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1. Za dosavadní bod 2 se vkládá nový novelizační bod, který zní:
„X. V § 8 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „, a to i v případě, že převažujícím
předmětem činnosti takové právnické osoby je podnikání podle zvláštních právních
předpisů. Školu nebo školské zařízení může podle věty první zřídit také několik
právnických nebo fyzických osob společně“.“.
Následující body se přečíslují.
2. Za dosavadní bod 33 se vkládá nový novelizační bod, který zní:
„X. V § 60a se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Uchazeč může vzít zpět zápisový
lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88, pokud byl následně přijat do
oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88; na další postup uchazeče se použijí
věty první a druhá.“.“.
Následující body se přečíslují.
3. Za dosavadní bod 57 se vkládají nové novelizační body, které znějí:
„X. V § 149 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Navrhuje-li se zápis změny v údajích
o právnické osobě vykonávající činnost školy nebo školského zařízení v rejstříku
z důvodu převodu nebo přechodu činnosti školy nebo školského zařízení na jinou
právnickou osobu, posuzuje orgán, který vede rejstřík škol a školských zařízení,
podmínky pro výkon činnosti školy nebo školského zařízení u přejímající právnické
osoby obdobně, jako by se jednalo o zápis nové školy nebo školského zařízení.“.
X. V § 150 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Před podáním žádosti o výmaz střední nebo vyšší odborné školy, kterou nezřizuje
kraj, nebo oboru vzdělání takové školy z rejstříku škol a školských zařízení projedná
právnická osoba vykonávající činnost školy nebo její zřizovatel s krajem, na jehož území
má právnická osoba vykonávající činnost školy sídlo, možnost převodu činnosti školy
v odpovídajícím rozsahu na právnickou osobu zřizovanou krajem. Zápis z tohoto
projednání se přikládá k žádosti o výmaz školy z rejstříku škol a školských zařízení.“.“.
Následující body se přečíslují.
4. Za dosavadní bod 71 se vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 167 odst. 2 se za větu druhou vkládá věta „Ve školské radě při střední škole,
která poskytuje vzdělávání v oboru vzdělání, jehož součástí je praktické vyučování, a při
vyšší odborné škole obsazují zástupci uvedení ve větě druhé vždy po jedné čtvrtině členů
a čtvrtinu členů školské rady tvoří ředitelem školy jmenovaní odborníci působící
v zaměstnaneckém, členském nebo obdobném poměru k osobě, u které lze podle § 65
odst. 2 nebo § 96 odst. 2 vykonávat praktické vyučování nebo odbornou praxi na základě
smlouvy.“.“.

Následující body se přečíslují.
5. Za dosavadní bod 72 se vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 167 odst. 3 se slova „nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy“ nahrazují
slovy „, zvolen pedagogickými pracovníky školy nebo jmenován ředitelem školy podle
odstavce 2 věty třetí“.“.
Následující body se přečíslují.
6. Za dosavadní bod 83 se vkládá nový novelizační bod, který zní:
„X. V § 181 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Kraj vytváří soustavu středních a vyšších odborných škol, které zřizuje, se zřetelem
na dostupnost podmínek pro výkon praktického vyučování a odborné praxe. Záměry
změn v soustavě středních a vyšších odborných škol koordinuje s rozvojem středních a
vyšších odborných škol jiných zřizovatelů a s rozvojem hospodářských odvětví, v nichž
se vykonává praktické vyučování a odborná praxe.“.“.
Následující body se přečíslují.
7. V čl. II se za dosavadní bod 2 doplňuje nový bod, který zní:
„X. Pravidla zpětvzetí zápisového lístku podle § 60a odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé použijí v přijímacích
řízeních do prvního ročníku středního vzdělávání zahájených ve školním roce 2015/2016
pro následující školní rok.“.
Následující body se přečíslují.
8. V čl. II dosavadní bod 5 zní:
„5. Správní řízení ve věcech rejstříku škol a školských zařízení zahájená přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.“.
9. V čl. II se za dosavadní bod 9 doplňuje nový bod, který zní:
„X. Složení školské rady uvede zřizovatel školy do souladu s § 167 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději před
uskutečněním prvních voleb do školské rady následujících po dni nabytí účinnosti tohoto
zákona.“.
Poznámky k pozměňovacím návrhům:
Ad 1 – doplnění § 8 odst. 6: Nezavádí se nové pravidlo, ale staví se na jisto skutečnost, že
školský zákon nevylučuje, aby činnost škol a školských zařízení byla vykonávána
právnickými osobami i vedle případných podnikatelských činností podle jiných právních

předpisů. Právní jistota podnikatelských subjektů, že mohou vedle svého podnikání také
poskytovat vzdělávání, je důležitým prvkem podpory zřizování odborných škol při reálných
provozech a tím i podpory efektivního odborného vzdělávání v úzkém kontaktu s praxí.
Dále se výslovně stvrzuje již existující možnost zřídit školu nebo školské zařízení ve
spolupráci více „zřizovatelů“ soukromého práva. Nadále však půjde o zřízení školy nebo
školského zařízení ve formě jedné právnické osoby, v níž se mnohost „zřizovatelů“ projeví
jako mnohost zakladatelů této právnické osoby. Podmínkou je, že takový postup umožňují
právní předpisy upravující postavení právnické osoby vykonávající činnost školy (např.
společnosti s ručením omezeným, ústavu, ale také školské právnické osoby, kde mnohost
zřizovatelů výslovně umožňuje § 124 odst. 3 školského zákona).
Ad 2 - § 60a odst. 7
Navrhuje se přiznat uchazečům přijatým do oboru vzdělání s talentovou zkouškou nebo do
konzervatoře právo vzít zpět zápisový lístek.
Přijímací řízení s talentovou zkouškou se totiž koná v termínech předsunutých před přijímací
řízení do ostatních oborů vzdělání. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku se v takovém
případě neprolíná se lhůtou pro jeho odevzdání v přijímacím řízení do ostatních oborů
vzdělání. Možnost volby oboru vzdělání se tak u uchazečů o přijetí do oboru s talentovou
zkouškou nebo do konzervatoře velmi komplikuje.
Proto se umožňuje zpětvzetí zápisového lístku, bude-li uchazeč posléze přijat do oboru
vzdělání ve standardním termínu. Zpět vzatý zápisový lístek však bude možné použít již jen
jednou (s obvyklou výjimkou pro přijetí v odvolacím řízení), aby se vyrovnaly podmínky
volby školy pro všechny uchazeče v standardním termínu přijímacího řízení.
Ad 3 - § 149 odst. 3 a § 150 odst. 4
V § 149 odst. 3 se doplňuje pravidlo, podle něhož se posuzování zápisu činnosti školy nebo
školského zařízení převáděné na jiný subjekt posuzuje obdobně jako zápis nové školy nebo
školského zařízení. Jedná se o vytvoření zákonné pojistky zachování kvality vzdělávání mj.
v případech, kdy by přecházela veřejná škola na soukromý subjekt. Neznamená to však, že by
se ve výsledku na převedenou činnost školy nebo školského zařízení pohlíželo jako na nově
zapsanou činnost.
V § 150 odst. 4 se jako povinná součást žádosti o výmaz jiné než krajské střední a vyšší
odborné školy nebo jejího oboru vzdělání ze školského rejstříku stanovuje zápis o jednání
školy nebo jejího zřizovatele s krajem o možnosti převodu školy do zřizovatelské pravomoci
kraje. Je nezbytné zajistit, aby alespoň proběhlo jednání o zajištění kontinuity činnosti školy a
zachování jejího know-how.
Ad 4 a 5 – § 167 odst. 2 a 3
Opatřením ve prospěch úzkého kontaktu odborného vzdělávání s praxí je změna povinného
složení školské rady středních škol, v nichž se vykonává praktické vyučování, a vyšších
odborných škol. Dosavadní třetinové členění školské rady na zástupce zřizovatele,
pedagogických pracovníků a žáků (zákonných zástupců) se nahrazuje čtvrtinovým, přičemž
jednu čtvrtinu členů budou povinně tvořit zástupci hospodářských subjektů, u nichž se na

základě smlouvy může vykonávat praktické vyučování nebo odborná praxe. Tyto zástupce
bude jmenovat ředitel školy, neboť ředitel je bezprostředně obeznámen s dostupnými
kapacitami pro výkon praktického vyučování a může nejlépe vybrat zástupce
„zaměstnavatelů“, s nimiž bude škola spolupracovat při rozvoji vzdělávací činnosti.
Ad 6 - § 181 odst. 3
Na kraj jako zřizovatele se nově klade povinnost postupovat při tvorbě koncepce rozvoje
vlastních odborných škol tak, aby byly zajištěny podmínky pro uskutečňování praktického
vyučování a odborné praxe. Povinností kraje koordinovat rozvoj vlastních odborných škol
s rozvojem škol jiných zřizovatelů se zdůrazňuje, že i mj. soukromé školy mají ve vzdělávací
soustavě důležité postavení. V souvislosti s předchozími pozměňovacími návrhy bude ze
zákona zřejmé, že význam soukromých škol je specifický v oblasti odborného vzdělávání, kde
právě zřizování těchto škol v rámci „zaměstnavatelů“ je ze strany soukromého sektoru
nezastupitelným přínosem pro rozvoj odborného vzdělávání v kontaktu s praxí.
Ad 7 – čl. II nový bod 3
Přechodným ustanovením se vztahují nová pravidla zpětvzetí zápisového lístku (§ 60a odst. 7,
pozměňovací návrh č. 2) až na přijímací řízení, která budou probíhat v roce 2016. Účinnost
novely se totiž předpokládá v dubu 2015, tedy v průběhu přijímacích řízení pro školní rok
2015/2016, kdy z důvodu právní jistoty není vhodné, aby do aktuálních řízení vstoupila
zásadní změna jejich pravidel.
Ad 8 – čl. II bod 5
Dosavadní přechodné ustanovení se zobecňuje a tím se rozšiřuje i na výše navrhované změny
v pravidlech rejstříkového řízení.
Ad 9 – čl. II nový bod 10
Přechodným ustanovením se zajišťuje postupný přechod na nové složení školských rad
odborných škol. Nejpozději k němu musí dojít v souvislosti s nejbližšími řádnými volbami,
není ale vyloučeno, aby zřizovatel změnil složení školské rady dříve.
Promítnutí do úplného znění (tučně jsou uvedeny změny podle vládního návrhu zákona,
tučně červeně podle pozměňovacích návrhů):
§8
Právní postavení škol a školských zařízení
(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)
(2) Ministerstvo zřizuje školy a školská zařízení jako školské právnické osoby nebo státní
příspěvkové organizace podle zvláštního právního předpisu4) a § 169.
(3) Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo
práce a sociálních věcí zřizuje školy a školská zařízení jako organizační složky státu5) nebo
jako jejich součásti. Ministerstva a ostatní organizační složky státu mohou zřizovat
mateřské školy a zařízení školního stravování jim sloužící, a to jako státní příspěvkové
organizace podle zvláštního právního předpisu4); § 169 odst. 5 až 9 se použije obdobně.

(4) Ministerstvo zahraničních věcí zřizuje školy při diplomatické misi nebo konzulárním
úřadu České republiky jako součást těchto úřadů.
(5) Ministerstva uvedená v odstavcích 2 až 4 a ostatní organizační složky státu plní
funkci zřizovatelů škol a školských zařízení jménem státu.
(6) Registrované církve a náboženské společnosti, kterým bylo přiznáno oprávnění k
výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy,6) ostatní právnické osoby nebo fyzické osoby
zřizují školy a školská zařízení jako školské právnické osoby nebo jako právnické osoby
podle zvláštních právních předpisů,7) jejichž předmětem činnosti je poskytování vzdělávání
nebo školských služeb podle tohoto zákona, a to i v případě, že převažujícím předmětem
činnosti takové právnické osoby je podnikání podle zvláštních právních předpisů. Školu
nebo školské zařízení může podle věty první zřídit také několik právnických nebo
fyzických osob společně.
(7) Právnická osoba a organizační složka státu nebo její součást může vykonávat činnost
školy nebo školského zařízení, školy a školského zařízení, nebo i více škol nebo školských
zařízení.
§ 60a
…
(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním
zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním
dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání
v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě,
že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč
může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88, pokud
byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88; na další
postup uchazeče se použijí věty první a druhá.
§ 149
Zápis změny v údajích
(1) Na podání žádosti o zápis změny v údajích uvedených v § 144 odst. 1 písm. d) až f) se
vztahuje obdobně § 146 s tím, že o žádosti o zápis změny v údajích uvedených v § 144 odst. 1
písm. f) rozhoduje v případě střední nebo vyšší odborné školy krajský úřad, pokud nejde o
střední nebo vyšší odbornou školu zřizovanou ministerstvem nebo registrovanými církvemi
nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva
zřizovat církevní školy; v tomto případě rozhoduje ministerstvo.
(2) Žádost o zápis změny v údajích uvedených v § 144 odst. 1 písm. b), c), g), i) a j) se
podává orgánu, který vede rejstřík škol a školských zařízení, do 30 dnů ode dne, kdy ke
změně došlo.
(3) Žádost o zápis změny v rejstříku obsahuje pouze údaje a doklady, které se přímo
týkají příslušné změny. Doklady uvedené v § 147 odst. 1 písm. p) a q) se vyžadují pouze v
případě změny v údajích uvedených v § 144 odst. 1 písm. d), e) a f). Navrhuje-li se zápis
změny v údajích o právnické osobě vykonávající činnost školy nebo školského zařízení v
rejstříku z důvodu převodu nebo přechodu činnosti školy nebo školského zařízení na
jinou právnickou osobu, posuzuje orgán, který vede rejstřík škol a školských zařízení,
podmínky pro výkon činnosti školy nebo školského zařízení u přejímající právnické
osoby obdobně, jako by se jednalo o zápis nové školy nebo školského zařízení.
(4) Na posouzení žádosti o zápis změny v rejstříku se obdobně vztahuje § 148 s tím, že
orgán, který vede rejstřík, rozhodne o zápisu změny v údajích uvedených v odstavci 2 do 30

dnů od doručení žádosti. V případě žádosti o změnu v údajích vedených podle § 144 odst. 1
písm. b), c) a g), nedochází-li k převodu nebo přechodu činnosti školy nebo školského
zařízení na jinou právnickou osobu, a podle § 144 odst. 1 písm. i) a j) správní orgán provede
tuto změnu bezodkladně bez vydání rozhodnutí a vyrozumí o ní účastníky.
(5) Řízení o zápis změny v rejstříku lze zahájit i bez návrhu, má-li být dosažena shoda
mezi zápisem v rejstříku a skutečným stavem.
§ 150
Výmaz z rejstříku škol a školských zařízení
(1) Orgán, který vede rejstřík škol a školských zařízení, provede výmaz školy nebo
školského zařízení z rejstříku škol a školských zařízení
a) na žádost navrhovatele,
b) po uplynutí doby, na kterou byla právnická osoba, která vykonává činnost školy nebo
školského zařízení, zřízena,
c) jestliže škola nebo školské zařízení neposkytuje vzdělávání v souladu se zásadami a cíli
uvedenými v § 2 nebo vzdělávacími programy uvedenými v § 3,
d) jestliže právnická osoba, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení,
závažným způsobem nebo opakovaně poruší právní předpisy související s poskytováním
vzdělávání a školských služeb,
e) jestliže právnická osoba ve třech po sobě jdoucích školních rocích nevykonává činnost
školy nebo školského zařízení, která je zapsána v rejstříku,
f) jestliže právnická osoba, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení, uvede v
žádosti o zápis do rejstříku nebo v žádosti o zápis změny nesprávné údaje rozhodné pro
povolení zápisu školy nebo školského zařízení do rejstříku nebo zápisu změny nebo
jestliže došlo k takovým změnám, za kterých by zápis školy nebo školského zařízení do
rejstříku nebo zápis změny nemohl být proveden,
g) v případě, že vyšší odborná škola nemá akreditován žádný vzdělávací program,
h) jestliže právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení byla
pravomocně odsouzena k trestu zákazu činnosti této školy nebo tohoto školského
zařízení.
(2) Ustanovení odstavce 1 se obdobně vztahuje na výmaz údajů uvedených v § 144 odst.
1 písm. d), e) a f).
(3) Řízení o výmazu se zahajuje i na návrh ústředního školního inspektora podle § 175
odst. 2.
(4) Před podáním žádosti o výmaz střední nebo vyšší odborné školy, kterou
nezřizuje kraj, nebo oboru vzdělání takové školy z rejstříku škol a školských zařízení
projedná právnická osoba vykonávající činnost školy nebo její zřizovatel s krajem, na
jehož území má právnická osoba vykonávající činnost školy sídlo, možnost převodu
činnosti školy v odpovídajícím rozsahu na právnickou osobu zřizovanou krajem. Zápis
z tohoto projednání se přikládá k žádosti o výmaz školy z rejstříku škol a školských
zařízení.
Školská rada
§ 167
(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada.
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým
žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet
se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu
školskou radu.

(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její
volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci
nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Ve
školské radě při střední škole, která poskytuje vzdělávání v oboru vzdělání, jehož
součástí je praktické vyučování, a při vyšší odborné škole obsazují zástupci uvedení ve
větě druhé vždy po jedné čtvrtině členů a čtvrtinu členů školské rady tvoří ředitelem
školy jmenovaní odborníci působící v zaměstnaneckém, členském nebo obdobném
poměru k osobě, u které lze podle § 65 odst. 2 nebo § 96 odst. 2 vykonávat praktické
vyučování nebo odbornou praxi na základě smlouvy. Členem školské rady nemůže být
ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí a
nejsou zřízeny v právní formě školské právnické osoby, plní úkoly zřizovatele podle věty
první a druhé ředitel školy.
(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen
zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými
pracovníky školy, zvolen pedagogickými pracovníky školy nebo jmenován ředitelem
školy podle odstavce 2 věty třetí. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena
školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani
jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.
(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské
rady.
(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený
počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské
rady ředitel školy.
(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.
(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její
předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený
zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská
rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí
jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.
(8) Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to
ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných podle odstavce 2 volit tohoto člena školské
rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady. Doplňovací volby
do školské rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li být volený člen školské
rady jejím členem před skončením funkčního období z důvodů stanovených v odstavci 9
písm. a) až d) a f). Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo
doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v
řádných volbách.
(9) Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období
a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,
b) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do
rukou předsedy školské rady,
c) vznikem neslučitelnosti podle odstavce 2 věty třetí,
d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví
volební řád, nebo
e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách
podle odstavce 8 věty první,
f) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v základním
pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů
dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy.

Kraj
§ 181
(1) Kraj je povinen zajistit podmínky pro uskutečňování středního a vyššího odborného
vzdělávání, vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a zdravotním
znevýhodněním speciálními vzdělávacími potřebami, dále jazykového, základního
uměleckého a zájmového vzdělávání a pro výkon ústavní výchovy. Za tímto účelem kraj
zřizuje a zrušuje
a) střední školy,
b) vyšší odborné školy,
c) mateřské, základní, střední školy a školská zařízení pro děti a žáky se zdravotním
postižením uvedené v § 16 odst. 7,
d) základní školy speciální,
e) školy při zdravotnických zařízeních,
f) školská výchovná a ubytovací zařízení a zařízení školního stravování pro děti, žáky a
studenty škol, které zřizuje,
g) střední školy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny za podmínek stanovených v § 14,
h) jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky,
i) základní umělecké školy,
j) školská zařízení pro zájmové vzdělávání a
k) dětské domovy.
(2) Kraj může dále zřizovat a zrušovat
a) mateřské a základní školy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny za podmínek
stanovených v § 14,
b) školská zařízení podle § 115 až 120,
c) školy a školská zařízení, které jinak zřizuje obec nebo ministerstvo, pokud kraj prokáže
potřebné finanční, materiálové a personální zabezpečení této školy nebo školského zařízení.
(3) Kraj vytváří soustavu středních a vyšších odborných škol, které zřizuje, se
zřetelem na dostupnost podmínek pro výkon praktického vyučování a odborné praxe.
Záměry změn v soustavě středních a vyšších odborných škol koordinuje s rozvojem
středních a vyšších odborných škol jiných zřizovatelů a s rozvojem hospodářských
odvětví, v nichž se vykonává praktické vyučování a odborná praxe.
§ 182
(1) Kraj zajišťuje výdaje právnických osob vykonávajících činnost škol a školských
zařízení, které zřizuje, s výjimkou výdajů hrazených z finančních prostředků státního rozpočtu
přidělovaných podle § 161 odst. 6 písm. a) a z jiných zdrojů.
(2) Kraj může právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení,
které zřizuje, přispívat na další neinvestiční výdaje jinak hrazené ze státního rozpočtu podle
tohoto zákona.

