
 
Č. j.: MSMT-17453/2016-1 

1 

 

 
Úplné znění  

„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 L a H ve vybraných středních školách.“ 

 
Čl. 1 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje v souladu s § 
171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), pokusné ověřování organizace, metod, forem a ukončení 
vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání 
s maturitní zkouškou u vybraných oborů vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L. 

Čl. 2 

Účel a cíle pokusného ověřování 

(1) Zákonem č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., bylo mj. novelizováno 
ustanovení § 58 odst. 5. Nově se zavádí obory vzdělání, ve kterých lze dosáhnout středního 
vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou. Vzhledem k tomu, 
že současné právní předpisy neumožňují ukončení středního vzdělávání závěrečnou zkouškou 
i maturitní zkouškou zároveň, přistoupilo ministerstvo k vyhlášení pokusného ověřování 
stupňovitého modelu vzdělávání a ukončování vzdělávání, ve kterém mohou žáci po ukončení 
3. ročníku skládat závěrečné zkoušky podle jednotného zadání vytvořeného pro obory vzdělání 
kategorie H a po ukončení 4. ročníku vykonají maturitní zkoušku v oborech vzdělání kategorie 
stupně dosaženého vzdělání L (dále jen „model L a H“). Výsledky pokusného ověřování budou 
využity při úpravě rámcových vzdělávacích programů, dále jen „RVP“ vybraných oborů vzdělání 
kategorie stupně dosaženého vzdělání L, dále při novelizaci nařízení vlády 
č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném 
vzdělávání, a příp. při novelizaci zákona č. 561/2004 Sb. a prováděcích předpisů. 

(2) Cílem pokusného ověřování je: 

a) ověřit organizaci, metody, formy a průběh modelu L a H umožňujícího dosažení 
středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou 
u vybraných oborů vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L; 

b) vyhodnotit zpracování školních vzdělávacích programů, dále jen „ŠVP“ upravených 
v rámci pokusného ověřování a získat data o průběhu výuky dle ŠVP, o specifických 
podmínkách a postupech při naplňování obsahu výuky i výsledků vzdělávání v rámci 
odborných činností, odborného výcviku a odborné praxe žáků, o způsobech ověřování 
dílčích dovedností nezbytných k vykonání závěrečné zkoušky; 

c) vyhodnotit průběh a výsledky závěrečných zkoušek ve 3. ročníku modelu L a H; 
d) ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a 

zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen „NÚV“) navrhnout 
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úpravy RVP tak, aby RVP vytvářel základní rámec pro realizaci závěrečné zkoušky ve 3. 
ročníku oboru vzdělávání kategorie stupně dosaženého vzdělání L; 

e) získat podklady pro rozhodování o tom, jak naplnit ust. § 58 odst. 5 zákona č. 561/2004 
Sb., ve znění zákona č. 472/2011 Sb., a umožnit tím získání středního vzdělání 
s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou. 

Čl. 3 

Popis pokusného ověřování 

(1) Pokusné ověřování bude probíhat ve středních školách uvedených v čl. 4. Ve školním roce 
2016/2017 až 2019/2020 budou do pokusného ověřování zařazeni žáci 1., 2., 3. a 4. ročníků 
kategorie L0, ve školním roce 2020/2021 budou do pokusného ověřování zařazeni žáci 2., 3. a 4. 
ročníků kategorie L0, ve školním roce 2021/2022 budou do pokusného ověřování zařazeni žáci 
3. a 4. ročníků kategorie L0 a ve školním roce 2022/2023 budou do pokusného ověřování 
zařazeni žáci 4. ročníků kategorie L0. V rámci pokusného ověřování budou žáci zařazeni se 
souhlasem jejich zákonného zástupce (v případě zletilých žáků se souhlasem žáka). Pokusné 
ověřování bude probíhat za stejných podmínek, jako pokusné ověřování vyhlášené dne 4. 
června pod č. j. MSMT-18477/2012-23, ve znění pozdějších dodatků. Ministerstvo si vyhrazuje 
právo ukončit pokusné ověřování, pomine-li jeho účel na základě změny právní úpravy. 
 
(2) V průběhu pokusného ověřování bude školám realizujícím výuku v oborech vzdělání 
kategorie stupně dosaženého vzdělání L umožněn vstup do pokusného ověřování za podmínek 
stanovených při vyhlášení pokusného ověřování tak, aby mohla být ověřena možnost vykonání 
závěrečné zkoušky ve 3. ročníku studia v oborech vzdělávání ostatních oborových skupin. 
 
(3) Pokusné ověřování bude řídit řídící tým složený ze zástupců ministerstva, NÚV 
a zúčastněných škol. Členy řídícího týmu jmenuje na základě návrhu jednotlivých subjektů 
náměstek ministra skupiny II. 

(4) Z vyhlášení tohoto pokusného ověřování nevyplývá zařazeným školám žádný nárok 
na poskytnutí dalších finančních prostředků ze státního rozpočtu. 

 

Čl. 4 

Školy a obory zařazené do pokusného ověřování 

(1) Seznam škol a oborů zařazených do pokusného ověřování je součástí přílohy 1 - Seznam 
škol a oborů pokusného ověřování modelu L a H. 

(2) Seznam komplementárních oborů L0 a H je součástí přílohy 2 – Tabulka komplementárních 
oborů modelu L a H. 
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Čl. 5 

Průběh a vyhodnocení pokusného ověřování 

(1) Za průběh a plnění podmínek tohoto pokusného ověřování je odpovědný ředitel školy. 
Ředitel školy informuje o zahájení a podmínkách pokusného ověřování žáky, zákonné zástupce 
žáků, zřizovatele školy a příslušný inspektorát České školní inspekce. 
 
(2) Vzdělávání žáků zařazených do pokusného ověřování se bude uskutečňovat podle ŠVP 
vytvořených školami zařazenými do pokusného ověřování v souladu s RVP pro obory vzdělání 
kategorie stupně dosaženého vzdělání L a H, které jsou uvedeny v čl. 4. 
 
(3) Školy upraví ŠVP pro obory vzdělání uvedené v čl. 4 s využitím disponibilních hodin 
příslušného RVP k 1. září daného školního roku tak, aby: 

a) obsah vzdělávání umožnil žákům po úspěšném ukončení 3. ročníku studia v oborech 
vzdělání kategorie H uvedených v čl. 4 vykonat závěrečnou zkoušku podle jednotného 
zadání vytvořeného v rámci projektu IPn Nová závěrečná zkouška 2; závěrečná zkouška 
bude probíhat v souladu s ustanovením § 74 a § 75 zákona č. 561/2004 Sb., s výjimkou 
ustanovení § 74 odst. 2 a § 75 odst. 3 věta první a druhá, a podle ustanovení § 2 až § 6 
vyhlášky č. 47/2005 Sb.; 

b) nebyl snížen rozsah a náročnost přípravy žáků na maturitní zkoušku; 
c) byla nově definována organizace vzdělávání pro dosažení stupně vzdělávání (středního 

vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou) a způsob ukončení 
vzdělávání (závěrečná zkouška ve 3. ročníku a maturitní zkouška ve 4. ročníku); 

d) bylo přehledným způsobem zpracováno naplnění podmínek RVP oboru vzdělání, 
ve kterém bude žák vykonávat závěrečnou zkoušku, zejména naplnění obsahu 
odborných činností včetně odborného výcviku a odborné praxe žáků. 

 
(4) Žáci mají právo pokračovat ve studiu 4. ročníku oboru vzdělání, na který byli přijati, 
bez ohledu na výsledek vykonané závěrečné zkoušky. 
 
(5) Ke dni vykonání závěrečné zkoušky bude příslušný obor kategorie stupně dosaženého 
vzdělání H zařazen ve školském rejstříku. 
 
(6) Závěrečné zkoušky mohou konat žáci 3. ročníků zařazení do pokusného ověřování (dále jen 
„žáci“), kteří prospěli ze všech povinných vyučovacích předmětů. Hodnocení žáků bude 
dokončeno před zahájením závěrečných zkoušek v období od 31. května do 15. června a žákům 
bude vydán výpis z vysvědčení. Úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky nepřestávají být žáci 
žáky školy; období školního vyučování končí žákům 3. ročníků ve stejný den jako žákům 1. a 2. 
ročníků. V posledním vyučovacím dnu období školního vyučování se předá žákům vysvědčení za 
3. ročník a žákům, kteří úspěšně složili závěrečnou zkoušku, také výuční list a vysvědčení 
o závěrečné zkoušce. 
 
(7) Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v uvedeném termínu z důvodu neukončení 
3. ročníku a kteří ukončí úspěšně 3. ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna příslušného 



 
Č. j.: MSMT-17453/2016-1 

4 

 

školního roku, konají závěrečnou zkoušku v měsíci září následujícího školního roku v termínu 
stanoveném zkušební komisí. 
 
(8) Závěrečnou zkoušku včetně opravné a náhradní zkoušky může žák vykonat nejpozději do 31. 
12. kalendářního roku, ve kterém byla zkouška plánována podle vzdělávacího modelu. 
 
(9) Během pokusného ověřování budou školy spolupracovat s pověřenými pracovníky NÚV, 
který bude proces pokusného ověřování monitorovat a vyhodnocovat ve spolupráci s odborem 
středního vzdělávání a odborem vzdělávací soustavy ministerstva.  
 
(10) O průběhu a výsledku pokusného ověřování zpracují ředitelé školy každoročně počínaje 
rokem 2013 hodnotící zprávu a zašlou ji do 30. září příslušného kalendářního roku odboru 
středního vzdělávání, odboru vzdělávací soustavy ministerstva a NÚV. 
 
(11) Výsledky pokusného ověřování za předchozí školní rok budou shrnuty v hodnotící zprávě, 
kterou na základě podkladů od ředitelů škol a vlastních šetření zpracuje NÚV a předloží MŠMT 
k projednání do konce října příslušného kalendářního roku. Celkové výsledky budou 
vyhodnoceny v závěrečné zprávě, kterou zpracuje NÚV a předloží MŠMT k projednání do konce 
října školního roku 2023/2024. 
 
(12) Hodnotící zprávy budou obsahovat zejména:  

a) zjištění, zda vymezení odborných kompetencí, oblastí vzdělávání a učiva obsahových 
okruhů v upraveném ŠVP umožňuje žákům vykonat závěrečnou zkoušku určeného 
oboru vzdělání s výučním listem; 

b) popis způsobu organizace, metod, forem a řízení modelu LaH za každý školní rok 
pokusného ověřování; 

c) popis, jak na možnost získání kvalifikačního dokladu reagují žáci, jejich rodiče 
a ostatní sociální partneři, zejména zaměstnavatelé; 

d) závěry, zda výsledky vzdělávání žáků odpovídají očekávaným výstupům školního 
vzdělávacího programu v jednotlivých ročnících a jak se odrážejí na vzdělávací 
strategii i kariérovém poradenství; 

e) závěry, zda se zvýšila motivace žáků pro výběr zaměřených oborů vzdělání kategorie 
stupně dosaženého vzdělání L a zlepšení výsledků u maturitní zkoušky díky 
zkušenosti s institucí závěrečné zkoušky ve 3. ročníku; 

f) popis používaných forem a metod vzdělávání při naplňování praktických činností 
včetně laboratorních cvičení, odborného výcviku a odborné praxe; 

g) závěry ve formě analýzy, zda je možné za čtyři roky vzdělávání zajistit plnění 
a dosažení cílů deklarovaných prostřednictvím RVP společností (požadavky spojené 
všeobecně vzdělávacího charakteru) i zaměstnavateli (požadavky odborného 
charakteru), a to za současného zachování množství a kvality výstupů předmětných 
oborů vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání H a L (plnění jejich hlavních 
kvalifikačních a vzdělávacích cílů). 



 
Č. j.: MSMT-17453/2016-1 

5 

 

(13) Závěrečná hodnotící zpráva bude kromě údajů uvedených v odstavci 9 obsahovat také 
návrhy na úpravu RVP vybraných oborů a změnu právních předpisů. 

 
Čl. 6 

Úprava dokladů o vzdělávání 

(1) Ročníkové vysvědčení žáků, kteří se vzdělávali podle tohoto pokusného ověřování, obsahuje 
na rubové straně doložku: 

„Vzdělávání se uskutečnilo v souladu s Vyhlášením pokusného ověřování organizace 
a průběhu modelu vzdělávání L a H umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním 
listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou ve …………   (název školy)  č. j. MSMT-
18477/2012-23 ze dne …………., podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.“ 

(2) Vysvědčení o závěrečné zkoušce žáků, kteří se vzdělávali podle tohoto pokusného 
ověřování, vydané ve 3. ročníku po úspěšném složení závěrečné zkoušky obsahuje 
na rubové straně doložku: 

„Závěrečná zkouška se uskutečnila dle vyhlášky č. 47/2005 Sb., ve znění vyhlášky 
č. 126/2011 Sb., v souladu s Vyhlášením pokusného ověřování organizace a průběhu modelu 
vzdělávání L a H umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního 
vzdělání s maturitní zkouškou ve …………   (název školy)……………….., č. j. MSMT-18477/2012-
23 ze dne …………., podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.“ 

(3) Vysvědčení o závěrečné zkoušce žáků, kteří se vzdělávali podle tohoto pokusného 
ověřování, vydané ve 3. ročníku po úspěšném složení závěrečné zkoušky obsahuje na lícní 
straně kód a název oboru vzdělávání, ve kterém byla vykonána závěrečná zkouška. Název 
školního vzdělávacího programu a délka odpovídá čtyřletému oboru vzdělávání, který žáci 
studují. 

(4) Výuční list žáků, kteří se vzdělávali podle tohoto pokusného ověřování, vydaný ve 3. ročníku 
po úspěšném složení závěrečné zkoušky obsahuje na rubové straně doložku: 

„Závěrečná zkouška se uskutečnila dle vyhlášky č. 47/2005 Sb., ve znění vyhlášky 
č. 126/2011 Sb., v souladu s Vyhlášením pokusného ověřování organizace a průběhu modelu 
vzdělávání L a H umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního 
vzdělání s maturitní zkouškou ve …………   (název školy)……………….., č. j. MSMT-18477/2012-
23 ze dne …………., podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.“ 
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(5) Výuční list žáků, kteří se vzdělávali podle tohoto pokusného ověřování, vydaný ve 3. ročníku 
po úspěšném složení závěrečné zkoušky obsahuje na lícní straně kód a název oboru 
vzdělávání, ve kterém byla vykonána závěrečná zkouška. 

 

Čl. 7 

Účinnost 

Pokusné ověřování nabývá účinnosti dnem podpisu. 

 
 

Mgr. Václav Pícl 
náměstek pro řízení sekce vzdělávání 
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        Příloha č. 1 

Seznam škol a oborů pokusného ověřování L a H 

(1) Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí  
Adresa a kontakty:  
Budějovická 421, 391 02 Sezimovo Ústí  
IZO: 012907731 
RED_IZO: 600170438 
ředitel školy: Ing. František Kamlach 
tel.: 3814077101 
e-mail: kamlach@copsu.cz   
web: www.copsu.cz  
Zřizovatel: Jihočeský kraj. 

Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač 23-56-H/01 Obráběč kovů 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 23-51-H/01 Strojní mechanik 

 
(2) Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace 
Adresa a kontakty:  
Olomoucká 61, 627 00 Brno 
IZO: 000226475 
RED_IZO: 600171019 
ředitel školy: Ing. Lubomír Štefka 
tel.: 584515122 
e-mail: Lubomir.stefka@sstebrno.cz  
web: http://www.sstebrno.cz/ 
Zřizovatel: Jihomoravský kraj 

Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač 23-56-H/01 Obráběč kovů 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

 
(3) Střední  škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace 
Adresa a kontakty:  
Pražská 702, 430 01 Chomutov 
IZO: 107850079 
RED_IZO: 600010368 
ředitel školy: Ing. Václav Sailer 
tel.: 474 611 212 
e-mail: tgacv@tgacv.cz  
web: www.tgacv.cz  
Zřizovatel: Ústecký kraj 

 

mailto:tgacv@tgacv.cz
http://www.tgacv.cz/
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Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač 23-56-H/01 Obráběč kovů 

39-41-L/01 Autotronik 23-68-H/01 Automechanik. 

 
(4) Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín 
Adresa a kontakty:  
Nad Ovčírnou 2528, 760 01 Zlín 
IZO: 108040909 
RED_IZO: 600171051 
ředitel školy: Ing. Bc. Jiří Charvát 
tel.: 577573100 
e-mail: spsp@spspzlin.cz 
web: www.spspzlin.cz  
Zřizovatel: Zlínský kraj 

Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač 23-56-H/01 Obráběč kovů 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a 
přístroje 

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média 34-53-H/01 Reprodukční grafik 

 
(5) Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň  
Adresa a kontakty:  
Vejprnická 56, 318 00 Plzeň 
IZO: 110100590 
RED_IZO: 610100581 
ředitel školy: Ing. Jaroslav Černý 
tel.: +420 377 308 111 
e-mail: reditel@staff.souepl.cz 
web: www.souepl.cz  
Zřizovatel: Plzeňský kraj 

Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 
26-51-H/01 Elektrikář 

26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud 

39-41-L/02 Mechanik instalatérských 
a elektrotechnických zařízení 

26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud 

 
(6) Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace 

Adresa a kontakty: 
Charbulova 106, 618 00 Brno 
IZO: 060552255 
RED_IZO: 600013766 
ředitelka školy: RNDr. Jana Marková 
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tel. 548 424 133, 723612036 
email: markova@ssposbrno.cz 
web: www.soups.cz 
Zřizovatel: Jihomoravský kraj 

 

Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 

65-41-L/01 Gastronomie 
65-51-H/01 Kuchař – číšník, se zaměřením kuchař 
nebo číšník 

66-44-L/01 Obchodník 66-51-H/01 Prodavač 

 
(7) Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57 
Adresa a kontakty: 
Ohradní 57, 145 00 Praha 4 – Michle 
IZO: 014891531 
RED_IZO: 600005259 
ředitel: Karel Dvořák 
tel. 241481217, 241481022 
email: reditel@ohradni.cz 
web: www.ohradni.cz 
Zřizovatel: Hlavní město Praha 

Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 26-52-H/01 Elektrotechnik pro zařízení a přístroje 

 
(8) Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž 
Adresa a kontakty: 
Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž 
IZO: 107870347 
RED_IZO: 600171124 
ředitel školy: Ing. Bronislav Fuksa 
telefon: 573338213; 731555007 
email: bronislav.fuksa@coptkm.cz 
web: www.coptkm.cz 
Zřizovatel: Zlínský kraj 

Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 

39-41-L/01 Autotronik 
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 

26-57-H/01 Autoelektrikář 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač 23-56-H/01 Obráběč kovů 

 
(9) Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod 
Adresa a kontakty: 
Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod 
IZO: 130002542 
RED_IZO: 600171132 
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ředitel školy: Mgr. Milan Pechal 
telefon: 572632747; 603248348 
email: reditel@copt.cz 
web: www.copt.cz 
Zřizovatel: Zlínský kraj 

 

 

Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 

23-69-L/01 Technik puškař 23-69-H/01 Puškař 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač 23-56-H/01 Obráběč kovů 

82-51-L/01 Uměleckořemeslné 
zpracování kovů 23-52-H/01 Nástrojař 

 
(10) Střední odborná škola Třineckých železáren 
Adresa a kontakty: 
Lánská 132, 739 61 Třinec 
IZO: 110500032 
RED_IZO: 691000662 
ředitel školy: Mgr. Aleš Adamus 
telefon: 558380000 
email: sekretariat@sostrinec.cz 
web: www.sostrinec.cz 
Zřizovatel: Třinecké železárny a.s. 

Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 

21-41-L/01 Hutník operátor 21-52 H/01 Hutník 

 
(11) Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace 
Adresa a kontakty:  
Jílová 36g, 639 00 Brno  
RED_IZO: 600013821  
ředitel školy: Ing. Andrzej Bartoś  
telefon: +420 777 995 522  
email: bartos@jilova.cz  
web: www.jilova.cz  
Zřizovatel: Jihomoravský kraj  

Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 

39-41-L/02 Mechanik instalatérských 
a elektrotechnických zařízení  

36-52-H/01 Instalatér 

26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud 

 
(12) Střední škola automobilní a informatiky  
Adresa a kontakty:  
Weilova 4, 102 00 Praha 10  
RED_IZO: 600170080  
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ředitel školy: Ing. Milan Vorel  
telefon: +420 242 456 101; +420 602 347 567  
email: mailbox@skolahostivar.cz; milan.vorel@skolahostivar.cz  
web: www.skolahostivar.cz  
Zřizovatel: Magistrát hl. m. Prahy  

Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 

39-41-L/01 Autotronik  23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel. 

 
(13) Integrovaná střední škola automobilní, Brno, příspěvková organizace 
Adresa a kontakty:  
Křižíkova 15, 612 00 BRNO  
RED_IZO: 600 171 850  
ředitel školy: Ing. Milan Chylík  
telefon: +420 533 433 146; +420 777 295 802  
email: sekretariat@issabrno.cz; milan.chylik@issabrno.cz  
web: www.issabrno.cz  
Zřizovatel: Jihomoravský kraj  

 

Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 

39-41-L/01 Autotronik 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 

 
(14) Střední odborná škola a gymnázium Staré Město  
Adresa a kontakty:  
Velehradská 1527, 686 03 Staré Město,  
RED_IZO: 600015556  
ředitel školy: Mgr. Bedřich Chromek  
telefon: +420 572 420 203  
email: chromek@sosgsm.cz  
web: www.sosgsm.cz  
Zřizovatel: Zlínský kraj  

Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač  23-56-H/01 Obráběč kovů 

 
(15) Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk  
Adresa a kontakty:  
Gen. Krátkého 1799/30, 787 Šumperk,  
RED_IZO: 600171388  
ředitel školy: Mgr. Irena Jonová  
telefon: +420 583 320 108  
email: jonova@sszts.cz 
web: www.soszs.cz  
Zřizovatel: Olomoucký kraj  
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Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 

23-44-L /01 Mechanik strojů a zařízení 23-51-H/01 Strojní mechanik 

 
(16) Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice 
Adresa a kontakty:  
Poděbradská 93, 530 09 Pardubice 
RED_IZO: 600012484 
ředitel školy: Mgr. Martin Valenta 
telefon: 606 483 745; 466 798 656 
email: valenta@souplyn.cz 
web: www.sou-plynarenske.cz 
Zřizovatel: Pardubický kraj 

Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 

39-41-L/02 Mechanik instalatérských a 
elektrotechnických zařízení 

36-52-H/01 Instalatér 

  
(17) Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky Valašské Meziříčí 
Adresa a kontakty:  
Palackého 49, Valašské Meziříčí, 75701 
RED_IZO: 600171400 
ředitel školy: Ing. Petr Pavlůsek 
telefon: 605104735 
email: ppavlusek@isscopvm.cz  
web: www.isscopvm.cz 
Zřizovatel: Zlínský kraj 

Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 

28-42-L/01 Chemik operátor  28-52-H/01 Chemik 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik  26-51-H/01 Elektrikář 

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení  23-51-H/01 Strojní mechanik 

65-41-L/01 Gastronomie  65-51-H/01 Kuchař, číšník 

 
(18) Vyšší odborná a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou 
Adresa a kontakty:  
Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou  
RED_IZO: 600 015 971 
ředitel školy: Ing. Jaroslav Kletečka 
email: kleteckaj@spszr.cz 
kontaktní osoba: Ing. Jiří Straka 
email: straka@spszr.cz 
telefon: 564 600 402, 605 781 199 
web: www.spszr.cz 
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Zřizovatel: Kraj Vysočina 

Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 

21–44–L/01 Technik modelových zařízení 21–53–H/01 Modelář 

23–45–L/01 Mechanik seřizovač  23–56–H/01 Obráběč kovů 

26–41–L/01 Mechanik elektrotechnik  26–51–H/01 Elektrikář 

 
(19) Střední škola obchodní 
Adresa a kontakty:  
Belgická 250/29, Praha2 
RED_IZO: 600004864 
ředitel školy: Ing. Ivo Krajíček 
telefon: 222521908 
email: krajicek@ssob.cz 
web: www. ssob.cz 
Zřizovatel: Hlavní město Praha 

Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 

66-41-L/01 Obchodník  66-51-H/01 Prodavač 

 
(20) Střední škola mediální grafiky a tisku, s.r.o. 
Adresa a kontakty:  
Beranových 140/695, 19900 Praha 9 
RED_IZO: 600006654 
ředitel školy: PaedDr. Jiří Cikán 
telefon: 211 152 511, GSM: 602 275 934 
email: jiricik@medialnigrafika.cz 
web: medialnigrafika.cz 
Zřizovatel: Jiří Cikán, Za Knotkem 1133, 15400 Praha 5 

Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média 34-53-H/01 Reprodukční grafik 

34-52-L/01 Tiskař na polygrafických strojích 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 

 
(21) Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov 
Adresa a kontakty:  
Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov 
RED_IZO: 600008487 
ředitel školy: Mgr. Pavel Hlaváček 
telefon: 565 349 425, 731 162 516 
email: hlavacek.pavel@spssou-pe.cz 
web: www.spssou-pe.cz 
Zřizovatel: Kraj Vysočina 

Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 26-51-H/01 Elektrikář 
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(22) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322 
Adresa a kontakty:  
Sportovní 322, 538 43 Třemošnice 
RED_IZO: 600011941 
ředitel školy: RNDr. Jana Sýkorová 
telefon: 607 867 002 
email: j.sykorova@sos-tremosnice.cz 
web: www.sos-tremosnice.cz  
Zřizovatel: Pardubický kraj 

Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 

23-44-L/01 – Mechanik strojů a zařízení  23-51-H/01 Strojní mechanik 

23-45-L/01 – Mechanik seřizovač  23-56-H/01 Obráběč kovů 

33-41-L/01 – Operátor dřevařské a 
nábytkářské výroby  

33-56-H/01 Truhlář 

 
(23) Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace 
Adresa a kontakty:  
Boženy Němcové 22, Opava, 746 01 
RED_IZO: 600017419 
ředitel školy: Mgr. Miroslav Weisz 
telefon: 604 506 300 
email: miroslav.weisz@soustop.cz 
web: soustop.cz 
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj 

Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 

33-41-L/01 – Operátor dřevařské a 
nábytkářské výroby  

33-56-H/01 – Truhlář 

 
(24) Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o. 
Adresa a kontakty:  
Slavětínská 82, 190 14 Praha 9 - Klánovice  
RED_IZO: 600006298 
ředitel školy: Mgr. Miloš Procházka 
telefon: 281 012 117, 602 841 710 
email: prochazka@hotelova-skola.cz 
web: www.hotelova-skola.cz 
Zřizovatel: Svaz českých a moravských spotřebních družstev, 
U Rajské zahrady 3, 130 00Praha 3 

Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 

65-41-L/01 – Gastronomie  65-51-H/01 – Kuchař-číšník 

 
(25) ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod 
Adresa a kontakty: 
Václava Klementa 869, Mladá Boleslav, 293 01 
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RED_IZO: 600007545 
ředitel školy: Mgr. Drapák Stanislav (dočasně pověřený ředitel školy) 
telefon: 326 817 194 
email: stanislav.drapak@skoda-auto.cz 
web: www.sou-skoda.cz 
Zřizovatel: ŠKODA AUTO a.s. 

Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 

23-45-L/01 – Mechanik seřizovač  23-56-H/01 Obráběč kovů 

 
(26) 
Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 
Adresa a kontakty: 
Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek 
IZO: 007 880 103 
RED_IZO: 600 171 191 
ředitel školy: Ing. Pavel Řezníček 
tel.: 555 530 611, mob.: 734 780 349 
e-mail: reznicek@sosfm.cz 
web: www.sosfm.cz 
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj 

Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač 23-56-H/01 Obráběč kovů 

 
(27) 
Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace 
Adresa a kontakty: 
Na Jízdárně 30/423, Ostrava 1, 70200 
IZO: 013 644 327 
RED_IZO: 600 171 302 
ředitel školy: Ing. Tomáš Führer 
tel.:556205229, mob.: 602759191 
e-mail: tfuhrer@sse-najizdarne.cz 
web: www.sse-najizdarne.cz 
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj 

Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 26-51-H/01 Elektrikář 

 
(28) 
Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou 
Adresa a kontakty: 
Zvolenovská 537, 373 41 Hluboká nad Vltavou 
IZO: 00513156 
RED_IZO: 600170276 
ředitel školy: Ing. Jan Staněk 

mailto:stanislav.drapak@skoda-auto.cz
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tel.: 387 924 201, mob.: 603 276 582 
e-mail: stanek@sosehl.cz 
web: www.sosehl.cz 
Zřizovatel: Jihočeský kraj 

Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 
26-51-H/01 Elektrikář 

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a 
přístroje 

 
(29) 
Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Č. Budějovice 
Adresa a kontakty: 
Senovážné náměstí 12, 370 05 Č. Budějovice 
IZO: 60077590 
RED_IZO: 600170331 
ředitel školy: Mgr. Zdeňka Erhartová 
tel.: 389 139 323, mob.: 737 577 627 
e-mail: zerhartova@skolacrcb.cz 
web: www.skolacrcb.cz  
Zřizovatel: Jihočeský kraj 

Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 

65-41-L/01 Gastronomie 65-51-H/01 Kuchař - číšník 

 
 (30) 
Akademie řemesel Praha – Střední škola technická 
Adresa a kontakty: 
Zelený pruh 1294/52, Praha 4 – Krč, 147 08 
IZO: 007810041 
RED_IZO: 600005381 
ředitel školy: Ing. Drahoslav Matonoha 
tel.: 244007008, 734 319 599 
e-mail: dmatonoha@zelenypruh.cz; sekretariat@zelenypruh.cz 
web: www.zelenypruh.cz 
Zřizovatel: Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 

Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 

39-41-L/02 Mechanik instalatérských a 
elektrotechnických zařízení 

26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 

36-52-H/01 Instalatér 

 
(31) 
Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9 
Adresa a kontakty: 
Poděbradská 1/179, 190 00 Praha 9 
IZO: 130 002 381 
RED_IZO: 600 170 063 

http://www.skolacrcb.cz/
mailto:dmatonoha@zelenypruh.cz
mailto:sekretariat@zelenypruh.cz
http://www.zelenypruh.cz/
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ředitel školy: Mgr. Josef Ležal 
tel.: 266 039 035, mob.: 606 900 236 
e-mail: lezal@copth.cz, copth@copth.cz  
web: www.copth.cz  
Zřizovatel: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 

Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 

26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik 
26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a 
přístroje 

 
(32) 
Střední průmyslová škola dopravní, a.s. 
Adresa a kontakty: 
Plzeňská 298/217a, 150 00 Praha 5 
IZO: 110 001 885 
RED_IZO: 600 005 658 
ředitel školy: Ing. František Novotný 
tel.: 242481902, 604534662 
e-mail: novotny@sps-dopravni.cz 
web: www.dopravni.cz 
Zřizovatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 

39-41-L0/01  Autotronik 23-68-H/01  Automechanik 

 
 (33)  
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 
Adresa a kontakty:  
Školní 1610, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm 
IZO: 000843474 
RED_IZO: 600018156 
ředitel školy: Mgr. Miroslav Trefil 
tel.: 571 752 310, mob.: 604 285 910 
e-mail: info@roznovskastredni.cz 
web: www.roznovskastredni.cz 
Zřizovatel: Zlínský kraj 

Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 26-51-H/01 Elektrikář 

 26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud 

 
(34)  
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín 
Adresa a kontakty:  
Benátky 1779, 755 01, Vsetín 
RED_IZO: 600018253 
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ředitel školy: Mgr. Josef Slovák 
email: info@sosvsetin.cz 
telefon: 575 755 011 
web: http://www.sosvsetin.cz/ 
Zřizovatel: Zlínský kraj 

Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač 23-56-H/01 Obráběč kovů 

39-41-L/01 Autotronik 
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových 
vozidel 

65-41-L/01 Gastronomie 65-51-H/01 Kuchař – číšník 

 
 
 (35) 
Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad 
Metují, Školní 1377 
Adresa a kontakty: 
Školní 1377, 549 01 Nové Město nad Metují 
IZO: 107 860 244  
RED_IZO: 600 012 204  
ředitel školy: Ing. Jaromír Holeček  
tel.: 491 470 158  
e-mail: info@spsnome.cz 
web: www.spsnome.cz  
Zřizovatel: Královéhradecký kraj  

Obor vzdělání L0 Obory vzdělání H a doplňující obory 
vzdělání L0 

65-41-L/01 Gastronomie 65-51-H/01 Kuchař - číšník 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač 23-56-H/01 Obráběč kovů 

 
(36) 
Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846 
Adresa a kontakty: 
Kumburská 846, 509 01 Nová Paka 
IZO: 015 055 663  
RED_IZO: 600 170 781  
ředitel školy: Mgr. Zbyněk Hruška  
tel.: 493 723 727  
e-mail: issnp@issnp.cz 
web: www.issnp.cz  
Zřizovatel: Královéhradecký kraj  

Obor vzdělání L0 Obory vzdělání H a doplňující obory 
vzdělání L0 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 26-51-H/01 Elektrikář 

 

mailto:info@sosvsetin.cz
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(37) 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265 
Adresa a kontakty:  
Krkonošská 265, 543 01 Vrchlabí 
IZO: 060 153 288 
RED_IZO: 600 012 930  
ředitel školy: Mgr. Václav Volejník  
telefon: 499 421 333; 604 642 412  
email: vrchlabi@sossou.cz; volejnik@sossou.cz  
web: www.sossou.cz  
Zřizovatel: Královéhradecký kraj  

Obor vzdělání L0 Obory vzdělání H a doplňující obory 
vzdělání L0 

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 23-51-H/01 Strojní mechanik 

 
(38) 
Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška 
Adresa a kontakty: 
Pulická 695, 518 01 Dobruška 
IZO: 151 017 891  
RED_IZO: 651 017 459  
ředitel školy: Ing. Vladimír Voborník  
tel.: 491 618 930  
e-mail: info@sspvc.cz 
web: www.sspvc.cz  
Zřizovatel: Podorlické sdružení zaměstnavatelů 

Obor vzdělání L0 Obory vzdělání H a doplňující obory 
vzdělání L0 

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 23-51-H/01 Strojní mechanik 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač 23-56-H/01 Obráběč kovů 

 
(39) 
Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace 
Adresa a kontakty: 
Sýkorova 613/1, 736 01 Havířov-Šumbark 
IZO: 107880245 
RED_IZO: 600016510 
ředitel školy: Ing. Vladislav Walach 
tel.: 553 810 052, mob.: 603 721 224 
e-mail: walach@outech-havirov.cz 
web: www.outech-havirov.cz 
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj 

Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 26-51-H/01 Elektrikář 

mailto:vrchlabi@sossou.cz
mailto:volejnik@sossou.cz
http://www.sossou.cz/
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(40) 
Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace 
Adresa a kontakty: 
Soukenická 2458/21C, Krnov, 794 01 
IZO: 107880351 
RED_IZO: 600016145 
ředitel školy: Ing. Aleš Zouhar 
tel.: 554 637 151, mob.: 608 467 610 
e-mail: info@sspkrnov.cz, ales.zouhar@sspkrnov.cz 
web: www.sspkrnov.cz 
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj 

Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač 23-56-H/01 Obráběč kovů 

 
(41) 
Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace 
Adresa a kontakty:  
Dr. Farského 300, 512 11 Vysoké nad Jizerou 
IZO: 107 860 678 
RED_IZO: 600 170 900 
ředitel školy: Ing. Markéta Zelinková 
tel.: 481 351 213 mob.: 606 484 272 
e-mail: mzelinkova@iss-vysokenj.cz 
web: iss-vysokenj.cz 
Zřizovatel: Liberecký kraj 

Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 

39-41-L/01 Autotronik 
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových 
vozidel 

 
(42) 
Střední škola technická a dopravní, Ostrava - Vítkovice, p. o. 
Adresa a kontakty:  
Moravská 968/2, Ostrava – Vítkovice, 703 00 
RED_IZO: 600171311 
ředitel školy: Mgr. Miroslav Dočkal 
tel.: 555 503 100, mob.: 604 767 577 
e-mail: miroslav.dockal@sstd.cz 
web: www.sstd.cz 
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj 

Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 

39-41-L/01 Autotronik 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 

39-41-L/01 Autotronik 26-57-H/01 Autoelektrikář 
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(43) 
Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace 
Adresa a kontakty:  
Lidická 600/1a, Havířov-Šumbark, 736 01 
IZO: 013 643 045 
RED_IZO: 600 171 205 
PIC: 946 441 029 
IČO: 68321261 
ředitel školy: Mgr. Jaroslav Knopp,MBA 
tel.: 596 802 101, mob: 603 893 868 
e-mail: knoppj@ssto-havirov.cz 
web: www.ssto-havirov.cz 
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj 

Obory vzdělání L0 Obory vzdělání H doplňující obory vzdělání L0 

39-41-L/01 Autotronik 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 

 
 

  

mailto:knoppj@ssto-havirov.cz
http://www.ssto-havirov.cz/
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Příloha č. 2 

Komplementární obory kategorie vzdělání L0 a kategorie vzdělání H pro účely 
pokusného ověřování modelu L a H  

  

Seznam oborů L0 zařazených do pokusného 
ověřování modelu L a H  

Seznam oborů s výučním listem doplňující 
obory L0 pro účely pokusného ověřování  

Počet Obor L0 Obor H 

1 23-45-L/01 Mechanik seřizovač 23-56-H/01 Obráběč kovů 

2 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 26-51-H/01 Elektrikář 

3 
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a 
přístroje 

4 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 23-51-H/01 Strojní mechanik 

5 
39-41-L/01 Autotronik 

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových 
vozidel 

6 39-41-L/01 Autotronik 26-57-H/01 Autoelektrikář 

8 23-69-L/01 Technik puškař 23-69-H/01 Puškař 

9 82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů 23-52-H/01 Nástrojař 

10 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a 
elektrotechnických zařízení  36-52-H/01 Instalatér 

11 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a 
elektrotechnických zařízení  26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud 

12 33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské 
výroby 33-56-H/01 Truhlář 

13 21–44–L/01 Technik modelových zařízení  21–53–H/01 Modelář 

14 21-41-L/01 Hutník operátor 21-52 H/01 Hutník 

15 34-52-L/01 Tiskař na polygrafických strojích 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 

16 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média 34-53-H/01 Reprodukční grafik 

17 65-41-L/01 Gastronomie 65-51-H/01 Kuchař – číšník 

18 
66-44-L/01 Obchodník 66-51-H/01 Prodavač 

19 
28-42-L/01 Chemik operátor 28-52-H/01  Chemik 

20 
23-62-L/01 Optik 23-62-H/01 Jemný mechanik 

 


