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V. 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

1. DŮVOD PŘEDLOŽENÍ A CÍLE 
 
1.1. Název 

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 

1.2 Definice problému 

Novelou nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a 
vyšším odborném vzdělávání, by mělo být dosaženo stavu, který předpokládá dosud 
nenaplněné zmocnění v § 58 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním a vyšším odborném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, které 
bylo do školského zákona vloženo zákonem č.  472/2011 Sb.  

Tato novela školské zákona umožnila stanovit nařízením vlády takové obory vzdělání, v nich 
by bylo možné vedle maturitního stupně vzdělání dosáhnout také stupeň vzdělání s výučním 
listem (kategorie vzdělání H). Ke stanovení vhodných oborů na úrovni právního předpisu však 
dosud nedošlo.  

V roce 2012 bylo vyhlášeno pokusné ověřování, jehož hlavním cílem bylo ověřit, zda vybrané 
obory vzdělání jsou vhodné k tomu, aby v nich žáci mohli získat jak výuční list, tak i maturitní 
vysvědčení. 

V roce 2023 skončí pokusné ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího 
dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle 
vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie stupně 
dosaženého vzdělání L0 a H ve vybraných středních školách. Tento projekt byl zahájen v roce 
2012 v pěti (v průběhu roku 2012 posléze sedmi) středních školách v celé ČR. V roce 2019 se 
ověřování účastní již 64 středních škol. Není účelné pokusné ověřování dále prodlužovat 
s ohledem na okolnost, že dosavadní zkušenosti škol i zájem zaměstnavatelů o tento model 
vzdělávání svědčí o jeho uplatnitelnosti ve vzdělávací soustavě ČR.      

Vzhledem k tomu, že zatímní pokusné ověřování by mělo být ukončeno výstupem absolventů 
v roce 2023 a s ohledem na čtyřletý cyklus vzdělávání v oboru vzdělání L0, by bylo účelné 
v přijímacím řízení do středních škol pro školní rok 2020/2021 převést tento způsob vzdělávání 
v uvedených doplňkových oborech vzdělání do běžného režimu ukotvením uvedených dvojic 
oborů vzdělání do nařízení vlády č. 211/2010 S., o soustavě oborů vzdělání v základním, 
středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.    

Dosavadní stav pokusného ověřování a informace ročních zpráv jednotlivých škol o jeho 
průběhu umožňují, aby společné úsilí škol, ministerstva a Národního ústavu pro vzdělávání 
bylo dovršeno odpovídající právní úpravou k využití modelu L0 a H v praxi. Nebude se jednat 
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o výraznou změnu, kterou by školy vnímaly jako zavádění převratných novinek do stávající 
praxe, ale naopak o úpravu již zavedené praxe. 

 
1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti  

Zákonem č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., bylo mj. novelizováno 
ustanovení § 58 odst. 5 školského zákona. Nově bylo v tomto ustanovení umožněno zavést do 
kategorií oborů vzdělání s jedním výstupem stupně vzdělání (střední vzdělání bez výučního 
listu, s výučním listem, s maturitní zkouškou) také obory vzdělání, ve kterých lze dosáhnout 
středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou za jeden 
vzdělávací cyklus (čtyř let středního vzdělávání).  

Podzákonné školské právní předpisy dosud nijak neupravují možnost získat ve vybraných 
oborech vzdělání jak výuční list, tak i maturitní zkoušku.  

Vzhledem k tomu, že výše uvedená možnost byla zakotvena ve zmocnění uvedeném v § 58 
odst. 5 školského zákona, zahájilo MŠMT v roce 2012 podle § 171 odst. 1 školského zákona 
pokusného ověřování, v jehož rámci žáci v několika školách a vybraných oborech vzdělání L0 
a H ověřují možnosti středních škol a také žáků, kteří se vzdělávají v těchto vybraných oborech, 
tohoto způsobu středoškolské přípravy.   

Vyhlášením pokusného ověřování v roce 2012 bylo možné ověřit aplikaci § 58 odst. 5 zákona 
č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 472/2011 Sb. v praxi a v konkrétních (k tomuto účelu 
vhodných) oborech vzdělání umožnit žákům dosáhnout středního vzdělání s výučním listem a 
středního vzdělání s maturitní zkouškou, a to složením závěrečné zkoušky po 3. ročníku 
vzdělávání podle jednotného zadání nové závěrečné zkoušky a složením maturitní zkoušky 
po 4. ročníku.  

Hlavním cílem a smyslem pokusného ověřování je ověřit, zda je daný model u vybraných oborů 
vhodný a funkční, tj. umožňuje žákům uvedených škol vykonat ve vybraných oborech na konci 
3. ročníku závěrečnou zkoušku příslušného tříletého oboru středního vzdělání s výučním listem 
(obory kategorie stupně dosaženého vzdělání H) v rámci vzdělávání v obsahově příbuzném 
oboru vzdělání kategorie L0. 

Současně dalšími záměry pokusného ověřování je: 

a) ověřit organizaci, metody, formy a průběh modelu L0 a H umožňujícího dosažení středního 
vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou u vybraných oborů 
vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L0; 

b) vyhodnotit zpracování školních vzdělávacích programů (ŠVP) upravených v rámci 
pokusného ověřování a získat data o průběhu výuky dle ŠVP, o specifických podmínkách 
a postupech při naplňování obsahu výuky i výsledků vzdělávání v rámci odborných 
činností, odborného výcviku a odborné praxe žáků, o způsobech ověřování dílčích 
dovedností nezbytných k vykonání závěrečné zkoušky; 

c) vyhodnotit průběh a výsledky závěrečných zkoušek ve 3. ročníku modelu L0 a H; 
d) ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a 

zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (resp. Národním pedagogickým 
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institutem) navrhnout úpravy RVP tak, aby RVP vytvářel základní rámec pro realizaci 
závěrečné zkoušky ve 3. ročníku oboru vzdělávání kategorie stupně dosaženého vzdělání 
L0; 

e) získat podklady pro rozhodování o tom, jak naplnit ust. § 58 odst. 5 zákona č. 561/2004 
Sb., ve znění zákona č. 472/2011 Sb., a umožnit tím získání středního vzdělání s výučním 
listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou. 

 
Vzdělávací proces školy včetně provedených úprav ŠVP vybraných oborů kategorie L0 je 
upraven a nastaven tak, aby byl použitelný pro komplementární obory vzdělání s maturitní 
zkouškou i výučním listem v daném profesním odvětví. 
Neznamená tedy pouhou integraci závěrečných zkoušek žáků do stávající výuky oborů 
kategorie L0, ale i úpravu obsahu a vzdělávacích podmínek od 1. ročníku studia tak, aby byly 
ve 3. ročníku naplněny požadavky plnohodnotné závěrečné zkoušky dle jednotných zadání.  

Vzdělávání žáků zařazených do pokusného ověřování se uskutečňuje podle ŠVP vytvořených 
školami zařazenými do pokusného ověřování v souladu s RVP pro obory vzdělání kategorie 
stupně dosaženého vzdělání L0 a H, které jsou uvedeny v čl. 4. Při úpravách ŠVP pro 
komplementární obory vzdělání školy využívají disponibilních hodin příslušného RVP k 1. září 
daného školního roku tak, aby: 

a) obsah vzdělávání umožnil žákům po úspěšném ukončení 3. ročníku studia v oborech 
vzdělání kategorie H uvedených v čl. 4 vykonat závěrečnou zkoušku podle jednotného 
zadání k závěrečné zkoušce v souladu s ustanovením § 74 odst. 3 školského zákona a podle 
ustanovení § 2 až § 6 vyhlášky č. 47/2005 Sb.; 

b) nebyl snížen rozsah a náročnost přípravy žáků na maturitní zkoušku; 

c) byla nově definována organizace vzdělávání pro dosažení stupně vzdělávání (středního 
vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou) a způsob ukončení 
vzdělávání (závěrečná zkouška ve 3. ročníku a maturitní zkouška ve 4. ročníku); 

d) bylo přehledným způsobem zpracováno naplnění podmínek RVP oboru vzdělání, 
ve kterém bude žák vykonávat závěrečnou zkoušku, zejména naplnění obsahu odborných 
činností včetně odborného výcviku a odborné praxe žáků. 

Žáci mají právo pokračovat ve studiu 4. ročníku oboru vzdělání, na který byli přijati, bez ohledu 
na výsledek vykonané závěrečné zkoušky. Neúspěch u závěrečné zkoušky nemá žádné právní 
následky, neúspěšnou závěrečnou zkoušku nebude možné považovat za důvod k ukončení 
vzdělávání žáka. Podobně nebudou spjaty právní následky ani s úspěšným vykonáním 
závěrečné zkoušky – nepůjde tedy o podmínku připuštění k maturitní zkoušce. Závěrečná 
zkouška by neměla být ani součástí hodnocení za daný ročník, což ani nelze předpokládat 
s ohledem na jednotnou organizaci a zadání současné podoby závěrečné zkoušky.  

Ukončování závěrečnou zkouškou po třetím ročníku vzdělávání se řídí pravidly pro běžnou 
závěrečnou zkoušku. Pravidla jednotné závěrečné zkoušky jsou dána ustanoveními 
o ukončování vzdělávání (zejména § 74 odst. 3 školského zákona a vyhláškou č. 47/5005 Sb.), 
která byla v průběhu předchozích let aplikována a určují její jednotnou podobu pro daný obor 
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vzdělání. Stejně tak procedurální záležitosti se řídí pravidly stanovenými ve školském zákoně 
pro závěrečnou zkoušku.    

Zásadním konstrukčním prvkem, který by umožnil tuto strukturovanou přípravu 
k získání dvou plnohodnotných certifikátů výučního listu i maturitního vysvědčení, je 
vytvoření dvojic oborů vzdělání kategorie L0 a kategorie H, které vhodným provázáním 
jejich obsahu umožní zvládnout požadované učivo a připravit žáky k oběma (školským 
zákonem) certifikovaným zkouškám. Obory vzdělání kategorie L0 mají významnou část 
vzdělávání orientovanou na praxi (blížící se pojetí odborného výcviku k oborům vzdělání 
s výučním listem) a jsou vyučovány nejčastěji ve středních odborných učilištích. Ostatní 
maturitní obory vzdělání (kat. K – gymnazijní obory nebo kategorie M – střední odborné školy 
s maturitou) by vzhledem ke svému obsahovému zaměření bez praktické přípravy vhodné 
doplňkové obory s výučním listem propojovaly jen po poměrně významnějších úpravách 
vzdělávacího obsahu. Z tohoto důvodu nejsou v této (předpokládané první) novele nařízení 
vlády obsaženy.            
 
V pokusných školách se ověřuje 29 dvojic (doplňkových) oborů vzdělání, které byly vybrány 
z důvodů své příbuznosti obsahu vzdělávání.  

Základem je vždy obor vzdělání s maturitní zkouškou L0, u kterého se i bez příbuzného 
oboru vzdělání kategorie H předpokládá rozšířená praktická výuka. V těchto oborech vzdělání 
L0 je součástí maturitní zkoušky také praktická zkouška (jak je stanoveno v příslušných 
rámcových vzdělávacích programech) a absolvování praktické zkoušky je také uváděno na 
maturitních vysvědčeních těchto oborů. Maturitní vysvědčení však nemůže v řadě oblastí 
suplovat výuční list. Zaměstnavatelé si nebyli často jisti, zda absolventi oborů L0 disponují 
dostatečnými dovednostmi pro příslušná povolání nebo jako předpoklad pro výkon živnosti je 
také v řadě případů požadován výuční list, apod. Kombinací obou příbuzných oborů vzdělání 
kategorie L0 a H je tak umožněno postupně za dobu 4 let vzdělávání získat oba certifikáty 
(výuční list ve 3. ročníku a maturitní vysvědčení ve 4. ročníku vzdělávání).  
K tomuto účelu je třeba zvážit možnosti k propojení obou vhodných oborů vzdělání (resp. jejich 
rámcových vzdělávacích programů), protože příbuznost nespočívá v pouhé integraci 
závěrečných zkoušek žáků do stávající výuky oborů kategorie L0, ale i úpravu obsahu a 
vzdělávacích podmínek od 1. ročníku studia tak, aby byly ve 3. ročníku naplněny požadavky 
plnohodnotné závěrečné zkoušky, včetně možnosti použití jednotného zadání závěrečné 
zkoušky podle § 74 odst. 3 školského zákona. 
K postupnému ověření tohoto modelu vzdělávání a následnému legislativnímu ukotvení byly 
vybrány následující doplňkové dvojice oborů vzdělání kategorie L0 a H:     
        

Doplňující se obory kategorie vzdělání L0 a kategorie vzdělání H pro účely modelu L0 a H 

  

Seznam oborů L0 s maturitní zkouškou 
zařazených do pokusného ověřování modelu 
L0 a H  

Seznam oborů H s výučním listem doplňující 
obory L0 pro účely pokusného ověřování  

Počet Obor L0 Obor H 
1 21-41-L/01 Hutník operátor 21-52 H/01 Hutník 
2 21–44-L/01 Technik modelových zařízení 21–53-H/01 Modelář 
3 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 23-51-H/01 Strojní mechanik 
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4 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 23-52-H/01 Nástrojař 
5 23-45-L/01 Mechanik seřizovač 23-56-H/01 Obráběč kovů 
6 23-45-L/01 Mechanik seřizovač 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
7 23-62-L/01 Optik 23-62-H/01 Jemný mechanik 
8 23-69-L/01 Technik puškař 23-69-H/01 Puškař 
9 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 26-51-H/01 Elektrikář 

10 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
11 28-42-L/01 Chemik operátor 28-52-H/01  Chemik 
12 31-43-L/01 Oděvní technik 31-58-H/01 Krejčí 
13 33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 33-56-H/01 Truhlář 
14 34-52-L/01 Tiskař na polygrafických strojích 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 
15 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média 34-53-H/01 Reprodukční grafik 
16 39-41-L/01 Autotronik 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 
17 39-41-L/01 Autotronik 26-57-H/01 Autoelektrikář 

18 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a 
elektrotechnických zařízení 

36-52-H/01 Instalatér 

19 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a 
elektrotechnických zařízení 

26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud 

20 65-41-L/01 Gastronomie 65-51-H/01 Kuchař – číšník 
21 66-44-L/01 Obchodník 66-51-H/01 Prodavač 
22 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér 
23 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář 
24 82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř 
25 82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů 23-52-H/01 Nástrojař 
26 82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů 23-57-H/01 Kovář 

27 82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a 
keramiky 

82-51-H/04 Umělecký keramik 

28 82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a 
keramiky 

36-54-H/01 Kameník 

29 82-51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla 28-58-H/01 Sklář – Výrobce a zušlechťovatel skla 
  

Školy, které budou využívat možnosti v těchto oborech vzdělání postupného získávání 
výučního listu i maturitní zkoušky, upraví svoje školní vzdělávací programy pro zvolené 
kombinace oborů vzdělání s využitím disponibilních hodin příslušného RVP tak, aby byly 
naplněny podmínky RVP oboru vzdělání, ve kterém bude žák vykonávat závěrečnou zkoušku, 
zejména naplnění obsahu odborných činností včetně odborného výcviku a odborné praxe žáků, 
i podmínky RVP pro vykonání maturitní zkoušky. 

Jak maturitní zkouška, tak i závěrečná zkouška se v těchto oborech vzdělání konají podle 
pravidel uvedených v § 74 až § 82 školského zákona. Nejde tedy o nějaký ulehčující konstrukt 
pro získání obou dokladů o vzdělání.  

Zájem o účast v pokusném ověřování se každým rokem zvyšoval. V současné době se 
pokusného ověřování účastní 64 středních škol. 

Seznam škol a oborů pokusného ověřování L0 a H 
(1) Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí  
Adresa a kontakty:  
Budějovická 421, 391 02 Sezimovo Ústí; web: www.copsu.cz; zřizovatel: Jihočeský kraj. 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
23-45-L/01 Mechanik seřizovač 23-56-H/01 Obráběč kovů 
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 23-51-H/01 Strojní mechanik 
 
(2) Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace 
Adresa a kontakty: Olomoucká 61, 627 00 Brno; web: http://www.sstebrno.cz/; zřizovatel: Jihomoravský kraj 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
23-45-L/01 Mechanik seřizovač 23-56-H/01 Obráběč kovů 
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBKCKU9V1)

http://www.copsu.cz/
http://www.sstebrno.cz/


6 
 

(3) Střední  škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace 
Adresa a kontakty:  Pražská 702, 430 01 Chomutov; web: www.tgacv.cz ; zřizovatel: Ústecký kraj 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
23-45-L/01 Mechanik seřizovač 23-56-H/01 Obráběč kovů 
39-41-L/01 Autotronik 23-68-H/01 Automechanik. 

 
(4) Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín 
Adresa a kontakty: Nad Ovčírnou 2528, 760 01 Zlín; web: www.spspzlin.cz; zřizovatel: Zlínský kraj 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
23-45-L/01 Mechanik seřizovač 23-56-H/01 Obráběč kovů 
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média 34-53-H/01 Reprodukční grafik 

 
(5) Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň  
Adresa a kontakty: Vejprnická 56, 318 00 Plzeň; web: www.souepl.cz; zřizovatel: Plzeňský kraj 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 26-51-H/01 Elektrikář 
26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud 

39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických 
zařízení 26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud 

 
(6) Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace 
Adresa a kontakty: Charbulova 106, 618 00 Brno; web: www.soups.cz; zřizovatel: Jihomoravský kraj 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 

65-41-L/01 Gastronomie 65-51-H/01 Kuchař – číšník, se zaměřením kuchař nebo 
číšník 

66-41-L/01 Obchodník 66-51-H/01 Prodavač 
 
(7) Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57 
Adresa a kontakty: Ohradní 57, 145 00 Praha 4 – Michle; web: www.ohradni.cz; zřizovatel: Hlavní město Praha 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 26-52-H/01 Elektrotechnik pro zařízení a přístroje 

 
(8) Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž 
Adresa a kontakty: Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž; web: www.coptkm.cz; zřizovatel: Zlínský kraj 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 

39-41-L/01 Autotronik 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 
26-57-H/01 Autoelektrikář 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač 23-56-H/01 Obráběč kovů 
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 26-51-H/01 Elektrikář 

 
(9) Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod 
Adresa a kontakty: Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod; web: www.copt.cz; zřizovatel: Zlínský kraj 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
23-69-L/01 Technik puškař 23-69-H/01 Puškař 
23-45-L/01 Mechanik seřizovač 23-56-H/01 Obráběč kovů 
82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů 23-52-H/01 Nástrojař 

 
(10) Střední odborná škola Třineckých železáren 
Adresa a kontakty: Lánská 132, 739 61 Třinec; web: www.sostrinec.cz; zřizovatel: Třinecké železárny a.s. 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
21-41-L/01 Hutník operátor 21-52 H/01 Hutník 

 
(11) Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace 
Adresa a kontakty: Jílová 164/36g, 639 00 Brno; web: www.jilova.cz; zřizovatel: Jihomoravský kraj  
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických 
zařízení  

36-52-H/01 Instalatér 
26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud 

 
(12) Střední škola automobilní a informatiky  
Adresa a kontakty: Weilova 4, 102 00 Praha 10; web: www.skolahostivar.cz; zřizovatel: Magistrát hl. m. Prahy  
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
39-41-L/01 Autotronik  23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel. 
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(13) Integrovaná střední škola automobilní, Brno, příspěvková organizace 
Adresa a kontakty: Křižíkova 15, 612 00 Brno; web: www.issabrno.cz; zřizovatel: Jihomoravský kraj  
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
39-41-L/01 Autotronik 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 

 
(14) Střední odborná škola a gymnázium Staré Město  
Adresa a kontakty: Velehradská 1527, 686 03 Staré Město; web: www.sosgsm.cz; zřizovatel: Zlínský kraj  
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
23-45-L/01 Mechanik seřizovač  23-56-H/01 Obráběč kovů 

 
(15) Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk  
Adresa a kontakty: Gen. Krátkého 1799/30, 787 Šumperk; web: www.soszs.cz; zřizovatel: Olomoucký kraj  
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
23-44-L /01 Mechanik strojů a zařízení 23-51-H/01 Strojní mechanik 
66-41-L/01 Obchodník 66-51-H/01 Prodavač 

 
(16) Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice 
Adresa a kontakty: Poděbradská 93, 530 09 Pardubice; web: www.sou-plynarenske.cz; zřizovatel: Pardubický kraj 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických 
zařízení 36-52-H/01 Instalatér 

  
(17) Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 
Valašské Meziříčí 
Adresa a kontakty: Palackého 49, Valašské Meziříčí, 75701; web: www.isscopvm.cz; zřizovatel: Zlínský kraj 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
28-42-L/01 Chemik operátor  28-52-H/01 Chemik 
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik  26-51-H/01 Elektrikář 
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení  23-51-H/01 Strojní mechanik 
65-41-L/01 Gastronomie  65-51-H/01 Kuchař, číšník 

 
(18) Vyšší odborná a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou 
Adresa a kontakty: Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou; web: www.spszr.cz; zřizovatel: Kraj Vysočina 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
21-44-L/01 Technik modelových zařízení 21-53-H/01 Modelář 
23-45-L/01 Mechanik seřizovač  23-56-H/01 Obráběč kovů 
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik  26-51-H/01 Elektrikář 
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 23-51-H/01 Strojní mechanik 
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 23-52-H/01 Nástrojař 

  
(19) Střední škola obchodní 
Adresa a kontakty: Belgická 250/29, Praha 2; web: www. ssob.cz; zřizovatel: Hlavní město Praha 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
66-41-L/01 Obchodník  66-51-H/01 Prodavač 

 
(20) Střední škola mediální grafiky a tisku, s.r.o. 
Adresa a kontakty: Beranových 140/695, 19900 Praha 9; web: medialnigrafika.cz; zřizovatel: Jiří Cikán, Za Knotkem 1133, 
15400 Praha 5 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média 34-53-H/01 Reprodukční grafik 
34-52-L/01 Tiskař na polygrafických strojích 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 

 
(21) Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov 
Adresa a kontakty: Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov; web: www.spssou-pe.cz; zřizovatel: Kraj Vysočina 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 26-51-H/01 Elektrikář 
23-45-L/01 Mechanik seřizovač 23-56-H/01 Obráběč kovů 
33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 33-56-H/01 Truhlář 
31-43-L/01 Oděvní technik 31-58-H/01 Krejčí 
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(22) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322 
Adresa a kontakty: Sportovní 322, 538 43 Třemošnice; web: www.sos-tremosnice.cz; zřizovatel: Pardubický kraj 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
23-44-L/01 – Mechanik strojů a zařízení  23-51-H/01 Strojní mechanik 
23-45-L/01 – Mechanik seřizovač  23-56-H/01 Obráběč kovů 
33-41-L/01 – Operátor dřevařské a nábytkářské výroby  33-56-H/01 Truhlář 

 
(23) Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace 
Adresa a kontakty: Boženy Němcové 22, Opava, 746 01; web: www.soustop.cz; zřizovatel: Moravskoslezský kraj 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
33-41-L/01 – Operátor dřevařské a nábytkářské výroby  33-56-H/01 – Truhlář 

 
(24) Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o. 
Adresa a kontakty: Slavětínská 82, 190 14 Praha 9 – Klánovice; web: www.hotelova-skola.cz; zřizovatel: Svaz českých a 
moravských spotřebních družstev, U Rajské zahrady 3, 130 00Praha 3 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
65-41-L/01 – Gastronomie  65-51-H/01 – Kuchař-číšník 

 
(25) ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod 
Adresa a kontakty: Václava Klementa 869, Mladá Boleslav, 293 01; web: www.sou-skoda.cz; zřizovatel: ŠKODA AUTO 
a.s. 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
23-45-L/01 – Mechanik seřizovač  23-56-H/01 Obráběč kovů 

 
(26) Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 
Adresa a kontakty: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek; web: www.sosfm.cz; zřizovatel: Moravskoslezský kraj 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
23-45-L/01 Mechanik seřizovač 23-56-H/01 Obráběč kovů 

 
(27) Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace 
Adresa a kontakty: Na Jízdárně 30/423, Ostrava 1, 70200; web: www.sse-najizdarne.cz; zřizovatel: Moravskoslezský kraj 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 26-51-H/01 Elektrikář 
23-62-L/01 Optik 23-62-H/01 Jemný mechanik 

 
(28) Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou 
Adresa a kontakty: Zvolenovská 537, 373 41 Hluboká nad Vltavou; web: www.sosehl.cz; zřizovatel: Jihočeský kraj 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 26-51-H/01 Elektrikář 
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

 
(29) Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Č. Budějovice 
Adresa a kontakty: Senovážné náměstí 12, 370 05 Č. Budějovice; web: www.skolacrcb.cz ; zřizovatel: Jihočeský kraj 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
65-41-L/01 Gastronomie 65-51-H/01 Kuchař - číšník 

 
(30) Akademie řemesel Praha – Střední škola technická 
Adresa a kontakty: Zelený pruh 1294/52, Praha 4 – Krč, 147 08; web: www.zelenypruh.cz; zřizovatel: Hlavní město Praha, 
se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických 
zařízení 

26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 
36-52-H/01 Instalatér 

 
(31) Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9 
Adresa a kontakty: Poděbradská 1/179, 190 00 Praha 9; web: www.copth.cz; zřizovatel: Hlavní město Praha, Mariánské 
nám. 2, 110 01 Praha 1 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 

26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

28-42-L/01 Chemik operátor 28-52-H/01  Chemik 
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(32) Střední průmyslová škola dopravní, a.s. 
Adresa a kontakty: Plzeňská 298/217a, 150 00 Praha 5; web: www.dopravni.cz; zřizovatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
39-41-L0/01  Autotronik 23-68-H/01  Automechanik 
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

 
(33) Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 
Adresa a kontakty: Školní 1610, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm; web: www.roznovskastredni.cz; zřizovatel: Zlínský kraj 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 26-51-H/01 Elektrikář 
 26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud 

 
(34) Střední odborná škola Josefa Sousedíka, Vsetín 
Adresa a kontakty: Benátky 1779, 755 01, Vsetín; web: http://www.sosvsetin.cz/; zřizovatel: Zlínský kraj 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
23-45-L/01 Mechanik seřizovač 23-56-H/01 Obráběč kovů 
39-41-L/01 Autotronik 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 
65-41-L/01 Gastronomie 65-51-H/01 Kuchař – číšník 

 
(35) Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377 
Adresa a kontakty: Školní 1377, 549 01 Nové Město nad Metují; web: www.skolynome.cz; zřizovatel: Královéhradecký kraj  

Obor vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
65-41-L/01 Gastronomie 65-51-H/01 Kuchař - číšník 
23-45-L/01 Mechanik seřizovač 23-56-H/01 Obráběč kovů 

 
(36) Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Nová Paka, Kumburská 846 
Adresa a kontakty: Kumburská 846, 509 01 Nová Paka; web: www.issnp.cz; zřizovatel: Královéhradecký kraj  

Obor vzdělání L0 Obory vzdělání H a doplňující obory vzdělání L0 
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 26-51-H/01 Elektrikář 

 
(37) Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška 
Adresa a kontakty: Pulická 695, 518 01 Dobruška; web: www.sspvc.cz; zřizovatel: Podorlické sdružení zaměstnavatelů 

Obor vzdělání L0 Obory vzdělání H a doplňující obory vzdělání L0 
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 23-51-H/01 Strojní mechanik 
23-45-L/01 Mechanik seřizovač 23-56-H/01 Obráběč kovů 

 
(38) Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace 
Adresa a kontakty: Sýkorova 613/1, 736 01 Havířov-Šumbark; web: www.outech-havirov.cz; zřizovatel: Moravskoslezský 
kraj 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 26-51-H/01 Elektrikář 
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 23-51-H/01 Strojní mechanik 

 
(39) Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace 
Adresa a kontakty: Soukenická 2458/21C, Krnov, 794 01; web: www.sspkrnov.cz; zřizovatel: Moravskoslezský kraj 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
23-45-L/01 Mechanik seřizovač 23-56-H/01 Obráběč kovů 

 
(40) Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace 
Adresa a kontakty: Dr. Farského 300, 512 11 Vysoké nad Jizerou; web: www.iss-vysokenj.cz; zřizovatel: Liberecký kraj 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
39-41-L/01 Autotronik 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 

 
(41) Střední škola technická a dopravní, Ostrava - Vítkovice, p. o. 
Adresa a kontakty: Moravská 968/2, Ostrava – Vítkovice, 703 00; web: www.sstd.cz; zřizovatel: Moravskoslezský kraj 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
39-41-L/01 Autotronik 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 
39-41-L/01 Autotronik 26-57-H/01 Autoelektrikář 

 
(42) Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace 
Adresa a kontakty: Lidická 600/1a, Havířov-Šumbark, 736 01; web: www.ssto-havirov.cz; zřizovatel: Moravskoslezský kraj 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
39-41-L/01 Autotronik 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 
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(43) Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, 
příspěvková organizace 
Adresa a kontakty: Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov; web: www.esoz.cz; zřizovatel: Ústecký kraj 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 26-51-H/01 Elektrikář  
26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud 

 
(44) Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace 
Adresa a kontakty: Belgická 4852, 466 01 Rýnovice; web: www.spstjbc.cz; zřizovatel: Liberecký kraj 

Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
23-45-L/01 Mechanik seřizovač 23-56-H/01 Obráběč kovů 
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 26-51-H/01 Elektrikář 

 
(45) Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace 
Adresa a kontakty: Tř. Osvobození 1111/60, 735 06, Karviná-Nové Město; web: www.sstas-karvina.cz; zřizovatel: 
Moravskoslezský kraj  
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 26-51-H/01 Elektrikář 
39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických 
zařízení H 36-52-H/01 Instalatér 

 
(46) Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 
Adresa a kontakty: Karlovarská 99, 323 00 Plzeň; web: www.dopskopl.cz ; zřizovatel: Plzeňský kraj, Krajský úřad Plzeň 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
39-41-L/01 Autotronik 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 

 
(47) Střední škola obchodně technická s.r.o. 
Adresa a kontakty: nám. T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín; web: www. academicschool.cz; zřizovatel: Academic School, 
Mateřská škola a základní škola, s.r.o., Uherské Hradiště 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
66-41-L/01 Obchodník 66-51-H/01 Prodavač 

 
(48) Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, 
Bratislavská 2166, příspěvková organizace 
Adresa a kontakty: Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf; web: www.skolavdf.cz; zřizovatel: Ústecký kraj 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér 
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 26-51-H/01 Elektrikář 
23-45-L/01 Mechanik seřizovač 23-56-H/01 Obráběč kovů 

 
(49) Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace  
Adresa a kontakty: Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabůvka; web: www.ssss.cz; zřizovatel: Moravskoslezský kraj 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
65-41-L/01 Gastronomie 65-51-H/01 Kuchař-číšník 

 
(50) Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace 
Adresa a kontakty:  Opavská 49, 794 01 Krnov; web: ssa-krnov.cz; zřizovatel: Moravskoslezský kraj 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
39-41-L/01 Autotronik       23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel  

 
(51) Švehlova střední škola polytechnická Prostějov 
Adresa a kontakty: nám. Spojenců 2555/17, 796 01 Prostějov; web: www.svehlova.cz; zřizovatel: Olomoucký kraj 

Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
39-41-L/01 Autotronik 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 

 
(52) Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice 
Adresa a kontakty: Tovačovského sady 79, 67602 Moravské Budějovice; web: www.ssrs.cz; zřizovatel: Kraj Vysočina 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
23-45-L/01 Mechanik seřizovač 23-56–H/01 Obráběč kovů  
39-41-L/02  Mechanik instalatérských a elektrotechnických 
zařízení 26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud 

39-41-L/02  Mechanik instalatérských a elektrotechnických 
zařízení 36-52-H/01 Instalatér 
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(53) Akademie – VOŠ, Gymnázium a SOŠUP 
Adresa a kontakty: Sázavská 547, 582 91 Světlá n. Sázavou; web: www.akademie-svetla.cz; zřizovatel: Kraj Vysočina 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář 
82-51-L/04  Uměleckořemeslné zpracování kamene a 
keramiky 

82-51-H/04 Umělecký keramik 

82-51-L/04  Uměleckořemeslné zpracování kamene a 
keramiky 

36-54-H/01 Kameník 

82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník 
82-51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla 28-58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla 

 
(54) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kralupy nad Vltavou 
Adresa a kontakty: Cesta brigádní 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou; web: www.edukra.cz; zřizovatel: Středočeský kraj 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a stroje 

 
(55) Střední průmyslová škola Třebíč 
Adresa a kontakty: Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč; web: www.skolavdf.cz; zřizovatel: Kraj Vysočina 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 

26-41-L/01 Mechanik elektronik 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
26-51-H/01 Elektrikář 

39-41-L/01 Autotronik 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 
26-57-H/01 Autoelektrikář 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač 23-56-H/01 Obráběč kovů 
82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů 23-57-H/01 Kovář 

 
(56) Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou 
Adresa a kontakty:  Husovo náměstí 1, 584 01 Ledeč nad Sázavou; web: www.spst.cz ;zřizovatel: Kraj Vysočina 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
23-45-L/01 Mechanik seřizovač 23-56-H/01 Obráběč kovů 

 
(57) Střední škola technická a obchodní, Strojírenská 304 Dačice 
Adresa a kontakty: Strojírenská 304, 380 01 Dačice; web: www.issto.cz; zřizovatel: Jihočeský kraj 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
23-45-L/01 Mechanik seřizovač 23-56-H/01 Obráběč kovů 

 
(58) Střední průmyslová škola Otrokovice 
Adresa a kontakty: tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice; web: www.spsotrokovice.cz; zřizovatel: Zlínský kraj 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
39-41-L/02  Mechanik instalatérských a elektrotechnických 
zařízení 26-51-H/01 Elektrikář 

39-41-L/02  Mechanik instalatérských a elektrotechnických 
zařízení 36-52-H/01 Instalatér 

 
(59) Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín 
Adresa a kontakty: U Hřiště 527, 382 32 Velešín, tel. 725158931; web: www.sosvel.cz; zřizovatel: Jihočeský kraj 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
23-45-L/01 Mechanik seřizovač (ŠVP Programátor CNC 
obráběcích strojů) 23-56-H/01 Obráběč kovů 
23-45-L/01 Mechanik seřizovač (ŠVP Mechatronik) 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

 
(60) Střední průmyslová škola Tachov, Světce 1 
Adresa a kontakty: Světce 1, 347 01 Tachov; web: www.sps-tachov.cz; zřizovatel: Plzeňský kraj 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
23-45-L/01 Mechanik seřizovač 23-56-H/01 Obráběč kovů 

 
(61) VOŠ, SPŠ automobilní a technická 
Adresa a kontakty: Skuherského 3, 370 04 České Budějovice; web: www.spsautocb.cz; zřizovatel: Jihočeský kraj. 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
23-45-L/01 Mechanik seřizovač 23-56-H/01 Obráběč kovů 
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(62) Střední průmyslová škola stavební Pardubice 
Adresa a kontakty: Sokolovská 150, Rybitví 533 54; web: www.spsstavebni.cz; zřizovatel: Pardubický kraj 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 33-56-H/01 Truhlář 

 
(63) Střední škola polygrafická Olomouc 
Adresa a kontakty: Střední novosadská 87/53, Olomouc; web: www.polygraficka.cz; zřizovatel: Olomoucký kraj 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
34-52-L/01 Tiskař na polygrafických strojích 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 
34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média 34-53-H/01 Reprodukční grafik 

 
(64) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí 
Adresa a kontakty: Krkonošská 265, 543 01 Vrchlabí; web: www.sossou.cz; zřizovatel: Královéhradecký kraj 
Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 23-51-H/01 Strojní mechanik 

 
Dosavadní zkušenosti s modelem vzdělávání v doplňujících se oborech L0 a H  

Z dosavadních průběžných hodnotících zpráv jednotlivých v experimentu zapojených škol 
vyplývá v naprosté většině kladné hodnocení dosavadního průběhu pokusného ověřování.  
   
a) Problematika úpravy ŠVP ve vybraných oborech vzdělání kategorie L0 tak, aby bylo 
možné ve třetím ročníku vykonat závěrečnou zkoušku dle jednotných zadání  
Většina pilotních škol udává srovnatelné, nebo lepší výsledky žáků při závěrečných zkouškách 
žáků oborů kategorie vzdělání L0, oproti žákům oborů kategorie vzdělání H, organizovaných 
podle jednotného zadání. Neúspěchy při závěrečné zkoušce nebo při maturitní zkoušce 
nevybočují z běžného průměru a lze je přičíst na vrub nedostatečné motivaci a přípravě žáků 
ke zkoušce, často také potvrzené průběhem a výsledky celého studia. Školy dále poznamenaly, 
že RVP daných oborů kategorie vzdělání L0 a přiřazovaných oborů kategorie H jsou natolik 
shodné, že nepředstavují žádnou překážku v zavedení modelu L0 a H. Některé školy považují 
za obtížnější úkol, začlenit do oborů vzdělání L0 vyšší počet hodin praktických činností oborů 
H. Některé školy tento problém řešily tím způsobem, že přidaly do výuky 1. až 3. ročníku 4 
hodiny praktických činností týdně. Školy využívají pro tyto hodiny volné týdny, povinnou 
odbornou praxi žáků, popř. úpravy učebního plánu.  
 
b) Popis způsobu organizace, metod, forem a řízení modelu L0 a H za každý školní rok 
pokusného ověřování  
Všechny vykazující školy se shodují v hodnocení, že ověřované dvojice komplementárních 
oborů L0 a H jsou si obsahově natolik blízké, že harmonizace jejich ŠVP je bezproblémově 
realizovatelná většinou časovým přesunem konkrétních tematických celků mezi 3. a 4. 
ročníkem. Dovednosti, požadované od absolventa oboru H, jsou celkově naplněné po 
absolvování 3. ročníku v rámci studia a připraví žáka ke složení závěrečné zkoušky. Čtvrtý 
ročník je cíleně zaměřen na doplnění zbývajících kompetencí absolventa oboru L0 a k přípravě 
na složení maturitní zkoušky.  

Menší časová dotace odborného výcviku oborů L0 je kompenzována vyšší schopností žáků 
poznat a využít souvislosti teoretické a praktické složky oboru, a především u technických 
oborů využitím mezipředmětových vztahů odborných předmětů a odborného výcviku. 
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Uplatňuje se průběžná kontrola postupného získávání požadovaných kompetencí formou 
souborných ročníkových prací.  
 
 
 
c) Reakce žáků, jejich rodičů a ostatní sociálních partnerů, zejména zaměstnavatelů  
Možnost získat „dvojí“ kvalifikaci přijali rodiče i samotní žáci velmi kladně. Výjimečně 
se vyskytují obavy, že po získání výučního listu ztratí žáci zájem o studium 4. ročníku a 
zanechají studia. Tyto obavy se všeobecně nepotvrzují, v případě odchodu ze školy se jedná 
o žáky s výrazně slabým prospěchem již v nižších ročnících, kteří nakonec do čtvrtého ročníku 
nepostoupili.  

Sociální partneři, zejména zaměstnavatelé spatřují v modelu L0+H jednoznačně jeden 
ze vstřícných kroků úpravy školského systému, který reaguje na požadavky trhu práce a 
vybavuje absolventa vyšší hodnotou pro uplatnění budoucího zaměstnance. Zaměstnavatelé 
vyhledávají žáky zařazené do modelu L0 + H a nabízejí jim stipendia či jiné výhody již během 
jejich studia. Zatím, s ohledem na dobu ověřování, chybí častější reakce a názory 
zaměstnavatelů na uplatnění absolventů na konkrétních pracovištích. 
  
d) Výsledky vzdělávání žáků dle očekávaných výstupů školního vzdělávacího programu v 
jednotlivých ročnících  
Z hodnocení uplynulých roků ověřování modelu L0 + H vyplývá výrazně převažující zkušenost, 
že výsledky žáků odpovídají očekávaným výstupům ŠVP oborů vzdělání kategorie L0 a 
komplementárních oborů vzdělání kategorie H. Přitom první dva ročníky výuky zůstávají 
většinou beze změn, vzájemné přesuny učiva mezi třetím a čtvrtým rokem, spolu s pružným 
využíváním disponibilních hodin a mezipředmětových vztahů zajišťují dostatečné osvojení 
kompetencí požadovaných na absolventech komplementárního oboru H, tedy i ke zdárnému 
složení závěrečné zkoušky i dostatečnou přípravu ke zkoušce maturitní.  

Vzdělávací strategie často směřují na řešení praktické situace, učitelé zadávají žákům k řešení 
úkoly či problémy, jejichž řešení učí vypořádat se s různými životními situacemi, využívají 
přitom metod kooperace a týmové spolupráce.  

V rámci karierového poradenství je pokusné ověřování organizace a průběhu modelu L0 + H 
představeno rodičům i žákům při náborových akcích. Jsou zdůrazňovány přednosti „dvojí“ 
kvalifikace na trhu práce a současně je kladně zdůrazněna možnost „záchranného systému“, 
kdy žák, který z nějakého důvodu nezíská maturitní zkoušku, ale díky modelu L0 a H odchází 
do praxe jako kvalifikovaný absolvent s výučním listem. Najde pak uplatnění na trhu práce i 
při předčasném ukončení školy.  
 
e) Motivace žáků pro výběr vybraných oborů vzdělání kategorie vzdělání L0 a zlepšení 
výsledků u maturitní zkoušky díky zkušenosti ze složení závěrečné zkoušky ve 3. ročníku  
Zúčastněné školy se shodují, že závěrečné zkoušky ve třetím ročníku jsou přínosem i z hlediska 
pedagogického, protože se výrazně zvýšila motivace žáků oboru kategorie vzdělání L0. 
S absolvováním závěrečné zkoušky žák získává první velkou zkušenost s prostředím státem 
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certifikované zkoušky před komisí (což je přínosem i pro maturitní zkoušku). Závěrečná 
zkouška znamená i podnět k prvnímu komplexnímu sebehodnocení žáka.  

 
f) Popis používaných forem a metod vzdělávání při naplňování praktických činností 
včetně laboratorních cvičení, odborného výcviku a odborné praxe  
Ve svých zprávách školy akcentují využívání především moderních metod a forem výuky 
podpořených vhodnými didaktickými pomůckami praktického charakteru. Nemalou roli zde 
sehrávají sociální partneři z firem, pomáhající zajišťovat kvalitní odbornou praxi i 
specializované části odborného výcviku.  

Jako intenzivní a cílená příprava ke složení závěrečných zkoušek se nabízí ucelené vzdělávací 
moduly jako „Kurzy odborné praxe“, zaměřené na osvojení náročnějších, především 
praktických témat pod vedením odborného instruktora a učitele odborného výcviku. Součástí 
vzdělávací strategie škol je, zainteresovat žáky při odborném výcviku na produktivní práci pro 
školu a sociální partnery. Zde získávají pocit odpovědnosti a sounáležitosti s jednotlivými 
profesemi, které se na výrobní činnosti podílejí. Současně si zvykají na činnosti, které budou 
provádět na pracovištích sociálních partnerů v rámci praxe v posledním ročníku studia.  
 
g) Možnost za čtyři roky vzdělávání zajistit plnění a dosažení cílů deklarovaných 
prostřednictvím RVP (požadavky spojené všeobecně vzdělávacího charakteru) i 
zaměstnavateli (požadavky odborného charakteru), a to za současného zachování 
množství a kvality výstupů předmětných oborů vzdělání kategorie stupně dosaženého 
vzdělání H a L0 (plnění jejich hlavních kvalifikačních a vzdělávacích cílů)  
Zkušenosti a výsledky dosavadního průběhu ověřování prokazují, že žáci oborů středního 
vzdělávání s maturitní zkouškou jsou schopní v průběhu 4letého studia si osvojit dovednosti 
doplňkového oboru H a složit ve třetím ročníku závěrečnou zkoušku dle jednotných zadání. 
Ve čtvrtém ročníku poté doplnit chybějící kompetence absolventa oboru L0 a složit zkoušku 
maturitní. Dosud dosažené výsledky závěrečných zkoušek jsou srovnatelné a v některých 
částech i lepší než výsledky závěrečných zkoušek žáků samostatného učebního oboru H.  

Lze konstatovat, že bez problémů při vhodné motivaci žáků a příslušné úpravě ŠVP je možné 
ve 3. ročníku úspěšně zvládnout všechny části závěrečné zkoušky, tedy písemnou, praktickou 
a ústní zkoušku dle jednotných zadání.  

Lze také konstatovat, že za 4 roky vzdělávání je reálné, aby absolvent oboru L0 v režimu 
modelu L0 a H, se ucházel na trhu práce o zaměstnání variantně ve dvou kvalifikačních 
úrovních.  

Z hlediska výhledu do budoucnosti se školy více obávají znalostí žáků ve státní části maturitní 
zkoušky než u závěrečných zkoušek na konci třetího ročníku. Podle dosavadních zkušeností a 
průzkumu, který školy provádí mezi zákonnými zástupci žáků, se neobávají hromadného 
ukončení studia žáků oboru L0 po vykonání závěrečné zkoušky na konci třetího ročníku. 
I po dosavadních zkušenostech zůstává hlavním cílem žáka oboru L0 složení maturitní 
zkoušky.  

Školy ověřující model L a H se shodují také v tom, že je dobře využitelným nástrojem pro 
podporu žáků se SVP. Do skupiny oborů L0 se velmi často přihlašují žáci, kteří jsou díky své 
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speciální obtíži diagnostikovaní jako žáci se SVP a ze základní školy přes poskytovaná 
podpůrná opatření vstupují do oborů středoškolského studia s obavou, zda budou zvládat 
maturitní studium a jestli se nemají dát vzdělávací cestou tříletého učebního oboru přesto, že 
mají intelektové předpoklady zvládat náročnější formy studia. Zákonní zástupci těchto žáků 
pak při volbě školy a oboru vzdělávání vítají možnost volby někde mezi skupinou oborů 
s výučním listem (kat. H) nebo s maturitní zkouškou (kat. M ve středních odborných školách – 
bez vyučení). Touto volbou mohou být obory L0, a to zvláště tehdy, dávají-li žákům se SVP a 
jejich zákonným zástupcům mnohem větší predikci úspěchu. 

S ohledem na výsledky vyplývající z pokusného ověřování probíhajícího od roku 2012 dospělo 
MŠMT k závěru, že je vhodné a žádoucí ve vybraných oborech vzdělání umožnit získání obou 
výše uvedených dokladů o vzdělání. 
 
1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Dotčenými subjekty jsou střední školy, zřizovatelé středních škol (kraje, obce, soukromé 
subjekty, církve a náboženské společnosti), žáci základních a středních škol a jejich zákonní 
zástupci, školská poradenská zařízení a zaměstnavatelé. 
 
1.5 Popis cílového stavu 

Předkládaný návrh novely nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání 
v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, se týká 
možnosti ukončovat střední vzdělávání ve vybraných oborech vzdělání jak maturitní zkouškou, 
tak výučním listem.  

Nařízení vlády obsahuje dvojice oborů vzdělání kategorie L0 (s maturitní zkouškou) a 
doplňujícího oboru vzdělání kategorie H (s výučním listem), v nichž je možné podle 
upravených ŠVP vytvořených školami v souladu s RVP pro obory vzdělání kategorie stupně 
dosaženého vzdělání L0 a H získat za dobu čtyř let vzdělávání výuční list i maturitní 
vysvědčení. 

Upravený obsah vzdělávání ve školních vzdělávacích programech umožnuje žákům 
ve vybraných oborech vzdělání s maturitní zkouškou kategorie L0, které jsou obsahově 
příbuzné s obory vzdělání kategorie H ukončovaných výučním listem po úspěšném ukončení 
3. ročníku studia v oborech vzdělání vykonat závěrečnou zkoušku podle jednotného zadání 
k závěrečné zkoušce v souladu s ustanovením § 74 odst. 3 školského zákona a podle ustanovení 
§ 2 až § 6 vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou 
zkouškou a ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem.  

Žáci mohou pokračovat ve studiu 4. ročníku oboru vzdělání kategorie L0, na který byli přijati, 
bez ohledu na výsledek vykonané závěrečné zkoušky. Neúspěch u závěrečné zkoušky nemá 
žádné právní následky, neúspěšnou závěrečnou zkoušku nebude možné považovat za důvod 
k ukončení vzdělávání žáka. Podobně nebudou spjaty právní následky ani s úspěšným 
vykonáním závěrečné zkoušky – nepůjde tedy o podmínku připuštění k maturitní zkoušce.  

Ukončování závěrečnou zkouškou po třetím ročníku vzdělávání se řídí pravidly pro běžnou 
závěrečnou zkoušku. Pravidla jednotné závěrečné zkoušky jsou dána ustanoveními 
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o ukončování vzdělávání (zejména § 74 odst. 3 školského zákona a vyhláškou č. 47/5005 Sb.), 
která byla v průběhu předchozích let aplikována a určují její jednotnou podobu pro daný obor 
vzdělání. Stejně tak procedurální záležitosti se řídí pravidly stanovenými ve školském zákoně 
pro závěrečnou zkoušku. Obdobně se ukončování ve 4. ročníku oboru vzdělání kategorie L0 
řídí pravidly pro konání běžné maturitní zkoušky. 

1.6 Zhodnocení rizika 

Vzhledem k tomu, že právní regulace tématu je předmětem pokusného ověřování ve středních 
školách, nebylo zatím významné riziko zaznamenáno a v případě vhodně zvolených (obsahově 
příbuzných) dvojic oborů se ani neočekává. Existuje několik desítek vhodných příkladů 
upravených školních vzdělávacích programů, podle nichž je tuto dvojí certifikaci úspěšně 
zvládnout.  

Z pokusného ověřování se nepotvrdila obava, že by žáci oborů středního vzdělávání s maturitní 
zkouškou nebyli schopní v průběhu 4letého studia si osvojit dovednosti doplňkového oboru H 
a složit ve třetím ročníku závěrečnou zkoušku dle jednotných zadání a ve čtvrtém ročníku poté 
doplnit chybějící kompetence absolventa oboru L0 a složit zkoušku maturitní. Dosud dosažené 
výsledky závěrečných zkoušek jsou srovnatelné a v některých částech i lepší než výsledky 
závěrečných zkoušek žáků samostatného učebního oboru H.  

Lze konstatovat, že bez problémů při vhodné motivaci žáků a příslušné úpravě ŠVP je možné 
ve 3. ročníku úspěšně zvládnout všechny části závěrečné zkoušky, tedy písemnou, praktickou 
a ústní zkoušku dle jednotných zadání.  

Lze také konstatovat, že za 4 roky vzdělávání je reálné, aby absolvent oboru L0 v režimu 
modelu L0 a H, se ucházel na trhu práce o zaměstnání variantně ve dvou kvalifikačních 
úrovních.  

Z hlediska výhledu do budoucnosti se školy více obávají znalostí žáků ve státní části maturitní 
zkoušky než u závěrečných zkoušek na konci třetího ročníku. Podle dosavadních zkušeností a 
průzkumu, který školy provádí mezi zákonnými zástupci žáků, se neobávají hromadného 
ukončení studia žáků oboru L0 po vykonání závěrečné zkoušky na konci třetího ročníku. 

2. VARIANTY ŘEŠENÍ  

Varianta 1 

Zachování dosavadního právního stavu.  

Varianta 2 

Novela nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a 
vyšším odborném vzdělávání 

Zásadním konstrukčním prvkem, který by umožnil tuto strukturovanou přípravu k získání dvou 
plnohodnotných certifikátů výučního listu i maturitního vysvědčení, je vytvoření dvojic oborů 
vzdělání kategorie L0 a kategorie H, které vhodným provázáním jejich obsahu umožní 
zvládnout požadované učivo a připravit žáky k oběma (školským zákonem) certifikovaným 
zkouškám.  
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Novelou nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a 
vyšším odborném vzdělávání se navrhuje právně ukotvit (zatím) 29 dvojic (doplňkových) oborů 
vzdělání vybraných z důvodů své příbuznosti obsahu vzdělávání.  

Základem je vždy obor vzdělání s maturitní zkouškou L0, u kterého se i bez příbuzného 
oboru vzdělání kategorie H předpokládá rozšířená praktická výuka. V těchto oborech vzdělání 
L0 je součástí maturitní zkoušky také praktická. Kombinací obou příbuzných oborů vzdělání 
kategorie L0 a H je tak umožněno postupně za dobu 4 let vzdělávání získat oba certifikáty 
(výuční list ve 3. ročníku a maturitní vysvědčení ve 4. ročníku vzdělávání).  
K propojení obou vhodných oborů vzdělání (resp. jejich rámcových vzdělávacích programů), 
se předpokládá i úpravu obsahu a vzdělávacích podmínek od 1. ročníku studia tak, aby byly 
ve třetím ročníku naplněny požadavky plnohodnotné závěrečné zkoušky, včetně možnosti 
použití jednotného zadání závěrečné zkoušky podle § 74 odst. 3 školského zákona. 
 
 
3. VYHODNOCENÍ NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ  

3.1 Zhodnocení nákladů  

Varianta 1 
Náklady na vzdělávání podle současného modelu se řídí běžným postupem normativního 
financování žáka v příslušném oboru vzdělání, podle nového modelu financování, 
tj. financováním na třídu, resp. učitele v daném oboru vzdělání. Současná právní úprava ale 
neobsahuje možnost dvojí certifikace, takže není možné (mimo pokusné ověřování) tento 
způsob odborné přípravy realizovat.     

Varianta 2 
Předkládaná novela nařízení vlády č. 211/210 Sb. nepřináší nové nároky na státní rozpočet. 
Určité náklady měly dosud jednotlivé školy s úpravou svých školních vzdělávacích programů 
tak, aby ve dvojicích doplňujících se oborů vzdělávání kategorie L0 a H bylo dosaženo 
kompatibility s cílem sladit vzdělávací obsahy obou oborů vzdělání k ukončování studia na 
dvou úrovních po dobu čtyřletého vzdělávacího cyklu. Náklady na zavedení této změny jsou 
minimální - v podstatě jen na koordinaci obou oborů vzdělání na školní úrovni. Tyto náklady 
byly (popř. budou) kryty v rámci školních rozpočtů jednotlivých škol, a to při současném či 
budoucím systému financování.   

Pokud by bylo v budoucnu třeba při zvyšování počtu vhodných nových dvojic oborů vzdělání 
učinit určité úpravy v rámcových vzdělávacích programech dotčených oborů vzdělání, prováděl 
by tyto úpravy Národní ústav pro vzdělávání (resp. jeho nástupce) v rámci kurikulárních inovací 
financovaných v rámci rozpočtu kapitoly 333. 

3.2 Zhodnocení přínosů  

Varianta 1 
Současný způsob vzdělávání (bez uplatnění režimu pokusného ověřování v dané oblasti) 
neumožňuje souběžné propojení oborů vzdělání L0 a H.   
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Varianta 2 
Za jednoznačný přínos lze považovat získání výučního listu (obor vzdělání kategorie H) v rámci 
čtyřletého studia maturitního oboru L0.  

Pro absolventa tohoto těchto oborů se tím zvyšuje šance na uplatnění vzdělání na trhu práce. 
Současně má tento způsob vzdělávání výhodu v tom, že při případném neúspěchu u maturitní 
zkoušky odchází absolvent školy do praxe alespoň s výučním listem.  

Sociální partneři, zejména zaměstnavatelé spatřují v modelu L0+H jednoznačně jeden ze 
vstřícných kroků úpravy školského systému, který reaguje na požadavky trhu práce a vybavuje 
absolventa vyšší hodnotou pro uplatnění budoucího zaměstnance.  

 

4. ZHODNOCENÍ DOPADŮ NAVRHOVANÝCH VARIANT 

Varianta 1  

Tato varianta neumožnuje dlouhodobě pokračovat v pokusném ověřování. Důvodem je 
omezený časový rámec pro tento způsob inovací ve školské soustavě. Také vydávání výučních 
listů v režimu pokusného ověřování by nemělo překročit nezbytně nutnou dobu pro zjištění 
přínosnosti (nebo naopak zbytnosti) ověřovaného modelu vzdělávání.    

Varianta 2 

Z dosavadních průběžných hodnotících zpráv jednotlivých v experimentu zapojených škol 
vyplývá v naprosté většině kladné hodnocení dosavadního průběhu pokusného ověřování.  

Většina škol zapojených do pokusného ověřování udává srovnatelné, nebo lepší výsledky žáků 
při závěrečných zkouškách žáků oborů kategorie vzdělání L0, oproti žákům oborů kategorie 
vzdělání H organizovaných podle jednotného zadání. Neúspěchy při závěrečné zkoušce nebo 
při maturitní zkoušce nevybočují z běžného průměru a lze je přičíst na vrub nedostatečné 
motivaci a přípravě žáků ke zkoušce, často také potvrzené průběhem a výsledky celého studia. 
Školy dále poznamenaly, že RVP daných oborů kategorie vzdělání L0 a přiřazovaných oborů 
kategorie H jsou natolik shodné, že nepředstavují žádnou překážku v zavedení modelu L0 a H.  
Menší časová dotace odborného výcviku oborů L0 je kompenzována vyšší schopností žáků 
poznat a využít souvislosti teoretické a praktické složky oboru, a především u technických 
oborů využitím mezipředmětových vztahů odborných předmětů a odborného výcviku.  
Možnost, získat „dvojí“ kvalifikaci přijali rodiče i samotní žáci velmi kladně. Výjimečně se 
vyskytují obavy, že po získání výučního listu ztratí žáci zájem o studium 4. ročníku a zanechají 
studia. Tyto obavy se všeobecně nepotvrzují, v případě odchodu ze školy se jedná o žáky s 
výrazně slabým prospěchem již v nižších ročnících, kteří nakonec do čtvrtého ročníku 
nepostoupili.  
Sociální partneři, zejména zaměstnavatelé spatřují v modelu L0+H jednoznačně jeden ze 
vstřícných kroků úpravy školského systému, který reaguje na požadavky trhu práce a 
vybavuje absolventa vyšší hodnotou pro uplatnění budoucího zaměstnance. 
Zaměstnavatelé vyhledávají žáky zařazené do modelu L0 a H a nabízejí jim stipendia či jiné 
výhody již během jejich studia. 
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Lze také konstatovat, že za 4 roky vzdělávání je reálné, aby absolvent oboru L0 v režimu 
modelu L0 a H, se ucházel na trhu práce o zaměstnání variantně ve dvou kvalifikačních 
úrovních.  
Varianta 2 je vyhodnocena jako přínosnější než ponechání v platnosti varianty 1 (nulové).   
 
 
5. IMPLEMENTACE, VYNUCOVÁNÍ A PŘEZKUM ÚČINNOSTI 

Implementace a vynucování Přezkum účinnosti 

Novela nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a 
vyšším odborném vzdělávání. 

Zvláštní implementační a donucovací nástroje 
zde nejsou zapotřebí, neboť nově zaváděné 
opatření (novelizace NV) a pravidla 
navrhované právní úpravy jsou již všeobecně 
naplňována v rámci pokusného ověřování a 
školy s nimi mají letitou zkušenost. 

Přezkum účinnosti provádí ministerstvo ve 
spolupráci s Národním pedagogickým 
institutem průběžně. 

 
6. PŘEZKUM ÚČINNOSTI REGULACE  

Přezkum účinnosti regulace byl prováděn již po dobu pokusného ověřování sdílenou roční 
informací středních škol o průběhu pokusného ověřování L0+H v uvedených oborech vzdělání. 
O průběhu ověřování má také MŠMT roční souhrnné zprávy.  
Do budoucna se očekává požadavek některých škol s obory vzdělání kategorie M (příp. L0) o 
začlenění do uvedeného modelu přípravy. Předpokládá se případné zahájení nového pokusného 
ověřování ve vybraných (odlišných) oborech vzdělání kat. M (nebo dalšími vhodnými kat. L0) 
s možným propojením s obsahově příbuznými (doplňkovými) obory vzdělání kat. H.    
   
7. KONZULTACE A ZDROJE DAT 

Navrhovaná úprava byla konzultována se zástupci školských asociací (např. CZESHA), dále 
s Asociací učňovských zařízení, projednávána na několika jednáních se zástupci dotčených 
středních škol, které se účastní pokusného ověřování. Dále s tímto záměrem byli seznámeni a 
o jeho průběhu informováni vedoucí odborů školství krajských úřadů a v rámci jednání Rady 
hospodářské a sociální dohody pro vzdělávání zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, 
Ministerstva zemědělství a zástupci ČMOS pracovníků ve školství. 
 

8. KONTAKTY NA ZPRACOVATELE RIA 

PaedDr. Jaromír Krejčí Sekretariát náměstka sekce 
pro řízení sekce vzdělávání 
MŠMT  

Tel: 234 811 506 
Jaromir.Krejci@msmt.cz 

Mgr. Marta Stará  Vedoucí oddělení odborného 
vzdělávání 221 MŠMT 

Tel: 234 811 567 
Marta.Stara@msmt.cz 
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