Pozměňovací návrh

k vládnímu návrh 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 některé další zákony
(sněmovní tisk 288/0)
předkládá: Mgr. Nina Nováková

1. V Čl. I se za dosavadní bod 2. vkládá nový bod 3., který zní:

„3. V § 12 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Zřizovatel tato kritéria zveřejní vždy.".".

Následující body se přečíslují.

2. V Čl. I se za dosavadní bod 75. vkládá nový bod 76., který zní:

„76. V § 168 odst. 1 písmeno i) nově zní:
„i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy. Návrh na vyhlášení konkursu na ředitele

školy musí být řádně odůvodněn. Odůvodnění návrhu vychází z kritérií pro hodnocení škol
zveřejněná zřizovatelem podle § 12 odstavce 5.".".

Následující body se přečíslují.

Odůvodnění:
Možnost zřídit školskou radu, která otevře zákonným zástupcům nezletilých dětí, zletilým
žákům, pracovníkům školy a občanům obce pověřeným zřizovatelem školy možnost podílet se na
správě školy, se objevila v zákoně 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství.

V roce 2004 se stalo zřízení školské rady povinností, zároveň však tento orgán ztratil
povinnost vazby na zákonné zástupce, pedagogy a zletilé žáky, jimiž byl volen. Proto začal být
vnímán jako nadbytečný orgán, jehož práva nejsou vyrovnána povinnostmi a jasnou odpovědností.
Proto existovalo v souvislosti s poslední velkou novelou školského zákona očekávání, že se zřízení
školské rady přestane být povinností ze zákona.
V předkládané novele dochází pouze k drobné změně spočívající v právu školské rady
navrhnout zřizovateli vypsání kokurzu na ředitele školy ( dříve se jednalo o právo navrhnout
odvolání, v současné úpravě vypsání konkurzu automaticky implikuje odvolání).
Domníváme se, že důvod k existenci orgánu, který propojuje subjekty tvořící a podmiňující
školské prostředí existuje. Žákovská samospráva, zapojení zákonných zástupců do chodu a
hodnocení školy i delegování osob, zastupujících zřizovatele musí být však smysluplně propojeny.
Zejména právu hodnotit musí předcházet jasná kritéria, aby nedocházelo ke zneužití a destabilizaci
školního prostředí.
Předpokládáme, že v nejbližší době dojde k široké diskusi na téma školská rada, která může
vyústit ve vytvoření normy bez zmíněných nedostatků.
Pozměňovací návrh se snaží korigovat alespoň jeden z nedostatků - možnosti odvolat
ředitele bez řádného zdůvodnění.
Vycházíme z paragrafu 12 odstavec 5, kde se uvádí možnost zřizovatele hodnotit školu a
jejího ředitele na základě předem zveřejněných kritérií.
V paragrafu 168 odstavec 1 bod i se doplňuje právo školské rady navrhnout vypsání
konkurzu na ředitele školy (a s ním spojené jeho odvolání) o povinnost tento návrh zdůvodnit podle
kritérií předem zřizovatelem zveřejněných.

V Praze dne 18. 11. 2014

