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II. 

Návrh 

VYHLÁŠKA 

ze dne……………..,2017 

kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých 

náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb., 

vyhlášky č. 256/2012 Sb. a vyhlášky č. 197/2016 Sb., a některé další vyhlášky 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 20 odst. 4, § 38 odst. 8, § 56, 

§ 81 odst. 11 a § 113a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 179/2006 Sb., 

zákona č. 242/2008 Sb., zákona 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 vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné 

školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb., vyhlášky č. 256/2012 Sb. a vyhlášky č. 

197/2016 Sb., se mění takto: 

1. V § 2 se odstavec 3 zrušuje. 

2. V § 18 nadpis zní: „Žák kmenové školy plnící povinnou školní docházku ve škole mimo 

území České republiky“. 

3. V § 18 odst. 1 se za slova „území České republiky“ vkládají slova „a současně je žákem 

kmenové školy“.  

4. V § 18 odst. 2 se ve větě první slovo „vysvědčení“ nahrazuje slovem „hodnocení“.  

5. V § 18 odst. 3 se ve větě první slova „vysvědčení žáka“ nahrazují slovy „dokladu o této 

skutečnosti“ a ve větě třetí se na konci textu doplňují slova „ , kromě případů podle § 18c 

odst. 1 a 2“.  

6. V § 18 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 

„(4) Za doklad prokazující plnění povinné školní docházky podle odstavce 3 se považuje 

také čestné prohlášení zákonného zástupce potvrzující plnění povinné školní docházky 

žáka, pokud škola mimo území České republiky takový doklad nevydává. Čestné 

prohlášení musí obsahovat alespoň název a adresu školy, školní rok, za který se čestné 

prohlášení vydává, a dále ročník vzdělávání nebo obdobnou informaci.“. 

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.  

7. V § 18 odst. 6, § 18a odst. 4 a § 18d odst. 2 se slova „a znalosti vyučovacího jazyka“ 

nahrazují slovy „, zhodnocení jeho vzdělávacích potřeb a s přihlédnutím k jeho věku“.  

8. V § 18a nadpis zní: „Individuální výuka v zahraničí u žáka kmenové školy“.  

9. V § 18b nadpis zní: „Žák zahraniční školy na území České republiky“.  

10. V § 18c nadpis zní: „Vydávání vysvědčení žákovi kmenové školy, který nekonal 

zkoušky“.  
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11. V § 18c odstavec 1 zní: 

„(1) Žákovi, který plní povinnou školní docházku způsobem uvedeným v § 38 odst. 1 

písm. a) školského zákona a nekonal zkoušky, vydá ředitel kmenové školy na žádost 

vysvědčení, jestliže 

a) ve vzdělávacím programu školy mimo území České republiky je na základě 

mezinárodní smlouvy nebo v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

(dále jen „ministerstvo“) zařazen vzdělávací obsah podle § 18 odst. 1 a žák byl z tohoto 

obsahu hodnocen, nebo 

b) žák je zároveň žákem poskytovatele vzdělávání v zahraničí a doloží doklad o 

výsledcích vzdělávání u tohoto poskytovatele vzdělávání v zahraničí, pokud jde o 

vysvědčení za druhé pololetí devátého ročníku základního vzdělávání; hodnocení na 

tomto vysvědčení se uvede v souladu s dokladem o výsledcích vzdělávání vydaným 

poskytovatelem vzdělávání v zahraničí.“. 

12. V § 18c odst. 2 se slova „na vysvědčení“ zrušují.  

13. V § 18c odst. 3 se za slova „odstavce 1“ vkládá text „písm. a)“, slovo „vysvědčením“ se 

nahrazuje slovem „hodnocením“ a slova „a v případě podle odstavce 1 písm. b) v souladu 

s osvědčením vydaným zahraničním poskytovatelem vzdělávacího obsahu podle § 18 

odst. 1“ se zrušují.  

14. V § 18c odst. 4 se za slova „odstavce 1“ vkládají slova „písm. a)“.  

15. V § 18d nadpis zní: „Ostatní případy“.  

16. V § 18d odst. 1 se za slova „úřadu České republiky“ vkládají slova „ , je žákem kmenové 

školy“.  

17. V § 18d odst. 2 se za slovo „docházka“ vkládají slova „a zároveň je žákem kmenové 

školy“ a slova „z jiných než touto vyhláškou stanovených důvodů“ zrušují.  

18. Za § 18d se vkládá nový § 18e, který včetně nadpisu zní: 

 

„§ 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 na základě rozhodnutí zákonného zástupce není 

zároveň žákem kmenové školy, zákonný zástupce 

a) oznámí ministerstvu zahájení plnění povinné školní docházky předložením čestného 

prohlášení, které musí obsahovat jméno a příjmení žáka, datum narození, název a adresu 

školy, ve které se žák vzdělává, datum zahájení vzdělávání, adresu bydliště žáka a kontaktní 

údaje na zákonného zástupce, 

b) doloží ministerstvu průběh plnění povinné školní docházky žáka předložením dokladu ze 

školy mimo území České republiky za období nejvýše dvou školních roků, včetně jeho 

překladu do českého jazyka; v případě pochybností o správnosti překladu je ministerstvo 

oprávněno požadovat předložení úředně ověřeného překladu, 

c) oznámí ministerstvu ukončení plnění povinné školní docházky, a 

d) oznámí ministerstvu změny údajů podle písmene a), které nastanou v době plnění povinné 

školní docházky. 

(2) Pokud žák plní povinnou školní docházku způsobem uvedeným v § 38 odst. 2 

školského zákona, a na základě rozhodnutí zákonného zástupce není zároveň žákem kmenové 

školy, zákonný zástupce 
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a) oznámí ministerstvu zahájení plnění povinné školní docházky předložením čestného 

prohlášení, které musí obsahovat jméno a příjmení žáka, datum narození, způsob, jakým se 

žák individuálně vzdělává a jak a kde je vzdělávání organizováno, adresu bydliště žáka a 

kontaktní údaje na zákonného zástupce, 

b) doloží plnění povinné školní docházky žáka předložením čestného prohlášení zákonného 

zástupce o vzdělávání žáka v době pobytu v zahraničí, a to za období nejvýše dvou školních 

roků,  

c) oznámí ministerstvu ukončení plnění povinné školní docházky, a 

d) oznámí ministerstvu změny údajů podle písmene a), které nastanou v době plnění povinné 

školní docházky. 

(3) Za doklad prokazující plnění povinné školní docházky podle odstavce 1 písm. b) se 

považuje také čestné prohlášení zákonného zástupce potvrzující plnění povinné školní 

docházky žáka, pokud se takový doklad nevydává. Čestné prohlášení musí obsahovat alespoň 

název a adresu školy, školní rok, za který se čestné prohlášení vydává, a dále ročník 

vzdělávání nebo obdobnou informaci. 

(4) Pokračuje-li žák v plnění povinné školní docházky ve škole zapsané ve školském 

rejstříku, zařazuje ředitel školy žáka do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho 

dosavadního vzdělání, zhodnocení jeho vzdělávacích potřeb a s přihlédnutím k jeho věku. 

Škola oznámí ministerstvu přijetí takového žáka. “.  

 

19. V § 19 se na konci textu odstavce 4 doplňuje věta „Pokud se zkouška koná na konci 

druhého pololetí devátého ročníku a žákovi nebylo vydáno v předešlých dvou letech 

vysvědčení, je obsahem zkoušky vzdělávací obsah podle § 18 odst. 1 nebo § 18a odst. 1 

za poslední dva ročníky základního vzdělávání.“.  

 

ČÁST DRUHÁ 

Změna vyhlášky o krajských normativech 

Čl. II 

Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, 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 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 20 

zní: 

 „(6) V případě mateřské školy se k základní částce stanoví opravný koeficient ve výši 

0,05, kterým se základní částka vynásobí, jde-li o dítě individuálně vzdělávané20). 

 _________ 

 20) § 34b školského zákona.“. 

 

 Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 7 až 10. 

 

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

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSALLN5VCJ)



4 
 

 

 

ČÁST TŘETÍ 

Změna vyhlášky o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 

maturitní zkouškou 

Čl. III 

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách 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. h) se slova „žáka-cizince na uzpůsobení zkoušky z českého jazyka a 

literatury“ nahrazují slovy „žáka podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona na úpravu 

podmínek a způsobu konání zkoušky z českého jazyka a literatury“. 

2. V § 4 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „a uchovává se po dobu 5 let. 

K přihlášce podle odstavce 2 písm. h) přiloží žák ověřené kopie dokladů o vzdělání 

vydaných školou mimo území České republiky; na základě požadavku ředitele školy 

přiloží také úředně ověřený překlad dokladů o vzdělání“. 

3. V § 4 se na konci odstavce 8 doplňují věty „Výpis z přihlášky se pořizuje ve dvou 

vyhotoveních, z nichž jedno obdrží žák a druhé se ukládá ve škole způsobem stanoveným 

zákonem o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.11) Skartační lhůta 

činí 5 let.“. 

4. V § 5 odstavec 4 zní: 

„(4) Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje 

doba konání didaktického testu z českého jazyka a literatury o 30 minut a písemné práce 

z českého jazyka a literatury o 45 minut. Při konání didaktického testu má možnost použít 

překladový slovník, při konání písemné práce překladový slovník a Slovník spisovné 

češtiny.“. 

5. V § 24 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Žáci musí být prokazatelně seznámeni se 

schváleným způsobem hodnocení, a to nejpozději před začátkem konání první ze zkoušek 

profilové části.“. 

6. 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 přiměřeně vztahují § 26a až 

31; na přihlašování k jednotlivé zkoušce, která svým obsahem a formou odpovídá 

profilové části maturitní zkoušky, se obdobně vztahuje § 4 odst. 8.“. 

7. Přílohy č. 1 a 1a znějí: 
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„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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Čl. IV 

Přechodné ustanovení 

Způsob vedení a uchovávání dokumentace a přihlašování ke zkoušce podle § 4 odst. 3 a 8 a § 

50 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, 

se poprvé použije pro přihlášku ke zkoušce podanou po nabytí účinnosti této vyhlášky. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

Změna vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání 

Čl. V 

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

1. V nadpisu § 14 se slovo „cizinců“ nahrazuje slovy „osob podle § 20 odst. 4 školského 

zákona“. 

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

 

ČÁST PÁTÁ 

ÚČINNOST 

Čl. VI 

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2017. 

 

Ministryně: 
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