
Nařízení vlády
č. 211/2010 Sb.,
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Mgr. Zdeněk Pracný, MŠMT Praha

? Jaký je obsah nařízení č. 211/2010 Sb.?

? Jaké je praktické využití tohoto nařízení?

? Jaká zdravotní omezení vylučují uchazeče ze studia
příslušného oboru?

? Jaké jsou kategorie stupňů dosaženého vzdělání?

Anotace

V souladu s § 3 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším od-
borném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, stanovuje vláda naří-
zením č. 211/2010 Sb. soustavu oborů vzdělání
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a podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče
ke vzdělávání. Toto nové nařízení vlády nahra-
zuje dosavadní právní úpravu obsaženou v na-
řízení vlády č. 689/2004 Sb. a současně zohled-
ňuje změny v soustavě oborů vzdělání vyvolané
realizací čtvrté, závěrečné etapy kurikulární re-
formy vzdělávací soustavy.

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. nabývá účinnosti
dnem 31. srpna 2010.
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1. Úvod

důvody vzniku
nařízení

V oblasti středního vzdělávání probíhá kurikulární refor-
ma, která spočívá v nahrazování učebních dokumentů,
které byly schvalovány podle dřívějších předpisů, rámco-
vými vzdělávacími programy (dále jen RVP). Vydávání
RVP v oblasti středního vzdělávání bylo zahájeno v roce
2007 a ukončení se předpokládá v roce 2010.

Vydávání RVP je doprovázeno jejich legalizací v nařízení
vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním
a vyšším odborném vzdělávání (dále jen nařízení vlády
č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním,
středním a vyšším odborném vzdělávání).

Toto nařízení vlády se vydáním pěti novel od roku 2004
stalo poměrně nepřehledným, a z těchto důvodů se při-
kročilo k vydání nového nařízení vlády. Doporučily jej
také pracovní skupiny Legislativní rady vlády ČR.

Dalším důvodem vydání nového nařízení vlády bylo
schválení novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělá-
vání (dále jen „školský zákon“) v roce 2009, které umožni-
lo vznik samostatné soustavy oborů vzdělání nástavbo-
vého studia.

Neméně důležitým důvodem vydání nového nařízení vlá-
dy byla potřeba zvýraznit a zpřehlednit soustavu oborů
vzdělání a výrazně oddělit soustavu oborů vzdělání, ke
kterým Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
(dále jen „ministerstvo“) v minulých letech schvalovalo
učební dokumenty a které jsou z důvodů kurikulární refor-
my postupně utlumovány od oborů vzdělání, ke kterým
byly vydány RVP.
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Nové nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání obsa-
huje obory vzdělání v oblastech základního, středního
a vyššího odborného vzdělání včetně oborů speciál-
ního vzdělávání a oborů vzdělání konzervatoří.

Obsahuje obory vzdělání, ke kterým byly v minulých le-
tech schvalovány učební dokumenty v oblastech základní-
ho, středního a vyššího odborného vzdělávání, obory vzdě-
lání v oblastech základního a středního vzdělávání, ke kte-
rým byly vydány rámcové vzdělávací programy, i obory
vyššího odborného vzdělávání, ke kterým byly nově akre-
ditovány vzdělávací programy školského zákona platné-
ho v současné době.

Soustava oborů vzdělání byla připravena odbornými
útvary ministerstva ve spolupráci s Výzkumným ústa-
vem pedagogickým a Národním ústavem odborného
vzdělávání.

Problematiku týkající se onemocnění nebo zdravotních
obtíží pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobi-
losti uchazeče ke vzdělávání připravily odborné útvary
Ministerstva zdravotnictví ČR.

2. Povinnost zpracování
a schválení nařízení

Ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále
jen „školský zákon“) ve znění pozdějších předpisů, vy-
plývá povinnost zpracování a schválení nařízení vlá-
dy o soustavě oborů vzdělání v základním, středním
a vyšším odborném vzdělávání.
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povinnost Povinnost předložit nařízení vlády o soustavě oborů
vzdělání ke schválení vládě ČR vyplývá:

� z ustanovení § 3 odst. 5 školského zákona, které obsa-
huje, že vláda stanoví nařízením soustavu oborů
vzdělání v základním, středním a vyšším odborném
vzdělávání a podmínky zdravotní způsobilosti ucha-
zeče ke vzdělávání,

� z ustanovení § 58 odst. 5 školského zákona, který ob-
sahuje stanovení oborů vzdělání, v nichž lze dosáh-
nout středního vzdělání, středního vzdělání s výučním
listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou, je-
jich návaznost na učební a studijní obory podle před-
chozích právních předpisů a počet žáků ve skupině
na jednoho učitele odborného výcviku,

� z ustanovení § 83 školského zákona obsahující stano-
vení návaznosti oborů vzdělání pro uchazeče přijíma-
né do nástavbového studia, kteří získali střední vzdě-
lání s výučním listem v délce 3 let denní formy studia.

Toto zákonné zmocnění bylo, pokud jde o stanovení sou-
stavy oborů vzdělání, naplněno nařízením vlády
č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním,
středním a vyšším odborném vzdělávání, a to s účinností
od 1. ledna 2005.

V souladu s ustanovením s § 4 odst. 3 a § 185 odst. 1
školského zákona dochází v oblasti zpracování vzdělá-
vacích programů k zásadní změně, která spočívá vydá-
ním RVP, podle nichž si budou jednotlivé školy postup-
ně zpracovávat své školní vzdělávací programy (dále
jen „ŠVP“).

V důsledku této změny bude postupně redukován původ-
ní počet oborů středního vzdělání, který představoval
v roce 2004 asi 900 oborů vzdělání na počet 279 oborů
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středního vzdělání, ke kterým byly vydány RVP. Tento
počet však není konečný a ministerstvo nevylučuje na zá-
kladě společenských potřeb vydání dalších RVP.

3. Obsah nařízení vlády

obsah nařízení
vlády

Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním,
středním a vyšším odborném vzdělávání obsahuje:

� podle § 3 odst. 5 školského zákona soustavu oborů
vzdělání v základním, středním a vyšším odborném
vzdělávání a podmínky zdravotní způsobilosti uchaze-
če ke vzdělávání,

� podle § 83 školského zákona návaznost oborů vzdě-
lání pro uchazeče přijímané do nástavbového studia,
kteří získali střední vzdělání s výučním listem v délce
3 let denní formy studia,

� podle § 58 odst. 5 školského zákona obory vzdělání,
v nichž lze dosáhnout středního vzdělání, středního
vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s ma-
turitní zkouškou, jejich návaznost na učební a studij-
ní obory podle předchozích právních předpisů a po-
čet žáků ve skupině na jednoho učitele odborného vý-
cviku.
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4. Praktické využití
nařízení vlády

praktické využití
nařízení

Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním,
středním a vyšším odborném vzdělávání mohou využít:

a) Ředitelé a vedoucí pracovníci škol při:

� zápisu, změnách a výmazu oborů vzdělání základ-
ního, středního a vyššího odborného vzdělávání
ve školském rejstříku,

� v rámci přijímacího řízení do středního a vyššího
odborného vzdělávání oborů při posouzení pod-
mínek zdravotní způsobilosti uchazeče o vzdělá-
ní ve středním a vyšším odborném vzdělávání.

b) Uchazeči o vzdělání, žáci a studenti v procesu vzdě-
lávání při:

� výběru oboru vzdělání při přijetí k procesu vzdělá-
vání nebo při přestupu do jiného oboru vzdělávání,

� vyhledávání oborů vzdělání, které nahradily pů-
vodní obory vzdělání,

� vyhledávání oborů vzdělání, které umožní získání
vyššího stupně vzdělání, např. pro absolventy
oborů vzdělání poskytujících vzdělání s výučním
listem nahrazovaných oborů vzdělání při zájmu
o další studium za účelem získání stupně vzdělání
s maturitní zkouškou,

� vyhledávání oborů vzdělání, které umožní vzdělá-
ní uchazeče se zdravotním omezením.

c) Pracovníci úřadů a ostatních vzdělávacích institucí
v plném rozsahu jako ředitelé, vedoucí pracovníci
škol, uchazeči o vzdělání, žáci a studenti.
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5. Stručný popis nařízení
vlády

Ustanovení § 1 Soustavy oborů vzdělání odkazuje na nej-
důležitější část nového nařízení vlády, Přílohu č. 1, ve kte-
ré je uvedena vlastní soustava oborů vzdělání v základ-
ním, středním a vyšším odborném vzdělávání a její úplná
návaznost na předchozí soustavu oborů vzdělání.

Ustanovení § 2 Podmínky zdravotní způsobilosti ucha-
zeče ke vzdělávání odkazuje na zdravotní způsobilost pro
uchazeče ke vzdělávání v jednotlivých oborech vzdělání
uvedenou v příslušném sloupci jednotlivých oddílů obsa-
hujících obory středního vzdělání, ke kterým byly vydá-
ny RVP, nebo obsahujících obory vyššího odborného
vzdělání, ke kterým byly podle nového školského zákona
akreditovány vzdělávací programy.

zdravotní
omezení

Zdravotní způsobilost pro obory vzdělání, jejichž učební
dokumenty byly schvalovány podle dřívějších předpisů,
není v nařízení vlády uvedena. Podmínky zdravotní způ-
sobilosti, zejména konkrétní zdravotní omezení vylučují-
cí uchazeče ze studia příslušného oboru vzdělání, jsou
zpravidla součástí příslušných učebních dokumentů, kte-
ré byly schvalovány podle dřívějších předpisů.

Ustanovení § 3 Zrušovací ustanovení obsahuje v souladu
s čl. 52 odst. 2 písm. b) legislativních pravidel vlády ná-
vrhy na zrušení nařízení vlády č. 689/2004 Sb., včetně
všech jeho provedených změn.

Ustanovení § 4 Účinnost obsahuje účinnost nového naří-
zení vlády od 31. srpna 2010.

členění oborůPříloha č. 1 nového nařízení vlády je rozčleněna do oddí-
lů A až E, ve kterých jsou uvedeny soustavy oborů vzdělá-
ní podle poskytovaného vzdělání, a oddílu F, ve kterém je
uvedena soustava oborů vzdělání poskytujících vzdělání
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v konzervatoři a její úplná návaznost na předchozí sou-
stavu oborů vzdělání. Součástí přílohy je systém nástav-
bového studia navazujícího na tříleté obory vzdělání po-
skytující vzdělání s výučním listem.

V úvodu této přílohy je vysvětleno rozdělení do skupin
oborů vzdělání a systém kódování oborů vzdělání.

zdravotní
způsobilost

Příloha č. 2 nového nařízení vlády obsahuje přehled kate-
gorizace onemocnění nebo zdravotních obtíží pro účely
stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke
vzdělávání v jednotlivých oborech středního vzdělávání,
která byla stanovena ve spolupráci s Ministerstvem zdra-
votnictví ČR. Podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů
k základnímu vzdělávání se nestanoví.

5.1 Hlavní část

V souladu s § 3 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším odborném a ji-
ném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, stanoví vláda nařízením soustavu oborů
vzdělání v základním, středním a vyšším odborném
vzdělávání a podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče
ke vzdělávání.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu
s § 4 odst. 3 a § 185 odst. 1 školského zákona v rámci 4. eta-
py kurikulární reformy vydalo 49 RVP v oblasti středního
vzdělávání s platností od 31. srpna 2010. Podobně jako
v 1. – 3. etapě vydávání RVP bylo třeba zlegalizovat jejich
vydání v nařízení vlády.

Na základě již uvedených doporučení připravilo minister-
stvo návrh nového nařízení vlády, kterým se nahradí na-
řízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání
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v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve
znění pozdějších předpisů.

Toto nové nařízení vlády zachytí všechny dosavadní
změny nařízení vlády č. 689/2004 Sb. a zpřehlední novou
soustavu oborů vzdělání.

nástavbové
studium

V novém nařízení vlády je také vyřešena problematika vy-
braných oborů vzdělání nástavbového studia, které byly
v 1. a 2. etapě tvorby RVP (kurikulární reformy) součástí
oborů vzdělání kategorie stupně vzdělání M a L (obory
vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouš-
kou).

Řešení této problematiky umožňuje zápis těchto oborů
vzdělání nástavbového studia do školského rejstříku
a vzdělávání v těchto oborech vzdělání do doby po uply-
nutí 2 let od vydání nové soustavy oborů vzdělání nástav-
bového studia, která obory vzdělání nástavbového studia
vydané v 1. a 2. etapě tvorby RVP nahradí.

5.2 Soustava oborů vzdělání

Příloha č. 1V Příloze č. 1 k tomuto nařízení je uvedena soustava obo-
rů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném
vzdělávání a obory vzdělání, v nichž lze dosáhnout zá-
kladního vzdělání, středního vzdělání, středního vzdělání
s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou,
vyššího odborného vzdělání v konzervatoři a vyššího od-
borného vzdělání, jejich návaznost na obory vzdělání
podle předchozích právních předpisů, návaznost oborů
vzdělání pro uchazeče přijímané do nástavbového studia
a počet žáků ve skupině na jednoho učitele odborného
výcviku.

TIPBližší podrobnosti jsou uvedeny a podrobně vysvětleny
v příslušné části Přílohy č. 1.
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5.3 Podmínky zdravotní
způsobilosti uchazeče
ke vzdělávání

podmínky
zdravotní
způsobilosti

Ustanovení odstavce 1 obsahuje sdělení, že onemocnění
a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost
uchazeče ke vzdělávání, jsou uvedené v číselných kódech
pro jednotlivé obory vzdělání v příslušném sloupci tabul-
ky v Příloze č. 1 k tomuto nařízení.

Ustanovení odstavce 2 obsahuje sdělení, že onemocnění
nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek
zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání jsou uve-
deny podle jednotlivých položek v Příloze č. 2 k tomuto
nařízení.

Ustanovení odstavce 3 obsahuje sdělení, že podmínky
zdravotní způsobilosti uchazečů k základnímu vzdělává-
ní se nestanoví.

5.4 Zrušovací ustanovení

Ve zrušovacích ustanoveních je uvedeno nařízení vlády
č. 689/2004 Sb. včetně jednotlivých novel, které uvedené
nařízení vlády ruší.

5.5 Účinnost

V odstavci je uveden termín nabytí účinnosti tohoto naří-
zení vlády.
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6. Závěr

Převážná většina oborů vzdělání, jejichž učební doku-
menty byly schvalovány podle dřívějších předpisů a které
byly uvedeny v původním nařízení vlády č. 689/2004 Sb.,
o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším
odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, byla
nahrazena obory vzdělání, ke kterým byly vydány RVP.

Ministerstvo v současné době posuzuje zbývajících 36 obo-
rů vzdělání středního vzdělávání, ke kterým nebyly z růz-
ných důvodů zpracovány a vydány RVP nebo které neby-
ly nahrazeny jinými obory vzdělání.

Ministerstvo nevylučuje v některých případech vydání
dalších RVP nebo případné zrušení některých vybra-
ných oborů vzdělání.

schválení
a účinnost

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. bylo schváleno na jednání
vlády ČR dne 31. května 2010 a nabylo účinnosti dle § 4
dne 31. srpna 2010.

7. Příloha č. 1 – Komentář

Příloha č. 1Úvod Přílohy č. 1 obsahuje vysvětlení systému kódování
oborů vzdělání a jejich rozdělení do skupin oborů
vzdělání.

Kód oboru vzdělání

V kódu oboru vzdělání jsou obsaženy následující údaje:

� skupina oborů vzdělání
� obor vzdělání

Poradce ředitele • ZD 13

Aktuální změny v legislativě D 1.2



� kategorie dosaženého stupně vzdělání
� pořadové číslo

Skupina oborů vzdělání

Pro jednotlivé oblasti byly v minulosti stanoveny skupiny
oborů vzdělání, které jsou používány pro stupně střední-
ho, vyššího a vysokoškolského vzdělání. Tyto skupiny obsa-
hují všechny činnosti v oblasti všeobecného a odborného
vzdělávání používané ve středním, vyšším a vysokoškol-
ském vzdělávání.

Obor vzdělání

Uvedené číslo označuje kód neboli podskupinu oboru
vzdělání.

Přehled kategorií stupňů dosaženého vzdělání

B, C

Obory vzdělání poskytující základní vzdělání s výjimkou
oborů vzdělání 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá
a 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá, které poskytují
střední vzdělání.

J

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání (bez výuční-
ho listu a maturitní zkoušky).

E

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním
listem v trvání 2 nebo 3 let denní formy studia (určené
hlavně pro žáky se zdravotním postižením nebo zdravot-
ním znevýhodněním; jsou koncipovány s nižšími nároky
v oblasti všeobecného i obecně odborného vzdělání; ab-
solventi jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací
v rámci dělnických povolání).
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H

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním
listem v trvání 3 let denní formy studia.

L

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní
zkouškou. Pořadové číslo, které začíná číslicemi 0 až 4,
označuje obory vzdělání poskytující střední vzdělání s ma-
turitní zkouškou, jejichž součástí vzdělávání je také od-
borný výcvik.

Tyto obory byly označovány podle dřívějších předpisů
jako studijní obory SOU. Pořadové číslo, které začíná čísli-
cí 5, označuje obory vzdělání nástavbového studia posky-
tující střední vzdělání s maturitní zkouškou. Tyto obory
vzdělání v délce 2 let studia v denní formě vzdělání jsou
určené pro obory vzdělání poskytující vzdělání s výučním
listem v trvání 3 let denní formy studia.

K, M

Vzdělávací programy oborů vzdělání označené kategorie-
mi stupně vzdělání K a M poskytují střední vzdělání s ma-
turitní zkouškou. Mezi obory vzdělání kategorie stupně
dosaženého vzdělání M patří obory odborného vzdělání.
Mezi obory vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělá-
ní K patří obory vzdělání gymnázií a gymnázií se sportovní
přípravou.

N

Vzdělávací programy oborů vzdělání označené kategorií
stupně vzdělání N poskytují vyšší odborné vzdělání.

P

Vzdělávací programy oborů vzdělání označené kategorií
stupně vzdělání P poskytují vyšší odborné vzdělání
v konzervatoři.
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Pořadové číslo

Pořadové číslo označuje pořadí v podskupině oborů vzdě-
lání. Podle počtu čísel v pořadovém číslu lze určit, zda se
jedná o obory vzdělání, ke kterým byly schvalovány učeb-
ní dokumenty podle dřívějších předpisů – jejich pořadové
číslo je třímístné, a obory vzdělání, ke kterým byly vydá-
ny RVP – jejich pořadové číslo je dvoumístné.

Pro vysvětlení uvádíme příklad oboru vzdělání, ke které-
mu byl vydán RVP:

Obor vzdělání 79-01-M/01

Číslo 79 označuje skupinu oborů vzdělání.
Číslo 01 označuje obor vzdělání.
Písmeno M označuje kategorii dosaženého stupně vzdělání.
Číslo 01 označuje pořadové číslo (číslo je dvoumístné).

V příloze jsou dále uvedeny v jednotlivých oddílech obory
vzdělání poskytující základní, střední, vyšší odborné vzdě-
lání a vzdělání v konzervatoři.

Oddíl A
Soustava oborů vzdělání poskytujících základní vzdělání

A1) Obory vzdělání poskytující základní vzdělání

Uvedený oddíl obsahuje kódy a názvy oborů vzdělání
základní školy a základní školy speciální včetně kódu
a názvu nahrazovaných oborů vzdělání podle dřívěj-
ších předpisů. V poznámce je uvedena platnost oboru
vzdělání od příslušného školního roku počínaje 1., 6.
a případně 7. ročníkem.

Oddíl B
Soustava oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání

B1) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání – dobíha-
jící soustava
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Uvedený oddíl obsahuje podle jednotlivých skupin
oborů vzdělání kódy a názvy oborů vzdělání poskytu-
jících střední vzdělání, jejichž učební dokumenty byly
schvalovány ministerstvem podle dřívějších předpi-
sů. V poznámce jsou uvedeny pro příslušný obor
vzdělání některé podmínky, například délka studia,
stanovení platnosti oborů vzdělání atd.

Dále jsou v poznámce uvedeny obory vzdělání, jejichž
délka v denní formě studia činí 2 roky.

Platnost učebních dokumentů oborů vzdělání uvede-
ných v tomto oddílu bude ukončena postupným na-
hrazením RVP. Např. v případě oborů vzdělání katego-
rie stupně dosaženého vzdělání H, jehož rámcový
vzdělávací program byl vydán k 1. září 2007, vyplývá
povinnost pro školy zpracovat a zahájit výuku podle
školního vzdělávacího programu, zpracovaného
podle příslušného RVP, k 1. září 2009.

B2) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání

Uvedený oddíl obsahuje podle jednotlivých skupin
oborů vzdělání kódy a názvy oborů vzdělání poskytu-
jících střední vzdělání, ke kterým byly vydány RVP,
včetně kódu a názvu nahrazovaných oborů vzdělání
podle dřívějších předpisů. Dále oddíl obsahuje u jed-
notlivých oborů vzdělání přehled zdravotních omeze-
ní podle Přílohy č. 2 k tomuto nařízení vlády.

V poznámce je uvedena platnost oboru vzdělání od
příslušného školního roku počínaje 1. ročníkem, číslo
etapy kurikulární reformy v závislosti na roce vydání
rámcového vzdělávacího programu a pokyny pro po-
souzení míry závažnosti zdravotního postižení a způ-
sobilosti žáka ke vzdělávání registrujícím praktickým
lékařem pro děti a dorost ve spolupráci s lékařem pří-
slušné odbornosti podle zdravotního postižení a škol-
ským poradenským zařízením.
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Oddíl C
Soustava oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání
s výučním listem

C1) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výuč-
ním listem – dobíhající soustava

Uvedený oddíl obsahuje podle jednotlivých skupin
oborů vzdělání kódy a názvy oborů vzdělání poskytují-
cích střední vzdělání s výučním listem, jejichž učební
dokumenty byly schvalovány ministerstvem podle dří-
vějších předpisů. Dále oddíl obsahuje ve všech obo-
rech vzdělání stanovení nejvyššího počtu žáků na uči-
tele odborného výcviku odděleně v 1. a 2. – 3. ročníku.

V poznámkách jsou dále uvedeny údaje, zda se jedna-
lo o obory vzdělání stanovené v rámci pokusného
ověřování PHARE, které bylo realizováno v minulých
letech, dále údaje o ukončení platnosti oborů vzdělá-
ní a v několika případech uvedení nástupnických obo-
rů vzdělání. Dále jsou v poznámkách označeny obory
vzdělání s délkou denní formy studia v trvání 2 let.
Platnost učebních dokumentů uvedených oborů
vzdělání bude ukončena postupným nahrazením RVP.

C2) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výuč-
ním listem

Uvedený oddíl obsahuje podle jednotlivých skupin
oborů vzdělání kódy a názvy oborů vzdělání poskytu-
jících střední vzdělání s výučním listem, ke kterým
byly vydány rámcové vzdělávací programy. Dále ob-
sahuje kódy a názvy nahrazovaných oborů vzdělání,
jejichž učební dokumenty byly schvalovány minister-
stvem podle dřívějších předpisů, nejvyšší počet žáků
na 1 učitele odborného výcviku odděleně v 1. a 2. –
3. ročníku.

Dále oddíl obsahuje u jednotlivých oborů vzdělání
přehled zdravotních omezení podle Přílohy č. 2 k to-
muto nařízení vlády. Důležitými údaji jsou kód a ná-
zev příslušného oboru vzdělání nástavbového studia,
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které je stanoveno pro absolventy vzdělání s výučním
listem. V poznámce je uvedena platnost oboru vzdělá-
ní od příslušného školního roku počínaje 1. ročníkem,
číslo etapy kurikulární reformy v závislosti na roce vy-
dání rámcového vzdělávacího programu a případně
jiná délka vzdělávání, než jsou stanovené 3 roky.

Pro celkovou informaci je nutné uvést, že některé obo-
ry vzdělání, jejichž učební dokumenty byly schvalová-
ny podle dřívějších předpisů, jsou nahrazeny několika
obory vzdělání. Např. obor vzdělání 23-66-H/001 Me-
chanik opravář je nahrazen oborem 23-68-H/01 Mecha-
nik opravář motorových vozidel a oborem 41-56-H/02
Opravář zemědělských strojů. Ředitel školy může při
nahrazení původního oboru vzdělání požádat minis-
terstvo o zápis jednoho z nahrazovaných oborů vzdě-
lání.

Oddíl D
Soustava oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání
s maturitní zkouškou

D1) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturit-
ní zkouškou – dobíhající soustava

Uvedený oddíl obsahuje podle jednotlivých skupin
oborů vzdělání kódy a názvy oborů vzdělání poskytu-
jících střední vzdělání s maturitní zkouškou, jejichž
učební dokumenty byly schvalovány ministerstvem
podle dřívějších předpisů.

Dále oddíl obsahuje v oborech vzdělání kategorie
stupně dosaženého vzdělání L (netýká se oborů vzdě-
lání nástavbového studia), jejichž součástí je odbor-
ný výcvik, a stanovení nejvyššího počtu žáků na učite-
le odborného výcviku.

V poznámce jsou dále uvedeny údaje, zda se jednalo
o obory vzdělání stanovené v rámci pokusného ověřo-
vání PHARE, které bylo realizováno v minulých letech,
dále údaje o ukončení platnosti oborů vzdělání, obory
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vzdělání určené pro studium při zaměstnání, obory
vzdělání, jejichž učební dokumenty byly schvalovány
pro konkrétní školy a pro školy, které měly uzavřenou
dohodu s Ministerstvem vnitra ČR.

D2) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturit-
ní zkouškou

Uvedený oddíl obsahuje podle jednotlivých skupin
oborů vzdělání kódy a názvy oborů vzdělání poskytu-
jících střední vzdělání s maturitní zkouškou, ke kte-
rým byly vydány rámcové vzdělávací programy. Dále
oddíl obsahuje kódy a názvy nahrazovaných oborů
vzdělání, jejichž učební dokumenty byly schvalovány
ministerstvem podle dřívějších předpisů, a nejvyšší
počty žáků na 1 učitele odborného výcviku.

Mezi další údaje, které oddíl obsahuje u jednotlivých
oborů vzdělání, patří přehled zdravotních omezení
podle Přílohy č. 2 k tomuto nařízení vlády. V poznám-
ce je uvedena platnost oboru vzdělání od příslušného
školního roku počínaje 1. ročníkem a číslo etapy kuri-
kulární reformy v závislosti na roce vydání rámcové-
ho vzdělávacího programu.

Dále je v poznámce uvedeno vysvětlení u oborů vzdě-
lání gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou,
které číslo obsahuje, délku vzdělávání v uvedených
oborech, jmenovitě, zda se jedná o obor vzdělání v tr-
vání 4 let, 6 let, nebo 8 let.

Dále poznámky obsahují obory vzdělání, které lze stu-
dovat pouze ve školách požární ochrany zřizovaných
Ministerstvem vnitra ČR nebo ve školách s oprávně-
ním k výuce podmíněným uzavřením dohody s Minis-
terstvem vnitra ČR a ve školách zřizovaných minister-
stvem nebo školách s oprávněním k výuce podmíně-
ným uzavřením dohody s ministerstvem.

Poslední poznámka se týká dvojjazyčných (bilingv-
ních) gymnázií zařazených do režimu pokusného ově-
řování podle § 171 odst. 1 školského zákona, které bu-
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dou do doby vydání rámcového vzdělávacího progra-
mu pro dvojjazyčná gymnázia používat kódové ozna-
čení oboru vzdělání 79-41-K/610.

D3) Obory vzdělání nástavbového studia poskytující
střední vzdělání s maturitní zkouškou – dobíhající
soustava

Uvedený oddíl obsahuje podle jednotlivých skupin
oborů vzdělání kódy a názvy oborů vzdělání nástav-
bového studia poskytujících střední vzdělání s matu-
ritní zkouškou, jejichž učební dokumenty byly schva-
lovány ministerstvem podle dřívějších předpisů.

V poznámce jsou dále uvedeny údaje, zda se jednalo
o obory vzdělání stanovené v rámci pokusného ově-
řování PHARE, které bylo realizováno v minulých le-
tech, dále údaje o ukončení platnosti oborů vzdělání,
obory vzdělání určené pouze pro studium při zaměst-
nání, obory vzdělání, jejichž učební dokumenty byly
schvalovány pro konkrétní soukromé školy a pro ško-
ly, které měly uzavřenou dohodu s Ministerstvem vni-
tra. Dále jsou v poznámce uvedené obory vzdělání ná-
stavbového studia, jejichž učební dokumenty mají
omezenou platnost uvedenou v poznámce.

V oddíle jsou také uvedeny obory vzdělání nástavbo-
vého studia, které byly součástí oborů vzdělání s ma-
turitní zkouškou s vydanými RVP v rámci 1. a 2. etapy,
to je k 1. září 2007 a k 1. září 2008. Tyto obory vzdělání
budou nahrazeny obory vzdělání nástavbového stu-
dia, které jsou uvedeny v samostatném oddílu nástav-
bového studia.

D4) Obory vzdělání nástavbového studia poskytující
střední vzdělání s maturitní zkouškou

Uvedený oddíl obsahuje podle jednotlivých skupin
oborů vzdělání kódy a názvy oborů vzdělání nástav-
bového studia poskytujících střední vzdělání s matu-
ritní zkouškou, ke kterým byly vydány RVP. Dále obsa-
huje kódy a názvy nahrazovaných oborů vzdělání,
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jejichž učební dokumenty byly schvalovány minister-
stvem podle dřívějších předpisů.

Dále oddíl obsahuje u jednotlivých oborů kód a název
oborů, pro které je příslušný obor vzdělání nástavbo-
vého studia určen, a přehled zdravotních omezení
podle Přílohy č. 2 k tomuto nařízení vlády. V poznám-
ce je uvedena platnost oboru vzdělání od příslušného
školního roku počínaje 1. ročníkem a číslo etapy kuri-
kulární reformy v závislosti na roce vydání rámcové-
ho vzdělávacího programu.

Oddíl E
Soustava oborů vzdělání poskytujících vyšší odborné
vzdělání

E1) Obory vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání –
dobíhající soustava

Uvedený oddíl obsahuje kódy a názvy oborů vyššího
odborného vzdělávání, jejichž učební dokumenty
byly akreditovány z hlediska obsahu i délky studia
podle dřívějších předpisů. Oddíl obsahuje kromě
kódu a názvu oborů vzdělání i kód oborů podle dřívěj-
ších předpisů. V poznámce je uvedeno, v jakém termí-
nu jednotlivé vzdělávací programy oborů vyššího od-
borného vzdělání pozbývají platnosti.

E2) Obory vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání

Uvedený oddíl obsahuje kódy a názvy oborů vyššího
odborného vzdělávání, jejichž učební dokumenty
byly akreditovány z hlediska obsahu i délky studia
podle školského zákona platného v současné době.
Oddíl obsahuje kromě kódu a názvu oborů vzdělání
přehled zdravotních omezení podle Přílohy č. 2 k to-
muto nařízení vlády.

V poznámce je uvedeno, jakým způsobem a na zákla-
dě čeho budou jedna, popřípadě dvě tečky za lomít-
kem v kódu oboru vzdělání nahrazeny číselným kó-
dem. Dále poznámka obsahuje nahrazení původního
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oboru vzdělání 39-43-N/.. Diplomovaný oční optik v pl-
ném rozsahu oborem vzdělání 53-44-N/003 Diplomo-
vaný oční technik bez získání způsobilosti zdravotnic-
kého pracovníka.

Oddíl F
Soustava oborů vzdělání poskytujících vzdělání v kon-
zervatoři

F1) Obory vzdělání poskytující vzdělání v konzervatoři –
dobíhající soustava

Uvedený oddíl obsahuje kódy a názvy oborů vzdělání
v konzervatoři, které poskytují střední vzdělání s ma-
turitní zkouškou, jejichž učební dokumenty byly
schvalovány ministerstvem podle dřívějších předpi-
sů, a vyšší odborné vzdělání, jejichž učební dokumen-
ty byly akreditovány z hlediska obsahu i délky studia
podle dřívějších předpisů.

F2) Obory vzdělání poskytující vzdělání v konzervatoři

Uvedený oddíl obsahuje kódy a názvy oborů vzdělání
konzervatoří poskytujících střední vzdělání s maturit-
ní zkouškou, ke kterým byly vydány RVP, a kódy a ná-
zvy oborů vyššího odborného vzdělávání, jejichž
učební dokumenty byly akreditovány z hlediska obsa-
hu i délky studia podle nového školského zákona.
Dále obsahuje kódy a názvy nahrazovaných oborů
vzdělání, jejichž učební dokumenty byly schvalovány
ministerstvem nebo akreditovány podle dřívějších
předpisů.

Dále oddíl obsahuje u jednotlivých oborů vzdělání
přehled zdravotních omezení podle Přílohy č. 2 k to-
muto nařízení vlády. V poznámce je uvedena platnost
oboru vzdělání od příslušného školního roku počínaje
1. ročníkem a číslo etapy kurikulární reformy v závislos-
ti na roce vydání rámcového vzdělávacího programu.
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8. Příloha č. 2 – Komentář

Příloha č. 2 Uvedená příloha obsahuje přehledy jednotlivých one-
mocnění či zdravotních obtíží, které jsou důležité pro sta-
novení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke
vzdělávání.

Přehledy jednotlivých onemocnění či zdravotních obtíží
jsou promítnuty do číselných kódů, které jsou uvedeny
u jednotlivých oborů v oblasti středního vzdělávání, ke
kterým byly vydány RVP, kromě oborů Praktická škola.

Přehledy jednotlivých onemocnění či zdravotních obtíží
jsou promítnuty do číselných kódů oborů vyššího odbor-
ného vzdělávání, ke kterým byly akreditovány vzdělávací
programy podle legislativy platné v současné době.

Onemocnění nebo zdravotní obtíže jsou uvedeny ve 27 ka-
tegoriích; 28. kategorie obsahuje sdělení, že obor vzdělání
nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.
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