
N á v r h  

VYHLÁŠKA 

ze dne … … … 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 

akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších 

předpisů 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 24 odst. 6, § 28 odst. 2 a § 29 

odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů: 

Čl. I 

Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační 

komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb., 

vyhlášky č. 329/2013 Sb. a vyhlášky č. 272/2014 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 1 větě první se za slovo „vzdělávání“ vkládají slova „pedagogických pracovníků“. 

2. V § 2 odst. 3, § 3 odst. 3, § 4 odst. 3, § 5 odst. 2, § 6 odst. 4, § 6a odst. 4, § 7 odst. 3 a 

§ 9 odst. 2 se slova „jejím úspěšném složení“ nahrazují slovy „úspěšném ukončení 

studia“. 

3. V § 6 odst. 1 se na konci písmene a) slovo „nebo“ zrušuje a na konci písmene b) se 

doplňuje slovo „nebo“. 

4. V § 6b odstavec 3 zní: 

„(3) Studium se ukončuje závěrečnou zkouškou před komisí. Po úspěšném ukončení 

studia získává absolvent osvědčení.“. 

5. § 8 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4 zrušuje. 

6. V § 9 odst. 1 se na konci písmene e) slovo „nebo“ zrušuje,  na konci odstavce 1 se tečka 

nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno g), které zní:  

„g) specializovaná činnost výchovného poradce.“. 

7. V § 9 se doplňuje odstavec 3, který zní:  

„(3) Studium pro výkon specializované činnosti výchovného poradce se uskutečňuje 

v rámci programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.“. 

8. V § 10 odstavec 3 zní: 

„(3) Formy průběžného vzdělávání jsou  

a) prezenční forma realizovaná účastí zejména na kurzu nebo semináři,  

b) distanční forma realizovaná studiem uskutečňovaným prostřednictvím informačních 

technologií, nebo 
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c) kombinace forem podle písmen a) a b). 

Délka trvání vzdělávacího programu průběžného vzdělávání činí nejméně 4 vyučovací 

hodiny.“. 

9. V § 12 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

„(3) Jednání komise řídí předseda komise. Předsedu komise zastupuje v době jeho 

nepřítomnosti jím určený místopředseda komise.“. 

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5. 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

1. Absolventi studia pro výchovné poradce podle vyhlášky č. 317/2005 Sb., ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považují za absolventy studia k výkonu 

specializované činnosti výchovného poradce podle vyhlášky č. 317/2005 Sb., ve znění účinném 

ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. 

2. Vzdělávací program studia pro výchovné poradce podle vyhlášky č. 317/2005 Sb., 

ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za vzdělávací 

program studia k výkonu specializované činnosti výchovného poradce podle § 9 odst. 1 písm. g) 

vyhlášky č. 317/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. 

3. Způsob ukončení doplňujícího didaktického studia příslušného cizího jazyka podle 

§ 6b odst. 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, 

se nevztahuje na řízení o akreditaci příslušného vzdělávacího programu zahájená do dne nabytí 

účinnosti této vyhlášky. 

 

Čl. III 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2017, s výjimkou čl. I bodu 4, který nabývá 

účinnosti dnem 1. prosince 2017. 

 

 

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy: 
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