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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 83

Rozeslána dne 9. srpna 2018

Cena Kč 33,–

O B S A H:
160. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které
lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních
161. V y h l á š k a o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení
162. V y h l á š k a , kterou se mění 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 pozdějších předpisů
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160
VYHLÁŠKA
ze dne 3. srpna 2018,
kterou se mění vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama
a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
a Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 32
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 82/2015
Sb. a zákona č. 178/2016 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze
nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských
zařízeních, se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene b)
slovo „nebo“ zrušuje, na konci textu písmene c) se
tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) nejsou upraveny smažením nebo grilováním.“.
2. V § 2 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky
pod čarou č. 6 zní:
„b) ovocné a zeleninové šťávy a nektary6).

6

) § 1 písm. d), f) a j) vyhlášky č. 335/1997 Sb., kterou se
provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997
Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických
nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný
ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů.“.

3. Příloha včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9 až 22 zní:

„Příloha k vyhlášce č. 282/2016 Sb.
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Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září
2018.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.
Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 31. července 2018
o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků
a jejich platovém zařazení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
(dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 161c odst. 2
písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona
č. 101/2017 Sb.:
§1
Rozsah předávaných údajů
(1) Právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře nebo školní družiny zřizovaná krajem, obcí
nebo svazkem obcí (dále jen „právnická osoba“)
předává zvlášť pro každý druh školy a školní družinu předpokládané změny v počtu hodin přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků zajišťujících vzdělávání v rozsahu Rámcového vzdělávacího programu a pedagogických pracovníků školní
družiny vzhledem ke stavu k 30. září minulého kalendářního roku, jejichž mzdové nároky jsou financovány podle § 161c odst. 3 školského zákona, v členění podle skupin profesí.
(2) Údaje podle odstavce 1 předloží právnická
osoba podle očekávaných změn v organizaci vzdělávání a poskytování školských služeb v následujícím
školním roce zejména vzhledem k výsledkům zápisu
k předškolnímu vzdělávání, zápisu k základnímu
vzdělávání a přijímacího řízení, případně i ke změnám ve školském rejstříku.

§2
Způsob a termíny předkládání údajů
(1) Právnická osoba předává údaje elektronicky
do databáze spravované ministerstvem na formuláři,
jehož vzor ministerstvo zveřejní nejpozději do
28. února daného kalendářního roku na svých internetových stránkách. Do této databáze mají v rozsahu
nezbytném pro plnění jejich úkolů přístup také krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností.
(2) Právnická osoba předává údaje v období od
31. května nejpozději do 10. června daného kalendářního roku k rozhodnému dni 30. září daného kalendářního roku. Připadne-li poslední den pro předání
údajů na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním
dnem pro předání údajů nebližší příští pracovní den.
(3) K předávaným údajům uvede právnická
osoba své identifikační číslo, telefonické spojení
a adresu elektronické pošty, druh školy nebo údaj
o tom, že se jedná o školní družinu, a jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, která údaje
připravila.
§3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září
2018.

Ministr:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.
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162
VYHLÁŠKA
ze dne 31. července 2018,
kterou se mění 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 pozdějších předpisů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
stanoví podle § 28 odst. 6 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. 472/2011 Sb.:
Čl. I
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. a vyhlášky č. 202/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 2 se text „písm. a) a b)“ zrušuje.
2. V § 4 odst. 1 se slova „ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen
„Věstník“) a“ zrušují.
3. V § 4 odst. 2 se slova „ve Věstníku a“ zrušují.
4. V § 4 odst. 3 se slova „ve Věstníku a“ zrušují.
5. V příloze č. 2 se za označení přílohy č. 2
vkládá nadpis, který zní: „Předávání agregovaných
údajů“.
6. V příloze č. 2 se za nadpis vkládá označení
části první, které včetně nadpisu zní:
„Č Á S T P R V N Í

8. V příloze č. 2 části první čl. 1 se doplňuje
odstavec 6, který zní:
„(6) Při předání protokolu o výpisech statistických informací z dokumentace škol a školských zařízení právnických osob ministerstvu uvede příslušný správní úřad8) své telefonické spojení a adresu
elektronické pošty a dále jméno, popřípadě jména,
a příjmení fyzické osoby, která protokol připravila.“.
9. V příloze č. 2 části čtvrté čl. 21 odst. 2
písm. c) se slovo „kategorií“ nahrazuje slovy „skupin profesí, zdroje financování“ a text „ , a“ se nahrazuje čárkou.
10. V příloze č. 2 části čtvrté čl. 21 odst. 2
písm. d) se za slovo „platu“ vkládají slova „v členění
na pedagogické pracovníky a nepedagogické pracovníky“.
11. V příloze č. 2 části čtvrté čl. 21 odst. 2 se na
konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují
se písmena e) a f), která znějí:
„e) rozsahu přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků podle platových tříd a stupňů
v členění podle skupin profesí pedagogických
pracovníků a podle druhů činností škol a školských zařízení, a
f) počtu hodin přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků pevně stanovených nad
rámec jejich týdenního rozsahu podle platových
tříd a stupňů a hodin výuky nad rámec stanovený rámcovým vzdělávacím programem, a to
v členění podle skupin profesí pedagogických
pracovníků a podle druhů činností škol a školských zařízení.“.

ZPŮSOB PŘEDÁVÁNÍ AGREGOVANÝCH
ÚDAJŮ“.
7. V příloze č. 2 části první čl. 1 odst. 4 se text
„odst. 2 písm. b)“ nahrazuje textem „odst. 2 písm. c)
až f)“.

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září
2018.

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