
 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Č. j.: MSMT- 25473/2021-2          

 
Praha, říjen 2021 

 
Dodatek  

k Vyhlášení pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňující 
dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou 
podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie 
stupně dosaženého vzdělání L0 a H ve vybraných středních školách č. j. MSMT-
18477/2012-23, ve znění dodatku č. j. MSMT-32061/2012-23, dodatku č. j. MSMT-
41652/2012-211, dodatku č. j. MSMT-16899/2014-1, dodatku č. j. MSMT-10537/2015-1, 
dodatku č. j. MSMT-10277/2016-2, dodatku č. j. MSMT-17453/2016-1, dodatku č.j. MSMT-
36452/2016-1, dodatku č. j. MSMT-6285/2017-1, dodatku č. j. MSMT-1671/2018-1 č. j. 
MSMT-20391/2019-2, dodatku č. j. MSMT-18101/2020-1 a dodatku č. j. MSMT-4257/2021-
1 takto: 

 
Čl. 1 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upravuje text Vyhlášení pokusného ověřování 
organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s 
výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových 
vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L0 a 
H ve vybraných středních školách (dále jen „model L0 a H“) č. j. MSMT-18477/2012-23 , ve 
znění dodatku č. j. MSMT-32061/2012-23, dodatku č. j. MSMT-41652/2012-211, dodatku č. j. 
MSMT-16899/2014-1, dodatku č. j. MSMT-10537/2015-1, dodatku č. j. MSMT-10277/2016-
2, dodatku č. j. MSMT-17453/2016-1, dodatku č. j. MSMT-36452/2016-1, dodatku č. j. 
MSMT-6285/2017-1, dodatku č. j. MSMT-1671/2018-1 č. j. MSMT-20391/2019-2 a dodatku 
MSMT-18101/2020-1 a dodatku č. j. MSMT-4257/2021-1 takto: 

 
Za článek 6b se doplňuje nový článek 6c, který včetně nadpisu ní: 
 

„Čl. 6c 
Statistika a vykazování žáků v oborech L0+H 

 
Od školního roku 2022/2023 školy, které se účastní pokusného ověřování, předávají ze 
školních matrik u jednotlivých žáků informace o vzdělávání v příslušných dvojicích 
komplementárních oborů vzdělání, a to v rámci kódu 61 (vzdělávání v oborech L0 + H) v 
číselníku vzdělávání RADV.“ 

 
Čl. 2 

Účinnost 
 
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 

 
 

Mgr. Jan Mareš, MBA 

náměstek pro řízení sekce vzdělávání a mládeže 
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