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VYHLÁŠKA

ze dne 22. června 2018,

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

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
stanoví podle § 23 odst. 3 a § 161c odst. 2 písm. c)
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. 49/2009 Sb. a zákona č. 101/2017 Sb.:

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., vyhlášky č. 197/2016 Sb. a vyhláš-
ky č. 243/2017 Sb., se mění takto:

1. § 4 včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

„§ 4

(1) Škola tvořená pouze třídami prvního stupně
má nejnižší počet žáků ve třídě v případě

a) školy tvořené jednou třídou 10 žáků,

b) školy tvořené dvěma třídami průměrně 12 žáků,

c) školy tvořené třemi třídami průměrně 14 žáků,

d) školy tvořené čtyřmi a více třídami průměrně
15 žáků.

(2) Škola tvořená třídami prvního a druhého
stupně má nejnižší průměrný počet žáků ve třídě
17 žáků a v případě školy, která má nejvýše 2 třídy
v každém ročníku, 15 žáků.

(3) Škola s jazykem národnostní menšiny3) tvo-
řená pouze třídami prvního stupně má nejnižší počet
žáků ve třídě v případě

a) školy tvořené jednou třídou 8 žáků,

b) školy tvořené dvěma a více třídami průměrně
10 žáků.

(4) Škola s jazykem národnostní menšiny tvo-
řená třídami prvního a druhého stupně má nejnižší
průměrný počet žáků ve třídě 10 žáků.

(5) Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30. Nejvyšší
počet žáků podle věty první se snižuje o 2 za kaž-
dého žáka s přiznaným podpůrným opatřením
čtvrtého a pátého stupně vzdělávajícího se ve třídě;
to platí i v případě žáka s přiznaným podpůrným
opatřením třetího stupně z důvodu mentálního po-
stižení. Nejvyšší počet žáků podle věty první se dále
snižuje o 1 za každého žáka s přiznaným podpůr-
ným opatřením třetího stupně, který není uvedený
ve větě druhé. Postupem podle věty druhé a třetí lze
snížit nejvyšší počet žáků ve třídě nejvýše o 5. Sní-
žení nejvyššího počtu žáků ve třídě podle věty druhé
a třetí se neuplatní u školy, které v jeho uplatnění
brání plnění povinnosti přednostního přijetí žáka
podle § 36 odst. 7 školského zákona nebo dojde-li
ke změně stupně podpůrného opatření u žáka zařa-
zeného ve třídě v průběhu školního roku.

(6) Počet žáků ve třídě zřízené podle § 16
odst. 9 školského zákona se řídí právním předpisem
upravujícím vzdělávání žáků se speciálními vzdělá-
vacími potřebami. Do průměrného počtu žáků na
třídu podle odstavců 1 až 4 se tyto třídy nezapočí-
távají.

3) § 14 odst. 2 školského zákona.“.

2. Za § 7 se vkládají nové § 7a a 7b, které včetně
nadpisů znějí:

„§ 7a

Maximální počet hodin výuky v přípravné třídě
financovaný ze státního rozpočtu

Maximální týdenní počet hodin výuky financo-
vaný ze státního rozpočtu v přípravné třídě je

a) 22 hodin v případě počtu dětí ve třídě 10 a více,
nebo

b) 14 hodin v případě počtu dětí ve třídě menším
než 10.
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§ 7b

Maximální počet hodin výuky
ve třídě přípravného stupně základní školy
speciální financovaný ze státního rozpočtu

Maximální týdenní počet hodin výuky financo-
vaný ze státního rozpočtu ve třídě přípravného
stupně základní školy speciální je

a) 40 hodin v případě počtu dětí ve třídě 4 a více,
nebo

b) 10 hodin v případě počtu dětí ve třídě menším
než 4.“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Do dne, do kterého jsou školy a školská zaří-

zení financovány ze státního rozpočtu podle ustano-
vení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění účinném přede dnem na-
bytí účinnosti zákona č. 101/2017 Sb., se řídí nejvyšší
a nejnižší počty žáků ustanovením § 4 vyhlášky
č. 48/2005 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účin-
nosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září
2018.

Ministr:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 26. června 2018

o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů
osobami oprávněnými poskytovat platební služby

Česká národní banka stanoví podle § 263 zá-
kona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, k provedení
§ 221 odst. 5:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví podrobnosti náležitostí
oznámení závažného bezpečnostního nebo provoz-
ního incidentu v oblasti platebního styku (dále jen
„oznámení“), jeho formáty a další technické náleži-
tosti při hlášení závažných bezpečnostních a provoz-
ních incidentů v oblasti platebního styku osobami
oprávněnými poskytovat platební služby.

§ 2

Oznámení

Osoba oprávněná poskytovat platební služby
předkládá České národní bance oznámení zahrnující
v části

a) A úvodní oznámení,

b) B průběžné oznámení a

c) C závěrečné oznámení.

§ 3

Podrobnosti náležitostí oznámení

Osoba oprávněná poskytovat platební služby
podává oznámení na formuláři, jehož vzor je uveden
v příloze č. 1 k této vyhlášce, a postupně do něj do-
plňuje údaje do jednotlivých částí podle § 2.

§ 4

Formát a další technické náležitosti oznámení

(1) Oznámení se podává ve formátu xls/xlsx.

(2) Oznámení jsou České národní bance pře-
dávána prostřednictvím internetového rozhraní Čes-
ké národní banky pro sběr informačních povinností
a výkazů.

(3) Oznámení lze učinit také v anglickém ja-
zyce. Vzor formuláře v anglickém jazyce je uveden
v příloze č. 2 k této vyhlášce

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2018.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.
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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 2018 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, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; 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 nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňko-
va 4; Praha 9: DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohos-
tická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 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 předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Ob-
jednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného
nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného 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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