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USNESENÍ
Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu,
lidská práva a petice č. 27
ze dne 1. března 2017

SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
11. FUNKČNÍ OBDOBÍ
VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE
27. USNESENÍ
z 5. schůze, konané dne 1. března 2017
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. 54)
Výbor po úvodním slovu předsedy výboru senátora Zdeňka Papouška, po
odůvodnění návrhu zákona Mgr. Kateřinou Valachovou, Ph.D., ministryní školství,
mládeže a tělovýchovy, po zpravodajské zprávě místopředsedy výboru senátora Jiřího
Růžičky a po rozpravě
VÝBOR
I.

doporučuje
Senátu Parlamentu České republiky v r á t i t projednávaný návrh zákona
Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR s pozměňovacími návrhy, které jsou
uvedeny v příloze;

II.

určuje
zpravodajem výboru pro projednání senátního tisku č. 54 na schůzi Senátu
Parlamentu ČR senátora Jiřího Růžičku;

III. p o v ě ř u j e
předsedu výboru senátora Zdeňka Papouška předložit toto usnesení předsedovi
Senátu Parlamentu ČR.

Zdeněk Papoušek v. r.
předseda výboru

Jiří Růžička v. r.
zpravodaj výboru

Jiří Oberfalzer v. r.
ověřovatel výboru
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Příloha
k usnesení č. 27/17
Počet listů: 2

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. 54)

1. V čl. I před bod 1 vložit nový bod 1, který zní:
„1. V § 2 odstavec 2 zní:
„(2) Obecnými cíli vzdělávání jsou zejména
a) rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi,
mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo
pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života,
b) získání všeobecného vzdělání nebo všeobecného a odborného vzdělání,
c) pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv
a svobod, plnění občanských povinností a společenských rolí, spolu s odpovědností a
smyslem pro sociální soudržnost,
d) pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti,
e) utváření vědomí národní a státní příslušnosti, pochopení a osvojení zásad a pravidel
vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním
měřítku,
f) poznání světových kulturních hodnot a tradic a utváření respektu k etnické,
národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého,
g) pochopení a osvojení evropských kulturních hodnot a tradic humanismu vycházejících
z antického a židovsko-křesťanského duchovního odkazu,
h) získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad
trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví.“.“.
Následující body přečíslovat a přečíslování promítnout do ustanovení o účinnosti zákona
v čl. IV s tím, že nově vkládaný bod 1 nabyde účinnosti dnem 1. září 2017.
2. V čl. I bodu 5 (dosavadní bod 4) v § 20 odst. 4 větu první upravit takto: „Osobám,
které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání ve škole mimo
území České republiky, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších
odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je
součástí přijímací zkoušky.“.
3. V čl. I za bod 18 (dosavadní bod 17) vložit nové body 19 až 22, které znějí:
„19. V § 78 odst. 1 písmeno c) zní:
„c) matematika.“
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20. V § 78 odstavec 2 zní:
„(2) Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a
druhé zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden ze
zkušebních předmětů uvedených v odstavci 1 písm. b) a c).“.
21. V § 78 se odstavec 6 zrušuje.
22. V § 79 odst. 1 se věta druhá zrušuje.“.
Následující body přečíslovat a přečíslování promítnout do ustanovení o účinnosti zákona
v čl. IV s tím, že nově vkládané body 19 až 22 nabydou účinnosti dnem vyhlášení zákona
ve Sbírce zákonů.
4. Článek III upravit takto:

„Čl. III

Zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů, se mění takto:
1. V čl. I se body 9, 41, 42 a 45 zrušují.
2. V čl. II se bod 2 zrušuje.
3. V čl. IV se slova „ , a ustanovení čl. I bodů 41, 42 a 45, které nabývají účinnosti dnem
1. listopadu 2020“ zrušují.“.

3

