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Obsah:

PolyGram – aktivity partnera P13 (SOU Kyjov, p. o.)

Vliv přijatých a připravovaných legislativních změn na 

odborné vzdělávání, především na obory s odborným 

výcvikem



Obory vyučované v SOU Kyjov, p. o.

Obory kat. L – mechanik instalatérských a elektrotechnických 
zařízení, podnikání (nástavbové studium)

Obory kat. H – elektrikář, instalatér, strojní mechanik, zedník, 
pokrývač, montér suchých staveb, ošetřovatel

Obory kat. E – elektrotechnické a strojně montážní p., zednické p., 
tesařské p., malířské a natěračské p., stravovací a ubytovací s., 
pečovatelské s.

Obory kat. C – praktická škola dvouletá

K 30. 9. 2019 – 504 žáků a přes 100 zaměstnanců



Klíčové podaktivity:

KA03 – 3

Sdílení pedagogů, odborných učeben, laboratoří a 

příkladů dobré praxe

KA03 – 5

Nákup vybavení laboratoří a odborných učeben



KA03 – 3: Sdílení pedagogů, odborných učeben, 

laboratoří a příkladů dobré praxe

Realizace výukových programů pro žáky ZŠ a SŠ.



KA03 – 3: Sdílení pedagogů, odborných učeben, 

laboratoří a příkladů dobré praxe

Vzdělávací aktivity pro žáky SOU Kyjov.



KA03 – 3: Sdílení pedagogů, odborných učeben, 

laboratoří a příkladů dobré praxe

Tři semináře určené vyučujícím vzdělávací oblasti Člověk 

a svět práce.



KA03 – 5: Nákup vybavení laboratoří a odborných 

učeben

Modernizace třech dílen odborného výcviku:

• Dílna elektrikáře se zaměřením na elektroniku a 

sdělovací techniku

• Dílna ručního a ručně mechanického zpracování kovů 

pro výuku žáků 1. ročníku

• Dílna instalatéra 



Dílna elektrikáře se zaměřením na elektroniku a 

sdělovací techniku



Dílna ručního a ručně mechanického zpracování 

kovů pro výuku žáků 1. ročníku



Dílna instalatéra



Přínosy projektu PolyGram

• Prohloubení spolupráce se ZŠ a SŠ

• Modernizace vybavení

• Motivace žáků SOU prostřednictvím 

doplňkových vzdělávacích akcí



Co nového v odborném vzdělávání

• Reforma financování regionálního školství

• Návrh novely nařízení vlády č. 211/2010 Sb.

• Návrh novely nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

• Návrh novely vyhlášky č. 13/2005 Sb.

• Návrh novely školského zákona č. 561/2004 Sb.



Reforma financování regionálního školství

• Od 1. 1. 2020, odklon od normativního financování na žáka

• Výpočet PHmax dle nařízení vlády č. 123/2018 Sb.

• Možnost zachování oborů s nízkým počtem žáků (slučovací paradoxon):

Např. obor 39-41-L/02 MIEZ – průměr žáků ve třídě 12 žáků, dle nařízení 

vlády se do PHmax započítá na každou třídu

a) 24 hodin v případě samostatných tříd (4 x 24 = 96 hodin)

b) 47 hodin v případě vytvoření dvouoborových tříd (4 x 47 = 188 hodin)



Reforma financování – nepedagogičtí pracovníci

• Limit počtu nepedagogů se skládá ze tří částí:

• na ředitelství (ekonomický úsek),

• na samostatné pracoviště,

• na třídu dle oboru vzdělání (uklízečky, školník).

• Limit přidělený „na ředitelství“ je stanoven podle počtu tříd ve škole a 

nezohledňuje typ střední školy (gymnázium, SOŠ, SOU, …).

• Podfinancování nepedagogické práce u oborů vzdělání kategorie E oproti 

odpovídajícím oborům vzdělání H (počet nepedagogů na třídu):

36-67-H/01 Zedník 0,58138

36-67-E/01 Zednické práce 0,41196



Návrh novely nařízení vlády č. 211/2010 Sb.

Umožňuje po třech letech studia maturitních oborů vzdělání kategorie L0 

získat výuční list v příbuzném oboru vzdělání kategorie H (posun z 

pokusného ověřování do právního předpisu).

Např. žák oboru vzdělání 39-41-L/01 Autotronik může získat výuční list v 

oboru 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel nebo v oboru 

26-57-H/01 Autoelektrikář.

Nový oddíl „D6) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním 

listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou“ přílohy č. 1 nařízení vlády.



Návrh novely nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

• Snížení týdenního rozsahu PPČ zástupce ředitele školy

• Týdenní rozsah PPČ vedoucího učitele OV nebo zástupce ŘŠ pro OV –

nejvýše v průměru 7 hodin týdně za období školního vyučování (Jaký 

bude jejich maximální počet pro konkrétní SŠ?)



Návrh novely vyhlášky č. 13/2005 Sb.

• 10 skupin OV – 1 zástupce ředitele pro odborný výcvik nebo 

1 vedoucí učitel odborného výcviku,

• alespoň 20 skupin OV – 2 ZŘ OV nebo 2 VU OV,

• za každých dalších 20 skupin další ZŘ OV nebo VU OV. 



Návrh novely školského zákona - maturity

• Předmětem novely je komplexní úprava modelu a hodnocení maturitní 

zkoušky.

• Společná část maturitní zkoušky (pouze didaktické testy):

➢ zkouška z českého jazyka a literatury,

➢ druhá zkouška (cizí jazyk nebo matematika).

• Písemná zkouška a ústní zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího 

jazyka se přesouvá do profilové části maturitní zkoušky.



Návrh novely školského zákona – zkrácené 

studium 

• Změna: V § 84 odst. 1 se slova „získali střední vzdělání s maturitní 

zkouškou“ nahrazují slovy „prospěli ve druhém pololetí posledního 

ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou “ .

• Návrh schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 6. 5. 2020, 

následovat bude projednání v Senátu ČR.



Shrnutí změn a jejich vliv na odborné 

vzdělávání

• Udržení i oborů s velmi malým počtem žáků (pokrývač).

• U oborů L0 po třech letech výuční list.

• Zkrácená studia k získání VL i pro neúspěšné maturanty.

• Jasně definovaný rozsah počtu ZŘ a VUOV.

• U maturit opět možnost volby mezi CJ a MAT.



Děkuji za pozornost.


