
Počty vyučovacích hodin týdně pro žáky, kteří byli žáky 6. ročníku ve školním roce 2004/05, 2005/06 a 2006/07 
 
V tabulce jsou uvedeny týdenní počty vyučovacích hodin pro žáky 2. stupně v jednotlivých školních rocích tak, jak byly do učebního plánu základních 
škol přidávány vyučovací hodiny. Upozorňujeme, že je jedná o počty vyučovacích hodin podle vzdělávacího programu „Základní škola“. U vzdělávacího 
programu „Obecná škola“ a „Národní škola“ je to obdobné. Uvedené počty hodin NELZE sčítat s počty hodin ve školním vzdělávacím programu 
vytvořeného podle RVP ZV. 
 

 I. II. III. 

 Počty hodin týdně pro žáky, kteří byli ve 
školním roce 2004/05 v 6. ročníku 

Počty hodin týdně pro žáky, kteří byli ve 
školním roce 2005/06 v 6. ročníku 

Počty hodin týdně pro žáky, kteří byli ve 
školním roce 2006/07 v 6. ročníku 

školní rok ročník počet hodin týdně ročník počet hodin týdně ročník počet hodin týdně 

2004/05 6. ročník 27     

2005/06 7. ročník 29 6. ročník 28   

2006/07 8. ročník 31-32 7. ročník 29-30 6. ročník 29 

2007/08 9. ročník 31-32 8. ročník 31-32 7. ročník 29-30 

2008/09   9. ročník 31-32 8. ročník 31-32 

2009/10     9. ročník 31-32 

 CELKEM 118-119 CELKEM 120 CELKEM 121 

 
V I. části tabulky je uveden celkový týdenní počet vyučovacích hodin pro žáky, kteří byli v 6. ročníku základní školy ve školním roce 2004/05 a 
postupovali do vyšších ročníků. Ve školním roce 2007/08 jsou žáky 9. ročníku. Za 2. stupeň ZŠ žáci absolvovali celkem 118 – 119 vyučovacích hodin 
týdně. 
 
Ve II. části tabulky je uveden celkový týdenní počet vyučovacích hodin pro žáky, kteří byli v 6. ročníku základní školy ve školním roce 2005/06 a 
postupovali do vyšších ročníků. Ve školním roce 2008/09 budou žáky 9. ročníku. Za 2. stupeň ZŠ tedy absolvují celkem 120 vyučovacích hodin týdně. 
Rozpětí jedné vyučovací hodiny v 7. – 9. ročníku je důsledkem toho, že o konkrétním umístění jedné z přidaných hodin rozhodl ředitel školy, a to právě 
do některého ze 7. až 9. ročníku (jednalo se o vyučovací hodinu využitou na výuku cizího jazyka). Ostatní doplněné vyučovací hodiny byly přidány vždy 
do konkrétního ročníku. Z uvedeného rozpětí v 7. až 9. ročníku ředitel školy využije dvakrát nižší hranici a jednou vyšší hranici. Celkový počet 
vyučovacích hodin za 2. stupeň musí být 120 hodin. Možné jsou tyto kombinace: 28+30+31+31, 28+29+32+31 nebo 28+29+31+32.  
 
Ve III. části tabulky je uveden celkový týdenní počet vyučovacích hodin pro žáky, kteří byli v 6. ročníku základní školy ve školním roce 2006/07 a 
postupovali do vyšších ročníků. Ve školním roce 2009/10 budou žáky 9. ročníku. Za 2. stupeň ZŠ žáci absolvují celkem 121 vyučovacích hodin týdně. 
Možné jsou tedy tyto kombinace: 29+30+31+31, 29+29+32+31 nebo 29+29+31+32.  


