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USNESENÍ
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
z 31. schůze ze dne 19. února 2020
k Vládnímu 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,
a 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, ve znění pozdějších
předpisů (sněmovní tisk 645)
_____________________________________________________________________________
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění náměstkyně
ministra školství, mládeže a tělovýchovy Dany Prudíkové, zpravodajské zprávě posl. Lukáše
Bartoně a po rozpravě
I. doporučuje

Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s Vládním návrhem zákona, 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. 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, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 645) ve znění
těchto pozměňovacích návrhů:

1. V Části první Článku I se za dosavadní bod 2. vkládají nové body 3., 4. a 5., které znějí:
„3. V § 78 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , v případě oborů, které jsou
stanoveny v nařízení vlády“.
4. V § 78 odstavec 2 zní:
„(2) Povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky tvoří zkušební předměty podle
odstavce 1.“.
5. V § 78 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Vláda stanoví nařízením obory vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem
společné části maturitní zkoušky.“. “.
Následující body se přečíslují.
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2. V Části první Článku I se za dosavadní bod 9. vkládá nový bod 10., který zní:
„10. V § 79 odstavec 1 zní:
„(1) Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a
z cizího jazyka, který si žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky, a z dalších 2 nebo 3
povinných zkoušek. Počet dalších povinných zkoušek pro daný obor vzdělání stanoví
rámcový vzdělávací program. Ve školách a třídách s vyučovacím jazykem národnostní
menšiny je jednou z povinných zkoušek zkouška z jazyka národnostní menšiny.“. “.
Následující body se přečíslují.
3. V Části první Článku II se dosavadní text označuje jako bod 1. a doplňuje se nový bod
2., který zní:
„2. Zkouška ze zkušebního předmětu matematika za podmínek stanovených v § 78 zákona
č. 561/2004 Sb., ve znění účinném k 1. listopadu 2022, je povinná pro žáky, kteří úspěšně
ukončí poslední ročník středního vzdělávání s maturitní zkouškou po 30. září 2022.“.
4. V Části čtvrté Článku V se na konci textu bodu 1. doplňují slova „ , a ustanovení části
první čl. I bodů 3, 4, 5 a 10, které nabývají účinnosti dnem 1. listopadu 2022“.
5. V Části první Článku I se za dosavadní bod 34. vkládá nový bod 35., který zní:
„ 35. V § 84 odst. 1 se slova „získali střední vzdělání s maturitní zkouškou“ nahrazují slovy
„prospěli ve druhém pololetí posledního ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou “.“.
Následující body se přečíslují.
6. V Části první Článku I se za dosavadní bod 36. vkládají nové body 37. až 40., které
znějí:
„37. V § 160 odst. 1 písm. a), c) a d) se za slova „speciálními vzdělávacími
potřebami,“ vkládají slova „výdaje školy na dopravu při akcích v rámci vzdělávání podle
příslušného rámcového vzdělávacího programu,“.
38. V § 160 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Finanční prostředky ze státního rozpočtu podle odstavce 1 se poskytují nejvýše do výše
povoleného počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole nebo školském zařízení, v jednotlivých
oborech vzdělání a formách vzdělávání, lůžek, stravovaných nebo jiných jednotek výkonu
stanovených jiným právním předpisem64), uvedeného ve školském rejstříku.“.
39. V § 161 odst. 1 písm. a) bodu 1 se text „odst. 1“ zrušuje.
40. V § 161 odst. 1 písm. e) se slova „školní družiny,“ zrušují.“.
Následující body se přečíslují.
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7. V Části první Článku I se za dosavadní bod 37. vkládá nový bod 38., který zní:
„38. V § 161 odst. 3 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až i) se označují jako písmena c) až h).“. “.
Následující body se přečíslují.
8. V Části první Článku I se doplňuje nový bod 1., který zní:
„1. V § 28 odst. 8 se text „§ 171 odst. 4“ nahrazuje textem „§ 171 odst. 3“. “.
Následující body se přečíslují.
9. V Části první Článku I se za dosavadní bod 37. se vkládají nové body 38. až 40., které
znějí:
„38. V § 161 odst. 5 se za slova „odstavce 3“ vkládají slova „a případně podle odstavce 7“.
39. V § 161 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Ministerstvo může v průběhu roku stanovit další finanční prostředky na výdaje podle
§ 160 odst. 1 písm. c) a d) pro jednotlivé právnické osoby vykonávající činnost školy nebo
školského zařízení uvedené v odstavci 1. Ministerstvo stanoví a zveřejní ve Věstníku
a) podmínky a kritéria pro poskytnutí těchto dalších finančních prostředků a
b) účel, na který může právnická osoba tyto další finanční prostředky použít, a případné další
podmínky, které musí právnická osoba v souvislosti s použitím těchto dalších finančních
prostředků splnit.“.
40. V § 161b se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Ministerstvo může vyhlásit a zveřejnit
ve Věstníku opravné koeficienty k republikovým normativům podle věty první, zohledňující
objektivní rozdíly v činnosti dotčených školských zařízení v jednotlivých krajích.“. “.
Následující body se přečíslují.
10. V Části první Článku I se za dosavadní bod 38. vkládá nový bod 39. až 41. který zní:
„39. V § 163 odst. 1 se věta první zrušuje a dále se ve větě druhé slova „na pokusná ověřování
a na rozvojové programy podle § 171 odst. 1 a 2 a“ zrušují.
40. V § 171 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.
41. V § 183c se text „§ 171 odst. 2“ zrušuje.“.
Následující body se přečíslují.
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11. V Části první Článku I se za dosavadní bod 38. vkládá nový bod 39., který zní:
„39. V § 161c odst. 3 písmeno c) zní:
„c) rezervy k řešení nezbytných případů přímých výdajů nezajištěných rozpisem podle § 161
odst. 5, § 161a odst. 2 a § 161b odst. 2; způsob, podmínky a pravidla použití rezervy
krajským úřadem stanoví ministerstvo směrnicí podle § 170 písm. b).“. “.
Následující body se přečíslují.
12. V Části první Článku I se doplňuje nový bod 1., který zní:
„1. V § 29 se doplňují odstavce 4 a 5, které včetně poznámky pod čarou č. 65 znějí:
„(4) Žáci mohou při vzdělávání a poskytování školských služeb ve školách a školských
zařízeních a s ním přímo souvisejících činnostech
a) nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi klasifikovanými jako vysoce
toxické, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, pouze pod dohledem osoby
s odbornou způsobilostí podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví65)
vykonávaným způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,
b) nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi neuvedenými v písmenu a)
nebo vykonávat činnosti spojené s nebezpečnou expozicí prachu nebo biologickým
činitelům, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, pouze pod dohledem
odpovědné osoby, která vykonává pedagogickou činnost a splňuje požadavky stanovené
prováděcím právním předpisem, nebo instruktora na pracovišti právnických nebo fyzických
osob, kde žáci vykonávají praktické vyučování, vykonávaným způsobem stanoveným
prováděcím právním předpisem.
(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) látky, směsi, prachy a biologické činitele uvedené v odstavci 4, se kterými mohou žáci
nakládat při základním, středním a zájmovém vzdělávání, při poskytování školských služeb
a s ním přímo souvisejících činnostech,
b) podmínky nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a způsob výkonu
dohledu při tomto nakládání a podmínky výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí
prachu a biologickým činitelům, způsob výkonu dohledu při těchto činnostech a požadavky
na osobu vykonávající dohled při těchto činnostech.“.
---------------------Poznámka pod čarou č. 65 zní:
„65) § 44b zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“. “.
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Následující body se přečíslují.
13. V Části první Článku I se za dosavadní bod 38. vkládají nové body 39. a 40., které
znějí:
„39. V § 166 odst. 7 se za číslo „2“ vkládají slova „a 11“.
40. V § 166 se doplňují odstavce 10 a 11, které znějí:
„(10) Pokud škola nebo školské zařízení uvedené v odstavci 2 nemá ředitele, může zřizovatel
jmenovat ředitele školy na vedoucí pracovní místo bez konkursního řízení na dobu určitou
do doby jmenování ředitele podle odstavce 2. Zřizovatel vyhlásí konkursní řízení podle
odstavce 2 bez zbytečného odkladu.
(11) Pokud řediteli školy nebo školského zařízení uvedeného v odstavci 2 ve výkonu činnosti
brání překážka v práci dlouhodobého charakteru, zejména uvolnění k výkonu veřejné funkce
nebo rodičovská dovolená, může zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkursního řízení
jmenovat ředitele školy na vedoucí pracovní místo na dobu určitou po dobu překážky v práci
ředitele, nejdéle však na 6 let; stejnou osobu je možné jmenovat opakovaně. Do doby
jmenování ředitele podle věty první může zřizovatel jmenovat ředitele školy na vedoucí
pracovní místo bez konkursního řízení.“.“.
Následující body se přečíslují.
14. V Části první Článku I se za dosavadní bod 39. vkládá nový bod 40., který zní:
„40. V § 172 odst. 8 se text „§ 166 odst. 2 až 9“ nahrazuje textem „§ 166 odst. 2 až 11“.“.
Následující body se přečíslují.
15. V Části první Článku I se doplňuje nový bod 1., který zní:
„1. V § 50 odstavec 4 nově zní:
„(4) Pokud se cizinec neúčastní vyučování nepřetržitě po dobu nejméně 60 vyučovacích dnů,
nedoloží důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
a ani po následné písemné výzvě ředitele školy zaslané na poslední známou adresu
zákonného zástupce cizince ve lhůtě 15 dnů ode dne odeslání výzvy nesdělí, že bude i nadále
navštěvovat danou školu, přestává být dnem následujícím po uplynutí této lhůty žákem
školy.“.“.
Následující body se přečíslují.
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16. V Části první Článku I se za dosavadní bod 34. vkládají nové body 35. a 36., které
znějí:
„35. V § 108 odst. 1 se slova „pobytu žadatele“ nahrazují slovy „trvalého pobytu žadatele,
v případě cizince podle místa pobytu,“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Nelze-li místní
příslušnost krajského úřadu určit podle věty první, řídí se místem podání žádosti.“.
36. V § 108 odst. 4 se slova „ , vyhotovený tlumočníkem zapsaným v České republice do
seznamu znalců a tlumočníků 26c)“ včetně poznámky pod čarou č. 26c zrušují.“.
Následující body se přečíslují.
17. V Části první Článku I se za dosavadní bod 36. vkládají nové body 37. až 42., které
znějí:
„37. Za § 119 se vkládá nový § 119a, který včetně nadpisu zní:
„§ 119a
Výdejna lesní mateřské školy
(1) Výdejna lesní mateřské školy je typem zařízení školního stravování, které může zajišťovat
školní stravování pouze pro děti lesní mateřské školy.
(2) Výdejnu lesní mateřské školy může zřídit pouze právnická osoba vykonávající činnost lesní
mateřské školy.“.
38. V § 144 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , v případě mateřské školy
údaj, zda jde o lesní mateřskou školu, v případě zařízení školního stravování údaj, zda jde o
výdejnu lesní mateřské školy“.
39. V § 144 odst. 1 písm. c) se slova „ ; v případě mateřské školy údaj, zda se jedná o lesní
mateřskou školu“ zrušují.
40. V § 144 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova „ ; v případě výdejny lesní
mateřské školy označení území, kde se uskutečňují školské služby“.
41. V § 147 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ; v případě výdejny lesní
mateřské školy údaj, že se jedná o výdejnu lesní mateřské školy“.
42. V § 147 odst. 3 se za slovo „škola“ vkládají slova „a výdejna lesní mateřské školy“.“.
Následující body se přečíslují.
18. V Části první Článku I se doplňují nové body 1. a 2., které znějí:
„1. V § 3 se odst. 1 zrušuje.
Odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.
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2. V § 5 odstavci 1 se text „§ 3 odst. 2“ nahrazuje textem „§ 3 odst. 1“.“.
Následující body se přečíslují.
19. V Části první Článku I se doplňuje nový bod 1., který zní:
„1. V § 4 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Rámcový vzdělávací program pro základní
vzdělávání dále stanoví členění obsahu vzdělávání podle jednotlivých období nebo
ročníků.“. “.
Následující body se přečíslují.

II. pověřuje

místopředsedu výboru posl. Karla Raise, aby toto usnesení předložil předsedovi
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR;

III. pověřuje

zpravodaje výboru posl. Lukáše Bartoně, aby toto usnesení přednesl ve schůzi
Poslanecké sněmovny;

IV. pověřuje

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

Lukáš Bartoň, v. r.
zpravodaj

Tereza Hyťhová, v. r.
ověřovatelka
výboru pro vědu, vzdělání,
kulturu, mládež a tělovýchovu

Karel Rais, v. r.
místopředseda
výboru pro vědu, vzdělání,
kulturu, mládež a tělovýchovu
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