
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Č. j.: 1606/2010-23  

                                                                                 
 
 

V Praze dne 19. dubna 2010  
 

 
 

Vydání rámcových vzdělávacích programů 
 
 
        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením       
§ 4 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,      
a po projednání s příslušnými ministerstvy, ústředními odborovými orgány, 
příslušnými organizacemi zaměstnavatelů s celostátní působností a kraji 

 
 

vydává  
rámcové vzdělávací programy pro odborné vzdělávání.  

 
 
 
        V souladu s ustanovením § 185 zákona č. 561/2004 Sb. jsou dotčené školy 
povinny postupovat podle rámcových vzdělávacích programů od 1. září, které 
následuje nejpozději po uplynutí 2 let ode dne jejich vydání, a to s účinností od 
prvního ročníku.   
        Přehled vydaných rámcových vzdělávacích programů je uveden       
v příloze č. 1. 

 
 

                                                                 
Ministryně: 

 
PhDr. Kopicová v. r.  
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PŘEHLED VYDANÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává celkem 49 nových rámcových 

vzdělávacích programů (RVP) – 2 RVP pro obory vzdělání kategorie H (poskytující střední 

vzdělání s výučním listem), 6 RVP pro obory vzdělání kategorie E (poskytující střední 

vzdělání s výučním listem), 3 RVP pro obory vzdělání kategorie L, M (poskytující střední 

vzdělání s maturitní zkouškou), 30 RVP pro obory vzdělání kategorie L, vzdělávání                

v nástavbovém studiu, (poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou) a 8 RVP pro obory 

vzdělání kategorie M, P, vzdělávání v konzervatoři, (poskytující střední vzdělání s maturitní 

zkouškou a vyšší odborné vzdělání).  

S ohledem na rozsah (1 RVP cca 80 stran formátu A4) jsou vydané RVP v plném znění 

umístěny na webových stránkách Národního ústavu pro odborné vzdělávání (NÚOV), na 

internetové adrese www.nuov.cz.  

 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem (E, H) 

Sk
up

in
a 

Kód 
Obor vzdělání, pro který byl vydán rámcový 

vzdělávací program 

1 2 3 

23 Strojírenství a strojírenská výroba 
 23-69-H/01 Puškař 

26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 

 26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce 

33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 

 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba 

 33-57-E/01 Dřevařská výroba 

 33-58-E/01 Zpracovatel přírodních pletiv 

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie 

 36-67-H/02 Kamnář 

 36-67-E/02 Stavební práce 

41 Zemědělství a lesnictví 

 41-52-E/02 Zahradnická výroba 
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Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou (L, M) 

Sk
up

in
a 

Kód 
Obor vzdělání, pro který byl vydán rámcový 

vzdělávací program 

1 2 3 

23 Strojírenství a strojírenská výroba 

 23-45-L/02 Letecký mechanik 

  23-69-L/01  Technik - puškař 

78 Obecně odborná příprava 

 78-42-M/03 Pedagogické lyceum 

 
 

Obory vzdělání nástavbového studia poskytující střední vzdělání s maturitní 

zkouškou (L) 

Sk
up

in
a 

Kód 
Obor vzdělání, pro který byl vydán rámcový 

vzdělávací program 

1 2 3 

21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství 
 21-43-L/51 Hutník operátor 

 21-44-L/51 Technik modelových zařízení 

23 Strojírenství a strojírenská výroba 

 23-43-L/51 Provozní technika 

 23-44-L/51 Mechanik strojů a zařízení  

 23-45-L/51 Mechanik seřizovač  

 23-62-L/51 Optik 

 23-69-L/51 Technik - puškař 

26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 

 26-41-L/51 Mechanik elektrotechnik 

 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika 

 26-45-L/51 Telekomunikace 

28 Technická chemie a chemie silikátů 

 28-42-L/51 Chemik operátor 

 28-45-L/51 Sklářský a keramický průmysl 

29 Potravinářství a potravinářská chemie 

 29-41-L/51 Technologie potravin 

31 Textilní výroba a oděvnictví 

 31-43-L/51 Oděvnictví 

33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 

 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba 



Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Č. j.: 1606/2010-23 

Příloha č. 1  
 

3 
 

Sk
up

in
a 

Kód 
Obor vzdělání, pro který byl vydán rámcový 

vzdělávací program 

1 2 3 

34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 

 34-41-L/51 Polygrafický průmysl 

 34-56-L/51 Fotograf 

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie 

 36-44-L/51 Stavební provoz 

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

37 Doprava a spoje 

 37-42-L/51 Logistické a finanční služby 

39 Speciální a interdisciplinární obory 

 39-41-L/51 Autotronik 

41 Zemědělství a lesnictví 

 41-43-L/51 Rybářství 

 41-44-L/51 Zahradnictví 

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

53 Zdravotnictví 
 53-41-L/51 Zdravotnický asistent  

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 

 65-41-L/51 Gastronomie 

66 Obchod 

 66-41-L/51 Obchodník 

 66-42-L/51 Propagace 

68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost 

 68-42-L/51 Bezpečnostně právní činnost 

69 Osobní a provozní služby 

 69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční 

 

Obory vzdělání poskytující vzdělání v konzervatoři (M, P) 

Sk
up

in
a 

Kód 

Obor vzdělání, pro který 

byl vydán rámcový 

vzdělávací program 

1 2 3 

82 Umění a užité umění 

 82-44-M/01 Hudba 

 82-45-M/01 Zpěv 

 82-46-M/01 Tanec 

 82-47-M/01 Hudebně dramatické 

umění 

 82-44-P/01 Hudba 

 82-45-P/01 Zpěv 

 82-46-P/01 Tanec 
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Sk
up

in
a 

Kód 

Obor vzdělání, pro který 

byl vydán rámcový 

vzdělávací program 

1 2 3 

 82-47-P/01 Hudebně dramatické 

umění 

 


