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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 73

Rozeslána dne 12. července 2018

Cena Kč 54,–

O B S A H:
140. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné
školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
141. V y h l á š k a o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební
služby
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140
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 vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní
docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb., vyhlášky č. 256/2012 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb. a vyhlášky 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) tvořená 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 tvořená 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 každého 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 postižení. Nejvyšší počet žáků podle věty první se dále
snižuje o 1 za každého žáka s přiznaným podpůrným 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. Snížení 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 zařazeného 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 vzdělávacími potřebami. Do průměrného počtu žáků na
třídu podle odstavců 1 až 4 se tyto třídy nezapočítávají.

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 financovaný 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 financovaný ze státního rozpočtu ve třídě přípravného
stupně základní školy speciální je
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zení financovány ze státního rozpočtu podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění účinném přede dnem nabytí 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 účinnosti této vyhlášky.

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. III
Účinnost

Čl. II
Přechodné ustanovení
Do dne, do kterého jsou školy a školská zaří-

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září
2018.

Ministr:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.
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141
VYHLÁŠKA
ze dne 26. června 2018
o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů
osobami oprávněnými poskytovat platební služby

Česká národní banka stanoví podle § 263 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, k provedení
§ 221 odst. 5:
§1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví podrobnosti náležitostí
oznámení závažného bezpečnostního nebo provozního incidentu v oblasti platebního styku (dále jen
„oznámení“), jeho formáty a další technické náležitosti při hlášení závažných bezpečnostních a provozních 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

§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 doplňuje 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 předávána prostřednictvím internetového rozhraní České národní banky pro sběr informačních povinností
a výkazů.
(3) Oznámení lze učinit také v anglickém jazyce. Vzor formuláře v anglickém jazyce je uveden
v příloze č. 2 k této vyhlášce
§5

a) A úvodní oznámení,
b) B průběžné oznámení a
c) C závěrečné oznámení.

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2018.

Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 141/2018 Sb.
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