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VYHLÁŠKA

ze dne 28. července 2017,

kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění
povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
stanoví podle § 20 odst. 4, § 28 odst. 6, § 38 odst. 8,
§ 56, § 81 odst. 11, § 113a odst. 2 a § 161 odst. 4
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.,
zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zá-
kona č. 49/2009 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona
č. 370/2012 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona
č. 178/2016 Sb. a zákona č. 101/2017 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o základním vzdělávání
a některých náležitostech plnění

povinné školní docházky

Čl. I

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělá-
vání a některých náležitostech plnění povinné školní
docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb., vyhláš-
ky č. 256/2012 Sb. a vyhlášky č. 197/2016 Sb., se
mění takto:

1. V § 2 se odstavec 3 zrušuje.

2. Nadpis nad § 18 se zrušuje.

3. Pod označení § 18 se vkládá nadpis, který
zní: „Žák kmenové školy plnící povinnou školní
docházku ve škole mimo území České republiky“.

4. V § 18 odst. 1 se za slova „území České re-
publiky“ vkládají slova „a současně je žákem kme-
nové školy“.

5. V § 18 odst. 2 se ve větě první slovo „vy-
svědčení“ nahrazuje slovem „hodnocení“.

6. V § 18 odst. 3 se slova „vysvědčení žáka ze
školy“ nahrazují slovy „dokladu o této skutečnos-
ti vydaného školou“ a na konci textu odstavce
se doplňují slova „ , kromě případů podle § 18c
odst. 1 a 2“.

7. V § 18 se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který zní:

„(4) Plnění povinné školní docházky podle od-
stavce 3 lze doložit také čestným prohlášením zá-
konného zástupce žáka potvrzujícím plnění povinné
školní docházky žáka, pokud škola mimo území
České republiky takový doklad nevydává. Čestné
prohlášení podle věty první musí obsahovat alespoň
název a adresu školy a školní rok, za který se čestné
prohlášení vydává.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstav-
ce 5 a 6.

8. V § 18 odst. 6 a § 18a odst. 4 se slova
„a znalosti vyučovacího jazyka“ nahrazují slovy
„ , zhodnocení jeho vzdělávacích potřeb a s přihléd-
nutím k jeho věku“.

9. Pod označení § 18a se vkládá nadpis, který
zní: „Žák kmenové školy plnící povinnou škol-
ní docházku formou individuální výuky v zahra-
ničí“.

10. Pod označení § 18b se vkládá nadpis, který
zní: „Žák kmenové školy plnící povinnou škol-
ní docházku v zahraniční škole na území České
republiky“.

11. Pod označení § 18c se vkládá nadpis, který
zní: „Vydávání vysvědčení žákovi kmenové školy,
který nekonal zkoušky“.

12. Pod označení § 18d se vkládá nadpis, který
zní: „Žák kmenové školy plnící povinnou školní
docházku ve škole zřízené při diplomatické misi
České republiky nebo konzulárním úřadu České
republiky“.

13. V § 18d odst. 1 se slova „v kmenové škole“
nahrazují slovy „ve škole zapsané do rejstříku škol
a školských zařízení“ a slovo „kmenové“ se nahra-
zuje slovem „této“.

14. V § 18d se odstavec 2 zrušuje a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.
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15. Za § 18d se vkládají nové § 18e a 18f, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 18e

Dokládání plnění povinné školní docházky
žákem bez kmenové školy

(1) Pokud žák plní povinnou školní docházku
způsobem uvedeným v § 38 odst. 1 písm. a), b)
nebo d) školského zákona a není zároveň žákem
kmenové školy, zákonný zástupce žáka ministerstvu

a) oznámí zahájení plnění povinné školní do-
cházky čestným prohlášením, které musí obsa-
hovat jméno a příjmení žáka, datum narození,
název a adresu školy, ve které se žák vzdělává,
den zahájení vzdělávání, údaj, že žák nebude
zároveň žákem kmenové školy, adresu bydliště
žáka a kontaktní údaje zákonného zástupce
žáka,

b) dokládá průběh plnění povinné školní docház-
ky žáka dokladem vydaným školou mimo úze-
mí České republiky za období nejvýše 2 škol-
ních roků, včetně jeho překladu do českého ja-
zyka; v případě pochybností o správnosti pře-
kladu je ministerstvo oprávněno požadovat
předložení úředně ověřeného překladu,

c) oznámí den ukončení plnění povinné školní do-
cházky a

d) oznamuje změny údajů podle písmene a), které
nastanou v době plnění povinné školní do-
cházky.

(2) Plnění povinné školní docházky podle od-
stavce 1 písm. b) lze doložit také čestným prohláše-
ním zákonného zástupce žáka potvrzujícím průběh
plnění povinné školní docházky žáka, pokud škola
mimo území České republiky takový doklad nevy-
dává. Čestné prohlášení podle věty první musí ob-
sahovat alespoň jméno a příjmení žáka, datum na-
rození, název a adresu školy a školní rok nebo roky,
za které se čestné prohlášení vydává.

(3) Pokud žák plní povinnou školní docházku
způsobem uvedeným v § 38 odst. 2 školského zá-
kona a není zároveň žákem kmenové školy, zákonný
zástupce žáka ministerstvu

a) oznámí zahájení plnění povinné školní do-
cházky čestným prohlášením, které musí obsa-
hovat jméno a příjmení žáka, datum narození,
den zahájení vzdělávání, způsob, jakým se žák

individuálně vzdělává a jak a kde je vzdělávání
organizováno, údaj, že žák nebude zároveň žá-
kem kmenové školy, adresu bydliště žáka a kon-
taktní údaje zákonného zástupce žáka,

b) dokládá průběh plnění povinné školní docház-
ky žáka čestným prohlášením o vzdělávání žáka
v době pobytu v zahraničí, a to za období nej-
výše 2 školních roků,

c) oznámí den ukončení plnění povinné školní do-
cházky a

d) oznamuje změny údajů podle písmene a), které
nastanou v době plnění povinné školní do-
cházky.

(4) Pokračuje-li žák v plnění povinné školní
docházky ve škole zapsané do rejstříku škol a škol-
ských zařízení, zařadí ředitel školy žáka do přísluš-
ného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního
vzdělání, zhodnocení jeho vzdělávacích potřeb a s při-
hlédnutím k jeho věku. Škola oznámí ministerstvu
přijetí takového žáka.

(5) Zákonný zástupce žáka oznamuje skuteč-
nosti podle odstavce 1 písm. a), c) a d) a odstavce 3
písm. a), c) a d) do 1 měsíce ode dne jejich vzniku
a dokládá průběh plnění povinné školní docházky
žáka podle odstavce 1 písm. b) a odstavce 3 písm. b)
do 1 měsíce od uplynutí období 2 školních let.

§ 18f

Společné ustanovení

Doklady o plnění povinné školní docházky
žáka podle § 18 až 18e se uchovají 12 let.“.

16. Pod označení § 19 se vkládá nadpis, který
zní: „Zkouška“.

17. V § 19 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Pokud se zkouška koná na konci druhého pololetí
devátého ročníku a žákovi nebylo vydáno v přede-
šlých 2 letech vysvědčení, je obsahem zkoušky vzdě-
lávací obsah podle § 18 odst. 1 nebo § 18a odst. 1 za
poslední 2 ročníky základního vzdělávání.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o krajských normativech

Čl. II

Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normati-
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vech, ve znění vyhlášky č. 47/2008 Sb., vyhlášky
č. 33/2009 Sb., vyhlášky č. 8/2010 Sb., vyhlášky
č. 11/2011 Sb., vyhlášky č. 110/2011 Sb., vyhlášky
č. 197/2016 Sb. a vyhlášky č. 280/2016 Sb., se mění
takto:

1. V § 4 odst. 4 se slova „jemuž ředitel mateřské
školy v souladu se zvláštním právním předpisem11)
stanovil“ nahrazují slovy „s jehož zákonným zástup-
cem ředitel mateřské školy dohodl“.

Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje.

2. V § 4 se za odstavec 4 vkládá nový odsta-
vec 5, který zní:

„(5) V případě mateřské školy se k základní
částce stanoví opravný koeficient ve výši 0,05, kte-
rým se základní částka vynásobí, jde-li o dítě indivi-
duálně vzdělávané.“.

Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako od-
stavce 6 až 10.

3. V § 4 odst. 10 se text „písm. s)“ nahrazuje
textem „písm. t)“.

4. V § 7 odst. 1 se text „§ 4 odst. 5“ nahrazuje
textem „§ 4 odst. 6“.

ČÁST TŘETÍ

Změna vyhlášky o bližších podmínkách
ukončování vzdělávání ve středních školách

maturitní zkouškou

Čl. III

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmín-
kách ukončování vzdělávání ve středních školách
maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010
Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011
Sb., vyhlášky č. 273/2011 Sb., vyhlášky č. 371/2012
Sb., vyhlášky č. 173/2014 Sb., vyhlášky č. 214/2015
Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb. a vyhlášky č. 311/2016
Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 2 písm. a) se za slovo „vzdělání,“
vkládají slova „formu vzdělávání,“.

2. V § 4 odst. 2 písm. h) se slova „žáka-cizince

na uzpůsobení zkoušky z českého jazyka a litera-
tury“ nahrazují slovy „žáka podle § 20 odst. 4 věty
třetí školského zákona na úpravu podmínek a způ-
sobu konání zkoušky z českého jazyka a literatury“.

3. V § 4 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„K přihlášce podle odstavce 2 písm. h) přiloží žák
úředně ověřené kopie dokladů o vzdělání vydaných
školou mimo území České republiky, včetně jejich
překladu do českého jazyka; v případě pochybností
o správnosti překladu je ředitel školy oprávněn po-
žadovat předložení úředně ověřeného překladu do-
kladů o vzdělání.“.

4. V § 4 se na konci odstavce 4 doplňují věty
„Přihláška k opravné zkoušce nebo náhradní zkouš-
ce se ukládá ve škole způsobem stanoveným záko-
nem o archivnictví a spisové službě a o změně ně-
kterých zákonů11). Skartační lhůta činí 5 let.“.

5. V § 5 odstavec 4 zní:

„(4) Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí škol-
ského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba ko-
nání didaktického testu z českého jazyka a literatury
o 30 minut a písemné práce z českého jazyka a lite-
ratury o 45 minut. Při konání didaktického testu má
možnost použít překladový slovník, při konání pí-
semné práce překladový slovník a Slovník spisovné
češtiny.“.

6. V § 19a odst. 3 se za slovo „vždy“ vkládají
slova „doklad nebo úředně“.

7. V § 22 odst. 3 se slova „do začátku“ nahra-
zují slovy „nejpozději poslední pracovní den před
začátkem“.

8. V § 24 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Ředitel školy zveřejní schválený způsob hodnocení
na přístupném místě ve škole a zároveň způsobem
umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději před
začátkem konání první ze zkoušek profilové části.“.

9. V § 50 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Na vedení a uchovávání dokumentace
o konání jednotlivé zkoušky, která svým obsahem
a formou odpovídá zkoušce maturitní zkoušky, se
obdobně vztahují § 26a až 31.“.
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10. Přílohy č. 1 a 1a znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 177/2009 Sb.
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Příloha č. 1a k vyhlášce č. 177/2009 Sb.
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ČÁST ČTVRTÁ

Změna vyhlášky o přijímacím řízení
ke střednímu vzdělávání

Čl. IV

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke
střednímu vzdělávání, se mění takto:

1. V § 1 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Dokladem podle odstavce 1 písm. a) až d)
je i výpis z vysvědčení vydaný v pololetí posledního
ročníku nebo jeho úředně ověřená kopie. Vysvědčení
z posledního ročníku se předkládá škole při zahájení
vzdělávání.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako od-
stavce 4 až 6.

2. V nadpisu pod označením § 14 se slovo „ci-
zinců“ nahrazuje slovy „osob podle § 20 odst. 4
školského zákona“.

3. V § 14 se slova „cizinců, kteří“ nahrazují
slovy „osob, které“.

4. V § 17 odst. 7 se za slova „školní rok,“ vklá-
dají slova „pro který je uchazeč přijímán a“.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. V

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září
2017.

Ministr:

prof. PhDr. Štech, CSc., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 3. srpna 2017,

kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření
infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz

zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108
odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005
Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 110/2007
Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 223/2013
Sb., zákona č. 267/2015 Sb. a zákona č. 202/2017
Sb., k provedení § 16 odst. 2, § 17 odst. 1 a § 18
odst. 1 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách před-
cházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hy-
gienických požadavcích na provoz zdravotnických
zařízení a ústavů sociální péče, se mění takto:

1. V nadpisu § 1 a v příloze č. 3 písm. c) a g) se
slova „nemocničních nákaz“ nahrazují slovy „infekcí
spojených se zdravotní péčí“.

2. § 2 včetně nadpisu zní:

„§ 2

Způsob hlášení infekcí spojených se zdravotní péčí
(K § 16 odst. 2 zákona)

Hlášení infekcí spojených se zdravotní péčí se
podává telefonicky, faxem nebo elektronickou poš-
tou opatřenou elektronickým podpisem. V případě
nebezpečí z prodlení se hlášení podává vždy telefo-
nicky.“.

3. V § 7 odstavec 2 zní:

„(2) Přijímající lékař poskytovatele zdravotních
služeb poskytujícího lůžkovou péči, jednodenní péči
nebo lékař, který posuzuje zdravotní stav fyzických
osob přijímaných do týdenních stacionářů, domovů
pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro
seniory a domovů se zvláštním režimem (dále jen
„ústavy sociální péče“), zaznamenává anamnestické
údaje důležité pro možný vznik infekce spojené se
zdravotní péčí včetně zjištění cestovní a epidemiolo-
gické anamnézy, popřípadě provádí příslušná vyše-
tření s ohledem na celkový zdravotní stav fyzické
osoby. U dětí se dále zjišťuje, zda se podrobily sta-
noveným pravidelným očkováním nebo mají doklad,
že jsou proti nákaze imunní nebo že se nemohou
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.“.

4. V § 7 odst. 6 se slovo „nákazy“ nahrazuje
slovem „infekce“.

5. V příloze č. 4 v části IV.IX. v druhém od-
stavci písm. a) větě čtvrté se slova „bez zkušebního
tělesa“ zrušují a slova „přílohy AHEM č. 2/1994“ se
nahrazují slovy „aktuálního Metodického návodu
k provádění kontroly účinnosti sterilizačních pří-
strojů zveřejněného v AHEM“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:

JUDr. Ing. Ludvík, MBA, v. r.
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Sbírka zákonů 2017

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2017 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; České Budějovice: SEVT,
a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství –
Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3;
Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a na-
kladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablo-
necká 362, po –pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Pra-
ha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Ha-
vířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz;
Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky před-
platného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravi-
delné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování před-
platného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na
tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno
Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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