Pozměňovací návrh č. 1
poslance Mgr. Petra Kořenka
k usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 81 ze dne 15. ledna 2015
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 některé další zákony (tisk 288/4)
Usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 81 ze dne 15. ledna
2015 se mění takto:
1. Bod 9 usnesení zní:
„9. V čl. I v dosavadním bodu 18 v § 28a odstavec 4 zní:
„(4) Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení předává údaje do
registru pedagogických pracovníků v elektronické podobě, včetně pořadového čísla
pedagogického pracovníka a údajů umožňujících jeho ztotožnění v registru obyvatel.
Neprodleně po přijetí údajů umožňujících ztotožnění pedagogického pracovníka v registru
obyvatel zajistí ministerstvo jejich nahrazení agendovým identifikátorem fyzické osoby.“.“.
2. Bod 16 usnesení zní:
„16. V čl. I v dosavadním bodu 87 se v § 183a odst. 8 slova „právnickým osobám
vykonávajícím činnost školy nebo školského zařízení a“ zrušují.“.
3. Bod 17 usnesení se zrušuje.
Následující body se přečíslují.
Odůvodnění:
Pozměňovací návrh k usnesení „školského“ výboru vypouští, resp. nahrazuje body, kterými
by se z vládního návrhu novely školského zákona vypustila nová úprava registru
pedagogických pracovníků.
Zavedením tohoto registru mají být vytvořeny předpoklady pro napravení dlouhodobě
kritizovaného nedostatku objektivních statistických údajů o stavu a vývoji pedagogické
profese. Stát v současnosti nemá nástroj pro sledování dostupnosti kvalifikovaných pedagogů,
jejich profesního rozvoje, pohybu a setrvávání ve vzdělávací soustavě atd.
Registr pedagogických pracovníků, jak jej pojímá vládní návrh, spočívá v předávání údajů o
jednotlivých pedagogických pracovnících do databáze spravované ministerstvem. V této
databázi ale budou pedagogové evidováni pod agendovými identifikátory a nebude možné
zjistit, o koho konkrétně se jedná. Registr je tudíž postaven na nejvyšší možné míře ochrany
osobních údajů. Zároveň však díky využití agendových identifikátorů skýtá možnost sledovat
pohyb (anonymních) pedagogických pracovníků mezi jednotlivými druhy vzdělávání a
mapovat typické kariéry pedagogů. Fungování registru pedagogických pracovníků je konečně
důležité také jako jeden z podkladů pro budoucí zavedení kariérního systému pedagogů.
Proto navrhuji změnu, popřípadě vypuštění těch bodů usnesení, které by měly za důsledek
nepřijetí nové úpravy registru. U bodů 9 a 16 navrhuji dílčí změnu v navrhovaném § 28a a §
183a odst. 8, která přinese snížení administrativní zátěže pramenící školám z povinností
předávat údaje do registru. Je vhodné neukládat školám povinnost před předáním údajů
vygenerovat z centrálních registrů agendové identifikátory. Místo toho lze uložit ministerstvu,
aby tyto identifikátory generovalo ze svého systému při přijetí údajů ze škol.
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