
Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy  

Č.j.: MSMT-16899/2014-1 

 

 

V Praze dne 26. května  2014 

 

 

Dodatek  

 

k vyhlášení pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání 

umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s 

maturitní zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů 

středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L a H ve vybraných středních 

školách, č.j. MSMT- 18477/2012-23. 

 

 

Čl. 1 

 

Vyhlášení pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umoţňujícího 

dosaţení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle 

vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie stupně 

dosaţeného vzdělání L a H ve vybraných středních školách, č.j. MSMT-18477/2012-23, ve 

znění dodatku čj. MSMT-32061/2012-23 a dodatku č.j. MSMT-41652/2012-211, se mění 

takto: 

 

1.  V čl. 3 odst. 1 se věty druhá aţ čtvrtá nahrazují větami: „Ve školním roce 2012/2013 

budou do pokusného ověřování zařazeni ţáci 1. a 2. ročníků, ve školním roce 2013/2014 

ţáci 1., 2. a 3. ročníků, ve školním roce 2014/2015 aţ 2016/2017 ţáci 1., 2., 3. a 4. 

ročníků, ve školním roce 2017/2018 ţáci 2., 3. a 4. ročníků, ve školním roce 2018/2019 

ţáci 3. a 4. ročníků a ve školním roce 2019/2020 ţáci 4. ročníků. V rámci pokusného 

ověřování budou ţáci zařazeni se souhlasem jejich zákonného zástupce (v případě 

zletilých ţáků se souhlasem ţáka). Pokusné ověřování bude ukončeno 31. srpna 2020.  

 

2. V čl. 4 se doplňují nové body 8 aţ 10, které znějí: 

 

 „(8) Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříţ 

Adresa a kontakty:  

Nábělkova 539, 767 01 Kroměříţ 

IZO: 107870347 

REDIZO: 600171124 

ředitel školy: Ing. Bronislav Fuksa 

telefon: 573338213; 731555007 

email: bronislav.fuksa@coptkm.cz 

web: www.coptkm.cz 

Zřizovatel: Zlínský kraj 

Obory vzdělání L: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač, 39-41-L/01 Autotronik 

Obory vzdělání L a H: 

 39-41-L/01 Autotronik a 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 

 39-41-L/01 Autotronik a 26-57-H/01 Autoelektrikář 

 



(9) Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod 

Adresa a kontakty:  

Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod 

IZO: 130002542 

REDIZO: 600171132 

ředitel školy: Mgr. Milan Pechal 

telefon: 572632747; 603248348 

email: reditel@copt.cz 

web: www.copt.cz 

Zřizovatel: Zlínský kraj 

Obory vzdělání L: 23-69-L/01 Technik puškař, 23-45-L/01 Mechanik seřizovač 

Obory vzdělání L a H: 

 23-69-L/01 Technik puškař a 23-69-H/01 Puškař 

 23-45-L/01 Mechanik seřizovač a 23-56-H/01 Obráběč kovů 

 

(10) Střední odborná škola Třineckých ţelezáren 

Adresa a kontakty:  

Lánská 132, 739 61 Třinec 

IZO: 110500032 

REDIZO: 691000662 

ředitel školy: Mgr. Aleš Adamus 

telefon: 558380000 

email: sekretariat@sostrinec.cz 

web: www.sostrinec.cz 

Zřizovatel: Třinecké ţelezárny a.s. 

Obory vzdělání L: 21-41-L/01 Hutník operátor, 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 

Obory vzdělání L a H: 

 21-43-L/01 Hutník operátor a 21-52 H/01 Hutník“. 

3.  V čl. 5 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 6 aţ 8, které znějí: 

 

„(6) Závěrečné zkoušky mohou konat ţáci 3. ročníků zařazení do pokusného ověřování 

(dále jen „ţáci“), kteří prospěli ze všech povinných vyučovacích předmětů. Hodnocení 

ţáků bude dokončeno před zahájením závěrečných zkoušek v období od 31. května do 

15. června a ţákům bude vydán výpis z vysvědčení. Úspěšným vykonáním závěrečné 

zkoušky nepřestávají být ţáci ţáky školy; období školního vyučování končí ţákům  

3. ročníků ve stejný den jako ţákům 1. a 2. ročníků. V posledním vyučovacím dnu období 

školního vyučování se předá ţákům vysvědčení za 3. ročník a ţákům, kteří úspěšně 

sloţili závěrečnou zkoušku, také výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce. 

 

(7) Ţáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v uvedeném termínu z důvodu neukončení  

3. ročníku a kteří ukončí úspěšně 3. ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna 

příslušného školního roku, konají závěrečnou zkoušku v měsíci září následujícího 

školního roku v termínu stanoveném zkušební komisí.“. 

 

(8) Závěrečnou zkoušku včetně opravné a náhradní zkoušky můţe ţák vykonat nejpozději 

do 31. 12. kalendářního roku, ve kterém byla zkouška plánována podle vzdělávacího 

modelu“.“ 

 

Dosavadní odstavce 6 aţ 10 se označují jako odstavce 9 aţ 13. 

 



4.  V čl. 5 odstavec 11 zní: 

 

„(11) Celkové výsledky pokusného ověřování budou shrnuty v závěrečné hodnotící 

zprávě, kterou na základě podkladů od ředitelů škol a vlastních šetření zpracuje NÚV  

a předloţí ji MŠMT k projednání do 15. prosince 2020.“. 

 

5.  V čl. 5 odst. 13 se číslo „9“ nahrazuje číslem „12“. 

 

 

Čl. 2 

 

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu s výjimkou bodu 2, který nabývá účinnosti dne 

1. září 2014. 

 

 

 
 

PhDr. Jindřich Fryč, v.r. 

náměstek ministra pro vzdělávání 

 


