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Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
obracím se na Vás v souvislosti s novelou vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání
a vzdělávání v konzervatoři. Tato novela byla vydána dne 26. července 2018 ve Sbírce zákonů
prostřednictvím vyhlášky pod č. 145/2018 Sb., nabývá účinnosti od 1. září 2018.
Hlavním předmětem novely je nastavení pravidel jednotné organizace víceoborových tříd
(dále jen „VOT“) na školách, které v minulosti nebyly jakkoliv upraveny. Cílem novely je
zavést pravidla v organizaci těchto tříd tak, aby byly vytvořeny předpoklady pro zvýšení
kvality vzdělávání v souladu s rámcovými vzdělávacími programy.
Současně má zavedení těchto pravidel přinést lepší podmínky pro odpovídající finanční
zabezpečení VOT, na které reaguje nový způsob financování regionálního školství. Ten je
spojen s novelou zákona č. 101/2017 Sb., kterou se novelizoval zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Aktuálně bylo odloženo vlastní zavedení nového způsobu financování a to posunem
zákonného ustanovení čl. II bodu 1 zákona č. 101/2017 Sb., o jeden rok. Školy a školská
zařízení budou tedy do 31. prosince 2019 financovány ze státního rozpočtu podle stávajícího
ustanovení školského zákona. Posunutí nového způsobu financování se účinnosti novely
vyhlášky o středním vzdělávání nedotýká. Ta nabývá účinnosti již dnem 1. září 2018. Pro
zajištění odpovídajícího finančního zabezpečení do spuštění nového způsobu financování,
bude i nadále vyhlašován rozvojový program na podporu tzv. máločetných oborů vzdělání,
tedy i VOT.
Zavedení pravidel pro VOT se vztahuje na třídy, které započnou vzdělávání od 1. ročníku
školního roku 2018/19. Na víceoborovou třídu zřízenou nejpozději pro školní rok 2017/2018
se nevztahuje nový § 2a až 2c vyhlášky o středním vzdělávání. Podle přechodného
ustanovení v novele vyhlášky nicméně počet oborů vzdělání v této třídě nesmí přesáhnout
počet dosažený ke dni nabytí účinnosti této novely, tedy k 1. září 2018.
Víceoborovou třídou je třída, ve které se společně vzdělávají žáci více oborů vzdělání. Výuka
všeobecně vzdělávacích předmětů probíhá společně a při výuce odborných předmětů se žáci
dělí do skupin podle oborů vzdělání. Víceoborová třída se vytváří maximálně ze tří oborů

vzdělání kategorie E, H a maximálně dvou oborů vzdělání kategorie L, M a v souladu s níže
uvedenými pravidly.
1. Víceoborová třída se zpravidla vytváří z oborů vzdělání, které mají v ročníku menší
počet žáků než 17. Při vytváření tříd v závislosti na počtu žáků může docházet
k situacím, že jeden obor vzdělání bude různě organizován v jednotlivých ročnících.
Například v prvním ročníku bude vytvořena jednooborová třída, ve druhém ročníku
jednooborová třída i víceoborová třída a ve třetím ročníku pouze víceoborová třída.
V případech, kdy nelze zřídit víceoborovou třídu pouze z oborů vzdělání, ve kterých je
v ročníku nižší počet než 17, je možné k naplněné třídě oboru vzdělání přiřadit druhý
obor vzdělání, který má nižší počet žáků než 17. Znamená to, že pokud obor vzdělání
A má v ročníku 23 žáků a obor vzdělání B 6 žáků, můžeme vytvořit dvouoborovou
třídu s počtem žáků 29.
Organizace žáků do tříd je možná více způsoby, ale vždy by měla směřovat k naplněnosti
tříd tak, aby průměrný počet žáků v jednooborových a víceoborových třídách byl
nejméně 17 žáků. Pravidla pro výjimky v souladu s ustanovením odst. 4 a 5 § 23
školského zákona se nemění.
2. Víceoborové třídy se vytvářejí z oborů vzdělání, které jsou ukončeny závěrečnou
zkouškou s výučním listem nebo maturitní zkouškou. Víceoborové třídy není
povoleno vytvářet u oborů vzdělání kategorie K, C, J a oborů vzdělání kategorie E,
které nevedou k získání výučního listu. Výjimku tvoří víceoborové třídy kategorie
K Gymnázium ve spojení s oborem vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.
3. Víceoborové třídy se vytvářejí z oborů vzdělání stejné kategorie. Není povoleno
vytvářet víceoborové třídy, ve kterých se vzdělávají žáci oborů vzdělání různých
kategorií. V souladu s tímto opatřením není možné vzdělávat ve víceoborové třídě
společně například žáky oborů vzdělání kategorií E, H a L nebo kategorií M a L apod.
4. Ve víceoborové třídě se vzdělávají žáci oborů vzdělání stejné délky vzdělávání. To
znamená, že nelze společně vzdělávat žáky dvouletých oborů vzdělání kategorie E
s tříletými obory vzdělávání kategorie E anebo žáky oborů vzdělání denní formy
vzdělávání společně s žáky zkráceného studia apod.
5. Ve víceoborové třídě se vzdělávají žáci stejného ročníku. Není možné vytvořit
víceoborovou třídu, ve které bude jeden obor vzdělání a různé ročníky, nebo více
oborů vzdělání a různé ročníky.
Toto opatření se nevztahuje na odst. 5 a 6 § 2 vyhlášky o středním vzdělávání
a vzdělávání v konzervatoři, kde je umožněno řediteli školy dělit třídy při vyučování
některých předmětů na skupiny žáků stejných nebo různých ročníků. Novelou
vyhlášky se nově u výuky cizích jazyků umožňuje, že skupina může být tvořena žáky
z více ročníků.

6. Ve víceoborové třídě se vzdělávají žáci oborů vzdělání stejné formy vzdělávání. Není
povoleno žáky dalších forem vzdělání (dálková, distanční, večerní, kombinovaná)
spojovat do víceoborových tříd s denní formou vzdělávání, nebo propojovat další
formy vzdělávání mezi sebou.
Zvláštní pravidla platí pro obory vzdělání, ve kterých se vzdělává nižší počet žáků než 17
a které mají součástí přijímacího řízení talentovou zkoušku. Jedná se o obory vzdělání
skupiny 82 Umění a užité umění. Při vytváření víceoborových tříd, pokud se v nich vzdělávají
pouze žáci oborů vzdělání skupiny 82, není počet oborů vzdělání ve víceoborové třídě
omezen. Tímto se povoluje vzdělávat ve víceoborových třídách kategorie E a H více než tři
obory vzdělání a L a M více než dva obory vzdělání.
V případě, že by z důvodu efektivity organizace vzdělávání ve třídě bylo vhodně spojit do
víceoborové třídy jeden obor vzdělání skupiny 82 s dalšími obory vzdělání jiné skupiny oborů
vzdělání, postupuje se vždy v souladu s výše uvedenými pravidly pro vytváření víceoborových
tříd a není zde uplatňována výjimka.
Pravidla pro víceoborové třídy upravená vyhláškou o středním vzdělávání se nevztahují na
školy a na třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, jelikož organizaci takových tříd
upravuje speciálně vyhláška č. 27/2016 Sb. Tyto třídy se tedy mohou organizovat stejným
způsobem jako doposud.
K novému způsobu financování pedagogických pracovníků ve středních školách bude na
webu ministerstva zveřejněna podrobná metodika.
Doporučuji Vám, abyste se s novou právní úpravou seznámili. Text vyhlášky č. 13/2005 Sb.,
ve znění posledních změn, je zveřejněn zde: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-keskolskemu-zakonu.
Věřím, že uvedené změny budou přínosem pro zlepšení podmínek financování
víceoborových tříd, které doposud nebylo upraveno a povedou tak ke zlepšení kvality
vzdělávání.
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