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11. funkční období

113/1
USNESENÍ
Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu,
lidská práva a petice č. 59
ze dne 24. května 2017

SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
11. FUNKČNÍ OBDOBÍ
VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE
59. USNESENÍ
ze 7. schůze, konané dne 24. května 2017
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
(senátní tisk č. 113)
Výbor po úvodním slovu místopředsedy výboru senátora Jaromíra Jermáře, po
odůvodnění návrhu zákona Mgr. Kateřinou Valachovou, Ph.D., ministryní školství,
mládeže a tělovýchovy ČR, 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. 113 na schůzi Senátu
Parlamentu ČR senátora Jiřího Růžičku;

III.

p o v ě ř u j e místopředsedu výboru senátora Jaromíra Jermáře předložit toto
usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Jaromír Jermář v. r.
předsedající schůze
Jiří Růžička v. r.
zpravodaj výboru

Zuzana Baudyšová v. r.
ověřovatelka výboru
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Příloha
k usnesení č. 59/17
Počet listů: 1

Schválené pozměňovací návrhy
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
(senátní tisk č. 113)

1. V čl. I bodu 47 v § 29 za odstavec 2 vložit nový odstavec 3, který zní:
„(3) Kariérní systém se dále vztahuje na učitele, který je zaměstnancem v pracovním
poměru u právnické osoby vykonávající činnost školy a získal vysokoškolské vzdělání
studiem v magisterském studijním programu, který odpovídá charakteru vyučovaného
předmětu.“.
Dosavadní odstavec 3 označit jako odstavec 4.
2. V čl. I bodu 48 v § 29b za odstavec 2 vložit nový odstavec 3, který zní:
„(3) Pokud se na učitele vztahuje kariérní systém podle § 29 odst. 3, určí ředitel školy
na počátku adaptačního období způsob doplnění profesních kompetencí, zpravidla podle §
22 odst. 1 nebo 2.“
Dosavadní odstavec 3 označit jako odstavec 4.
3. V čl. I za bod 49 vložit nový bod 50, který zní:
„50. V § 32 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
písmeno e), které zní:
„e) nejdéle po dobu adaptačního období podle § 29d, pokud splňuje předpoklady podle §
29 odst. 3.“.“.
Následující body 50 až 53 označit jako body 51 až 54 a přečíslování promítnout do
ustanovení o účinnosti zákona (čl. VI).
4. V čl. I za bod 54 (dosavadní bod 53) doplnit nový bod 55, který zní:
„55. V § 42 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který
zní:
„(2) Ustanovení § 29 odst. 3, § 29b odst. 3 a § 32 odst. 1 písm. e) pozbývají platnosti
dnem 31. srpna 2024.“.“.
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