
II. 

N á v r h  

VYHLÁŠKA 

ze dne .......... 2020, 

kterou se mění vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních 

a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 6, § 121 odst. 1, § 123 

odst. 5 a § 161c odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb., 

zákona č. 333/2012 Sb., zákona č.82/2015 Sb. a zákona č. 101/2017 Sb.: 

ČÁST PRVNÍ  

Změna vyhlášky č. 108/2005 Sb. 

Čl. I 

Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních 

a školských účelových zařízeních, ve znění vyhlášky č. 436/2010 Sb. a vyhlášky č. 197/2016 

Sb., se mění takto: 

1. V § 11 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní: 

„d) školní středisko praktického vyučování,“. 

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).  

 

2. Na konci § 14 se doplňuje věta „Vedle přímé pedagogické činnosti pedagogických 

pracovníků zajišťuje i organizační, materiální a další podmínky nutné pro 

uskutečňování praktického vyučování.“. 

3. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 14a 

Školní středisko praktického vyučování 

(1) Školní středisko praktického vyučování zajišťuje organizační, materiální a další 

podmínky potřebné pro uskutečňování praktického vyučování v plném rozsahu všem 

žákům v příslušném ročníku, nebo všem žákům v příslušném oboru vzdělání, a to výlučně 

pro žáky střední školy, jejíž činnost vykonává právnická osoba vykonávající i činnost 

tohoto školního střediska praktického vyučování.  

 

(2) Ve školním středisku praktického vyučování působí výlučně nepedagogičtí 

pracovníci.“. 
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ČÁST DRUHÁ  

Změna vyhlášky č. 364/2005 Sb. 

Čl. II 

Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní 

matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky 

(vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění vyhlášky č. 389/2006 Sb., 

vyhlášky č. 226/2007 Sb., vyhlášky č. 208/2009 Sb., vyhlášky č. 29/2012 Sb., vyhlášky č. 

131/2013 Sb., vyhlášky č. 202/2016 Sb. a vyhlášky č. 162/2018 Sb., se mění takto: 

1. V příloze č. 2 v čl. 18 se na konci nadpisu doplňují slova „a školního střediska 

praktického vyučování“.  

2. V příloze č. 3 v čl. 3 odst. 2 se slova „a středisek praktického vyučování“ nahrazují 

slovy „, středisek praktického vyučování a školních středisek praktického vyučování“.  

ČÁST TŘETÍ  

Změna vyhlášky č. 310/2018 Sb. 

Čl. III 

Vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, se mění takto: 

1. V § 1 se na konci písmene m) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které 

zní: 

„n) 1 žák v oboru vzdělání ve střední škole v denní formě vzdělávání, kterému praktické 

vyučování zajišťuje školní středisko praktického vyučování, pokud zajišťuje praktické 

vyučování v plném rozsahu všem žákům v příslušném ročníku, nebo všem žákům v 

příslušném oboru vzdělání.“. 

2. V § 2 odst. 2 se slova „§ 1 písm. d) a e)“ nahrazují slovy „§ 1 písm. d), e) a n)“. 

ČÁST ČTVRTÁ 

ÚČINNOST 

Čl. IV 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení, s výjimkou části 

třetí, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. 
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