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144. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním
a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
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pozdějších předpisů
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144
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 13. června 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání
v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 5 a § 58 odst. 5
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012
Sb., nařízení vlády č. 167/2014 Sb. a nařízení vlády
č. 197/2015 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 1 oddíle D části D2 bodě 53 se
řádek
„
53-41-M/01

Zdravotnický asistent

53-41-M/007

Zdravotnický asistent

1, 4, 7a, 8a, 9a, 11,
16, 21, 23

2. etapa2)

“
nahrazuje řádkem
„
53-41-M/01

Zdravotnický asistent

53-41-M/007

Zdravotnický asistent

1, 4, 7a, 8a, 9a, 11,
16, 21, 23

13

)

“.
2. V příloze č. 1 oddíle D části D2 bodě 53 se za
řádek
„
53-41-M/02

Nutriční asistent

53-41-M/008

Nutriční asistent

9a, 23, 26, 27

3. etapa 3)

“
vkládají řádky
„
53-41-M/03

Praktická sestra

53-41-M/04

Masér ve zdravotnictví

53-41-M/01

Zdravotnický asistent

1, 4, 7a, 8a, 9a, 11,
16, 21, 23
7a, 8a, 9a, 16,
23, 26

14

)

14

)

“.
3. V příloze č. 1 oddíle D se na konci části D2
doplňují poznámky k tabulce D2 č. 13 a 14, které
znějí:
„13) Platnost oboru vzdělání se ukončuje k 1. září 2019 počínaje 1. ročníkem.
14
) Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní
zkouškou s platností od školního roku 2018/2019 počínaje 1. ročníkem.“.
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4. V příloze č. 1 oddíle E části E2 bodě 53 se
řádek
„
53-41-N/2.

Diplomovaný zdravotnický záchranář

4, 7a, 8a, 9a, 16, 23

“
nahrazuje řádkem
„
53-41-N/2.

Diplomovaný zdravotnický záchranář

4, 7a, 8a, 9a, 16, 23

4

)

“.
5. V příloze č. 1 oddíle E části E2 bodě 53 se za
řádek
„
53-41-N/4.

Diplomovaný nutriční terapeut

4, 7a, 8a, 9a, 16, 23

“
vkládá řádek
„
53-41-N/5.

Diplomovaná dětská sestra

4, 7a, 8a, 9a, 16, 23

5

)

“.
6. V příloze č. 1 oddíle E části E2 bodě 53 se
řádek
„
53-44-N/3.

Diplomovaný ortotik-protetik

4, 7a, 8a, 9a, 16, 23

“
nahrazuje řádkem
„
53-44-N/3.

Diplomovaný ortotik-protetik

4, 7a, 8a, 9a, 16, 23

6

)

“.
7. V příloze č. 1 oddíle E se na konci části E2
doplňují poznámky k tabulce E2 č. 4 až 6, které
znějí:

6

) Platnost oboru vzdělání se ukončuje k 1. září 2018.“.

Čl. II
„4) Platnost oboru vzdělání se ukončuje k 1. září 2019 počínaje 1. ročníkem.

Účinnost

5

) Obor vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělávání
s platností od školního roku 2018/2019 počínaje 1. ročníkem.

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 22. června 2018,
kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
stanoví podle § 23 odst. 3, § 26 odst. 4, § 31 odst. 1
a § 71 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005
Sb. a zákona č. 49/2009 Sb.:

a) ze 3 oborů vzdělání pro obory vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem, nebo

Čl. I

b) ze 2 oborů vzdělání pro obory vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou.

§ 2b
Počet oborů víceoborové třídy
Víceoborová třída může být složena nejvýše

Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání
a vzdělávání v konzervatoři, ve znění vyhlášky
č. 374/2006 Sb., vyhlášky č. 400/2009 Sb. a vyhlášky
č. 197/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 7 se věta poslední nahrazuje větou „Skupina může být tvořena žáky z více tříd nebo
ročníků.“.
2. Za § 2 se vkládají nové § 2a až 2c, které
včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 11 znějí:

§ 2c
Zvláštní pravidla pro obory vzdělání
s talentovou zkouškou
(1) Pro obor vzdělání, v němž je jako součást
přijímacího řízení stanovena rámcovým vzdělávacím
programem talentová zkouška, lze zřídit víceoborovou třídu pouze pro žáky vzdělávající se v oboru
vzdělání s talentovou zkouškou. Počet oborů vzdělání ve víceoborové třídě podle věty první není omezen.
(2) Odstavec 1 se nevztahuje na

„§ 2a
Obecná ustanovení o víceoborové třídě
(1) Třídu, v níž se vzdělávají žáci více oborů
vzdělání (dále jen „víceoborová třída“), lze zřídit,
pouze pokud
a) jde o obory vzdělání stejné kategorie dosaženého vzdělání11), stejné formy a délky vzdělávání a stejného ročníku,
b) jde o obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo výučním listem, a
c) počet žáků v každém z těchto oborů vzdělání je
v ročníku dané školy nižší než 17.
(2) Pokud nelze zřídit víceoborovou třídu podle odstavce 1, lze ji zřídit alespoň z 1 oboru vzdělání splňujícího podmínky podle odstavce 1 písm. a)
až c) a z 1 oboru vzdělání splňujícího podmínky
podle odstavce 1 písm. a) a b).

a) víceoborovou třídu, v níž je 1 z oborů vzdělání
skupiny 82 Umění a užité umění kategorií dosaženého vzdělání H, L nebo M a počet žáků
v tomto oboru vzdělání je v daném ročníku
a formě vzdělávání v dané škole nižší než 17, a
b) víceoborovou třídu pro obory vzdělání Gymnázium a Gymnázium se sportovní přípravou.
11

) Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.“.

3. V § 10 odst. 2, 5 a 6 se slova „nebo učitel
odborného výcviku“ zrušují.
4. V § 10 odstavec 3 zní:
„(3) Při zaviněném porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto
porušení žákovi uložit
a) napomenutí třídního učitele,
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nabytí účinnosti této vyhlášky; počet oborů vzdělání
v této třídě nesmí přesáhnout počet dosažený ke dni
nabytí účinnosti této vyhlášky.

b) důtku třídního učitele, nebo
c) důtku ředitele školy.“.
Čl. II

Čl. III

Přechodné ustanovení
Na víceoborovou třídu zřízenou nejpozději pro
školní rok 2017/2018 se nevztahuje § 2a až 2c vyhlášky č. 13/2005 Sb., ve znění účinném ode dne

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září
2018.

Ministr:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 9. července 2018
o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí založení Národního muzea

Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1
písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní
bance, ve znění zákona č. 89/2018 Sb.:
§1
(1) Dnem 5. září 2018 se k 200. výročí založení
Národního muzea vydává pamětní stříbrná mince
po 200 Kč (dále jen „dvousetkoruna“).
(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem
mince a matovým reliéfem (dále jen „zvláštní provedení“).
(3) Dvousetkoruna v běžném provedení i zvláštním provedení se razí ze slitiny obsahující 925 dílů
stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny
je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,3 mm. Při ražbě dvousetkoruny v běžném i zvláštním provedení
je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle
0,15 mm. V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru
0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %.
Hrana dvousetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ
BANKA * Ag 0.925 * 13 g *“.

znázorněny kostra plejtváka myšoka, zkamenělina
trilobita a kamenná plastika hlavy Kelta ze Mšeckých
Žehrovic. Ve spodní vitríně se nacházejí vakovlk,
ještěr velescink kapverdský a denár Boleslava II.
Mezi vitrínami je název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“. Mincovní pole při horním, levém a pravém
okraji je vyplněno názvy objektů, které jsou ve
správě Národního muzea. Označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „200 Kč“
se nachází při spodním okraji mince. Značka České
mincovny tvořená písmeny „Č“ a „M“ je umístěna
pod hlavou vakovlka.
(2) Na rubové straně dvousetkoruny je v horní
části mincovního pole vyobrazena Historická budova Národního muzea a v dolní části Nová budova
Národního muzea. Při horním okraji mince je letopočet „1818“ a při spodním okraji mince letopočet
„2018“. Text „NÁRODNÍ MUZEUM“ se nachází
uprostřed mincovního pole mezi budovami. Nalevo
od tohoto textu je vyobrazen český lev a vpravo od
textu jsou iniciály autora mince Mgr. Petra Horáka,
které jsou tvořeny kompozicí písmen „H“ a „P“.
(3) Vyobrazení dvousetkoruny
v příloze k této vyhlášce.

§2
(1) Na lícní straně dvousetkoruny jsou ztvárněny dvě pomyslné vitríny, které obsahují vybrané
exponáty Národního muzea. V horní vitríně jsou

je

uvedeno

§3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. září
2018.

Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.
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