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9. funkční období
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USNESENÍ
Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu,
lidská práva a petice č. 45 ze dne 19. února 2013

SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
9. FUNKČNÍ OBDOBÍ
VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE
45. USNESENÍ
z 5. schůze, konané dne 19. února 2013

k návrhu senátního návrhu zákona senátora Marcela Chládka,
kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
ve znění pozdějších předpisů (školský zákon)
(senátní tisk č. 5)

Po úvodním slovu a odůvodnění senátního návrhu zákona předsedou výboru senátorem
Marcelem Chládkem, navrhovatelem senátního návrhu zákona, po zpravodajské zprávě
senátora Jaromíra Jermáře, místopředsedy výboru, a po rozpravě
výbor
I.

doporučuje
Senátu Parlamentu České republiky s c h v á l i t návrh senátního návrhu zákona
ve znění schválených pozměňovacích návrhů, které jsou přílohou tohoto
usnesení;

II.

doporučuje
Senátu Parlamentu České republiky, aby navrhl Poslanecké sněmovně Parlamentu
České republiky, aby s návrhem zákona vyslovila souhlas již v prvém čtení podle § 90
odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, v platném
znění;

III.

určuje
zpravodajem výboru pro projednání senátního tisku č. 5 na schůzi Senátu
Parlamentu ČR
senátora Jaromíra Jermáře.

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

PhDr. Jaromír Jermář v. r.
zpravodaj výboru

PaedDr. Václav Homolka v. r.
ověřovatel výboru

Příloha
k usnesení č. 45/13
Počet listů: 1

Schválené pozměňovací návrhy
k návrhu senátního návrhu zákona senátora Marcela Chládka,
kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
ve znění pozdějších předpisů (školský zákon)
(senátní tisk č. 5)

1. V názvu zákona slova „vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon)“
nahradit slovy „vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů“.

2. V úvodní větě článku I za slovo „vzdělávání“ vložit slova „(školský zákon)“.

3. V čl. I v § 170 písm. f) slova „a těsnopisu“ nahradit slovy „ , těsnopisu a stenotypistiky“.

