
C  Příloha č. 4 
k Metodickému pokynu MŠMT č.j. 28 778/2004-21 

 Název právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení: List č.    

      
 

Seznam oborů vzdělání, rámcových vzdělávacích programů nebo oborů ZUŠ 
 
Uvádějí se obory vzdělání se schválenou pedagogickou dokumentací podle Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání 
v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění. Kód oboru se uvede v souladu s KKOV oborů vzdělání nebo RVP.  
Uvádí se škola, k níž obor studia přísluší: slovně název a IZO této školy, pokud již bylo přiděleno. 

Způsob studia se uvádí slovně. Rozlišuje se: charakter (základní vzdělání, střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání 
s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání), požadavky na vstup (5.-7. roč. ZŠ, neukončená ZŠ, absolventi ZŠ, absolventi učebního oboru či 
SŠ bez maturity, maturanti), forma vzdělávání (denní, dálkové, večerní, distanční, kombinované). 

Délka studia se uvádí ve školních rocích, pokud není v celých rocích, uvede se počet roků a měsíců. 

Kapacita se uvádí v počtech žáků/studentů, pro něž je daný obor určen, včetně žáků zkráceného studia (podle § 84 nebo § 85 zákona č. 
561/2004 Sb.). 

Pokud je jeden obor na škole realizován více způsoby, v různé délce, formě vzdělání, s různým vyučovacím jazykem apod., uvede se tolikrát, 
kolikrát je třeba. Údaj o platnosti se vyplňuje pouze u omezené doby trvání (např. na dostudování zbývajících žáků/studentů). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Druh změny: 1)              Platnost:       
  

Kód oboru:       Název oboru:       
 

Druh školy:       IZO školy:       
 

Délka studia/přípravy:    r.    m.   Způsob studia: a)                 b)                 c)                 
 

Kapacita oboru   Nejvyšší povolený   Vyučovací   
v 1. ročníku:        počet žáků/studentů:        jazyk oboru 6):       
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Druh změny: 1)              Platnost:       
  

Kód oboru:       Název oboru:       
 

Druh školy:       IZO školy:       
 

Délka studia/přípravy:    r.    m.   Způsob studia: a)                 b)                 c)                 
 

Kapacita oboru   Nejvyšší povolený   Vyučovací   
v 1. ročníku:        počet žáků/studentů:        jazyk oboru 6):       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Druh změny: 1)              Platnost:       
  

Kód oboru:       Název oboru:       
 

Druh školy:       IZO školy:       
 

Délka studia/přípravy:    r.    m.   Způsob studia: a)                 b)                 c)                 
 

Kapacita oboru   Nejvyšší povolený   Vyučovací   
v 1. ročníku:        počet žáků/studentů:        jazyk oboru 6):       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Druh změny: 1)              Platnost:       
  

Kód oboru:       Název oboru:       
 

Druh školy:       IZO školy:       
 

Délka studia/přípravy:    r.    m.   Způsob studia: a)                 b)                 c)                 
 

Kapacita oboru   Nejvyšší povolený   Vyučovací   
v 1. ročníku:        počet žáků/studentů:        jazyk oboru 6):       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Druh změny: 1)              Platnost:       
  

Kód oboru:       Název oboru:       
 

Druh školy:       IZO školy:       
 

Délka studia/přípravy:    r.    m.   Způsob studia: a)                 b)                 c)                 
 

Kapacita oboru   Nejvyšší povolený   Vyučovací   
v 1. ročníku:        počet žáků/studentů:        jazyk oboru 6):       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



C  Příloha č. 4 
k Metodickému pokynu MŠMT č.j. 28 778/2004-21 

  

Druh změny: 1)              Platnost:       
 

Kód oboru:       Název oboru:       
 

Druh školy:       IZO školy:       
 

Délka studia/přípravy:    r.    m.   Způsob studia: a)                 b)                 c)                 
 

Kapacita oboru   Nejvyšší povolený   Vyučovací   
v 1. ročníku:        počet žáků/studentů:        jazyk oboru 6):       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Druh změny: 1)              Platnost:       
  

Kód oboru:       Název oboru:       
 

Druh školy:       IZO školy:       
 

Délka studia/přípravy:    r.    m.   Způsob studia: a)                 b)                 c)                 
 

Kapacita oboru   Nejvyšší povolený   Vyučovací   
v 1. ročníku:        počet žáků/studentů:        jazyk oboru 6):       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Druh změny: 1)              Platnost:       
  

Kód oboru:       Název oboru:       
 

Druh školy:       IZO školy:       
 

Délka studia/přípravy:    r.    m.   Způsob studia: a)                 b)                 c)                 
 

Kapacita oboru   Nejvyšší povolený   Vyučovací   
v 1. ročníku:        počet žáků/studentů:        jazyk oboru 6):       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Druh změny: 1)              Platnost:       
  

Kód oboru:       Název oboru:       
 

Druh školy:       IZO školy:       
 

Délka studia/přípravy:    r.    m.   Způsob studia: a)                 b)                 c)                 
 

Kapacita oboru   Nejvyšší povolený   Vyučovací   
v 1. ročníku:        počet žáků/studentů:        jazyk oboru 6):       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Druh změny: 1)              Platnost:       
  

Kód oboru:       Název oboru:       
 

Druh školy:       IZO školy:       
 

Délka studia/přípravy:    r.    m.   Způsob studia: a)                 b)                 c)                 
 

Kapacita oboru   Nejvyšší povolený   Vyučovací   
v 1. ročníku:        počet žáků/studentů:        jazyk oboru 6):       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Druh změny: 1)              Platnost:       
  

Kód oboru:       Název oboru:       
 

Druh školy:       IZO školy:       
 

Délka studia/přípravy:    r.    m.   Způsob studia: a)                 b)                 c)                 
 

Kapacita oboru   Nejvyšší povolený   Vyučovací   
v 1. ročníku:        počet žáků/studentů:        jazyk oboru 6):       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Navrhovatel 
(dle § 145 zákona č. 561/2004 Sb.):  

Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo 
školského zařízení :

      

 

      

označení navrhovatele, podpis statutárního orgánu, razítko           jméno a podpis ředitele, razítko 


