
  IV. 

 

Platné znění vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve 

znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 

ČÁST PRVNÍ 

STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

§ 2 

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

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

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

rámcovým vzdělávacím programem talentová zkouška, může být nejnižší počet žáků ve škole 30. Na 

tyto školy se nevztahuje ustanovení odstavce 3.  

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

(4) Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30.  

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

vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků. Při stanovení počtu a velikosti skupin je ředitel 

školy povinen zohlednit:  

a) požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků,  

b) didaktickou a metodickou náročnost předmětu,  

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

d) charakter osvojovaných vědomostí a dovedností,  

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

programem,  

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

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

právním předpisem.1) Výuka se organizuje tak, aby vznikl co nejmenší počet skupin při dodržení zásad 

stanovených v odstavci 5, přičemž je možné využívat i spojování výuky pro žáky více tříd, případně 

ročníků.  

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

nejnižší počet žáků ve skupině v jednom ročníku je 9 a nejvyšší počet žáků ve skupině je 23. Skupina 

může být tvořena žáky z více tříd nebo ročníků. 

(8) Žák, který je žákem oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem 

a střední vzdělání s maturitní zkoušku12), se započítává jako žák příslušného oboru vzdělání 

poskytujícího střední vzdělání s maturitní zkouškou; do celkového počtu žáků školy se započítává 

pouze jednou. 

§ 2a 

Obecná ustanovení o víceoborové třídě 

(1) Třídu, v níž se vzdělávají žáci více oborů vzdělání (dále jen "víceoborová třída"), lze zřídit, 

pouze pokud  
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a) jde o obory vzdělání stejné kategorie dosaženého vzdělání11), stejné formy a délky vzdělávání 

a stejného ročníku,  

b) jde o obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo výučním listem, a  

c) počet žáků v každém z těchto oborů vzdělání je v ročníku dané školy nižší než 17.  

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

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

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

  

§ 2b 

Počet oborů víceoborové třídy 

(1) Víceoborová třída může být složena nejvýše  

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

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

(2) Pro účely víceoborových tříd se obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním 

listem a střední vzdělání s maturitní zkoušku12) považují za obor vzdělání poskytující střední 

vzdělání s maturitní zkouškou. 

 

§ 2c 

Zvláštní pravidla pro obory vzdělání s talentovou zkouškou 

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

vzdělávacím programem talentová zkouška, lze zřídit víceoborovou třídu pouze pro žáky vzdělávající 

se v oboru vzdělání s talentovou zkouškou. Počet oborů vzdělání ve víceoborové třídě podle věty první 

není omezen.  

(2) Odstavec 1 se nevztahuje na  

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

vzdělání H, L nebo M a počet žáků v tomto oboru vzdělání je v daném ročníku a formě vzdělávání 

v dané škole nižší než 17, a  

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

(…) 

§ 4a 

Závěrečná zkouška v oborech vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem a střední 

vzdělání s maturitní zkouškou 

 

Žák oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání 

s maturitní zkouškou12) pokračuje ve vzdělávání, i když nevykonal závěrečnou zkoušku úspěšně.  

(…) 

 § 17a 
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Školní vzdělávací program oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem 

a střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Školní vzdělávání program oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem 

a střední vzdělání s maturitní zkouškou12) obsahuje povinný obsah vzdělávání obou příslušných 

rámcových vzdělávacích programů. 

____________________  

12) Tabulka D6 v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb.  

 

Platné znění vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů, 

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 

§ 3 

Termíny vydávání vysvědčení 

 (1) V posledním vyučovacím dnu období školního vyučování se předává žákům vysvědčení; po 

ukončení prvního pololetí může škola vydat místo vysvědčení výpis z vysvědčení. V závěrečném 

ročníku středního vzdělávání se předává žákům vysvědčení v posledním vyučovacím dnu posledního 

týdne před zahájením společné části maturitní zkoušky nebo před zahájením ústních zkoušek závěrečné 

zkoušky; obdobně se předává vysvědčení žákům v konzervatoři před konáním společné části maturitní 

zkoušky a před konáním ústních zkoušek absolutoria. Žákům třetího ročníku oborů vzdělání 

poskytujících střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou2) se 

předává vysvědčení v posledním vyučovacím dnu posledního týdne před zahájením ústních 

zkoušek závěrečné zkoušky. 

 (2) V případě uvedeném v § 2 odst. 4 se žákům vysvědčení předává neprodleně po doložení 

splnění odborné nebo umělecké praxe nebo sportovní přípravy v předepsaném rozsahu. 

____________________   

2)Tabulka D6 v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání 

v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Platné znění vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších 

předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 

§ 1 

Obsah a forma tiskopisů dokladů o vzdělání 

 (1) Tiskopisy vysvědčení, výučních listů a diplomů o absolutoriu jsou opatřeny šedým 

podtiskem s motivem malého státního znaku a lipových listů na každé straně tiskopisu.  

 (2) Tiskopisy vysvědčení, výučních listů a diplomů pro hodnocení žáků a studentů při dosažení 

základního vzdělání, středního vzdělání, středního vzdělání s výučním listem, středního vzdělání 

s maturitní zkouškou a vyššího odborného vzdělání jsou mimo náležitostí podle odstavce 1 dále opatřeny  

a) vodotiskem s motivy lipových ratolestí,  

b) označením série tiskopisu a alespoň šestimístným číslem tiskopisu a  
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c) místem pro uvedení grafického kódu, které se na příslušných tiskopisech uvádí zkratkou „QR kód“; 

v grafickém kódu je obsaženo vždy jméno, příjmení a datum narození hodnocené osoby, resortní 

identifikátor školy, označení oboru vzdělání, školního roku, klasifikace v povinných předmětech 

a celkové hodnocení.  

 (3) Tiskopisy podle odstavce 2 se vyhotovují na listu, případně dvojlistu formátu 210 x 280 mm 

s přípustnou odchylkou 3 mm. Ostatní tiskopisy podle odstavce 1 se vyhotovují na listu, případně 

dvojlistu formátu 210 x 297 mm s přípustnou odchylkou 3 mm.  

 (4) Místo pro uvedení resortního identifikátoru školy se na příslušných tiskopisech uvádí 

zkratkou „IZO“. Na vysvědčeních o maturitní zkoušce se místo pro uvedení resortního identifikátoru 

právnické osoby, která vykonává činnost školy, uvádí zkratkou „RED IZO“. Místo pro uvedení dosažené 

úrovně kvalifikace podle evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení se uvádí zkratkou „EQF“. 

(5) Na vysvědčení se u oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem 

a střední vzdělání s maturitní zkouškou5) uvádí obor vzdělání s maturitní zkouškou i doplňující 

obor vzdělání s výučním listem. 

____________________   

5) Tabulka D6 v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání 

v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Platné znění vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 

 

ČÁST PRVNÍ  

ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE 

STŘEDNÍ ŠKOLE 

§ 1 

Náležitosti přihlášky ke vzdělávání 

 (1) Součástí přihlášky ke vzdělávání (dále jen "přihláška") jsou tyto doklady nebo jejich ověřené 

kopie, pokud dále není stanoveno jinak,  

a) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, 

nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,  

b) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, 

pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky,  

c) vysvědčení z šestého a sedmého ročníku základní školy, popřípadě ze čtvrtého a pátého ročníku 

základní školy, pokud se uchazeč hlásí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia, 

popřípadě osmiletého gymnázia,  

d) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku, 

pokud se uchazeč hlásí do prvního ročníku osmiletého nebo šestiletého vzdělávacího programu 

konzervatoře,  

e) doklady o získání středního vzdělání s výučním listem, pokud se uchazeč hlásí do nástavbového 

studia,  
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f) doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání, pokud se uchazeč hlásí do zkráceného studia 

pro získání středního vzdělání s výučním listem nebo zkráceného studia pro získání středního vzdělání 

s maturitní zkouškou,  

g) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání1), pokud je podle nařízení vlády o soustavě 

oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání předpokladem přijetí uchazeče ke 

vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání,  

h) doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy 

přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami,  

i) doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou 

školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo  

j) osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo 

rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání 

příslušného stupně vzdělání.  

 (2) Součástí přihlášky nemusí být doklad nebo jeho úředně ověřená kopie uvedený v odstavci 1 

písm. a) až d), pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce za tyto ročníky potvrzena školou, 

ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, případně ukončil nebo ukončí základní 

vzdělávání. Klasifikace v přihlášce ke střednímu vzdělávání, kterou ověřuje škola, potvrzuje škola 

otiskem razítka a podpisem ředitele školy nebo jím pověřeného zaměstnance.  

 (3) Dokladem podle odstavce 1 písm. a) až d) je i výpis z vysvědčení vydaný v pololetí 

posledního ročníku nebo jeho úředně ověřená kopie. Vysvědčení z posledního ročníku se předkládá 

škole při zahájení vzdělávání.  

 (4) Uchazeč, kterému do doby podání přihlášky nebyl vydán doklad uvedený v odstavci 1 písm. 

a) až f), i) a j), předloží tento doklad střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem.  

 (5) Součástí přihlášky jsou dále doklady prokazující plnění kritérií přijímacího řízení 

stanovených ředitelem školy.  

 (6) Uchazeč, který podává pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, uvede na obou 

přihláškách školy, obory vzdělání, popřípadě zaměření školního vzdělávacího programu v tomtéž 

pořadí. Uchazeč, který podává přihlášku do oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání 

s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou3), uvede v přihlášce příslušný obor 

vzdělání s maturitní zkouškou i doplňující obor vzdělání s výučním listem. 

 (7) V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 

2019/2020. 

 

____________________ 

3) Tabulka D6 v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání 

v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 
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