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USNESENÍ
Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu,
lidská práva a petice č. 144
dne 7. prosince 2011

SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
8. FUNKČNÍ OBDOBÍ
VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE
144. USNESENÍ
z 16. schůze, konané dne 7. prosince 2011

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů
(senátní tisk č. 233)

Po úvodním slovu předsedy výboru senátora Jaromíra Jermáře, po odůvodnění návrhu
zákona Ing. Ladislavem Němcem, prvním náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy
ČR, po zpravodajské zprávě senátora Marcela Chládka, místopředsedy výboru, a po rozpravě
výbor
I.

doporučuje
Senátu Parlamentu České republiky v r á t i t návrh zákona Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR ve znění schválených pozměňovacích návrhů, které jsou uvedeny
v příloze tohoto usnesení;

II.

určuje
zpravodajem výboru pro projednání senátního tisku č. 233 na schůzi Senátu
Parlamentu ČR
senátora Marcela Chládka.

PhDr. Jaromír Jermář v. r.
předseda výboru

PhDr. Marcel Chládek, MBA v. r.
zpravodaj výboru

prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc. v. r.
ověřovatel výboru

Příloha
k usnesení č. 144/11
Počet listů: 1

Schválené pozměňovací návrhy
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů
(senátní tisk č. 233)

1. V nadpisu zákona za slovo „předpisů“ doplnit slova „ , a zákon č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů“.

2. V čl. I bodu 32 v § 80 odst. 2 slova „podle § 169“ nahradit slovy „podle § 169a“.

3. V čl. I za bod 85 vložit nový bod 86, který zní:
„86. V § 175 odst. 2 se slova „odst. 7“ nahrazují slovy „odst. 8“.
Následující body 86 až 89 označit jako body 87 až 90.

4. V čl. I za bod 90 (dosavadní bod 89) vložit nový bod 91, který zní:
„91. V § 190 odst. 7 slova „odst. 2“ nahradit slovy „odst. 1“.

5. Článek IV upravit takto:
„Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení,
s výjimkou ustanovení čl. I bodu 48, které nabývá účinnosti dnem 1. září 2012.“.

