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USNESENÍ
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
ze 31. schůze ze dne 3. června 2004
k vládnímu návrhu zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon) (tisk 602)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. P. Buzkové, zpravodajské zprávě
předs. W. Bartoše a po rozpravě
I. d o p o r u č u j e

Poslanecké sněmovně schválit vládní návrh zákona
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) (tisk 602) ve znění
těchto pozměňovacích návrhů:

1.
V § 2 odst.1 písm. f) nově zní:
„f)
zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě,
výzkumu a vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních pedagogických
přístupů a metod,“;
2.
V § 2 odst.2 písm.f) se za slovo „světových“ doplňují slova „ a evropských“,
slovo „evropských“ za slovy „hodnot a“ se vypouští ;
3.
V § 2 odst.2 písm.g) se slova „vycházející ze zásad trvale udržitelného
rozvoje“ přesunují za slova „a jeho ochraně“;
4.
V § 3 odst.1) se věta první vypouští a nahrazuje se slovy:
„Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") zpracovává
Národní program vzdělávání, projednává jej s příslušnými ústředními odborovými
orgány, příslušnými organizacemi zaměstnavatelů s celostátní působností a s kraji a
předkládá jej vládě k projednání. Vláda předkládá Národní program vzdělávání
Poslanecké sněmovně ke schválení.“;
5.

V 3 odst.1) v poslední větě se slovo „zveřejní “ nahrazují slovem „zveřejňuje“;

6.

V § 4 odst. 1 se slova Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
(dále jen "ministerstvo") nahrazují slovem "ministerstvo";

7.

V § 4 se doplňuje nový odstavec 2, který zní:
„(2) Rámcové vzdělávací programy musí odpovídat nejnovějším poznatkům:
a) vědních disciplín, jejichž základy a praktické využití má vzdělávání zprostředkovat
a
b) pedagogiky a psychologie o účinných metodách a organizačním uspořádání
vzdělávání přiměřeně věku a rozvoji vzdělávaného.
Podle těchto hledisek budou rámcové vzdělávací programy také upravovány. Tvorbu
a oponenturu rámcových vzdělávacích programů zajišťují příslušná ministerstva
prostřednictvím odborníků vědy a praxe, včetně pedagogiky a psychologie.“
stávající odstavce se přečíslují;
8.

V § 4 odst.3 zní:
„(3) Rámcové vzdělávací programy je možné v závažných případech měnit, a
to s účinností nejdříve od začátku následujícího školního roku, pokud nejde o
změny vyplývající z platných právních předpisů.V takovém případě ministerstvo,
které rámcový vzdělávací program vydalo, zveřejní změnu s dostatečným časovým
předstihem.“;

9.

V § 4 odst.4 se za slovo „programy“ doplňují slova „ a jejich změny“;

10.

V § 5 odst.1 se slova „se stanoví“ se nahrazují slovy „musí být“;

11.
V § 5 odst. 3 se ve druhé větě za slovo „obdržet“ se vkládá slovo „jeho“ a za
slovo „kopii“ se doplňuje tečka. Slova „školního vzdělávacího programu“ se
vypouštějí.;
12.
V § 6 odst. 2 se za slovo „obdržet“ se doplňuje slovo „jeho“ , za slovo „kopii“
se doplňuje tečka a slova „vzdělávacího programu“ se vypouštějí;
13.
V §7 odst. 4 se na konec odstavce vkládá nová věta, která zní:
„Školské zařízení uskutečňuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu
uvedeného v § 5 odst.2";
14.

§ 8 odst.1 zní:
„(1) Kraj, obec a dobrovolný svazek obcí, jehož předmětem činnosti jsou
úkoly v oblasti školství (dále jen „svazek obcí“), zřizuje školy a školská zařízení jako
školské právnické osoby nebo příspěvkové organizace podle zvláštního právního
předpisu 3).“;

Odkaz na poznámku pod čarou 3) se doplňuje o „zákon č. ......./2004, kterým
se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona.“

15.

V § 8 odst. 6 se na začátek věty vkládá nový text, který zní :
(6) „Církve a náboženské společnosti, kterým bylo přiznáno oprávnění
k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, 27) ", dále pokračije stávající text:
"ostatní právnické osoby....";
16.
§ 9 odst.1 zní:
„(1) Ministerstvo zpracovává dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy České republiky, projednává jeho návrh s příslušnými ústředními odborovými
orgány, příslušnými organizacemi zaměstnavatelů s celostátní působností a s kraji,
předkládá jej vládě ke schválení a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Vláda předkládá dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
České republiky Poslanecké sněmovně k projednání.“;
17.
V § 10 odst.3 se ve větě druhé za slovo „obdržet“ vkládá slovo „její“, za slovo
„kopii“ se doplňuje tečka a slova „výroční zprávy“ se vypouštějí;
18.
V § 16 odst.6 se v poslední větě za slovo „žákům“ doplňují slova „nebo
studentům“;
19.
V §16 v odstavci (8) poslední věta zní:
„Žáci s těžkým mentálním postižením, žáci s více vadami a žáci s autismem mají
právo se vzdělávat v základní škole speciální, nejsou-li vzděláváni jinak.“;
20.

Do § 16 se vkládá nový odst. 9, který zní:
„(9) Ředitel mateřské školy, základní školy, základní školy speciální, střední
školy a vyšší odborné školy může se souhlasem krajského úřadu ve třídě, ve které
se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, zřídit
funkci asistenta pedagoga. V případě dětí, žáků a studentů se zdravotním
postižením a zdravotním znevýhodněním je nezbytné vyjádření školského
poradenského zařízení";
21.
V § 17 odst.3: za slova „na žádost“ se vkládají slova „osoby, která je
v souladu se zvláštním právním předpisem 11) nebo s rozhodnutím soudu oprávněna
jednat za dítě nebo nezletilého žáka (dále jen „zákonný zástupce“) a slova „jeho
zákonného zástupce“ se vypouštějí
Poznámka pod čarou číslo 12) se přečísluje na 11) a zařadí za § 17, poznámka pod
čarou číslo 11) se přečísluje na 12);

22.

§ 21 odst. 2 zní :
"(2) Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písm. a) a d) mají také zákonní
zástupci dětí a nezletilých žáků.";
23.
24.

V § 22 v odst. 1 se písm. d) vypouští;
§ 22 odst.3 písm. b) zní :
„b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit
projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka,“;

25.
V § 23 odst.3 počátek věty druhé zní:
“Zřizovatel školy může povolit výjimku do 4 dětí, žáků a studentů z počtu stanoveného
prováděcím právním předpisem a do 20 % z počtu stanoveného § 14 odst. 2 a 3 a §
47 odst. 1,“ a to za předpokladu, že .........";
26.
V § 23 odst. 3 věta třetí zní :
„V případě výjimky z počtu žáků podle §14 odst. 2 a 3 a § 47 odst.1 se vypočtený údaj
zaokrouhluje směrem nahoru.“;
27.
V § 26 odst. 2 věta první zní:
"Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání stanoví počet povinných
vyučovacích hodin, a to v prvním a druhém ročníku nejvýše 22 povinných vyučovacích
hodin, ve třetím až pátém ročníku nejvýše 26 povinných vyučovacích hodin, v šestém
a sedmém ročníku nejvýše 30 a v osmém a devátém ročníku nejvýše 32 povinných
vyučovacích hodin týdně.";
28.

V § 26 se za stávající odst. 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Rámcové vzdělávací programy pro základní a střední vzdělávání a
akreditované vzdělávací programy pro vyšší odborné vzdělávání dále stanoví nejnižší
počty povinných vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících.“
Stávající odst. 3 se označí jako odst. 4.;
29.

V § 27 odst. 2 zní:
„(2) Školy mohou při výuce kromě učebnic a učebních textů uvedených
v seznamu podle odstavce 1 používat i další učebnice a učební texty, pokud nejsou
v rozporu s cíli vzdělávání stanovenými tímto zákonem, rámcovými vzdělávacími
programy nebo právními předpisy a pokud svou strukturou a obsahem vyhovují
pedagogickým a didaktickým zásadám vzdělávání. O použití učebnic a učebních textů
podle věty první rozhoduje ředitel školy, který zodpovídá za splnění uvedených
podmínek.“ ;
30.
V § 28 odst. 3 se písm. j) mění v písm. d), písm. d) se mění v písm. e) a
písmeno e) se mění v písmeno f);

31.

V § 31 se vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3)Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči
pracovníkům školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné
porušení povinností stanovených tímto zákonem.“;
32.
Stávající odst. 3 § 31 se označuje jako odstavec 4 a jeho věta první se
nahrazuje tímto zněním:
„(4) O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka či studenta rozhodne
ředitel školy nebo školského zařízení do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění
žáka nebo studenta dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák
nebo student provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno
jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu 20). O svém rozhodnutí informuje
ředitel pedagogickou radu.“;
Nová poznámka pod čarou číslo 20 zní:
„ 20) Zákon číslo 140/1961 Sb. trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů“
Poznámky pod čarou od dosavadního čísla 20) se přečíslují.;
33.

V § 34 se odst. 8 vypouští;

34.

V § 36 odst.6 zní:
„(6) Žák umístěný ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo
ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči plní
povinnou školní docházku v základní škole zřízené při tomto školském zařízení nebo
v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu,
v němž má sídlo příslušné školské zařízení, popřípadě v jiné škole zřizované státem,
krajem, obcí nebo svazkem obcí.“;
35.
V § 37 odst. 1 se slova "devátý rok věku" vypouštějí a nahrazují se slovy
"osmý rok věku.";
36.

Do § 37 se vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle
odstavce 1 nebo 3, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte
v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze
předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.“;
37.
V § 41 v odst. 3 písm. a) se na konci věty vypouštějí slova „zejména důvody
zdravotní“;
38.

V § 46 se odst. 4 vypouští;

39.

V § 48 odst. 1 věta první zní:
„(1) Žáci s mentálním postižením, žáci s více vadami a žáci s autismem se
mohou vzdělávat v základní škole speciální, a to se souhlasem zákonného zástupce
a na základě písemného doporučení odborného školského lékaře a školského
poradenského zařízení.";
40.

V § 48 se odst.2 vypouští;

41.

V § 49 odst. 2 zní:
„(2) Ředitel školy může převést žáka do vzdělávacího programu základního
vzdělávání pro žáky se zdravotním postižením nebo do vzdělávacího programu
základní školy speciální na základě písemného doporučení odborného lékaře a
školského poradenského zařízení pouze s předchozím písemným souhlasem
zákonného zástupce žáka. Ředitel školy je povinen informovat zákonného zástupce
žáka o rozdílech ve vzdělávacích programech a o organizačních změnách, které ve
spojení s převodem do jiného vzdělávacího programu mohou nastat.“;
42.

V § 51 se odst. 3 vypouští, ostatní odstavce se přečíslují.;

43.
V § 66 odst.2: za slova „uznání předchozího vzdělání“ se vkládají slova „podle
§ 70“.;
44.

V § 70 se ve větě první za slovo „žáka“ vkládají slova „podle § 66“.;

45.

V § 75 odst.3 věta druhá zní:
„Nevykonal-li žák závěrečnou zkoušku v řádném termínu, přestává být žákem
školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.“;
46.
V § 78 odst.1: slova „volitelné zkoušky“ na konci textu se nahrazují textem
„s výjimkou gymnázií z volitelné zkoušky. Na gymnáziích je třetí zkouškou zkouška z
matematiky.“;
47.

V § 78 odst.3 zní:

„(3) Volitelnou zkoušku, s výjimkou žáka gymnázia, koná žák z matematiky,
občanského základu, přírodovědně technického základu nebo informačně
technologického základu podle své volby.“;
48.

V § 78 odst. 3 se vkládá nová věta druhá, která zní:
„Škola zajišťuje přípravu žáka nejméně na dvě zkoušky podle věty první; tyto
zkoušky stanoví školní vzdělávací program.“;

49.

V§ 78 odst. 4 zní:
„(4) Zkouška z českého jazyka, zkouška z cizího jazyka a na gymnáziích
zkouška z matematiky se skládají z písemné části a ústní části. Volitelná zkouška se
koná písemně.“;
50.

V § 81 odst. 9 věta druhá zní:
„Nevykonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky v řádném termínu,
přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.“;
51.
V § 97 odst. 6 se ve větě třetí za slovem „dovednosti“ se doplňuje tečka a
slova „ a způsob jejich získání.“ se vypouštějí;
52.

V § 102 odst.2 se za číslici "1" se doplňuje slovo „řádný“;

53.
V § 103 se text „náležitosti smlouvy o obsahu a rozsahu odborné praxe a
podmínkách jejího konání“ nahrazuje textem „podmínky konání odborné praxe“.;
54.
V § 107 odst. 3 ve větě druhá se za slovo „jmenuje“ doplňují slova „ a
odvolává“;
55.

V § 123 odst. 2 věta druhá zní:
„Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem,
obcí nebo svazkem obcí a v přípravné třídě základní školy se poskytuje
bezúplatně.“;
56.

Do § 125 odst.3 se za písm. b) vkládá nové písm. c), které zní:
„c) označení statutárního orgánu podle § 131 a způsob, jakým vystupuje
jménem školské právnické osoby,“
Dosavadní písmena c) až h) se označí d) až i);
57.

Do § 132 se vkládá nový odst. 11, který zní:
„11. Členové rady mohou ze svého středu zvolit místopředsedu, který
zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.“
Ostatní odstavce se přečíslují.;
58.
V § 138 odst.3 se tečka na konci textu se vypouští a text pokračuje slovy „nebo
k právnické osobě před změnou její právní formy na školskou právnickou osobu podle
§ 187.“ a do § 138 se za odst. 3 se vkládají nové odstavce 4 až 8, které včetně
poznámky pod čarou číslo 31 znějí:

„(4) Školské právnické osoby zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí
mohou sdružovat prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb, a to na základě
smlouvy o sdružení 31).
(5)Ve smlouvě o sdružení je nutné zajistit, aby každá školská právnická osoba
využila sdružené prostředky přiměřeně svému podílu vložených prostředků.
(6) Ve smlouvě o sdružení musí být dále upraveno, kdo je oprávněn s účtem,
na němž jsou sdružené prostředky vedeny, nakládat, a jakým způsobem budou
sdružené prostředky vypořádány v případě sloučení, rozdělení, splynutí nebo zrušení
některé ze školských právnických osob, jejího vystoupení či vyloučení ze sdružení, a
v případě ukončení smlouvy o sdružení.
(7) Pokud smlouva o sdružení nesplňuje náležitosti stanovené v odstavci 5 a 6,
je od počátku neplatná.
(8) Sdružené prostředky se vedou na zvláštním účtu, jehož nepoužité zůstatky
se převádějí do dalších let. Úroky z tohoto účtu jsou příjmem tohoto účtu, úhrady za
bankovní služby jsou výdajem tohoto účtu.";
--------------------------31) § 826 a násl. zákona č. 40/1964, občanský zákoník, v platném znění“
Odstavec 4 se označuje jako odstavec 9
Poznámky pod čarou číslo 31 a následující se v textu zákona přečíslují.
59.
V § 149 odst.1 se slova „v § 144 odst.1 písm. d), e) a g) nahrazují slovy „ v §
144 odst.1 písm. d) až f)“;
60.
V § 149 odst.2 se slova „ v § 144 odst.1 písm. b), c), f), h), a i)“ nahrazují slovy
„ v § 144 odst.1 písm. b), c), g), i) a j)“.;
61.
V § 160 odst.1 písm.a) se za slova „na všeobecné zdravotní pojištění“
vkládají slova „,na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb“;
62.

V § 161 odst. 8 písm. b) se slova „a finančních výkazů“ vypouští.;

63.
Do § 168 odst. 1 se vkládá písm. g), které zní:
zní:
„g)
Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.“
ostatní písm. přeznačit;
64.
65.

V § 171 se odst. 3 vypouští;

V § 174 odst. 6 § se na konnec vkládají věty, které zní:
„Kritéria hodnocení předkládá ministerstvu ke schválení. Schválená kritéria
hodnocení ministerstvo zveřejňuje.“;

66.
V § 174 odst.13 se v předposlední větě se za slovo „připomínkami“ vkládají
slova „a stanoviskem České školní inspekce k jejich obsahu“ a do poslední věty se za
slova „inspekční zpráva“ doplnit slova : „včetně připomínek“.;
67.

V § 178 odstavec 7 zní:
„(7) Výdaje podle odstavce 6 nemusí obec hradit, jestliže
a) zřizuje školu, ve které má žák zajištěny podmínky pro plnění povinné školní
docházky,
b) je členem svazku obcí, který zřizuje školu, ve které má žák zajištěny podmínky
pro plnění povinné školní docházky nebo
c) je smluvní stranou dohody několika obcí o vytvoření společného školského
obvodu jedné nebo více základních škol zřizovaných některou z těchto obcí,
pokud má žák v této škole zajištěny podmínky pro plnění povinné školní
docházky,
s výjimkou případů, kdy se žák vzdělává v základní škole s vyučovacím jazykem
národnostní menšiny.“;
68.

V § 185 odst 1 se za slova „které následuje“ vkládá slovo „ nejpozději“;

69.

Do § 185 se vkládá nový odstavec 12, který zní:

„(12) Školy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny, které jsou zařazeny
v síti škol, předškolních zařízení a školských zařízení ke dni účinnosti tohoto zákona,
je možné zrušit pouze v případě, že nesplňují podmínky stanovené v § 14 odst. 2 a
3.“
Dosavadní odstavce 12 až 14 se označují jako odstavce 13 až 15.;
70.

V § 185 stávající odst. 12 zní:
„(12) Kde jsou ve zvláštním právním předpisu slova „síť škol, předškolních
zařízení a školských zařízení“, nahrazují se slovy „školský rejstřík“. Kde jsou ve
zvláštním právním předpisu slova „předškolní zařízení“, nahrazují se slovy „mateřská
škola“. Kde jsou ve zvláštním právním předpisu slova "střední odborné vzdělání",
nahrazují se slovy "střední vzdělání s výučním listem". Kde jsou ve zvláštním
právním předpisu slova "úplné střední vzdělání", nahrazují se slovy "střední vzdělání
s maturitní zkouškou". Kde jsou ve zvláštním právním předpisu slova "úplné střední
odborné vzdělání", nahrazují se slovy "střední vzdělání s maturitní zkouškou“.;
71.

V § 185 stávající odstavec 14 zní:
„(14) Při vypořádání finančních prostředků poskytnutých na činnost škol a
školských zařízení ze státního rozpočtu na kalendářní rok 2004 se postupuje podle
dosavadních právních předpisů.“;
72.

Do § 185 se vkládají nové odstavce 16 až 23, které zní:

„(16) Právo na přednostní přijetí dítěte v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky k předškolnímu vzdělávání podle § 34 odst. 4 a
povinnost obce zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce
před zahájením povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu na
jejím území a pro děti umístěné na jejím území v dětském domově podle § 179
odst. 2 se uplatní od školního roku 2005/2006.
(17) Pravidla pro vyučování náboženství stanovená v § 15 se použijí počínaje
školním rokem 2005/2006.
(18) Podle § 28 odst. 2 až 5 se postupuje od školního roku 2005/2006. Do té
doby se na evidenci dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení vztahují
dosavadní právní předpisy. Při poskytování finančních prostředků státního
rozpočtu na činnost škol a školských zařízení na školní rok 2004/2005 se vychází
z údajů ze statistických výkonových výkazů pro příslušný školní rok.
(19) Ustanovení § 42 se použije až pro školní rok 2005/2006. Do té doby se
postupuje podle dosavadních právních předpisů upravujících osvobození od
povinné školní docházky.
(20) Podle § 51 odst. 3 se postupuje od druhého pololetí školního roku
2004/2005. Podle § 51 odst. 6 se postupuje od školního roku 2005/2006.
(21) Při přijímacím řízení do prvního ročníku vzdělávání v oborech vzdělání
s talentovou zkouškou a v konzervatoři pro školní rok 2005/2006 se postupuje
podle Opatření k zavedení pokusného ověřování organizace talentových zkoušek
při přijímání žáků ke studiu ve studijních oborech skupiny 82 Umění, užité umění
a rukodílná uměleckořemeslná výroba č.j. 28127/97-71.
(22) Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem podle
§ 84 a zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou
podle § 85 lze uskutečňovat od školního roku 2005/2006.
(23) Pravidla pro poskytování odměn za produktivní činnost žáků středních
škol a studentů vyšších odborných škol podle § 122 odst. 1 se použijí až pro
školní rok 2005/2006. Do té doby se postupuje podle dosavadních právních
předpisů.“;
73.

V § 186 odstavce 3 a 4 znějí:
„(3) Správní řízení o žádostech o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení
a školských zařízení, o změny v zařazení v síti škol, předškolních zařízení a
školských zařízení a o vyřazení ze sítě škol, předškolních zařízení a školských
zařízení podaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle
dosavadních právních předpisů.
(4) O předání a převzetí údajů na technických nosičích dat a dokladů
týkajících se škol a školských zařízení, které podle dosavadních právních
předpisů zařazovalo do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení
ministerstvo a které v souladu s § 143 vede v rejstříku škol a školských zařízení
krajský úřad, připraví a sepíše ministerstvo s příslušnými krajskými úřady
v období od nabytí účinnosti tohoto zákona do 30. dubna 2005, popřípadě
nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnutí týkajícího se příslušné školy
nebo školského zařízení, protokol o předání a převzetí těchto údajů a dokladů.“;

74.

Do § 191se doplňuje nový bod 16, který zní:
„16. Zákon č. 284/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb. o státní
správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony.“;

75.

§ 192 zní:

„§ 192
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou ustanovení §
20 odst. 3, 5 až 7, které nabývá účinnosti dnem vyhlášení, a s výjimkou ustanovení §
77 až 79, § 80 odst. 3 až 10, § 81 odst. 1 až 8 a § 82 odst. 3, která nabývají
účinnosti dnem 1. září 2007.“

II. p o v ě ř u j e

předsedu výboru posl. W. Bartoše, aby toto
usnesení
předložil
předsedovi
Poslanecké
sněmovny Parlamentu,

III. p o v ě ř u j e

zpravodaje výboru posl. W. Bartoše, aby toto
usnesení
přednesl ve schůzi
Poslanecké
sněmovny.

IV. z m o c ň u j e

zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním
odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl
příslušné legislativně technické úpravy.

Walter Bartoš v. r.
zpravodaj

Vladimír Koníček v. r.
ověřovatel
výboru pro vědu, vzdělání,
kulturu, mládež a tělovýchovu

Walter Bartoš v. r.
předseda
výboru pro vědu, vzdělání,
kulturu, mládež a tělovýchovu

