

zákona. Souhlasíme s argumenty připomínkového místa a 

budeme iniciovat změnu ustanovení § 31 odst. 1 školského 

zákona doplnění možnosti udělovat výchovná opatření také 

učitelem odborného výcviku. 
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časovým odstupem oslabuje výchovný a motivační efekt 

opatření.  

V rámci další novelizace školského zákona doporučujeme 

zvážit doplnění učitele odborného výcviku do § 31 odst. 1 

školského zákona do výčtu pedagogických pracovníků 

školy oprávněných výchovné opatření udělit.  

V bodě 4. návrhu vyhlášky navrhujeme doplnit příslušný 

odstavec, který je změnou dotčen (§ 10 odst. 2). 

 

 
 
Zásadní připomínky byly vypořádány a akceptovány 
částečně. Kraj nesouhlasí pouze s omezením zřizovat 
víceoborové třídy spojením různých kategorií 
dosaženého vzdělání.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zlínský kraj 

 

 

Zásadní připomínky: 

1. K bodu 3 - § 2a odst. 1 – navrhujeme doplnit za 

navržený odstavec následující větu: 

„Ustanovení předešlé věty se netýká kategorií oborů M a L, 

kdy žáci těchto oborů se mohou vzdělávat v jedné 

víceoborové třídě“. 

Zdůvodnění: 

Ve Zlínském kraji působí školy s obory vzdělání, které jsou 

na trhu práce zaměstnavateli požadovány, ale ze strany 

uchazečů je o ně malý zájem. Z důvodu nižšího počtu žáků 

pak často dochází ke spojování oborů do jedné třídy. V 

případě menších škol s nižší oborovou nabídkou může 

nastat situace, kdy víceoborovou třídu nelze vytvořit jen z 

oborů stejné kategorie, tak jak je navrhováno v 

připravované novele.  

Neakceptováno, vysvětlení. 

obory vzdělání kategorie M a L0 jsou v oblastech všeobecného 

vzdělávání shodné co do obsahu i rozsahu, pokud se vyskytují v 

jedné skupině oborů vzdělání (např. v 23, nebo 26, nebo 28, nebo 

29, nebo 31, nebo 33, atd.), mohou se však odlišovat v obsahu a 

hodinové dotaci v některých všeobecně vzdělávacích oblastech 

dle charakteru skupiny oborů, např.: 

- ve skupině 16 Ekologie a ochrana životního prostředí je v oboru 

kategorie M posíleno přírodovědné vzdělávání a také oblast 

vzdělávání v informačních a komunikačních technologií a oblast 

ekonomického vzdělávání, přičemž obor kategorie L0 v této 

skupině neexistuje, 

- ve skupině 18 Informatické obory je v oboru vzdělání kategorie 

M posíleno matematické vzdělávání, a obor vzdělání kategorie L0 

v této skupině neexistuje, 
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S ohledem na skutečnost, že absolventi oborů M a L po 

úspěšném ukončení studia získají stejný stupeň středního 

vzdělání s maturitní zkouškou, není dle našeho názoru 

důvod, aby nemohli být vzděláváni v rámci jedné 

víceoborové třídy.  

Jedná se o například o tyto dvojice oborů vzdělání: 

82-41-M/13 – Výtvarné zpracování skla a světelných 

objektů 

82-51-L/05 – Uměleckořemeslné zpracování skla 

3941L01 – Autotronik 

2641M01 – Elektrotechnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ve skupině 29 Potravinářství a potravinářská chemie je posíleno 

přírodovědné vzdělávání a oblast ekonomického vzdělávání, 

přičemž obor kategorie L0 v této skupině neexistuje, 

- ve skupině 66 Obchod je v oboru vzdělání kategorie L0 posíleno 

jazykové vzdělání (další cizí jazyk) a je zařazena vysoce 

hodinově dotovaná oblast „ekonomika služeb“ místo oblasti 

„ekonomické vzdělávání“, přičemž příbuzný obor vzdělání 

kategorie M neexistuje, atd. 

Ve velkém počtu skupin oborů vzdělání neexistují současně 

obory vzdělání kategorie M a L0, které by byly z hlediska 

odborného obsahu příbuzné, a pokud existují, nemusí se vždy 

vyučovat na školách současně - většinou se vyučuje (nebo škola 

nabízí) buď obor kategorie vzdělání M, nebo kategorie vzdělání 

L0. Existují však školy, které příbuzné obory kategorie vzdělání 

M a L0 nabízejí, popřípadě vyučují. 

Některé školy vyučují obory vzdělání kategorií M a L0 z různých 

skupin oborů vzdělání, skladby oborů vzdělání mohou být na 

různých školách různé. 

Dále je třeba reflektovat zásadní odlišnost v odborné složce 

vzdělávání - v oborech vzdělání kategorie M je praktická 

příprava méně hodinově dotovaná než v oborech kategorie 

vzdělání L0, kde se zařazuje odborný výcvik. 

Z výše uvedených důvodů je se jeví jako nevhodné slučovat 

obory vzdělání kategorie M a L0 na úrovni RVP, ale bylo by to 

reálné na úrovni tvorby ŠVP. 

Závěrem lze konstatovat, že nepovažujeme za vhodné a 

možné slučovat do jedné třídy žáky oborů kategorie M a 

kategorie L0 na úrovni RVP. Jde zejména o odlišný cíl 

přípravy a následné uplatnění absolventů na trhu práce. 

Obory M jsou na rozdíl od oborů L0 více teoreticky 

zaměřené, kdežto obory L0 mají daleko větší podíl praktické 

přípravy (odborný výcvik) a absolventi směřují více do praxe. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAXYJBMLT)



25 
 

 

2.   K bodu 3 - § 2a odst. 1 -  navrhujeme doplnit za 

navržený odstavec následující větu 

„V případě tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského 

zákona a kategorie oboru E, lze v jedné víceoborové třídě 

vzdělávat žáky různých ročníků“. 

Zdůvodnění: 

Vzhledem k povaze speciálních vzdělávacích potřeb žáků 

těchto tříd, které vyžadují zvýšený individuální přístup ke 

každému žáku, ve většině případů i nízkému počtu žáků 

splňujících podmínky pro přijetí, nemají školy v praxi jinou 

možnost než zřídit tyto třídy napříč ročníky. 

 

3. K bodu 3 - § 2a odst. 6 – navrhujeme, aby v případě, 

že se jedná o obory stejné kategorie a příbuzného zaměření, 

se toto ustanovení nepoužilo.  

Např. 

      3356H01 – Truhlář 

      8251H02 – Umělecký truhlář a řezbář 

Zdůvodnění: 

U uměleckých oborů je zpravidla nižší počet žáků, a pokud 

škola nemá ve své vzdělávací nabídce jiný obor s 

talentovou zkouškou, nevyhne se kombinaci s oborem bez 

talentové zkoušky.  

4. Navrhujeme doplnit do návrhu vyhlášky přechodné 

ustanovení v následujícím znění: 

„Ustanovení § 2a se nevztahuje na víceoborové třídy, které 

byly zřízeny přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.“  

Zdůvodnění: 

V některých případech nebude pro školy reálné změnit 

organizaci stávajících tříd tak, aby vyhovovala novým 

parametrům vyhlášky. Je proto bezpodmínečně nutné, aby 

 

Neakceptováno, MŠMT zásadně nedoporučuje vzdělávání žáků 

různých ročníků v 1 víceoborové třídě v oborech vzdělání 

kategorie E. Hlavním důvodem je zajištění kvalitního vzdělávání 

žáků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno, bude upraveno tak, aby bylo umožněno vytváření 

víceoborových tříd žáků oborů vzdělání kategorie H včetně 

skupiny 82 za podmínky, že celkový počet oborů nepřesáhne 3 

obory ve třídě. 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno, upraveno doplněním přechodných ustanovení pro 

zřizování víceoborových tříd. 
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byla dána možnost dokončit vzdělávání žáků těchto škol při 

stávající organizaci výuky. 

 

Kraj souhlasí s vypořádáním připomínek a souhlasné 

stanovisko potvrdil. 

 

Ministerstvo 

dopravy 

 

 

Zásadní připomínka:  

Doporučujeme vypustit v návrhu ustanovení § 2a označení 

kategorií dosaženého vzdělání „E, H, M a L“, neboť takové 

označení kategorií dosaženého vzdělání nevyplývá ani ze 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, ani z vyhlášky č. 

13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v 

konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a není tedy 

jasné, co je jeho obsahem. Navrhujeme proto označovat 

jednotlivé kategorie dosaženého vzdělání konkrétním 

názvem tak, aby byly v souladu se školským zákonem a 

bylo zřejmé, o jaké kategorie se jedná. 

 

Ministerstvo dopravy souhlasí s vypořádáním 

připomínek a souhlasné stanovisko potvrdilo. 

 

 

Akceptováno upraveno jinak. Kategorie dosaženého vzdělání je 

uvedena v nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů v 

základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů. Návrh nařízení vlády bude doplněno o odkaz 

na toto nařízení. 

Ministerstvo 

financí 

 

 

Zásadní připomínka: 

Ministerstvo financí nesouhlasí s výjimkou pro 

nezpracování hodnocení regulace dopadů. Především není 

přiložen dopis, kterým byla výjimka udělena.  

Dalším argumentem je, že při přípravě novely školského 

zákona bylo ze strany MŠMT konstatováno, že „Finanční 

vyčíslení nákladů spojených s implementací navržených 

řešení lze s ohledem na jejich identifikaci odhadnout jen 

 

Akceptováno částečně. V rámci vypořádání připomínek bude 

předložen dopis ministra, kterým byla výjimka udělena. 

 

Neakceptováno, návrh novely vyhlášky je charakteru 

technického předpisu, který vymezí podmínky pro zřizování 

víceoborových tříd.  
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velmi rámcově. Náklady spojené s reformou financování 

RgŠ by vyplynuly z případného rozhodnutí vlády tyto 

negativní dopady na jednotlivé školy a školská zařízení 

RgŠ ÚSC částečně zmírnit, popřípadě zcela eliminovat.“ 

Uváděný předběžný odhad dopadu v rozmezí 2,5 až 5 mld. 

Kč vycházel z reálných dat v letech 2014 a 2015. Od té 

doby došlo k výraznému navýšení platových tarifů (o 6 % 

a o 15 %), objemu prostředků na osobní ohodnocení a 

navýšení a rozšíření specializačních příplatků. Zároveň 

není dořešeno, do jaké míry bude eliminován dopad na 

jednotlivé školy, zda zcela nebo jen částečně. Vláda o míře 

dopadu nerozhodla a nikde není uvedeno, zda MŠMT vládu 

o vyjádření požádá, či zda rozhodne samo (popřípadě zda 

již rozhodlo). 

 

Minimálním požadavkem MF je proto stanovení míry 

dopadu na jednotlivé školy a školská zařízení RgŠ a 

aktualizace odhadovaného dopadu na státní rozpočet. Tato 

připomínka bude uplatněna ze strany MF jako zásadní v 

rámci meziresortního připomínkového řízení k Návrhu 

nařízení vlády, kterým se stanoví pro základní školy, 

střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo 

svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný 

ze státního rozpočtu. 

Závěr: 

MF požaduje vypořádání připomínek k tomuto materiálu až 

po vypořádání připomínek k návrhu Nařízení vlády, kterým 

se stanoví pro základní školy, střední školy a konzervatoře 

zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet 

hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno, návrh novely vyhlášky je charakteru 

technického předpisu, který vymezí podmínky pro zřizování 

víceoborových tříd. Podle rozborů zahajovacích výkazů z let 

2015 a 2016 školy víceoborové třídy zřizují a jejich financování 

zajišťují kraje podle dosavadních předpisů. Z toho vyplývá, že 

tento předpis nemusí být bezpodmínečně spojován s návrhem 

nařízení vlády PHmax 
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osoba oprávněná k vypořádání připomínek: Ing. Věra 

Kurfürstová, tel.: 257042842, e-mail: 

Vera.Kurfurstova@mfcr.cz  

   

Ministerstvo financí souhlasí s vypořádáním 

připomínek a souhlasné stanovisko potvrdilo. 

  

 

SP ČR 

 

 

1. V nově navrhovaném §2a požadujeme vypustit odst. 6 

bez náhrady, tedy umožnit, aby byla možnost vzdělávat ve 

víceoborové třídě jak obory s talentovou zkouškou, tak i 

obory bez této zkoušky. Následující odstavec přečíslovat. 

Zdůvodnění: 

Na některých školách se vyučuje vedle ostatních oborů 

často pouze jeden obor s talentovou zkouškou – obor by 

musel zaniknout, pokud by se na něj hlásilo méně než 17 

žáků (což je zcela běžné). Tyto obory mají na školách 

dlouholetou tradici, jsou v širokém podvědomí veřejnosti, 

firem a spolků, navázaly často také zahraniční spolupráci. 

Do oboru také byly investovány nemalé prostředky na 

vybavení, zejména pokud se týká  odborného výcviku, které 

by se stalo nevyužitým, protože je specifické jen pro daný 

obor. Školami bylo vynaloženo velké úsilí zajistit pro 

výuku kvalitní odborníky. Zánikem oboru dojde: 

• k zúžení nabídky nadaným žákům ze základních 

škol a základních uměleckých škol; 

• k omezení vytváření podmínek pro rozvoj nadání 

žáků dle § 17 školského zákona;  

• ke ztrátě partnerů z řad firem pracujících v daném 

oboru, ale i dalších, pro které žáci vytvářeli reprezentativní 

umělecká díla a zakázky; 

Akceptováno, upraveno jinak. 

po úpravě navržené znění novely vyhlášky umožňuje zřizování 

víceoborových tříd také s jedním oborem vzdělání skupiny 82, 

jehož součástí je stanovení talentové zkoušky. 
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• k zániku možnosti prezentovat díla žáků na 

národních i mezinárodních setkáních a soutěžích, na 

kterých umělecká díla získávají vysoká ocenění odborníků 

i veřejnosti.  

Dlouhodobě jsou umělecké obory vyučovány ve 

víceoborových třídách současně s obory bez talentové 

zkoušky. Domníváme se, že kombinace oborů s talentovou 

zkouškou a bez talentové zkoušky v jedné třídě je 

bezproblémově možná i po změně financování. Týká se 

malého počtu škol, a proto tento nově navržený odstavec 

považujeme za bezpředmětný a pro školy neuměleckého 

typu diskriminační. 

Ing. Miloš Rathouský 

225 279 801 

mrathousky@spcr.cz 

 

Svaz průmyslu a dopravy souhlasí s vypořádáním 

připomínek a souhlasné stanovisko potvrdil. 

 

 

UZSZ 

(CZESHA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné připomínky  

Předložený návrh vyhlášky neřeší zabezpečení financování 

výuky oborů, kdy se v rámci jednoho RVP vyučují různá 

zaměření požadavků zaměstnavatelů. Jde o případ, kdy se 

různá zaměření vyučují v rámci jedné třídy, neboť z 

hlediska budoucího uplatnění absolventů není ani nutné, 

aby každý rok absolvovala celá třída. Jde přitom o obory, 

které regionálně často vyučuje jediná škola, například 33-

42-M/01 nábytkářská a dřevařská výroba, 23-45-M/01 

Dopravní prostředky (zde se v rámci oboru vyučují 

zaměření podle druhu dopravy např. silniční a železniční a 

je proto nutné dělení odborných předmětů) nebo 23-45-

 

Neakceptováno, Hlavním důvodem je skutečnost, že v souladu 

s ustanovením školského zákona, § 161, odstavec (2) ve znění 

Vláda stanoví nařízením pro základní školy a střední školy 

zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet 

hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na 1 třídu v oboru 

vzdělání v závislosti na počtu žáků ve třídě a pro konzervatoře 

zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet 

hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na 1 ročník v 

oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků v ročníku.…lze stanovit 

maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu 

(hodnota PHmax) v oboru vzdělání. Stanovení hodnoty PHmax 
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L/01 Mechanik seřizovač, který je dělen na klasického 

mechanika seřizovače a mechanika seřizovače – 

mechatronika. Pokud výuka různých zaměření v rámci 

jednoho RVP, kde se zaměření vyučují v rámci jedné třídy  

nebude vyřešena důsledkem bude snížení kvality 

odborného vzdělávání a následně nedostatek absolventů na 

trhu práce. Pokud nebude mít škola finanční prostředky 

k zaplacení výuky, nebude výuku různých zaměření 

realizovat. Jako možné řešení navrhujeme v zahajovacím 

výkazu u příslušného oboru vzdělání uvést příznak o dvou 

hodnotách, zda škola v rámci jedné třídy vyučuje dvě různá 

zaměření (dva různé vzdělávací programy). Pokud ano, 

PHmax byl se navýšil o 6 hodin u čtyřletých oborů, u 

tříletých o 5 hodin. Tím bychom dokázali finančně zajistit 

výuku těchto tříd. 

Návrh neřeší finanční pokrytí přespočetných hodin, jejichž 

výuka je finančně náročnější. Přespočetné hodiny nutně 

vznikají u některých aprobací, kdy jsou předměty 

vyučovány v sudé hodinové dotaci. Při úvazku 21 h tedy 

nutně vzniká objektivní potřeba minimálně jedné 

nadúvazkové hodiny. Také z důvodu nedostatku učitelů 

odborných předmětů jsme nuceni nadúvazkové hodiny 

využívat. Náklady na jednu takovouto hodinu nejsou sice 

zásadně vyšší, ale při větším počtu těchto hodin to již není 

zanedbatelnou položkou rozpočtu školy. 

Konkrétní připomínky 

1. V nově navrhovaném §2a vyhlášky 13/2005 

požadujeme zrušit odstavce: 

4),5) a 6) bez náhrady, tedy umožnit: 

• aby ve víceoborových třídách oborů vzdělání s 

výučním listem kategorie E a H i ve více oborových třídách 

oborů vzdělání s maturitní zkouškou kategorie M a L byla 

pro jednotlivé zaměření oboru podle školního vzdělávacího 

programu toto ustanovení školského zákona neumožňuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno, uvedenou problematiku obsahující pokrytí 

přespočetných hodin nelze ve vyhlášce uvést. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno, na základě podrobných rozborů situace ve 

školách při tvorbě víceoborových tříd a z důvodů zajištění 

efektivního financování víceoborových tříd je bezpodmínečně 

nutné vymezit přesná pravidla pro tvorbu víceoborových tříd.   

Z rozborů počtu víceoborových tříd ve středních školách všech 

zřizovatelů uskutečněných v letech 2015 a 2016 bylo zjištěno, že 
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možnost vzdělávat žáky více oborů, než je v návrhu 

uváděný počet  

• aby byla možnost vzdělávat ve víceoborové třídě 

jak obory s talentovou zkouškou, tak i obory bez této 

zkoušky  

Odůvodnění: 

Zkušenosti škol, které uvedené obory vyučují, ukazují, že  

• víceoborové třídy s větším množstvím oborů, než 

uvádí návrh, jsou v mnohých případech nutností (malý 

zájem o společensky žádaný obor, ekonomická situace) 

• kombinace oborů s talentovou zkouškou a bez 

talentové zkoušky v jedné třídě je bezproblémově možná 

tato připomínka je zásadní. 

V §2a vyhlášky 13/2005 odst. 5 je uvedeno: 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. 

Pokud nedojde ke zrušení tohoto odstavce, vzniká problém 

u oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Všeobecně 

vzdělávací předměty se učí společně a odborné se dělí na 

více skupin, ne pouze na dvě (vyučovací předmět Hra na 

hudební nástroj, Pedagogická praxe a další). Odborné 

předměty typu Hra na hudební nástroj, Pedagogická praxe 

u oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika nelze odučit 

v počtu 15 žáků.  Pro zachování kvality vzdělávání je 

nezbytné, aby byla dána možnost dělení třídy na více než 2 

skupiny. 

tato připomínka je zásadní  

2. Požadujeme, aby byla zpracována jednotná a 

jednoznačná metodika výpočtu požadavků školy na 

finanční prostředky na platy pedagogů a předána k 

připomínkování s dostatkem času na formulaci připomínek 

v rámci ČR existovalo 3002 víceoborových tříd. Z uvedeného 

počtu bylo 2396 tříd se 2 obory vzdělání, 505 tříd se 3 obory 

vzdělání. Pouze 78 tříd vzdělávalo žáky se 4 obory vzdělání a 11 

tříd s 5 obory vzdělání. 

V rámci odborného výcviku v oborech vzdělání s výučním listem 

kategorie H se pohybují počty žáků na učitele odborného výcviku 

v rozmezí 10 – 12 žáků (výjimečně 8 žáků), celkové počty žáků 

ve třídě v oborech vzdělání s výučním listem kategorie H se 

pohybují v rozmezí 22 – 28 žáků. Z uvedeného vyplývá, že 

optimální nastavení maximálního počtu oborů vzdělání 

s výučním listem ve třídě jsou 3 obory vzdělání. 

Zvyšování počtu oborů vzdělání na 4 a více oborů ve třídě 

vyžaduje dalších finančních prostředků a není efektivní.  

Neakceptováno, jedná se o nepochopení ze strany 

připomínkového místa. V uvedeném případě se nejedná o 

víceoborovou třídu, nýbrž o rozdělení třídy na skupiny v jednom 

oboru vzdělání. Toto rozdělení příslušné ustanovení vyhlášky 

umožňuje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno, problematika metodiky výpočtu požadavků 

školy na finanční prostředky na platy pedagogů není předmětem 

této vyhlášky. 
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Odůvodnění: 

Přes mnohačetná jednání ohledně PHmax, školy stále 

nevědí a nemohou si spočítat finanční prostředky, které by 

škola dostala podle nového způsobu financování. Z tohoto 

důvodu nemohou případné připomínky mít reálný podklad. 

tato připomínka je zásadní 

3. Finanční pokrytí řidičských oprávnění u oborů, kde 

je toto oprávnění součástí výuky 

Výuku lze řešit dvojím způsobem: 

a) Navýšením PHmax pro školy s vlastní autoškolou 

b) Navýšením ONIV pro školy, které realizují službou 

(ve výši finančního objemu prostředků na jednotlivé kurzy 

– B, C, T případně sdružené kurzy B+C, B+C+T) 

Optimální řešení – školy budou povinny zvolit jednu z výše 

uvedených variant a MŠMT jim buď navýší PHmax nebo 

zašle finance formou ONIV. 

tato připomínka je zásadní  

4. Problematické je také zajištění svářecích kursů pro 

třídy s počtem žáků menším než 24.  

Jako řešení navrhujeme navýšit PHmax v pásmech 12 – 17, 

17 – 21 a 17 – 24 o 10 hodin (počet hodin je 15, ale kurzy 

jsou jen ve 2. a 3. ročníku a PHmax by se navýšil o 10 ve 

všech ročnících). 

Vypořádáním připomínek je pověřen Ing. Jiří Zajíček 

(jiri.zajicek@mssch.cz, tel. 603 89 77 89). 

 

UZSZ (CZESHA) souhlasí s vypořádáním připomínek 

a souhlasné stanovisko potvrdila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno, problematika financování výuky řidičských 

oprávnění a svářečských kursů není předmětem této vyhlášky. 

Tato problematika byla vysvětlena při vypořádání připomínek 

k nařízen vlády PHmax. 
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