
1 
 

Vyhodnocení mezirezortního připomínkového řízení – Novela nařízení vlády č. 211/2010 Sb. - L + H obory 

Připomínkové 

místo 

Znění připomínky Návrh vypořádání Výsledek 

vypořádání  

Úřad vlády 

 
JUDr. Dominik 

Králik, Ph.D.                         

 

Po stránce formální: 

Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak 

vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení 

vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při 

plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v 

platném znění. 

- - 

 

 Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Ve smyslu čl. 165 a 166 SFEU je společná politika všeobecného a odborného vzdělávání 

vyloučena z harmonizace zákonů a ostatních právních předpisů členských států. Právo EU 

plně respektuje odpovědnost národní právní úpravy členských států v oblasti organizace 

vzdělávacích systémů. I v tomto případě však platí, že národní právní úprava musí 

respektovat základní zásady práva EU a zejména základní svobody vnitřního trhu (volný 

pohyb osob a svoboda usazování, apod.) podle příslušných článků Smlouvy o fungování 

EU. 

- - 

 Závěr: 

Návrh nařízení vlády nezapracovává do právního řádu České republiky předpisy EU 

a není s právem EU v rozporu. 

  

Ministerstvo 

financí  
osoba oprávněná k 

vypořádání 

připomínek:  

Ing. Věra 

Kurfürstová, tel.: 

257042842, e-mail: 

Vera.Kurfurstova@m

fcr.cz     

 

Vzhledem k tomu, že návrhem je prováděna pouze jedna změna, je třeba text návrhu 

upravit v souladu s čl. 55 odst. 3 Legislativních pravidel vlády, následovně: 

 

„V příloze č. 1 nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě….. ,ve znění (uvedou se pouze 

ty novely, které se dotkly přílohy č. 1) se v oddíle D za část D5 vkládá nová část D6, která 

zní:“ 

Připomínka doporučující 

Akceptováno. - 

Ministerstvo 

průmyslu 

a obchodu 

 

1. K nadpisu návrhu nařízení vlády:  

Doporučujeme slova „ze dne ….. 2019“ nahradit slovy „ze dne ..... 2020“ a slova 

„se mění Nařízení“ nahradit slovy „se mění nařízení“.  

2. V Čl. I v úvodní větě návrhu nařízení vlády:  

Doporučujeme v návrhu nahradit text „č. 67/2014 Sb.“ textem „č. 167/2014 Sb.“. 

 

Akceptováno. 

 

 

Akceptováno. 

- 

 

 

- 
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Ing. Anna Juřicová, 

Ph.D 

 

3. K důvodové části:   

V obecné části důvodové zprávy, v jejích částech 4., 9., 10. a 11., doporučujeme 

slova „Návrh zákona“ nahradit slovy „Návrh nařízení vlády“. 

Připomínky doporučující 

 

 

Akceptováno. 

 

 

- 

Ministerstvo 

vnitra  

 
Osoba pověřená k 

vypořádání 

připomínek: 

Mgr. Kateřina 

Golková, e-mail: 

katerina.golkova@mv

cr.cz, tel. 

974 817 307, mob. 

603 190 223 

 

K nadpisu: 

1. Doporučujeme zohlednit, že právní předpis bude vydán v roce 2020. 

2. Za slovy „kterým se mění“ navrhujeme slovo „Nařízení“ psát s malým počátečním 

písmenem. 

 

K čl. II – k účinnosti právního předpisu: 

 Připomínáme předkladateli zavedení institutu jednotných dat účinnosti právních 

předpisů zákonem č. 277/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, a to vždy k 1. lednu nebo k 1. červenci 

kalendářního roku. Doporučujeme datum nabytí účinnosti nařízení upravit. 

Připomínky doporučující legislativně technické a formálního charakteru. 

 

Akceptováno. 

Akceptováno. 

 

 

 

Akceptováno. 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

Ministryně 

spravedlnosti 

a předsedkyně 

Legislativní rady 

vlády 

 
Kontaktní osobou 

pro vypořádání 

připomínek je Mgr. 

Radana Kubová, 

Ph.D., tel.: 

224002159, e-mail: 

kubova.radana@vla

da.cz. 

 

 
 

Připomínky k Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 

Dovolujeme si předkladatele upozornit na skutečnost, že v souladu s platnými Obecnými 

zásadami pro hodnocení dopadů regulace (OZ RIA) u předkládaného návrhu novely nařízení 

vlády nebyly identifikovány nové a rozsáhlé dopady a předkladatel mohl požádat 

předsedkyni Legislativní rady vlády o udělení výjimky ze zpracování RIA. Předkládaná ZZ 

RIA tak nenaplňuje v zásadních bodech požadavky OZ RIA (včetně smyslu a účelu RIA). 

Níže uvedené připomínky mají za cíl předkladatele navést k tomu, jak postupovat při 

přepracování zprávy, aby došlo k naplnění formálních požadavků OZ RIA. 

  

K části 1.2 Definice problému 

V této části má být popsána stávající situace a existující problém, který má návrh právního 

předpisu řešit. Viz zásadní připomínka k části 1.3 níže. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Připomínkové 

místo 

s doplněním i 

s návrhem 

vypořádání 

souhlasí. 

K části 1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Předkladatel zde uvádí poměrně podrobné informace týkající se probíhajícího pokusného 

ověřování včetně zjištěných poznatků (Dosavadní zkušenosti s modelem vzdělávání 

v doplňujících se oborech L0 a H). Uvedené však tematicky nespadá do této pasáže, resp. 

vztahuje se jak k definici problému jako takového, tak i případně k popisu cílového stavu, 

resp. návrhu variant řešení, zhodnocení nákladů a přínosu, atd. Žádáme o úpravu textu ve 

smyslu připomínky, což povede k vyšší přehlednosti textu a vypovídací hodnotě ZZ RIA 

samotné. Je třeba, aby relevantní údaje byly uváděny v příslušných částech ZZ RIA 

Akceptováno. Připomínkové 

místo 

s  doplněním i s 

návrhem 

vypořádání 

souhlasí. 
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v souladu s OZ RIA. 

Tato připomínka je zásadní. 

Předkladatel nevyhodnotil současný stav ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 

k rovnosti mužů a žen. Žádáme o doplnění. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Připomínkové 

místo 

s  doplněním i s 

návrhem 

vypořádání 

souhlasí. 

Chybí vysvětlení a zdůvodnění nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku. 

Žádáme o doplnění. Lze vyjít z Odůvodnění.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  Připomínkové 

místo 

s  doplněním i s 

návrhem 

vypořádání 

souhlasí. 

Seznam škol a oborů pokusného ověřování L0 a H doporučujeme neuvádět přímo do textu, 

ale spíše jako přílohu ZZ RIA.  

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. Připomínkové 

místo souhlasí.  

K části 1.5 Popis cílového stavu 

V souladu s OZ RIA definice cílového stavu nesmí předurčovat způsob a preferovat 

zvolenou variantu řešení. Doporučujeme upravit text ve smyslu připomínky. 

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno.  

K části 1.6 Zhodnocení rizika 

Předkladatel neuvádí rizika, která jsou spojena s neřešením problému. Doporučujeme 

uvedené doplnit. 

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. Připomínkové 

místo souhlasí. 

K části 2. Návrh variant řešení 

Je představena pouze „nulová varianta“ a „varianta 1“ (návrh řešení). Návrh řešení 

poukazuje na vhodnost navrhované varianty 1 – úpravy nařízení vlády č. 211/2010 Sb. 

Varianty řešení by měly být v souladu s požadavky obsaženými v OZ RIA koncipovány 

především jako varianty věcného řešení. Žádáme proto o doplnění dalších variant věcného 

řešení, případně zdůvodnění toho, proč další varianty nebyly zvažovány či zda alespoň při 

konzultacích se zainteresovanými subjekty nebyly jiné varianty zvažovány a proč se od nich 

upustilo. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

Připomínkové 

místo souhlasí.  

K části 4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Vzhledem k absenci dalších variant věcného řešení (pouze nulová varianta a navrhované 

řešení) nedochází v souladu s požadavky OZ RIA ke stěžejní části RIA, a to porovnání 

variant a vyhodnocení nejvhodnější varianty řešení identifikovaného problému - pouze je 

konstatováno, že k dosažení definovaných cílů vede jediné prezentované řešení. Žádáme 

Akceptováno. Připomínkové 

místo 

s navrženým 

vypořádáním 

souhlasí.  
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o zohlednění v souladu s výše uvedenou připomínkou pod bodem 5.  

Tato připomínka je zásadní. 

V ZZ RIA absentuje vyhodnocení specifických dopadů, byť je obsaženo v Odůvodnění 

(resp. dopady na životní prostředí, dopady ve vztahu zákazu diskriminace a ve vztahu k 

rovnosti žen a mužů, dopady na bezpečnost a obranu státu, zhodnocení korupčních rizik, 

atd.). Všechny dopady podle OZ RIA je třeba v ZZ RIA ve vztahu k navrhovanému řešení 

uvést. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Připomínkové 

místo 

s  doplněním i s 

návrhem 

vypořádání 

souhlasí. 

K části 6. Přezkum účinnosti regulace 

Podle požadavků platných OZ RIA je v této části třeba uvést indikátory a termín budoucího 

přezkumu navrhovaného právního předpisu.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Zaváděná právní 

úprava bude po dokončení prvního 

uceleného cyklu vzdělávání L0, 

který v sobě zahrnuje také tříletý 

cyklus oborů kat. H, zhodnocena 

z hlediska počtu žáků, kteří 

dosáhnou obou uvedených 

certifikátů po čtvrtém ročníku 

vzdělávání. Další sledovanou 

kategorií bude počet žáků, kteří 

ukončí závěrečnou zkouškou, a 

nebudou úspěšní u maturitní 

zkoušky příslušného oboru 

vzdělání. Vyhodnocení bude 

provedeno v roce 2025.      

Připomínkové 

místo 

s navrženým 

vypořádáním 

souhlasí. 

7. Konzultace a zdroje dat 

Doporučujeme zde doplnit postoje dotčených konzultovaných subjektů k navrhovaným 

změnám, které jsou uvedeny v jiných částech ZZ RIA.  

Tato připomínka je doporučující. 

Postoje dotčených subjektů jsou 

uvedeny v dalších částech v rámci 

vypořádání připomínkových míst. 

Připomínkové 

místo na 

připomínce 

netrvá. 

Závěr 

Žádáme o reflexi výše uvedeného i v rámci budoucího zpracovávání  

ZZ RIA.  

  

 

Osobou pověřenou k 

projednání 

připomínek je Mgr. 

Pavla Bálková, tel.: 

221 997 488, mobil: 

737 244 374, e-mail: 

pbalkova@msp.justic

e.cz. 

Doporučující připomínky  

1. K čl. I:  

a) Vzhledem k tomu, že je návrhem činěna v novelizovaném nařízení vlády pouze 

jedna změna, doporučujeme návětí čl. I koncipovat takto: „V příloze č. 1 k nařízení vlády č. 

211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 

vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb., nařízení vlády č. 167/2014 Sb., nařízení 

 

 

 

 

Akceptováno. 

 

 

 

 

S navrženým 

vypořádáním 

připomínkové 

místo souhlasí.. 
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 vlády č. 197/2015 Sb. a nařízení vlády č. 144/2018 Sb., se na konci oddílu D doplňuje část 

D6, která včetně nadpisu zní:“. 

b) Konstatujeme, že nadpis části D6 a první řádek tabulky jsou vzájemně duplicitní, 

pročež je doporučujeme sloučit a použít jako nadpis doplňované části. 

c) V rámci sjednocení s textem novelizované přílohy doporučujeme do navrhované 

tabulky doplnit názvy jednotlivých skupin a vyčlenit číselné kódy do zvláštní kolonky 

označené „Kód“. 

d) V odůvodnění se stanoví, že z hlediska praktického postupu při zavádění se 

umožňuje využít postupu přijetí žáků do obou oborů L0 a H stanovených návrhem. S 

ohledem na to, že jsou obory kategorie L0 ve všech případech uvedeny jako hlavní, kdežto 

obory kategorie H jako doplňující, není zřejmé, jakým způsobem by bylo možné z návrhu 

shora uvedené tvrzení předkladatele dovodit. Požadujeme proto tuto otázku vyjasnit.  

e) Podle odůvodnění není úspěšné vykonání závěrečné zkoušky ve 3. ročníku 

podmínkou připuštění k maturitní zkoušce ve 4. ročníku; neúspěch u závěrečné zkoušky 

tedy nemá pro žáka žádné právní následky. Předkladatel se však již nezabývá otázkou, zda 

se žák musí závěrečnou zkoušku alespoň pokusit složit, pročež požadujeme tuto vyjasnit.  

2. K čl. II: Konstatujeme, že z hlediska problematiky účinnosti je předkládaný 

materiál nejednoznačný, jelikož jsou v tomto směru jeho jednotlivé části protichůdné. 

Zatímco návrh v  čl. II stanoví, že nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho 

vyhlášení, RIA uvádí, že by bylo účelné převést tento způsob vzdělávání v uvedených 

doplňkových oborech vzdělání do běžného režimu v přijímacím řízení do středních škol pro 

školní rok 2020/2021 (tj. patrně s účinností od letošního jara), a předkládací zpráva hovoří 

o umožnění přijímání žáků do právně ustáleného systému od školního roku 2021/2022 (tedy 

patrně s účinností od jara 2021). Požadujeme proto, aby byla otázka účinnosti v materiálu 

sjednocena. 

Doporučující připomínky 

 

Akceptováno. 

 

Neakceptováno s ohledem na 

přehlednost tabulky. 

 

Tuto skutečnost lze dovodit 

z dosavadního způsobu 

pokusného ověřování a 

z porovnání odpovídajících 

stupňů vzdělání a délky studia.  

 

Vysvětlení – okolnost, že se má 

žák pokusit zkoušku složit, 

vyplývá přímo ze školského 

zákona (§ 72 až § 74) a RVP 

příslušného oboru vzdělání.   

 

Akceptováno. 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo 

zemědělství  
 
Dr. Petra Zabranská, 

tel. 22181 2837,  

petra.zabranska@mze

.cz 

1. K předkládací zprávě  

Doporučujeme vypsat slovy kódové označení oboru L0 (druhý odstavec), myšleno zřejmě 

„úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem  

a maturitou“, v důvodové zprávě pak doporučujeme uvést citaci právního předpisu, ze 

kterého kódové označení oborů vzdělání vychází.  

 

V pátém odstavci v poslední větě doporučujeme doplnit sloveso: „...vzdělávacích 

programů tak, aby byl použitelný pro tyto komplementární obory...“. 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

 

 

 

 

Akceptováno. 

 

- 

 

 

- 
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 2. K názvu zákona 

Doporučujeme aktualizovat rok uvedený v nadpisu nařízení vlády na rok 2020 a v názvu 

nařízení uvést slovo „nařízení“ s malým „n“. 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. - 

 3. K úvodní větě nařízení 

Doporučujeme opravit překlep ve výčtu novel, správně má být č. 167/2014 Sb. (chybně č. 

67/2014 Sb.). 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. - 

 4. k čl. I 

Doporučujeme vzhledem k tomu, že se navrhuje jen jedna změna upravit znění čl. I 

v souladu čl. 55 odst. 3 Legislativních pravidel vlády takto: 

 

„Čl. I 

V oddíle D přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v 

základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 

Sb., nařízení vlády č. 167/2014 Sb., nařízení vlády č. 197/2015 Sb. a nařízení vlády č. 

144/2018 Sb., se za část D5   vkládá část D6, která zní: 

„D6)……“. 

Z platného znění vyplývá, že je záměrem předkladatele novou část D6 vložit před 

poznámky pod čarou č. 1 až 28 uvedené za poznámkami k části D5. Doporučujeme upravit 

platné znění, protože v platném znění jsou uvedeny poznámky pod čarou jen do č. 26.  

Doporučující připomínka 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

 

 

 

 

- 

 

 5. K důvodové zprávě  

Na str. 3, II. Zvláštní část, K bodu 1, první věta, doporučujeme upravit:  

„V bodě 1 se navrhuje v  souladu...“. 

Na str. 3, druhý odstavec, druhá věta, doporučujeme upravit: „..., neboť žáci budou 

vzděláváni  v podstatě ve dvou oborech...“. 

Doporučující připomínka 

 

 

 

Akceptováno. 

 

Akceptováno. 

 

 

- 

 

- 

 6. K závěrečné zprávě o hodnocení dopadů regulace  

Na str. 1, bod 1.2 Definice problému, druhý odstavec, první věta, doporučujeme upravit: 

„Tato novela školského  zákona...“. 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 
 

- 

 7. K platnému znění 

V nadpisu platného znění doporučujeme za slova „Platné znění“ doplnit slovo „části“, 

neboť není uvedeno celé znění přílohy č. 1.    

Str. 8 začíná slovem „požadavků“, ale není zřejmé, k čemu toto slovo patří, jde zřejmě o 

překlep. 

Doporučující připomínka 

Akceptováno. 

 
- 
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Ministerstvo 

obrany 

 
Kontaktními 

osobami pro 

vypořádání 

připomínek určuji 

Mgr. Veroniku 

Kolihovou, tel. 973 

200 081, e-mail: 

legislativa.mo@arm

y.cz, a Mgr. 

Mojmíra Vodičku, 

tel. 973 225 723. 

V čl. I vložit před novelizační bod 1. nový novelizační bod, který zní: 

„V §2 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: „U oborů vzdělání 

poskytovaných na školách zřizovaných Ministerstvem obrany platí zdravotní omezení č. 

27 podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení.““.  

 Dosavadní novelizační bod 1. označit jako novelizační bod 2. 

 

Odůvodnění: Požadujeme obecnou úpravu zdravotního omezení pro uchazeče o studium 

na vojenské střední škole u všech stávajících i v budoucnu případně otevíraných oborů 

vzdělání.   

Zdravotní omezení v současné době platí pouze pro obory vzdělání Vojenské lyceum a 

Elektrotechnika. V příloze č. 1 je v oddílu D zařazen Ministerstvem obrany vydaný obor 

vzdělání Vojenské lyceum, k němuž je stanoveno zdravotní omezení č. 27 podle přílohy č. 

2.  

Ministerstvem obrany zřízená škola dále poskytuje vzdělávání v oboru vzdělání 

Elektrotechnika, kde je zdravotní omezení uchazečů v nařízení vlády řešeno poznámkou č. 

11).  

MO předpokládá, že vojenská střední škola otevře ve své pobočce v Sokolově od 1. září 

2020 obor vzdělání Strojírenství, pro nějž nejsou zdravotní omezení zatím stanovena. Pro 

výběr uchazečů o studium oborů vzdělání poskytovaných na školách zřizovaných 

Ministerstvem obrany jsou však tato omezení zcela zásadní, proto požadujeme stanovit 

obecně zdravotní omezení č. 27 podle přílohy č. 2 u všech oborů vzdělání poskytovaných 

na školách zřizovaných Ministerstvem obrany. 

Připomínáme, že tento požadavek byl předložen MŠMT pod čj. MO 229891/2019-7542-

OdVŠ již dne 7. srpna 2019 a jeho projednání bylo přislíbeno čj. MSMT-27791/2019-2 ze 

dne 14. srpna 2019.   

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. MO 

s vypořádáním 

souhlasí a 

doplnilo 

odůvodnění 

 V návaznosti na připomínku č. 2 doporučujeme v tabulce D2 zrušit kategorizaci č. 27 u 

oboru vzdělání Vojenské lyceum a poznámku č. 11) u oboru vzdělání Elektrotechnika. 

Odůvodnění: Legislativně technická úprava. 

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. MO souhlasí 

Ministerstvo 

zdravotnictví 

 
Kontaktními 

osobami pro 

vypořádání 

připomínek jsou:  

V současné novele není zahrnuta skupina oborů vzdělání 53 Zdravotnictví. 

Podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 

nelékařských zdravotnických povolání  

a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče  

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických 

povoláních), ve znění pozdějších předpisů je možné získat odbornou způsobilost 

k povolání ošetřovatele absolvováním střední zdravotnické školy v oboru Praktická sestra. 

Považujeme proto za potřebné zařadit možnost získání výučního listu v oboru Ošetřovatel 

Neakceptováno.  

Do návrhu novely NV Č. 

211/2010 Sb. byly zařazeny obory 

L0, které mají významnou část 

obsahu vzdělávání směrovanou do 

oblasti odborného praktického 

výcviku, což obory kat. M 

většinou nemají. Před právním 

Ministerstvo 

zdravotnictví 

s vypořádáním 

souhlasí. 
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Mgr. Helena 

Pášová 

tel.: 224 972 226 

e-mail: 

helena.pasova@mz

cr.cz  

Jana Vnuková 

tel.: 224 972 674 

e-mail: 

jana.vnukova@mzc

r.cz 

v maturitním oboru Praktická sestra.  

Odůvodnění:  

Vzhledem k tomu, že výstupy pokusného ověřování ukázaly, že ověřovaný způsob 

vzdělávání přináší benefity pro zaměstnavatele i žáky samotné v možnosti širšího uplatnění 

na trhu práce a navrhovaná organizace vzdělání je uskutečnitelná bez nežádoucích 

komplikací, je účelné tento způsob právně ukotvit v nařízení vlády č. 211/2010 Sb. Tato 

možnost byla již s MŠMT konzultována na několika jednáních.  

Tato připomínka je zásadní. 

ukotvením bude pro obor 

Praktická sestra zvolen obdobný 

postup pokusného ověřování jako 

v již probíhajících případech, tím 

spíše, že oboru kat. M není zatím 

příslušný odpovídající obor 

vzdělání na úrovni vzdělání 

s výučním listem.      

Kraj Vysočina 

 
Osobami 

oprávněnými k 

vypořádání 

uplatněných 

zásadních 

připomínek jsou 

PaedDr. Vladimír 

Zelený, e-mail: 

zeleny.v@kr-

vysocina.cz, tel. 

564 602 964 a Ing. 

Karel Látera, e-

mail: latera.k@kr-

vysocina.cz, tel. 

564 602 944. 

Připomínka k návrhu nařízení vlády: 

Kraj Vysočina vyjadřuje zásadní nesouhlas s novelou nařízení vlády a navrhuje v rámci 

modelu L0 a H zachovat v této věci dosavadní znění nařízení vlády. 

S ohledem k hlavnímu cíli pokusného ověřování průběhu daného modelu L0 a H, tj. 

ověření toho, zda se navrhované řešení v praxi jeví jako řešení funkční, které by žákům 

předmětných škol umožnilo dosáhnout ve vybraných oborech středního vzdělání s 

výučným listem a rovněž středního vzdělání s maturitní zkouškou lze konstatovat, že se 

efektivněji jeví ponechat v této věci dosavadní právní stav.  

Samotný průběh daného modelu by fakticky znamenal snížení počtu žáků, kteří se hlásí na 

obory H a naopak podstatný nárůst přihlášek na obory L. Za předpokladu, že již nyní 

vyvstávají obavy potencionálních zaměstnavatelů ohledně poklesu žáků vyučených v 

řemeslech, kteří nejsou vyučování více prakticky, by tento model přispěl k tomu, že by se 

žáci řemeslných oborů vzdělávali opět více teoreticky.  

Tvrzení, že provedené úpravy školních vzdělávacích programů vybraných oborů by měly 

být nastaveny tak, aby celkový vzdělávací proces školy byl použitelný pro 

komplementární obory vzdělání s maturitní zkouškou i výučním listem v daném profesním 

odvětví, není možné v praxi nastavit.  

Naopak bude docházet k oddělení kontinuity výuky, jelikož učivo nelze rozdělit na 

„učební“ během prvních tří let a „maturitní nástavbu“ během samotného 4. ročníku. 

Dochází tak k rozdělení významových vazeb a roztříštění učiva s dopadem na 

srozumitelnost a efektivitu výuky. A to především ve 4. ročníku, v němž se obtížně 

navazuje na ukončené výstupy ročníků předchozích. Obdobně není možné, aby si žák 

osvojil praktické práce rovnající se studiu klasického tříletého oboru a zároveň byl po 

stránce teoretické připraven narovno maturitnímu oboru L.  

Současně lze konstatovat, že záchranný systém v České republice již existuje, neboť žáci, 

kteří nezvládají učivo v maturitním oboru, přestupují v rámci jedné školy na příbuzné 

obory.  

 
Vysvětleno při vypořádání dne 

27. 2. 2020 s vedoucím odboru 

školství KÚ Vysočina.  

 

Vysvětleno 

telefonicky 

s vedoucím 

OŠ KÚ 
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Oproti tomu není pravdou tvrzení, že novela nepředstavuje podstatné finanční zatížení, 

neboť naroste počet tříd, které budou konat závěrečnou zkoušku v daném roce (stávající H 

+ nové L0), tedy i počet hodin vykazovaných předsedy zkušebních komisí při paralelním 

zvýšení množství a cen materiálu pro praktickou závěrečnou zkoušku. 

Navrhujeme, v případě, že bude využita druhá varianta řešení pro aplikaci daného modelu 

L0 a H, konat závěrečnou zkoušku příslušného tříletého oboru středního vzdělání s 

výučným listem až po 4. ročníku.  

Jejich samotná příprava se lépe rozloží do časového rozpětí čtyř let. S ohledem na fakt, že 

samotná příprava na závěrečné zkoušky fakticky negativně neovlivňuje přípravu na 

maturitní zkoušku. S přihlédnutím k dosavadní praxi se naopak jeví více než přínosné, aby 

závěrečné zkoušky byly vykonávány v měsíci červnu, tj. po absolvování maturitních 

zkoušek. Po jejich absolvování je dána dostačující časová možnost pro vykonání 

závěrečných zkoušek a nebude tak nutno kvůli nim omezovat rozsah učiva ve 3. ročníku. 

Příprava žáků by tak byla více intenzivní, jestliže by konali závěrečné zkoušky až po 

složení maturitní zkoušky, než naopak.  

Navrhujeme proto, aby závěrečné zkoušky příslušného tříletého oboru středního vzdělání s 

výučným listem byly konány až po 4. ročníku. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Magistrát hl. 

města Prahy 

Doporučení 

1) k názvu: 

slova „kterým se mění Nařízení vlády“, v souladu s čl. 61 odst. 2 Legislativních pravidel 

vlády, nahradit slovy „kterým se mění nařízení vlády“ 

 

2) k Čl. I úvodní části: 

slova „nařízení vlády č. 67/2014 Sb.“ nahradit slovy „nařízení vlády č. 167/2014 Sb.“ 

 

3) k Čl. I bodu 1 (Příloze č. 1 oddílu D části D6): 

v úvodní části za označení „D6“, v souladu s čl. 58 odst. 2 písm. f) Legislativních pravidel 

vlády, vložit slova „, která včetně nadpisu zní“ 

v nadpisu označení „D6)“, v souladu s označeními částí „D1 až D5“, nahradit označením 

„D6“ 

Doporučující připomínky. 

 

 
Akceptováno. 

 

 

 

Akceptováno. 

 

 

 

Akceptováno. 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

Českomoravská 

konfederace 

odborových 

svazů 

 

Doporučujeme stanovit podmínku, že žák i po závěrečné zkoušce musí absolvovat 4. 

ročník. 

Odůvodnění: 

 

Neakceptováno. Taková úprava 

by musela být uvedena ve 

školském zákoně. 
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JUDr. Petr Šulc, 

právní a sociálně-

ekonomické oddělení 

ČMKOS, tel.: 

234 462 597, e-mail: 

pravni@cmkos.cz 

 

 

Výkaz o studiu ve středních školách má být přizpůsoben tak, aby bylo možno vykazovat 

k jednomu žákovi oba obory vzdělávání. Žák bude ale financován jen v rámci oboru L0. 

Vykazování v obou oborech povede k navýšení počtu žáků ve škole, zdali žáka vykazují 

v obou oborech. Měl by se žák vykazovat jen v L0, když je tam financován, pokud má ŠVP 

L0-H v názvu, tak nemusí být vykazován 2x? 

 V několika případech se stává, že žáci odcházejí pracovat, anebo dochází k tomu, že žáci 

nemají schopnosti, odcházejí ze školy a počet žáků ve 4. ročníku se značně sníží. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za doporučující. 

 
Doporučujeme zvážit, že u žáků, kteří se přihlásí na zkoušku a úspěšně ji vykonají, 

existuje určité riziko demotivace pro vykonání maturity. 

Odůvodnění: 

Navrhovaná úprava není ideální – jedná se zejména o konání závěrečné zkoušky ve třetím 

ročníku oboru L0. U tohoto řešení by bylo například. nutné zcela změnit ŠVP oboru 

Autotronik, protože na konci třetího ročníku dle stávajícího ŠVP nemají studenti úplně 

probrané učivo – ve škole i dílnách dle předpisů pro vykonání závěrečné učňovské 

zkoušky. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za doporučující. 

 

Tato úvaha je správná, ale 

dosavadní průběh sedmi let 

pokusného ověřování nevykázal 

předpoklady tohoto rizika. 

K obsahu závěrečných zkoušek je 

třeba uvést, že žáci konají ZZ 

z učiva tříletého odboru 

s výučním listem, ne z obsahu 

maturitního oboru vzdělání.  

 

 
Doporučujeme, aby studentům, kteří se hlásí na VŠ bylo umožněno vykonat učňovskou 

zkoušku v září, kdy ještě VŠ nevyučují. 

Rovněž doporučujeme, aby studentům oboru LO mohla být pro učňovskou zkoušku 

uznána praktická zkouška z maturitní zkoušky (může být i stanovena podmínka-pokud 

hodnocení praktické maturitní zkoušky není horší než dobrý-tedy známka 3). 

Odůvodnění:  

Doporučujeme zvážit i jiný průběh konání závěrečné učňovské zkoušky a to bez zásadních 

úprav v ŠVP. 

Studenti u oboru 39-41-L/01 Autotronik, by měli vykonat závěrečnou učňovskou zkoušku 

po zvládnutí maturitní zkoušky, kterou konají v měsíci dubnu a květnu. Závěrečná 

učňovská zkouška se koná až v měsíci červnu (student má volno). K námitce, že studenti 

hlásící se na vysokou školu v tomto období konají přijímací zkoušky lze konstatovat, že tito 

studenti příliš motivace na učňovskou zkoušku nemají a pokud mají, mělo by jim být 

umožněno vykonat tuto zkoušku (samozřejmě po řádném přihlášení u ředitele školy) v září, 

 
Režim závěrečných zkoušek je 

jednotný pro všechny obory 

s výučním listem, tedy i pro 

doplňující obory kat. H v návrhu 

nařízení vlády  
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kdy VŠ ještě nevyučují. V září hodně žáků učebního oboru H opravuje neúspěšnou zkoušku 

z řádného termínu, takže by nešlo o příliš velkou zátěž pro školy. 

Dle našeho doporučení by mohli studenti konat tuto zkoušku už příští rok (nebyly by 

prováděny žádné změny v ŠVP). 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za doporučující. 

 Legislativní rada Českomoravské konfederace odborových svazů projednala na svém 

zasedání dne 21. ledna 2020 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 a zasílá k němu následující připomínky. 

Jedná se o připomínky učitelů středních odborných škol. 

---  

Unie 

zaměstnavatelsk

ých a 

podnikatelských 

svazů 

(+ Asociace 

energetického a 

elektrotechnické

ho vzdělávání) 

 

 
Vypořádáním 

připomínek je 

pověřen Ing. Jiří 

Zajíček 

(jiri.zajicek@mssch

.cz, tel. 603 89 77 

89)  

+ 

Mgr. Jan Mareš, 

MBA 

předseda Rady 

AEEV 

 

Obecně převládá názor, že jde o nestandardní způsob dosažení stupně vzdělání, protože 

každý z oborů vzdělání je koncipován tak, aby byli žáci odpovídajícím způsobem 

připraveni jak v oblasti teoretických znalostí, tak v oblasti praktických dovedností. Tento 

systém přináší určité pochybnosti, zda není něco ošizeno. 

Nutnost konečného rozhodnutí na základě výsledků pokusné ověřování a analýzy 

dosažených výsledků, tedy zda lze tento princip ukončování studia obecně aplikovat či 

nikoliv, dokládají slova z diskuse: „Z reálných zkušeností ve školách lze konstatovat, že na 

obory kategorie L se obvykle hlásí žáci s nižšími studijními předpoklady než na obory 

kategorie M. Proto je obtížně pochopitelné, že tito „slabší“ žáci mají během stejné doby 

vykonat dvě závěrečné zkoušky. Bude tedy mít závěrečná učňovská zkouška a maturitní 

zkouška vykonaná během čtyř let opravdu stejnou úroveň, jako zkoušky jednotlivé po 

třech, respektive čtyřech letech? 

 

1. Většina škol dosud nemá zkušenosti s výsledky jednotné závěrečné zkoušky (dále JZZ) 

a maturitní zkoušky (dále MZ) v pilotním projektu, ale podle většinového názoru je 

vhodnější JZZ posunout. Pilotní projekt ověřuje vykonání JZZ po 3. ročníku a MZ po 4. 

ročníku, ale považujeme za vhodnější konat JZZ až po 4. ročníku, neboť: 

 

 

a) příprava na JZZ neohrozí přípravu na MZ a do 4 let se lépe rozloží než do 3 let 

I v závěrečné zprávě se uvádí: 

Některé školy považují za obtížnější úkol, začlenit do oborů vzdělání L0 vyšší počet hodin 

praktických činností oborů. 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) V červnu po termínu pro konání MZ je dost prostoru pro následné vykonání JZZ a 

nedojde k omezení výuky ve 3. ročníku maturitního oboru (kvůli organizaci JZZ odpadají 

žákům minimálně 2 týdny výuky). 

Závěrečná zkouška v oborech 

vzdělání s výučním listem je   

organizována podle jednotných 

zadání (nyní z CZVV). Žáci 

doplňujících oborů H musí splnit 

stejné požadavky jako žáci jiných 

oborů kat. H. Sedmileté pokusné 

ověřování možnost aplikace 

úspěšné prokázalo.   

 

 

 

 

Plošné rozšíření navrhované 

organizace vzdělávání na všechny 

obory kat. L0 nebo H se u nově 

uváděné organizace tohoto 

způsobu vzdělávání 

nepředpokládá. 

 

Problematické je však oddálení 

závěrečné zkoušky na 4. ročník 

vzdělávání, a to z následujících 

důvodů.  

Vzhledem k tomu, že žák je přijat 

ke vzdělávání v obou oborech 

vzdělání (kat. L0 a H) je třeba mít 

na zřeteli, že také způsob 

Připomínky 

byly vysvětleny 

na společném 

jednání se 

zástupci Unie 

zaměstnavatel. a 

podnikatel. 

svazů. 

 
Zástupci Unie 

souhlasí 

s vypořádáním za 

předpokladu 

vydání 

metodického 

materiálu pro 

školy s dotčenými 

obory vzdělání, 

který uvede 

postup přípravy 

školního 

vzdělávacího 

programu z 

RVP dvojic oborů 

uvedených v NV 

a dalších 

organizačních 

podrobností 

souvisejících 

s uvedením těchto 
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c) Někteří žáci už nyní uvažují, že získáním výučního listu ve 3. ročníku, maturitu pouze 

“zkusí”, čili jejich příprava na MZ nebude tak intenzivní, jako kdyby konali JZZ až po 

maturitě. To vnímáme jako negativní motivaci žáků pro přípravu na MZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ukončování je stanoven školským 

zákonem a dalšími předpisy. To 

znamená, že obory vzdělání kat. 

H se ukončují po třetím ročníku a 

obory kat. L0 po čtvrtém ročníku 

vzdělávání. Navrhovaná novela 

nařízení vlády č. 211/2010 Sb. 

tento požadavek nemůže sama o 

sobě změnit.      

Navíc kumulace obou zkoušek 

pro získání obou certifikátů 

(maturita i výuční list) vytváří 

zvýšený tlak na přípravu v 

krátkém zkušebním období. Obě 

zkoušky jsou centrálně řízeny a i 

jejich vyhodnocení je centrálně 

podporováno, což zvyšuje jejich 

náročnost a objektivitu. Při 

organizaci závěrečných zkoušek 

není možné vyloučit případný 

překryv termínů.  

Oddálením závěrečné zkoušky po 

ukončení odborného výcviku 

oborů kat. H o jeden školní rok 

může dojít k ztrátě vědomostí či 

návyků potřebných pro 

závěrečnou zkoušku s ohledem na 

to, že žák se bude připravovat 

primárně na maturitní zkoušku. Je 

třeba také zdůraznit, že neúspěch 

u závěrečné zkoušky nemá žádné 

právní následky, protože 

neúspěšnou závěrečnou zkoušku 

nebude možné považovat za 

důvod k ukončení vzdělávání 

žáka v dalším školním roce, ani 

nepůjde tedy o podmínku 

připuštění k maturitní zkoušce. 

oborů do praxe 

(financování, 

statistika, apod.). 
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2. Přizpůsobování ŠVP konání závěrečné zkoušky po 3. ročníku má špatný dopad na 

kontinuitu výuky – obsah učiva nelze rozdělit na "učební " během prvních tří let a 

"maturitní nástavbu" během 4. ročníku. Dochází ke zpřetrhání významových vazeb a 

roztříštění učiva s dopadem na srozumitelnost a efektivitu výuky. A to především ve 4. 

ročníku, kde se obtížně navazuje na ukončené výstupy ročníků předchozích. 

 

3. V závěrečné zprávě se uvádí: 

Zaměstnavatelé si nejsou často jisti, zda absolventi oborů L0 disponují dostatečnými 

dovednostmi pro příslušná povolání. Z tohoto pohledu by bylo vhodné na výuční list nebo 

maturitní vysvědčení vypsat profesní kvalifikace, které absolvent ovládá. 

 

 

 

4. Nelze reálně očekávat, že žák, který během čtyř let absolvuje jak JZZ, tak MZ, bude 

lépe připraven. Není možné, aby zvládl praktické práce v takovém rozsahu, jako při studiu 

klasického tříletého oboru a zároveň byl po stránce teoretické tak připraven, jako u 

klasického maturitního oboru L. Pokud jde jenom o to získat za kratší dobu dvě 

vysvědčení, tak to je určitě ekonomicky výhodné, ale jednoznačně na základě snížení 

kvality. Pokud by studium bylo celkem rozloženo na pět let, tak by vše bylo naprosto v 

pořádku. 

 

5. Pokud bude tento model výuky L + H schválen, tak lze očekávat. že se bude většina 

žáků hlásit na obory L a ubude počet žáků, kteří se hlásí na obory H. Jednoznačně bude 

méně žáků, kteří budou absolvovat klasické tříleté učební obory. Pro firmy to bude 

znamenat úbytek kvalitně připravených řemeslníků. To pro firmy určitě není dobrá zpráva, 

pokud už nyní někdy tvrdí, že absolventi klasických tříletých oborů nejsou dobře 

připraveni na praxi. Situace po zavedení modelu L + H bude pouze a jenom horší. 

 

Z uvedených důvodů se tato 

varianta ukončování 

navrhovaných dvojic oborů jeví 

jako nevýhodnější, její uplatnění 

by navíc vyžadovalo změnu 

školského zákona (ale jen pro 

tento případ ukončování 

závěrečnou zkouškou po 4. 

ročníku vzdělávání v 

komplementárních oborech kat. 

H, což by v praxi mohlo činit 

minimálně výkladové potíže). 

Tato varianta ani nebyla z důvodů 

právního postavení obou zkoušek 

pokusně ověřována. 

 

Pokusné ověřování u uvedených 

oborů vzdělání prokázalo, že to 

není problém, jak se uvádí a 

vyplývá to i ze zpráv středních 

škol, které se ověřování účastnily.   

 

Navrhované propojení (zatím) 

neodpovídá zákonnému vymezení 

postavení oborů vzdělání a 

profesních kvalifikací v obou 

dotčených zákonech.  

 

 

Pokusné ověřování prokázalo 

opak.  

 

 

 

 

Tento předpoklad nebyl 

v pokusném ověřování 

problémem. 
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6. Není pravda, že novela nemá vliv na finance, neboť naroste počet tříd, které budou 

konat ZUZ v daném roce ve škole (stávající H + nové L0), tedy i počet hodin 

vykazovaných předsedy zkušebních komisí a zvýší se množství a cena materiálu pro 

praktickou ZUZ. 

 

7. Na konstatování v závěrečné zprávě: 

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" lze pouze poznamenat, že záchranný mechanismus již dávno reálně 

existuje a funguje. Žáci, kteří nezvládají učivo v maturitním oboru, přestoupí v rámci 

jedné školy na příbuzný učební obor.  

Pokud jde o „dvojí“ kvalifikaci za čtyři roky, tak je to jenom „honba za získáním papírů“ 

při naprosté rezignaci na kvalitu vzdělání. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Za naprosto nerealistické považujeme také úvahy o následné možné aplikaci tohoto 

modelu pro obory skupiny M. 

 

 

Pokusné ověřování prokázalo, že 

to je v rámci ekonomického 

zajištění oboru L0 možné.  

S ohledem na skutečnost, že jak 

maturitní zkouška, tak závěrečná 

zkouška jsou centrálně zadávány 

v zájmu udržení jednotné úrovně 

kvality výstupů a objektivity 

těchto zkoušek jeví jako 

nepatřičné konstatování, že jde o 

rezignaci na kvalitu vzdělání 

v případech, kdy žáci tyto 

zkoušky vykonají v souladu 

s právními předpisy a dalšími 

zákonnými požadavky.    

 

Ano – viz důvodová zpráva. 

Jedinou uvažovanou výjimkou se 

po uskutečněném ověření může 

stát obor Praktická sestra, pokud 

bude k dispozici odpovídající 

komplementární obor vzdělání 

s výučním listem.   

 

 

 

 Připomínky zásadní – stanovisko Asociace energetického a elektrotechnického 

vzdělávání (připojeno také v příloze) :  

1. V návrhu pro přílohu č. 1, kde se v oddíle D za část D5 vkládá nová část D6, 

navrhujme tyto úpravy:   

Rozšířit přílohu takto:  

26 

26-41-L/01 

Mechanik 

elektrotechnik 

12 8  3, 22 26-51-H/01 Elektrikář 

Neakceptováno. 

Nově navrhovaná dvojice oborů  

26-41-L/01 Mechanik 

elektrotechnik a 26-51-H/02 

Elektrikář – silnoproud 

neprošla pokusným ověřováním. 

Bude začleněna do další etapy 

ověřování a v případě kladného 

vyhodnocení bude začleněna do 

příští novely nařízení vlády.   
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Uvedené oborové spojení je předmětem ověřování v pokusném ověřování. Obory jsou 

stejné oborové skupiny „26“ a mají v podstatě shodné výukové zaměření v rámci 

elektrotechnických předmětů a odborného výcviku.   

Zásadní připomínka 

26 

26-41-L/01 

Mechanik 

elektrotechnik 

12 8  3, 22 
26-52-H/01 Elektromechanik pro 

zařízení a přístroje 

26 

26-41-L/01 

Mechanik 

elektrotechnik 

12 7 19 
26-51-H/02 Elektrikář – 

silnoproud 

 2. Nezavádět možnost souběhu v tomto oborovém uskupení: 

 

 

 

 

 

 

 

Přestože byl tento souběh oborů zařazen do pokusného ověřování, nejsme přesvědčeni, že 

souběh dvou oborových skupin s rozdílným základem výuky odborných předmětů a 

odborného výcviku zachová potřebou kvalitu výstupu pro učební obor Elektrikář 

silnoproud, případně jiné zaměření oboru Elektrikář. Nastavením ŠVP lze dosáhnout 

pomocí různých úprav v rozsahu vyučovaných předmětů, ale vždy to bude na úkor 

kompetencí k některému profesnímu zaměření. Jako vhodný model zde vidíme možnost 

zkrácené formy studia v oboru Elektrikář po zakončení oboru L0. Příprava na pozici 

Mechanika probíhá na zcela jiných zařízeních než těch, která jsou vhodná pro obor 

Elektrikář – silnoproud. 

Zásadní připomínka. 

39 

39-41-L/02 

Mechanik 

instalatérských a 

elektrotechnických 

zařízení 

12 7 19 

26-51-H/02 

Elektrikář – 

silnoproud 

Akceptováno.  

 3. Školy, které budou realizovat tento možný souběh získání středního vzdělání s 

výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou ve čtyřletém cyklu oboru L0 

musí mít v rejstříku škol zapsány oba návazné obory vzdělání podle přílohy D6). 

Zásadní připomínka. 

Akceptováno již dříve. Tento 

požadavek je nezbytným 

předpokladem již pro probíhající 

pokusné ověřování a bude i 

nadále vyžadován.   
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 Vyjadřujeme obavu plošného zavádění, resp. podání žádostí, o obory podle přílohy D6). 

To může vést ke ztrátě kvality odborného vzdělávání. Povolení zavedení oborů do škol 

podle přílohy D6), mimo školy zařazené do pokusného ověřování, doporučujeme po 

provedení auditů personálního a materiálního zajištění výuky a po doložení oprávněného 

zájmu zaměstnavatelů. 

Doporučující připomínka 

Plošné zavádění této organizace 

vzdělávání není uvažováno.  
 

 Zároveň upozorňujeme: 

a) na faktickou chybu, kterou je nutné opravit. V dokumentu ma_KORNBJZDF3D2 

u oboru Mechanik seřizovač je uveden učební obor elektrotechnický 26-52-H/01 

Elektromechanik pro zařízení a přístroje, totéž je v dokumentu ria_KORNBJZDF3D2 

b) nutnost řádné diskuse k oborové návaznosti oborů vzdělání L0 a H tak, jak je 

uvedeno v části A, odst. 2 Konkrétních připomínek i u dalších oborů; z našich diskusí i s 

odbornou veřejností, zaznívají názory, že nejsou zcela kompatibilní například obory 39-

41-L/01 Autotronik a 26-57-H/01 Autoelektrikář atd. 

Doporučující připomínka 

 

Všechny uvedené obory 

vzdělávání prošly pokusným 

ověřováním. 

 

Asociace malých 

a středních 

podniků a 

živnostníků 

 
Kontaktní osobou 

pro vypořádání 

připomínek je 

JUDr. Věroslav 

Sobotka 734 302 

000 

sobotka@amsp.cz, 

amsp@amsp.cz 

Navrhujeme zařadit možnost rozšíření pokusného ověřování kombinace maturitního 

oboru s vyučením po 3. ročníku studia v následujících oborech: 

36-47-M/01 Stavebnictví (se zaměřením na přípravu a realizaci staveb, ne projekci) a 

možnost realizovat v rámci rozšířené praxe i jednotnou závěrečnou zkoušku u studijních 

oborů zakončených výučním listem v oboru 36-66-H/01 Montér suchých staveb ve 3. 

ročníku studia obdobně jako je tomu u vybraných oborů M. 

Odůvodnění: 

Současný stav na trhu práce ve výše uvedených oborech ukazuje, že tyto pozice nejsou 

dostatečně obsazené a je třeba podpořit zájem o ně. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Neakceptováno.  

Před zařazením do novely NV č. 

211/2010 Sb. bude vhodnost 

navrhovaných dvojic oborů 

vzdělání nejprve ověřena 

v pokusném ověřování.     

 

 Připomínka nad rámec návrhu týkající se stanovení maximálního počtu žáků na 

učitele odborného výcviku (UOV) ze strany Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR 

(SPS): 

Má-li být splněn odstavec 5 §3 zákona č.  561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je 

nezbytné, aby do předkládané novely nařízení vlády č. 211/2010 zapracovány následující 

úpravy maximálního počtu žáků na učitele odborného výcviku v níže uvedených tříletých 

učebních oborech typu "H": 

- zedník (36-67-H/01) 

- tesař (36-64-H/01) 

- klempíř pro stavební výrobu (23-55-H/01) 

Neakceptováno. Návrh není 

předmětem novely.  
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- pokrývač (36-69-H/01) 

- truhlář (33-56-H/01), pokrývač (36-69-H/01) 

- instalatér (36-52-H/01). 

Nejvyšší počet žáků na učitele OV v 1.roč. 12 žáků (shodné se stávajícím stavem) 

Nejvyšší počet žáků na učitele OV v 2. a 3. roč. 7 žáků (shodné se stávajícím stavem u 

oboru tesař a instalatér). 

V případě, že ve skupině jsou žáci s podpůrnými opatřeními, nebo žáci více národností, 

nebo se výuka provádí na samostatných obráběcích centrech a je prováděna na 

konkrétních zakázkách se maximální počet žáků na učitele OV sníží o dva. 

 

Stručné zdůvodnění: 

 

Při práci na zakázkách učitel OV své žáky vozí na stavby (jedno z mnoha specifik stavební 

výroby - za výrobkem, chcete-li stavbou se musí dojíždět). Řidičské oprávnění na osobní 

automobil skupiny B opravňuje převážet maximálně 8 osob. Při vyšším počtu žáků musí 

mít UOV řidičské oprávnění na řízení autobusu. S tím je spojený režim dalšího profesního 

vzdělávání těchto řidičů. Stávající stav 12 žáků ve druhém a třetím ročníku tedy omezuje 

kvalitní přípravu u nedílenských (stavebních) oborů.  Práce na konkrétní zakázce má pro 

žáky významný pozitivní přínos v poznání řemesla. Zejména v době, kdy firmy mají 

nedostatek práce pro své zaměstnance, musí tuto činnost plně zajistit škola. U oboru 

klempíř - stavební výroba je dvanáct žáků na učitele OV v druhém a třetím ročníku holý 

nesmysl. S oborem tesař jsou úzce spojeny obory pokrývač a klempíř pro stavební výrobu. 

Dojde tedy ke srovnání požadavků u oborů blízkých. V běžné praxi je zájem ze strany žáků 

o kombinaci oborů tesař truhlář. Obor truhlář je s ohledem na strojní vybavení, riziko 

úrazů a přesnost práce z uvedených oborů nejnáročnější. 

Učitel OV je konfrontován s následujícími problémy: 

Jaký počet žáků oboru zedník jsem schopen zvládnout na lešení, které je široké 60 cm 

v šestimetrové výšce, jak je na stavbu dopravím, jak zajistím bezpečnost žáků 

s podpůrnými opatřeními z důvodů různých poruch osobnosti? Kolik žáků oboru klempíř 

jsem schopen bezpečně zvládnout ve výšce třetího nadzemního podlaží, kde na sedlový 

krov se sklonem 40o se provádí pokládka velkoformátové plechové střešní krytiny? Kolika 

žákům oboru truhlář jsem schopen zajistit kvalitní výuku na pětiosém obráběcím centru 

včetně jeho údržby zadání geometrie, přiřazení nástrojů, upnutí obrobku, atp. 

 

1) Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR považuje SPS považuje tříleté učební obory typu 

"H klempíř pro stavební výrobu (23-55-H/01) a truhlář (33-56-H/01) za stavební řemeslné 

obory a nesouhlasí s jejich zařazením do jiných odvětví. 
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2) Rovněž je nutno odstranit nesrovnalosti vzniklé v minulosti týkající se Oboru klempíř 

pro stavební výrobu: 

 

1) Pohled z roviny NSK a NSP: 

Podle Národní soustavy kvalifikací (http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-611-

Klempir_stavebni) je stavební klempíř zařazen takto: 

 

Klempíř stavební (kód: 36-053-H) 

Kvalifikační standard 

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie  

 

Povolání: Klempíř stavební   

Platnost standardu: od 13.2.2013 do neomezeně  

Kvalifikační úroveň: 3  

 

V Národní soustavě povolání (https://nsp.cz/jednotka-prace/stavebni-klempir) 

jsou uvedena zavádějící fakta: 

STAVEBNÍ KLEMPÍŘ (KÓD 23-55-H / 01): ODBORNÝ SMĚR -STROJÍRENSTVÍ A 

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL 

VE SKUTEČNOSTI JE PŘEVAŽUJÍCÍM SMĚREM STAVEBNICTVÍ. 

2) Pohled z roviny stávajících RVP: 

Obor Klempířské práce ve stavebnictví (kód: 36-55-E/01) je stavebním řemeslným oborem 

Klempíř (kód: 23-55-H/01) je strojírenským oborem. Samotné RVP - klempíř je ve své 

odborné části rozděleno na strojní klempířství a stavební klempířství. Ve skutečnosti toto 

znamená, že pod jeden kód jsou zařazeny dva odlišné obory. 

Přeřazením klempíře pro stavební výrobu ze stavebnictví do strojírenství v nedávné 

minulosti bylo jedním z příčin snížení zájmu o tento obor, zapříčinilo nemožnost 

pokračovat žákům tohoto oboru v nástavbovém maturitním studiu - stavební provoz (36-

44-L/51). Počet žáků na učitele odborného výcviku se ze sedmi zvýšil na dvanáct, což je s 

ohledem na rizikovost prací a bezpečnost práce při výuce neúnosné. 

 

Výše uvedené připomínky jsou zásadní. 

 

Bez připomínek  

Asociace samostatných odborů; Ministerstvo dopravy; Ministerstvo pro místní rozvoj; Ministerstvo zahraničních věcí; Moravskoslezský kraj 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBRJH4LZW)

http://www.mpo.cz/dokument48052.html
http://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace/skupiny-oboru-19
http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=222
https://nsp.cz/jednotka-prace/stavebni-klempir

