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Praha 23. června 2017 

 

Metodické sdělení MŠMT k opatřením ministra školství, mládeže  

a tělovýchovy, kterými se mění rámcové vzdělávací programy  

oborů středního odborného vzdělávání a oborů konzervatoří 

 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává 4 opatření ministra, jimiž se mění 

příslušné rámcové vzdělávací programy oborů středního odborného vzdělávání a oborů 

konzervatoří. Jde o tato opatření:  

1) Opatření č. 1, kterým se mění rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání  

a oborů konzervatoří v oborech vzdělání skupiny 53 Zdravotnictví, 75 Pedagogika, 

učitelství a sociální péče a 82 Umění a užité Umění, které nejsou stanoveny v nařízení 

vlády č. 445/2016 Sb., ve znění nařízení vlády č. 71/2017 Sb. 

2) Opatření č. 2, kterým se mění rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání 

kategorie stupně dosaženého vzdělání M a L0, které jsou stanoveny v nařízení vlády  

č. 445/2016 Sb., ve znění nařízení vlády č. 71/2017 Sb. 

3) Opatření č. 3, kterým se mění rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání 

kategorie stupně dosaženého vzdělání H 

4) Opatření č. 4, kterým se mění rámcové vzdělávací programy oborů vzdělání nástavbového 

studia kategorie stupně dosaženého vzdělání L5, které jsou stanoveny v nařízení vlády  

č. 445/2016 Sb., ve znění nařízení vlády č. 71/2017 Sb. 

 

Úprava rámcových vzdělávacích programů (RVP) pro střední odborné vzdělávání kategorie 

stupně dosaženého vzdělání M, L0, L5 a H a pro obory konzervatoří kategorie stupně 

dosaženého vzdělání M/P navazuje jednak na novelizaci školského zákona ve vztahu 

k vymezení počtu a obsahu zkoušek společné části a profilové části maturitní zkoušky od 

školního roku 2020/2021 (zákon č. 178/2016 Sb.), jednak na vydání nařízení vlády  

č. 445/2016 Sb., kterým se stanoví obory vzdělání, v nichž je matematika zkušebním 

předmětem společné části maturitní zkoušky, ve znění nařízení vlády č. 71/2017 Sb. 

Výše uvedenými právními úpravami je určeno, že od stanoveného školního roku určité 

obory vzdělání s maturitní zkouškou budou mít povinné tři zkoušky společné části 

maturitní zkoušky (MZ), a to český jazyk a literaturu, cizí jazyk a matematiku; naopak 

obory vzdělání, které budou mít povinnost jen dvou zkoušek společné části MZ  

(a to český jazyk a literaturu a cizí jazyk), budou mít povinné tři zkoušky profilové části 

MZ.  

 

Podle nyní platné úpravy je až do školního roku 2019/2020, resp. pro žáky, kteří úspěšně 

ukončí poslední ročník středního vzdělávání do 30. září 2020, počet zkoušek profilové 

části ve všech RVP oborů vzdělání s maturitní zkouškou univerzálně stanoven na „dvě, nebo 

tři povinné zkoušky“ podle rozhodnutí ředitele školy pro příslušný maturitní rok. 
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Postupný náběh povinnosti tří zkoušek společné části MZ je v souladu s příslušnými 

ustanoveními zákona č. 178/2016 Sb. a nařízení vlády č. 445/2016 Sb., ve znění nařízení 

vlády č. 71/2017 Sb., stanoven takto:    

a) od školního roku 2020/2021 pro obory vzdělání skupin oborů 79 Obecná příprava  

a 78 Obecně odborná příprava (tj. gymnázia a lycea) – týká se žáků, kteří poslední 

ročník středního vzdělávání ukončí po 30. září 2020 a prvním možným řádným 

termínem pro ně bude jaro 2021; 

b) od školního roku 2021/2022 pro ostatní obory vzdělání (s výjimkou pro skupiny 

oborů 53 Zdravotnictví, 82 Umění a užité Umění a také oborů vzdělání kategorie 

dosaženého stupně vzdělání M a L5 Sociální činnost) – týká se žáků, kteří 

poslední ročník středního vzdělávání ukončí po 30. září 2021 a prvním možným 

řádným termínem pro ně bude jaro 2022. 
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Jaké konkrétní změny přinášejí úpravy RVP příslušných oborů vzdělání  

ve školní praxi 

1 Opatření č. 1, kterým se mění rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání  

a oborů konzervatoří v oborech vzdělání skupiny 53 Zdravotnictví, 75 Pedagogika, učitelství 

a sociální péče a 82 Umění a užité Umění, které nejsou stanoveny v nařízení vlády  

č. 445/2016 Sb., ve znění nařízení vlády č. 71/2017 Sb. 

1.1 Od školního roku 2020/2021 (tj. od jarního zkušebního období 2021) budou mít žáci 

vyjmenovaných oborů vzdělání povinně stanoveny tři zkoušky profilové části MZ (do té doby 

může ředitel školy rozhodnout, zda dvě, nebo tři povinné zkoušky); jde o tyto obory vzdělání: 

a) Kategorie stupně dosaženého vzdělání M (P) 

1. 53-41-M/01 Zdravotnický asistent 

2. 53-41-M/02 Nutriční asistent 

3. 53-43-M/01 Laboratorní asistent 

4. 53-44-M/01 Ortoticko-protetický technik 

5. 53-44-M/03 Asistent zubního technika 

6. 75-41-M/01 Sociální činnost 

7. 82-41-M/01  Užitá malba  

8. 82-41-M/02  Užitá fotografie a média 

9. 82-41-M/03  Scénická a výstavní tvorba 

10. 82-41-M/04  Průmyslový design 

11. 82-41-M/05  Grafický design  

12. 82-41-M/06  Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů 

13. 82-41-M/07  Modelářství a návrhářství oděvů 

14. 82-41-M/08  Tvorba hraček a herních předmětů 

15. 82-41-M/09  Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků 

16. 82-41-M/10  Řezbářství 

17. 82-41-M/11  Design interiéru 

18. 82-41-M/12  Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu 

19. 82-41-M/13  Výtvarné zpracování skla a světelných objektů 

20. 82-41-M/14  Textilní výtvarnictví 

21. 82-41-M/15  Tvorba a vzorování bižuterie 

22. 82-41-M/16  Kamenosochařství 

23. 82-41-M/17  Multimediální tvorba 

24. 82-41-M/18  Uměleckořemeslná stavba varhan 

25. 82-42-M/01  Konzervátorství a restaurátorství  

26. 82-44-M/02  Ladění klavírů a příbuzných nástrojů 

27. 82-44-M (P)/01 Hudba 

28. 82-45-M (P)/01 Zpěv 

29. 82-46-M (P)/01 Tanec 

30. 82-46-M (P)/02 Současný tanec 

31. 82-47-M (P)/01 Hudebně dramatické umění 

b) Kategorie stupně dosaženého vzdělání L0  

 

1. 82-48-L/01   Starožitník 

2. 82-51-L/01   Uměleckořemeslné zpracování kovů 

3. 82-51-L/02   Uměleckořemeslné zpracování dřeva 

4. 82-51-L/03   Uměleckořemeslné zpracování textilu 

5. 82-51-L/04   Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky 

6. 82-51-L/05   Uměleckořemeslné zpracování skla 

7. 82-51-L/06   Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů 
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c) Kategorie stupně dosaženého vzdělání L5  

1. 53-41-L/51  Zdravotnický asistent 

2. 75-41-L/51  Sociální činnost 

3. 82-51-L/51  Umělecké řemeslné práce 

 

1.2 Žáci výše uvedených 41 oborů vzdělání konají od školního roku 2020/2021 (tj. od jarního 

zkušebního období 2021) i nadále pouze dvě povinné zkoušky společné části MZ, a to z českého 

jazyka literatury a z cizího jazyka (volba matematiky již není možná!).  

1.3 Jsou upravena rámcová rozvržení obsahu vzdělávání u oborů vzdělání nástavbového studia  

53-41-L/51 Zdravotnický asistent, 75-41-L/51 Sociální činnost a 82-51-L/51 Umělecké řemeslné 

práce: o 1 týdenní hodinu je navýšen po dobu 2leté denní formy vzdělávání minimální počet 

hodin pro výuku jak českého jazyka (tj. na 3), tak cizího jazyka (tj. na 6). Obsah Volitelně 

vzdělávacích oblastí se stává součástí Disponibilních hodin, jejichž počet je u každého 

konkrétního oboru vzdělání adekvátně upraven. Důvodem změn je posílení výuky povinných 

všeobecně-vzdělávacích zkušebních předmětů společné části maturitní zkoušky.   

1.4 Střední školy poskytující vzdělávání v oborech vzdělání 53-41-L/51 Zdravotnický asistent,  

75-41-L/51 Sociální činnost a 82-51-L/51 Umělecké řemeslné práce uvedou své školní vzdělávací 

programy pro všechny formy vzdělávání ve vztahu k výuce českého jazyka a cizího jazyka do 

souladu s upravenými RVP nejpozději do 1. září 2019. 
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2 Opatření č. 2, kterým se mění rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání 

kategorie stupně dosaženého vzdělání M a L0, které jsou stanoveny v nařízení vlády  

č. 445/2016 Sb., ve znění nařízení vlády č. 71/2017 Sb. 

2.1 Vývoj struktury zkoušek společné části a profilové části MZ u níže uvedených 71 oborů vzdělání 

kategorie M a L0  

a) Kategorie stupně dosaženého vzdělání M 

1. 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí  

2. 16-02-M/01 Průmyslová ekologie  

3. 18-20-M/01 Informační technologie  

4. 21-42-M/01 Geotechnika  

5. 21-43-M/01 Hutnictví  

6. 21-44-M/01 Strojírenská metalurgie  

7. 23-41-M/01 Strojírenství  

8. 23-45-M/01 Dopravní prostředky  

9. 26-41-M/01 Elektrotechnika  

10. 26-45-M/01 Telekomunikace  

11. 28-41-M/01 Technologie celulózy a papíru  

12. 28-44-M/01 Aplikovaná chemie  

13. 28-46-M/01 Technologie silikátů  

14. 29-41-M/01 Technologie potravin  

15. 29-42-M/01 Analýza potravin  

16. 31-41-M/01 Textilnictví  

17. 31-43-M/01 Oděvnictví 

18. 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 

19. 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba 

20. 33-43-M/01 Výroba hudebních nástrojů 

21. 34-41-M/01 Polygrafie  

22. 34-42-M/01 Obalová technika  

23. 36-43-M/01 Stavební materiály  

24. 36-45-M/01 Technická zařízení budov  

25. 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí  

26. 36-47-M/01 Stavebnictví 

27. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy  

28. 37-42-M/01 Logistické a finanční služby  

29. 39-08-M/01 Požární ochrana  

30. 41-04-M/01 Rostlinolékařství   

31. 41-41-M/01 Agropodnikání 

32. 41-42-M/01 Vinohradnictví 

33. 41-43-M/01 Rybářství 

34. 41-43-M/02 Chovatelství 

35. 41-44-M/01 Zahradnictví 

36. 41-45-M/01 Mechanizace a služby  

37. 41-46-M/01 Lesnictví  

38. 43-41-M/01 Veterinářství 

39. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání  

40. 63-41-M/02 Obchodní akademie  

41. 65-42-M/01 Hotelnictví  

42. 65-42-M/02 Cestovní ruch 

43. 66-43-M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti 

44. 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost 

45. 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

46. 69-42-M/01 Oční optik 

47. 72-41-M/01 Informační služby 
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48. 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 

49. 75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství 

b) Kategorie stupně dosaženého vzdělání L0 

1. 21-43-L/01 Hutník operátor   

2. 21-44-L/01 Technik modelových zařízení   

3. 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 

4. 23-45-L/01 Mechanik seřizovač   

5. 23-45-L/02 Letecký mechanik   

6. 23-62-L/01 Optik   

7. 23-69-L/01 Technik-puškař   

8. 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik   

9. 28-42-L/01 Chemik-operátor   

10. 31-43-L/01 Oděvní technik 

11. 33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby  

12. 34-52-L/01 Tiskař na polygrafických strojích  

13. 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média 

14. 34-56-L/01 Fotograf  

15. 34-57-L/01 Technik dokončovacího zpracování tiskovin  

16. 39-41-L/01 Autotronik   

17. 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 

18. 41-43-L/01 Chovatel cizokrajných zvířat 

19. 65-41-L/01 Gastronomie 

20. 66-41-L/01 Obchodník    

21. 69-41-L/01 Kosmetické služby 

22. 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční 

 

2.1.1 Pro žáky, kteří úspěšně ukončí poslední ročník středního vzdělávání do 30. září 2020, je dle 

školského zákona a RVP počet zkoušek profilové části stanoven na „dvě, nebo tři povinné 

zkoušky“ podle rozhodnutí ředitele školy pro příslušný maturitní rok. 

2.1.2 Pro žáky, kteří úspěšně ukončí poslední ročník středního vzdělávání v období od 1. října 

2020 do 30. září 2021, platí, že ve společné části MZ konají dvě povinné zkoušky (český 

jazyk a literaturu a cizí jazyk; volba matematiky již není možná!) a v profilové části MZ 

konají tři povinné zkoušky. 

2.1.3 Pro žáky, kteří úspěšně ukončí poslední ročník středního vzdělávání po 30. září 2021, platí, že 

ve společné části MZ konají tři povinné zkoušky (český jazyk a literaturu, cizí jazyk  

a matematiku) a v profilové části MZ konají dvě, nebo tři povinné zkoušky podle rozhodnutí 

ředitele školy pro příslušný maturitní rok. 

2.2 Došlo k úpravě rámcových rozvržení obsahu vzdělávání pro vzdělávací oblast Matematické 

vzdělávání u níže uvedených 27 oborů vzdělání; minimální dotace výuky matematiky po dobu 

4letého vzdělávání (vztaženo k denní formě) byla navýšena v týdenním přepočtu na 10 hodin;  

jde o tyto obory vzdělání:    

a) Kategorie stupně dosaženého vzdělání M  

1. 31-41-M/01 Textilnictví  

2. 31-43-M/01 Oděvnictví 

3. 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 

4. 33-43-M/01 Výroba hudebních nástrojů 

5. 41-04-M/01 Rostlinolékařství  

6. 41-42-M/01 Vinohradnictví 

7. 41-43-M/01 Rybářství 

8. 41-43-M/02 Chovatelství 

9. 41-44-M/01 Zahradnictví 
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10. 43-41-M/01 Veterinářství 

11. 66-43-M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti 

12. 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost 

13. 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

14. 69-42-M/01 Oční optik 

15. 72-41-M/01 Informační služby 

16. 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 

17. 75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství (dálková forma vzdělávání) 

 

b) Kategorie stupně dosaženého vzdělání L0 

 

1. 31-43-L/01 Oděvní technik 

2. 34-52-L/01 Tiskař na polygrafických strojích  

3. 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média 

4. 34-56-L/01 Fotograf  

5. 34-57-L/01 Technik dokončovacího zpracování tiskovin  

6. 41-43-L/01 Chovatel cizokrajných zvířat 

7. 65-41-L/01 Gastronomie 

8. 66-41-L/01 Obchodník    

9. 69-41-L/01 Kosmetické služby 

10. 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční 

2.3 Střední školy poskytující vzdělávání v dotčených oborech vzdělání uvedou své školní vzdělávací 

programy pro všechny formy vzdělávání ve vztahu k výuce matematiky do souladu s upravenými 

RVP nejpozději do 1. září 2018.  

2.4 Pokud škola upraví svůj ŠVP ve vztahu k počtu hodin matematiky až počínaje školním rokem 

2018/2019, musí být garantováno, že všichni žáci, kteří budou konat povinnou zkoušku 

z matematiky společné části MZ od školního roku 2021/2022, absolvují po dobu svého 

vzdělávacího cyklu požadovanou min. 10hodinovou výuku matematiky.  
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3 Opatření č. 3, kterým se mění rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání  

kategorie stupně dosaženého vzdělání H 

3.1 Došlo k úpravě rámcových rozvržení obsahu vzdělávání pro vzdělávací oblast Matematické 

vzdělávání u níže uvedených 44 oborů vzdělání; minimální dotace výuky matematiky po dobu 

3letého vzdělávání (vztaženo k denní formě) byla u nich navýšena v týdenním přepočtu  

na 4 hodiny.  

U všech oborů vzdělání s výučním listem kategorie H tak bude zajištěna minimálně 4hodinová 

týdenní dotace výuky matematiky, jednak aby byla posílena všeobecná složka vzdělávání 

zaměřená na žádoucí matematickou gramotnost, jednak aby žáci, kteří budou dále pokračovat 

v nástavbovém studiu, měli garantovanou kvantitu výuky matematiky potřebnou pro konání 

povinné maturitní zkoušky z matematiky. 

Navýšení hodin matematiky se týká těchto oborů vzdělání:    

 

1. 28-52-H/01  Chemik 

2. 28-57-H/01  Výrobce a dekoratér keramiky 

3. 28-58-H/01  Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla    

4. 28-63-H/01  Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů   

5. 29-51-H/01  Výrobce potravin   

6. 29-53-H/01  Pekař    

7. 29-54-H/01  Cukrář   

8. 29-56-H/01  Řezník – uzenář  

9. 31-57-H/01  Výrobce textilií   

10. 31-58-H/01  Krejčí   

11. 31-62-H/01  Výrobce pokrývek hlavy  

12. 32-52-H/01  Výrobce kožedělného zboží   

13. 32-54-H/01  Výrobce obuvi  

14. 33-54-H/01  Mechanik hudebních nástrojů   

15. 33-54-H/02  Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů   

16. 33-56-H/01  Truhlář 

17. 33-59-H/01  Čalouník  

18. 37-52-H/01  Železničář  

19. 41-51-H/01  Zemědělec – farmář       

20. 41-51-H/02  Včelař    

21. 41-52-H/01  Zahradník        

22. 41-53-H/01  Rybář    

23. 41-53-H/02  Jezdec a chovatel koní  

24. 41-54-H/01  Podkovář a zemědělský kovář     

25. 41-55-H/01  Opravář zemědělských strojů  

26. 41-56-H/01  Lesní mechanizátor   

27. 41-56-H/02  Opravář lesnických strojů   

28. 41-57-H/01  Zpracovatel dřeva      

29. 53-41-H/01  Ošetřovatel  

30. 65-51-H/01  Kuchař – číšník        

31. 66-51-H/01  Prodavač  

32. 66-52-H/01  Aranžér     

33. 66-53-H/01  Operátor skladování      

34. 69-51-H/01  Kadeřník      

35. 69-53-H/01  Rekondiční a sportovní masér     

36. 82-51-H/01  Umělecký kovář a zámečník, pasíř   

37. 82-51-H/02  Umělecký truhlář a řezbář  

38. 82-51-H/03  Zlatník a klenotník  

39. 82-51-H/04  Umělecký keramik    

40. 82-51-H/05  Vlásenkář a maskér   

http://zpd.nuov.cz/RVP/H/RVP%203354H01%20Mechanik%20hudebnich%20nastroju.pdf
http://zpd.nuov.cz/RVP/H/RVP%203354H02%20Mechanik%20dechovych%20a%20bicich%20hudebnich%20nastroju.pdf
http://zpd.nuov.cz/RVP/H/RVP%203356H01%20Truhlar.pdf
http://zpd.nuov.cz/RVP/H/RVP%203752H01%20Zeleznicar.pdf
http://zpd.nuov.cz/RVP/H/RVP%204151H01%20Zemedelec%20farmar.pdf
http://zpd.nuov.cz/RVP/H/RVP%204151H02%20Vcelar.pdf
http://zpd.nuov.cz/RVP/H/RVP%204152H01%20Zahradnik.pdf
http://zpd.nuov.cz/RVP/H/RVP%204153H01%20Rybar.pdf
http://zpd.nuov.cz/RVP/H/RVP%204153H02%20Jezdec%20a%20chovatel%20koni.pdf
http://zpd.nuov.cz/RVP_3_vlna/RVP%204154H01%20Podkovar%20a%20zemedelsky%20kovar.pdf
http://zpd.nuov.cz/RVP/H/RVP%204155H01%20Opravar%20zemedelskych%20stroju.pdf
http://zpd.nuov.cz/RVP/H/RVP%204156H01%20Lesni%20mechanizator.pdf
http://zpd.nuov.cz/RVP_3_vlna/RVP%204156H02%20Opravar%20lesnickych%20stroju.pdf
http://zpd.nuov.cz/RVP/H/RVP%204157H01%20Zpracovatel%20dreva.pdf
http://zpd.nuov.cz/RVP/H/RVP%205341H01%20Osetrovatel.pdf
http://zpd.nuov.cz/RVP/H/RVP%206551H01%20Kuchar%20cisnik.pdf
http://zpd.nuov.cz/RVP/H/RVP%206651H01%20Prodavac.pdf
http://zpd.nuov.cz/RVP/H/RVP%206652H01%20Aranzer.pdf
http://zpd.nuov.cz/RVP/H/RVP%206653H01%20Operator%20skladovani.pdf
http://zpd.nuov.cz/RVP/H/RVP%206951H01%20Kadernik.pdf
http://zpd.nuov.cz/RVP/H/RVP%206953H01%20Rekondicni%20a%20sportovni%20maser.pdf
http://zpd.nuov.cz/RVP_3_vlna/RVP%208251H01%20Umelecky%20kovar%20a%20zamecnik_%20pasir.pdf
http://zpd.nuov.cz/RVP/H/RVP%208251H02%20Umelecky%20truhlar%20a%20rezbar.pdf
http://zpd.nuov.cz/RVP/H/RVP%208251H03%20Zlatnik%20a%20klenotnik.pdf
http://zpd.nuov.cz/RVP/H/RVP%208251H04%20Umelecky%20keramik.pdf
http://zpd.nuov.cz/RVP/H/RVP%208251H05%20Vlasenkar%20a%20masker.pdf
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41. 82-51-H/06  Umělecký štukatér   

42. 82-51-H/07  Umělecký pozlacovač   

43. 82-51-H/08  Umělecký sklenář   

44. 82-51-H/09  Umělecký rytec  

 

3.2 Střední školy poskytující vzdělávání ve výše uvedených 44 oborech vzdělání uvedou své školní 

vzdělávací programy pro všechny formy vzdělávání do souladu s upravenými RVP nejpozději do 

1. září 2018.  

3.3 Pokud škola upraví svůj ŠVP ve vztahu k počtu hodin matematiky až počínaje školním rokem 

2018/2019, musí být garantováno, že všichni žáci, kteří mají ukončit 3letý obor vzdělání 

závěrečnou zkouškou s výučním listem do 31. srpna 2020 a v případném navazujícím 

nástavbovém studiu od 1. září 2020 budou konat povinnou zkoušku z matematiky společné části 

MZ od školního roku 2021/2022, absolvují po dobu svého vzdělávání v oboru kategorie H 

požadovanou min. 4hodinovou výuku matematiky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zpd.nuov.cz/RVP/H/RVP%208251H06%20Umelecky%20stukater.pdf
http://zpd.nuov.cz/RVP/H/RVP%208251H07%20Umelecky%20pozlacovac.pdf
http://zpd.nuov.cz/RVP/H/RVP%208251H08%20Umelecky%20sklenar.pdf
http://zpd.nuov.cz/RVP_3_vlna/RVP%208251H09%20Umelecky%20rytec.pdf
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4 Opatření č. 4, kterým se mění rámcové vzdělávací programy oborů vzdělání nástavbového 

studia kategorie stupně dosaženého vzdělání L5, které jsou stanoveny v nařízení vlády  

č. 445/2016 Sb., ve znění nařízení vlády č. 71/2017 Sb. 

4.1 Vývoj struktury zkoušek společné části a profilové části MZ u níže uvedených 33 oborů vzdělání 

kategorie L5  

1.   21-43-L/51  Hutník operátor  

2.   21-44-L/51  Technik modelových zařízení   

3.   23-43-L/51  Provozní technika   

4.   23-44-L/51  Mechanik strojů a zařízení   

5.   23-45-L/51  Mechanik seřizovač 

6.   23-62-L/51  Optik   

7.   23-69-L/51  Technik-puškař    

8.   26-41-L/51  Mechanik elektrotechnik 

9.   26-41-L/52  Provozní elektrotechnika   

10. 26-45-L/51  Telekomunikace 

11. 28-42-L/51  Chemik operátor   

12. 28-45-L/51  Sklářský a keramický průmysl 

13. 29-41-L/51  Technologie potravin 

14. 31-41-L/51  Textilnictví 

15. 31-43-L/51  Oděvnictví 

16. 33-42-L/51  Nábytkářská a dřevařská výroba 

17. 34-41-L/51  Polygrafický průmysl 

18. 34-56-L/51  Fotograf  

19. 36-44-L/51  Stavební provoz  

20. 36-45-L/52  Technik plynových zařízení a tepelných soustav   

21. 37-42-L/51  Logistické a finanční služby   

22. 39-41-L/51  Autotronik 

23. 41-43-L/51  Rybářství   

24. 41-43-L/52  Trenérství dostihových a sportovních koní 

25. 41-44-L/51  Zahradnictví  

26. 41-45-L/51  Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství 

27. 64-41-L/51  Podnikání 

28. 65-41-L/51  Gastronomie  

29. 66-41-L/51  Obchodník  

30. 66-42-L/51  Propagace 

31. 68-42-L/51  Bezpečnostní služby 

32. 69-41-L/51  Masér sportovní a rekondiční  

33. 69-41-L/52  Vlasová kosmetika 

 

4.1.1 Pro žáky, kteří úspěšně ukončí poslední ročník středního vzdělávání do 30. září 2020, je dle 

školského zákona a RVP počet zkoušek profilové části stanoven na „dvě, nebo tři povinné 

zkoušky“ podle rozhodnutí ředitele školy pro příslušný maturitní rok. 

4.1.2 Pro žáky, kteří úspěšně ukončí poslední ročník středního vzdělávání v období od 1. října 

2020 do 30. září 2021, platí, že ve společné části MZ konají dvě povinné zkoušky (český 

jazyk a literaturu a cizí jazyk; volba matematiky již není možná!) a v profilové části MZ 

konají tři povinné zkoušky. 

4.1.3 Pro žáky, kteří úspěšně ukončí poslední ročník středního vzdělávání po 30. září 2021, platí, že 

ve společné části MZ konají tři povinné zkoušky (český jazyk a literaturu, cizí jazyk  

a matematiku) a v profilové části MZ konají dvě, nebo tři povinné zkoušky podle rozhodnutí 

ředitele školy pro příslušný maturitní rok. 
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4.2 Došlo k úpravě rámcových rozvržení obsahu vzdělávání pro vzdělávací oblast Matematické 

vzdělávání a Jazykové vzdělávání u výše uvedených oborů vzdělání; minimální dotace výuky 

matematiky a cizího jazyka po dobu 2letého vzdělávání (vztaženo k denní formě) byla 

stanovena v týdenním přepočtu shodně na 6 hodin (výjimkou je obor 23-69-L/51 Technik- 

-puškař), minimální dotace výuky českého jazyka jsou 3 hodiny. Obsah Volitelně vzdělávacích 

oblastí se stává součástí Disponibilních hodin, jejichž počet je u každého konkrétního oboru 

vzdělání adekvátně upraven. 

Žáci nástavbového studia tak mají garantovanou kvantitu výuky matematiky, cizího jazyka  

a českého jazyka a literatury potřebnou pro konání povinné maturitní zkoušky ze tří zkušebních 

předmětů. 

4.3 Střední školy poskytující vzdělávání v dotčených oborech nástavbového studia uvedou své školní 

vzdělávací programy pro všechny formy vzdělávání ve vztahu k výuce matematiky, cizího jazyka 

a českého jazyka do souladu s upravenými RVP nejpozději do 1. září 2019. 

 

oddělení všeobecného vzdělávání MŠMT 

 

Kontakty pro případné dotazy: 

Mgr. Štěpánka Thérová, stepanka.therova@msmt.cz, tel. 234 811 646 

Mgr. Petra Pátková, petra.patkova@msmt.cz, tel. 234 811 494 

 

 

mailto:stepanka.therova@msmt.cz
mailto:petra.patkova@msmt.cz

