
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Č. j.: 27 797/2009-23   

                                                                                 
V Praze dne 29. ledna 2010  

 
 

Opatření ministryně 
 o odložení závaznosti výše hodnot ukazatele H uvedených v rámcových vzdělávacích 

programech oborů vzdělání středního vzdělávání 
  

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením § 4 odst. 4 zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

 
odkládá  

pro krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy pro stanovení krajských normativů 
pro 1. a 2. ročníky vzdělávání  

závaznost výše hodnot ukazatele H  
 

uvedených v rámcových vzdělávacích programech, dále jen „ RVP“  oborů vzdělání 
poskytujících střední vzdělání s výučním listem v trvání 3 let denní formy vzdělání kategorie 
dosaženého  stupně  vzdělání H a E a RVP oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání 
s maturitní zkouškou v trvání 4 let denní formy vzdělání kategorie dosaženého stupně 
vzdělání K, M a L uvedených v: 

• v poznámce č. 6 kapitoly 7 „Rámcové rozvržení obsahu vzdělávání“ RVP oborů 
vzdělání středního odborného vzdělávání ve všech platných formách vzdělání 
a  zkráceného studia i nástavbového studia, 

• v části 7.1 kapitoly 7 „Rámcový učební plán“ RVP oborů vzdělání gymnázia 
a gymnázia se sportovní přípravou ve všech platných formách vzdělání 
a zkráceného studia,   

takto: 
• pro RVP vydané do 31. 8. 2007 v letech 2010 a 2011, 
• pro RVP vydané od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008 v letech 2011 a 2012, 
• pro RVP vydané od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009 v letech 2012 a 2013, 
• pro RVP vydané od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 v letech 2013 a 2014. 

 
Opatření se netýká RVP oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem 

v trvání 2 let denní formy vzdělání kategorie dosaženého stupně vzdělání E a RVP oborů 
vzdělání poskytujících střední vzdělání v trvání 2 let denní formy vzdělání kategorie 
dosaženého stupně vzdělání J včetně dalších přípustných forem vzdělání. 
 

Opatření nabývá platnosti dnem vydání. 
 
 
 

PhDr. Miroslava Kopicová v. r. 
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

 


