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606

VYHLÁŠKA

ze dne 22. prosince 2020,

kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
stanoví podle § 19 zákona č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším odborném a ji-
ném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona
č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona
č. 82/2015 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nada-
ných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb., vyhlášky
č. 416/2017 Sb., vyhlášky č. 244/2018 Sb., vyhlášky
č. 196/2019 Sb. a vyhlášky č. 248/2019 Sb., se mění
takto:

1. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nad-
pisu zní:

„§ 4a

Pedagogická intervence

(1) Pedagogická intervence slouží zejména
k podpoře vzdělávání žáka se speciálními vzděláva-
cími potřebami ve vyučovacích předmětech, kde je
třeba posílit jeho vzdělávání, ke kompenzaci nedo-
statečné domácí přípravy na výuku a k rozvoji učeb-
ního stylu žáka.

(2) Pedagogickou intervenci poskytuje základní
škola, školní družina, školní klub nebo střední škola.

(3) Pedagogická intervence se poskytuje jako
podpůrné opatření prvního stupně.

(4) Pedagogickou intervenci souběžně využívá
více žáků, je-li to možné a vhodné.“.

2. V příloze č. 1 oddílu 1 pododdílu 1.7. se
slova „v zajištění pedagogické intervence,“ nahrazují
slovem „ve“.

3. V příloze č. 1 oddílu 1 pododdílu 1.11. se
písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmena f) až i) se označují jako písme-
na e) až h).

4. V příloze č. 1 oddílu 2 části I se za písmeno a)
vkládá nové písmeno b), které zní:

„b) je-li činnost realizována učitelem, včetně učitele
s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální
pedagogiky v mateřské škole:

P5 = PTp1 x 12 x 1,Proc“.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písme-
na c) až e).

5. V příloze č. 1 oddílu 2 části I pravé části
tabulky se za řádek první na samostatný řádek
vkládá řádek, který zní:

„PTp1 je platový tarif v 5. platovém stupni
v 9. platové třídě stanovený podle jiného práv-
ního předpisu4),“.

6. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce
„Podpůrná opatření prvního stupně, PŘÍKLADY
PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ V PRVNÍM STUP-
NI“ v bodě 5 „Intervence školy“ se na konci pod-
bodu 5.1 na samostatný řádek doplňuje věta „Posky-
tování pedagogické intervence.“.

7. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce
„Podpůrná opatření druhého stupně, PODMÍNKY
K ZAJIŠTĚNÍ PODPORY“ se slova „nebo pedago-
gické intervenční“ zrušují.

8. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce
„Podpůrná opatření druhého stupně, NORMO-
VANÁ FINANČNÍ NÁROČNOST“ se řádky

„- 1 h / 1 týden pedagogické intervence na práci
se žákem, žáky nebo třídou ve škole,

- 1 h / 1 týden pedagogické intervence na práci
se žákem nebo žáky ve školském zařízení,“

zrušují.

9. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce
„Podpůrná opatření druhého stupně, PODPŮRNÁ
OPATŘENÍ DRUHÉHO STUPNĚ“ u bodu 4
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„Individuální vzdělávací plán)“ se v označení řádku
text „)“ zrušuje, ve třetím sloupci se slovo „před-
měty“ nahrazuje slovem „předmět“ a slova „a peda-
gogickou intervenci“ se zrušují.

10. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce
„Podpůrná opatření druhého stupně, PODPŮRNÁ
OPATŘENÍ DRUHÉHO STUPNĚ“ bod 6 „Inter-
vence“ zní:

11. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce
„Podpůrná opatření třetího stupně, PODMÍNKY
K ZAJIŠTĚNÍ PODPORY“ se slova „nebo pedago-
gické intervenční péče,“ a slova „ , organizované ško-
lou; pedagogická intervence pak i školským zaříze-
ním (školní družina, školní klub, středisko volného
času nebo dům dětí a mládeže)“ zrušují.

12. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce
„Podpůrná opatření třetího stupně, NORMO-
VANÁ FINANČNÍ NÁROČNOST“ se řádky

„- 3 h / týdně speciálně pedagogické intervence
(předměty speciálně pedagogické péče), pří-
padně psychologická intervence,

- 3 h / týdně pedagogické intervence (z toho 1 h
týdně na práci se třídou),“

zrušují.
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13. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce
„Podpůrná opatření třetího stupně, PODPŮRNÁ
OPATŘENÍ TŘETÍHO STUPNĚ“ u bodu 2
„Úprava obsahu a výstupů vzdělávání“ se ve druhém
sloupci slova „ , s využitím pedagogické intervence“
zrušují.

14. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce
„Podpůrná opatření třetího stupně, PODPŮRNÁ
OPATŘENÍ TŘETÍHO STUPNĚ“ u bodu 4 „In-
dividuální vzdělávací plán“ se ve třetím sloupci slova
„a pedagogickou intervenci“ zrušují.

15. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce
„Podpůrná opatření třetího stupně, PODPŮRNÁ
OPATŘENÍ TŘETÍHO STUPNĚ“ v bodě 5 „Per-
sonální podpora“ podbod III. 5. 3 A zní:

16. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce
„Podpůrná opatření třetího stupně, PODPŮRNÁ
OPATŘENÍ TŘETÍHO STUPNĚ“ bod 7 zní:
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17. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce
„Podpůrná opatření čtvrtého stupně, PODPŮRNÁ
OPATŘENÍ ČTVRTÉHO STUPNĚ“ u bodu 4
„Individuální vzdělávací plán“ se ve třetím sloupci
slova „a pedagogickou intervenci“ zrušují.

18. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce
„Podpůrná opatření čtvrtého stupně, PODPŮRNÁ
OPATŘENÍ ČTVRTÉHO STUPNĚ“ v bodě 5
„Personální podpora“ podbod IV. 5. 6 zní:
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19. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce
„Podpůrná opatření čtvrtého stupně, PODPŮRNÁ
OPATŘENÍ ČTVRTÉHO STUPNĚ“ bod 7 zní:

20. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce
„Podpůrná opatření pátého stupně, PODPŮRNÁ
OPATŘENÍ PÁTÉHO STUPNĚ“ u bodu 4 „In-
dividuální vzdělávací plán“ se ve třetím sloupci slova
„a pedagogickou intervenci,“ zrušují.

21. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce
„Podpůrná opatření pátého stupně, PODPŮRNÁ
OPATŘENÍ PÁTÉHO STUPNĚ“ v bodě 5 „Per-
sonální podpora“ podbod V. 5. 6 zní:
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22. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce
„Podpůrná opatření pátého stupně, PODPŮRNÁ
OPATŘENÍ PÁTÉHO STUPNĚ“ bod 7 zní:

23. Příloha č. 5 zní:
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„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.
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Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Poskytování podpůrného opatření spočívají-
cího v zajištění pedagogické intervence poskytova-
ného na základě doporučení vydaného přede dnem
nabytí účinnosti této vyhlášky a jeho normovaná fi-
nanční náročnost pro účely poskytování finančních
prostředků ze státního rozpočtu se do 31. ledna 2021
řídí vyhláškou č. 27/2016 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Platnost doporučení k poskytování podpůr-
ného opatření spočívajícího ve využití dalšího peda-
gogického pracovníka v předškolním vzdělávání vy-
daného přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky

není dotčena, normovaná finanční náročnost pro
účely poskytování finančních prostředků ze státního
rozpočtu u tohoto podpůrného opatření se však ode
dne nabytí účinnosti této vyhlášky řídí pravidly pro
podpůrné opatření spočívající v činnosti dalšího pe-
dagogického pracovníka v předškolním vzdělávání
stanovenými vyhláškou č. 27/2016 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2021.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.
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607

VYHLÁŠKA

ze dne 22. prosince 2020,

kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách
a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
stanoví podle § 28 odst. 6, § 121 odst. 1 a § 123
odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odborném a jiném vzdě-
lávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005
Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 472/2011 Sb.,
zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 82/2015 Sb. a zá-
kona č. 101/2017 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování pora-
denských služeb ve školách a školských poraden-
ských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011
Sb., vyhlášky č. 103/2014 Sb., vyhlášky č. 197/2016
Sb. a vyhlášky č. 248/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se za slova „Školská poradenská
zařízení a školy“ vkládají slova „zřizované státem,
krajem, obcí nebo svazkem obcí“ a věty druhá a třetí
se zrušují.

2. V § 1 se za odstavec 2 vkládají nové od-
stavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Jiná školská poradenská zařízení a jiné
školy než uvedené v odstavci 2 poskytují bezplatně
poradenskou pomoc směřující k

a) zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb nebo
mimořádného nadání žáka,

b) doporučení vhodných podpůrných opatření
a vyhodnocení poskytování podpůrných opa-
tření žákům se speciálními vzdělávacími potře-
bami a žákům mimořádně nadaným,

c) doporučení zařazení žáka do školy, třídy, od-
dělení nebo studijní skupiny zřízené podle § 16
odst. 9 školského zákona nebo zařazení nebo
převedení do vzdělávacího programu odpovída-
jícího vzdělávacím potřebám žáka a

d) podpoře vzdělávání žáků se speciálními vzdělá-
vacími potřebami a žáků nadaných ve školách
a školských zařízeních, jakož i zmírňování dů-

sledků znevýhodnění a prevenci jeho prohlubo-
vání.

(4) Podmínkou poskytnutí psychologické nebo
speciálně pedagogické poradenské služby je předání
informace podle odstavce 5 a písemný souhlas žáka
nebo jeho zákonného zástupce. Souhlasu není třeba
v případech stanovených jinými právními před-
pisy1).“.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako od-
stavce 5 až 9.

3. V § 1 se odstavce 7 až 9 zrušují.

4. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nad-
pisu zní:

„§ 1a

Poradenské služby směřující k zjišťování
speciálních vzdělávacích potřeb nebo

mimořádného nadání žáka

(1) Výsledkem poradenských služeb školských
poradenských zařízení směřujících k zjišťování spe-
ciálních vzdělávacích potřeb nebo mimořádného
nadání žáka jsou zejména zpráva a doporučení, je-
jichž náležitosti jsou upraveny jiným právním před-
pisem4).

(2) Školské poradenské zařízení poradenskou
službu směřující k zjišťování speciálních vzděláva-
cích potřeb nebo mimořádného nadání žáka nepo-
skytne, je-li platné dříve vydané doporučení, které
bylo žadateli vydáno stejným nebo jiným školským
poradenským zařízením, s výjimkou případu uvede-
ného ve vyhlášce o vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných6).

(3) Školské poradenské zařízení dále vydává
zprávu vždy v případě, že poradenská služba spočívá
v psychologické nebo speciálně pedagogické diagno-
stice, nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné
moci.“.
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5. V § 4 odst. 1 písm. e) se číslo „3“ nahrazuje
číslem „5“.

6. V § 8 odst. 1 se za slova „Školská poradenská
zařízení“ vkládají slova „zřizovaná státem, krajem,
obcí nebo svazkem obcí“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2021.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 22. prosince 2020,

o stanovení potřebné úrovně znalosti českého jazyka a rovnocenných jazykových zkouškách
pro výkon tlumočnické činnosti

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
stanoví podle § 7 odst. 4 zákona č. 354/2019 Sb.,
o soudních tlumočnících a soudních překladatelích:

§ 1

Potřebná úroveň znalosti českého jazyka

K výkonu tlumočnické činnosti se požaduje
znalost jazyka alespoň na úrovni C1 podle Společ-
ného evropského referenčního rámce pro jazyky.

§ 2

Rovnocenné jazykové zkoušky

Rovnocennými jazykovými zkouškami ke
zkoušce z českého jazyka jako cizího jazyka jsou

a) jednotlivá zkouška nebo zkoušky, které svým
obsahem a formou odpovídají maturitní
zkoušce z českého jazyka a literatury podle
školského zákona1),

b) státní jazyková zkouška všeobecná z českého
jazyka, nebo

c) státní jazyková zkouška speciální z českého ja-
zyka.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2021.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

Sbírka zákonů č. 608 / 2020Strana 6876 Částka 245
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s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45. Distribuční
podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány
do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od
zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů.
Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství
v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

Strana 6880 Částka 245

8591449 245012

20

ISSN 1211-1244


