Pozměňovací návrh poslance Karla Fiedlera
k
vládnímu návrhu
zákona
kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (sněmovní tisk 611)

Pozměňovací návrh

1. V Čl. I se vkládá nový bod 2, který zní:
„2. Za § 11 se vkládá nový §11a, který zní:
„§11a
(1) Krajský úřad zpracovává každoročně seznam oborů odborného vzdělávání s trvalým
přebytkem absolventů nad požadavky trhu práce v kraji, předkládá jej zastupitelstvu kraje ke
schválení a zveřejňuje jej do 31. 7. způsobem, umožňujícím dálkový přístup.
(2) Seznam podle odstavce 1 předem projednává se zástupci zaměstnavatelů, odborů a
příslušného pracoviště Úřadu práce ČR. Za tímto účelem může kraj zřídit poradní orgán,
složený z těchto zástupců.
(3) Kraj využívá tohoto seznamu podle odstavce 1 k úpravám oborové struktury škol ve své
působnosti.“ “

2. V Čl. I se novelizační bod 52 zrušuje.

3. V Čl. IV se za slova „1. září 2017,“ vkládají slova „ustanovení čl. I bodu 2, který nabývá
účinnosti dnem 1. ledna 2018,“.

Následující body se přečíslují.

Zdůvodnění:
Krajům se nově dává kompetence řídit strukturu oborů odborného vzdělávání ve své
působnosti. Některé kraje již takto postupují, pouze není tato činnost formalizována. Krajský
úřad má za povinnost seznam předem projednat se zástupci relevantních zaměstnavatelů,
odborů a krajskou pobočkou Úřadu práce, přičemž z nich kraj může zřídit stálý poradní
orgán. Řízení oborové struktury je nezbytné pro účinnou optimalizaci středních škol,
zřizovaných krajem. Gymnázií se toto opatření nedotkne, tam bude nadále kraj vycházet
z Dlouhodobého záměru ČR a kraje.
Odklad účinnosti je potřeba proto, aby se kraje na tuto činnost připravily, zřídily případně
svůj poradní orgán a také proto, že v roce 2017 lze předpokládat první výstupy projektu
Kompas (MPSV), který by měl zajistit potřebná data pro tvorbu seznamu oborů s přebytkem
absolventů nad požadavky trhu práce v kraji.
Vzhledem k tomu, že původním záměrem zřízení Rady bylo vytvořit nadresortní koordinační
orgán pro oblast vzdělávání ve všech souvislostech, není možné, aby takový orgán řídil
ministr/ministryně školství. Navíc ministryně školství již jeden poradní orgán ve své
působnosti zřizuje, tudíž se navrhovaný orgán stává nadbytečným.

