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280
VYHLÁŠKA
ze dne 29. srpna 2016,
kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky

8. V § 1a se odstavec 5 zrušuje.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
stanoví podle § 7 odst. 3, § 23 odst. 3, § 35 odst. 2
a § 123 odst. 5 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. 178/
/2016 Sb.:

„(4) Lesní mateřská škola nemůže být zřízena
jako mateřská škola při zdravotnickém zařízení.“.

ČÁST PRVNÍ

„§ 1c

Změna vyhlášky o předškolním vzdělávání

Rozsah povinného předškolního vzdělávání
v mateřské škole

Čl. I

(1) Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje
v rozsahu nepřetržitých 4 hodin ve dnech, v nichž je
dána povinnost předškolního vzdělávání.

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., vyhlášky č. 214/2012 Sb. a vyhlášky č. 197/2016 Sb., se
mění takto:
1. V § 1 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „ , s výjimkou lesní mateřské školy, kterou lze
zřídit pouze s celodenním a polodenním provozem“.
2. V § 1 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Lesní mateřská škola s celodenním provozem poskytuje dětem vzdělávání déle než 6,5 hodiny denně,
nejdéle však 9 hodin denně.“.
3. V § 1 se na konci odstavce 6 doplňuje věta
„V lesní mateřské škole s celodenním provozem je
možné zřídit třídy s polodenním provozem.“.
4. V § 1 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Lesní mateřská škola je typem mateřské
školy.“.
5. V § 1a se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.
6. V § 1a odst. 2 se slova „z různých ročníků“
nahrazují slovy „různého věku“.
7. V § 1a odst. 4 se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“.

9. V § 1b se doplňuje odstavec 4, který zní:

10. Za § 1b se vládá nový § 1c, který včetně
nadpisu zní:

(2) Ředitel mateřské školy stanoví začátek doby
podle odstavce 1 v časovém rozmezí od 7 hodin do
9 hodin a uvede jej ve školním řádu.“.
11. § 2 včetně nadpisu zní:
„§ 2
Počty přijatých dětí ve třídách mateřské školy
(1) Mateřská škola s 1 třídou má nejméně 15 dětí,
mateřská škola se 2 a více třídami má nejméně v průměru 18 dětí ve třídě. Je-li v obci pouze 1 mateřská
škola s 1 třídou, má nejméně 13 dětí, jediná mateřská
škola v obci se 2 a více třídami má nejméně v průměru
16 dětí ve třídě.
(2) Třída mateřské školy se naplňuje do počtu
24 dětí.
(3) Třída lesní mateřské školy má nejméně
15 dětí.
(4) Za každé ve třídě zařazené dítě s přiznaným
podpůrným opatřením čtvrtého nebo pátého stupně
se nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 2 snižuje o 2 děti; to platí i v případě dítěte s přiznaným
podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu
mentálního postižení. Nejvyšší počet dětí podle odstavce 2 se dále snižuje o 1 za každé dítě s přiznaným
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podpůrným opatřením třetího stupně, které není
uvedeno ve větě první. Postupem podle věty první
a druhé lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 5.
(5) Snížení počtu dětí podle odstavce 4 se neuplatní u mateřské školy, které v jeho plnění brání
plnění povinnosti přednostního přijetí dítěte podle
školského zákona nebo dojde-li ke změně stupně
podpůrného opatření u dítěte zařazeného ve třídě
v průběhu školního roku.
(6) Dítě, které se vzdělává v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá příslušnému provozu, a další dítě, které se vzdělává ve zbývající době
podle § 34 odst. 10 školského zákona, se zařazují do
téže třídy. Pro účely posouzení souladu s nejvyšším
počtem dětí ve třídě podle odstavců 2 a 4 se započítává vždy pouze 1 dítě.“.
12. § 2 včetně nadpisu zní:
„§ 2
Počty přijatých dětí ve třídách mateřské školy
(1) Mateřská škola s 1 třídou má nejméně 15 dětí, mateřská škola se 2 a více třídami má nejméně
v průměru 18 dětí ve třídě. Je-li v obci pouze 1 mateřská škola s 1 třídou, má nejméně 13 dětí, jediná
mateřská škola v obci se 2 a více třídami má nejméně
v průměru 16 dětí ve třídě.
(2) Třída mateřské školy se naplňuje do počtu
24 dětí.
(3) Třída, ve které se vzdělávají pouze děti od
2 do 3 let, má nejméně 12 dětí a naplňuje se do počtu
16 dětí. Mateřská škola, která má 3 a více tříd, v případě odpovídajícího počtu dětí podle věty první
vždy upřednostňuje zřízení samostatné třídy.
(4) Třída lesní mateřské školy má nejméně
15 dětí.
(5) Za každé ve třídě zařazené dítě s přiznaným
podpůrným opatřením čtvrtého nebo pátého stupně
se nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 2 snižuje o 2 děti; to platí i v případě dítěte s přiznaným
podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu
mentálního postižení. Nejvyšší počet dětí podle odstavce 2 se dále snižuje o 1 za každé dítě s přiznaným
podpůrným opatřením třetího stupně, které není
uvedeno ve větě první. Postupem podle věty první
a druhé lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 5.
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(6) Za každé ve třídě zařazené dítě mladší 3 let
se do doby dovršení 3 let věku dítěte nejvyšší počet
dětí ve třídě podle odstavce 2 snižuje o 2 děti. Postupem podle věty první lze snížit nejvyšší počet dětí
ve třídě nejvýše o 6.
(7) Snížení počtu podle odstavců 5 a 6 nelze za
1 dítě uplatnit souběžně. Snížení počtu dětí podle
odstavců 5 a 6 se neuplatní u mateřské školy, které
v jeho plnění brání plnění povinnosti přednostního
přijetí dítěte podle školského zákona nebo dojde-li
ke změně stupně podpůrného opatření u dítěte zařazeného ve třídě v průběhu školního roku.
(8) Dítě, které se vzdělává v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá příslušnému provozu, a další dítě, které se vzdělává ve zbývající době
podle § 34 odst. 10 školského zákona, se zařazují do
téže třídy. Pro účely posouzení souladu s nejvyšším
počtem dětí ve třídě podle odstavců 2, 3, 5 a 6 se
započítává vždy pouze 1 dítě.“.
13. V § 5 odst. 1 se slova „pedagogický pracovník“ nahrazují slovy „učitel mateřské školy8)“.
Poznámka pod čarou č. 8 zní:
„8) § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.“.

14. V § 5 odst. 2 se slova „pedagogických pracovníků“ nahrazují slovy „učitelů mateřské školy8)“
a slova „pedagogického pracovníka“ se nahrazují
slovy „učitele mateřské školy8)“.
15. V § 5 odst. 2 písm. b) se slova „se zdravotním postižením“ nahrazují slovy „s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo
děti mladší 3 let“.
16. V § 5 odstavec 5 zní:
„(5) Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitel mateřské školy
počet učitelů mateřské školy nebo jiných pedagogických pracovníků tak, aby bylo zajištěno vzdělávání
dětí, včetně dětí uvedených v § 16 odst. 9 školského
zákona, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.“.
17. V § 5 se doplňuje odstavec 6, který včetně
poznámek pod čarou č. 9 a 10 zní:
„(6) Ve třídě lesní mateřské školy, kde je přítomno více než 8 dětí, vykonává pracovní činnost
souběžně nepedagogický pracovník s odbornou
způsobilostí
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a) k výkonu povolání všeobecné sestry, dětské
sestry, zdravotnického asistenta, porodní
asistentky, zdravotnického záchranáře,
b) učitele mateřské školy8), vychovatele9), nebo
c) chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky10).
9

) Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10

) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků
dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon
o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.“.

18. V § 5 odstavec 6 včetně poznámek pod čarou č. 9 a 10 zní:
„(6) Ve třídě, kde se vzdělávají pouze děti ve
věku od 2 do 3 let, nebo kde jsou čtyři a více těchto
dětí, vykonává pracovní činnost souběžně nepedagogický pracovník s odbornou způsobilostí
a) k výkonu povolání všeobecné sestry, dětské
sestry, zdravotnického asistenta, porodní
asistentky, zdravotnického záchranáře,
b) učitele mateřské školy8), vychovatele9), nebo
c) chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky10).
9

) Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10

) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků
dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon
o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.“.
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23. V § 6 odst. 7 se slovo „následujícího“ nahrazuje slovem „stávajícího“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Ustanovení § 2 odst. 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb.,
ve znění účinném ode dne 1. září 2016, se v mateřské
škole, ve které jsou na školní rok 2016/2017 třídy
obsazeny takovým způsobem, že by bylo nutné vytvořit novou třídu, použijí až od 1. září 2017.

ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky o krajských normativech
Čl. III
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. a vyhlášky
č. 197/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b) 1 dítě v lesní mateřské škole nebo třídě s celodenním provozem, 1 dítě v lesní mateřské škole
nebo třídě s polodenním provozem,“.
Dosavadní písmena b) až v) se označují jako písmena c) až w).
2. V § 1 písm. k) se slova „1 žák kursu pro
získání základů vzdělání,“ zrušují.

19. V § 5 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Ve třídě lesní mateřské školy, kde je přítomno více než 8 dětí, vykonává pracovní činnost
souběžně nepedagogický pracovník uvedený v odstavci 6.“.
20. V § 6 odst. 2 se slova „zdravotně postižených“ nahrazují slovy „uvedených v § 16 odst. 9
školského zákona“.
21. V § 6 odst. 3 se věta druhá zrušuje.
22. V § 6 odst. 4 se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“.

ČÁST TŘETÍ
Změna vyhlášky, kterou se mění vyhláška
č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb
ve školách a školských poradenských zařízeních,
ve znění pozdějších předpisů,
a některé další vyhlášky
Čl. IV
V části čtvrté vyhlášky č. 197/2016 Sb., kterou
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ČÁST ČTVRTÁ

se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky, se za čl. V vkládá nový čl. Va,
který zní:
„Čl. Va
Přechodné ustanovení
Ustanovení § 4 odst. 7 věta druhá až pátá a § 5
odst. 6 vyhlášky č. 48/2005 Sb., ve znění účinném
ode dne 1. září 2016, se ve škole, ve které jsou na
školní rok 2016/2017 třídy nebo skupiny obsazeny
takovým způsobem, že by bylo nutné vytvořit novou třídu nebo skupinu, použijí až od 1. září 2017.“.
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ÚČINNOST
Čl. V
1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září
2016, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 10,
které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017, ustanovení části první čl. I bodů 5 a 6, která nabývají účinnosti dnem 1. září 2017, a ustanovení části první
čl. I bodů 12, 18 a 19, která nabývají účinnosti dnem
1. září 2020.
2. Ustanovení části první čl. I bodu 11 pozbývá
platnosti dnem 31. srpna 2020.

Ministryně:
Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.
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281
VYHLÁŠKA
ze dne 24. srpna 2016,
kterou se mění vyhláška č. 187/2009 Sb., o minimálních požadavcích na studijní programy
všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 5
odst. 12 a § 37 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 95/
/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti
k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního
lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 187/2009 Sb., o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství,
zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program
všeobecné praktické lékařství, se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se slova „Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „Evropské unie1)“.
Poznámka pod čarou č. 1 zní:
„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze
dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací, ve
znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/
/55/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice 2005/36/EU o uznání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu
(„nařízení o systému IMI“).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU
ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice
2005/36/EU o uznání odborných kvalifikací a nařízení
(EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím
systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“).“

2. V § 2 se na konci textu písmene a) doplňují
slova „ ; tento požadavek lze splnit odpovídajícím
počtem kreditů kreditního systému ve vysokoškolském vzdělávání používaného v evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání (dále jen „kreditní
systém vysokoškolského vzdělávání“)“.
3. V § 2 písm. b) bodě 3 se slova „a základů
posudkové činnosti3)“ nahrazují slovy „ , včetně
léčby chronických chorob a multimorbidity, a dále
základů posudkové činnosti3)“.

Poznámka pod čarou č. 3 zní:
„3) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),
ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 2 písm. b) se za bod 4 vkládá nový bod 5,
který zní:
„5. v základech paliativní péče,“.
Dosavadní body 5 a 6 se označují jako body 6 a 7.
5. V § 2 písm. b) se doplňuje bod 8, který zní:
„8. v základech řízení kvality poskytované
zdravotní péče a v zajištění bezpečí pacientů,“.
6. V § 3 odst. 2 písm. a) se slova „teoretickou
a praktickou část“ nahrazují slovy „nejméně 5 000 hodin teoretické a praktické výuky; tento požadavek
lze splnit odpovídajícím počtem kreditů kreditního
systému vysokoškolského vzdělávání“.
7. V § 3 odst. 2 písm. b) se doplňuje bod 7,
který zní:
„7. v základech řízení kvality poskytované
zdravotní péče a v zajištění bezpečí pacientů,“.
8. § 4 včetně nadpisu zní:
„§ 4
Studijní program farmacie
(1) Studijní program farmacie zahrnuje alespoň
tyto základní předměty
a) biologie,
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b) fyzika a biofyzika,
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a klinickém hodnocení léčiv a o klinické farmacii,

c) všeobecná a anorganická chemie,

4. vědeckých a praktických poznatcích umožňujících poskytovat náležité informace o léčivech a spolupracovat s ošetřujícími lékaři
při optimalizaci farmakoterapie u konkrétních pacientů,

d) organická chemie,
e) analytická chemie,
f) farmaceutická chemie,
g) farmaceutická analýza,
h) všeobecná a aplikovaná lékařská biochemie,

5. přípravcích k podpoře zdraví a o zdravotnických prostředcích,

i) anatomie a fyziologie, a to včetně lékařské
terminologie,
j) mikrobiologie,

6. základních právních předpisech souvisejících
s výkonem povolání farmaceuta,

k) farmakologie a farmakoterapie,

7. poskytování odborných informací o léčivech,

l) farmaceutická technologie,

8. radiační ochraně4),

m) toxikologie,

9. profesní etice kontaktu farmaceuta s pacientem,

n) farmakognosie,
o) právní úprava výkonu povolání farmaceuta
a profesní etiky,

10. problematice financování zdravotnictví a základních ekonomických vztahů, znalost základů managementu,

p) lékárenství, včetně farmaceutické péče,

11. základech řízení kvality poskytované zdravotní péče a o zajištění bezpečí pacientů a

q) klinická farmacie.
(2) Minimální požadavky k získání odborné
způsobilosti k výkonu povolání farmaceuta jsou

c) dovednosti při
1. přípravě lékových forem léčivých přípravků,

a) absolvování nejméně pětiletého prezenčního
studia, které obsahuje nejméně 4 roky teoretické
a praktické výuky; tento požadavek lze splnit
odpovídajícím počtem kreditů kreditního systému vysokoškolského vzdělávání, a nejméně
6 měsíců praxe v lékárně,

2. výrobě a kontrole léčiv,
3. skladování a distribuci léčiv u distributora léčiv,
4. přípravě, kontrole, skladování a výdeji léčivých přípravků v lékárnách,

b) znalosti o
1. léčivech a látkách použitých při výrobě a přípravě léčivých přípravků5), jejich bezpečném
a účelném použití, účinnosti a indikacích,
kontraindikacích, lékových interakcích, dávkování a způsobu užití, zdravotní prevenci
při práci s farmaceutickými přípravky, chemickými, karcinogenními a mutagenními látkami a látkami toxickými pro reprodukci,
2. metabolismu a účincích léčiv5), o farmakokinetice, jakož i o účincích toxických látek
a o způsobu užívání léčiv,
3. farmaceutické technologii, o pre-klinickém

5. praktické komunikaci s pacientem s důrazem
na práva pacientů a jejich uplatňování.“.
9. V § 5 odst. 2 písm. a) se slovo „ , otorinolaryngologii,“ zrušuje.
10. V § 5 odst. 2 písm. b) se slovo „všeobecného“ zrušuje.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 12. září
2016.

Ministr:
MUDr. Němeček, MBA, v. r.
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