
 

Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

a další související zákony  

(tisk 959) 
 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, 

mládež a tělovýchovu č. 210 z 36. schůze konané dne 23. února 2017 (tisk 959/3) 

 

A. 1. V části první čl. I se za dosavadní bod 1. doplňuje nový bod 2., který zní: 

 

„2. V § 2 odst. 2 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní: 

„k) sociální pedagog.“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

 

A. 2. V části první čl. I se za dosavadní bod 4. doplňuje nový bod 5., který zní: 

 

„5. V § 4 odst. 4 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo jednotlivou zkoušku, která svým 

obsahem a formou odpovídá zkoušce společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a 

literatury27)“. 

 

Poznámka pod čarou č. 27 zní: 

„27) § 113 a 113a školského zákona.“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

 

A. 3. V části první čl. I se za dosavadní bod 9. doplňuje nový bod 10., který zní: 

 

„10. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který zní: 

 

„§ 9a 

 

 (1) Ředitel školy může písemně uznat předpoklad odborné kvalifikace učitele odborných 

předmětů střední školy, pokud zaměstnanec  

a) má vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném magisterském studijním 

programu studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného odborného předmětu, a 

b) do 4 let ode dne vzniku jeho pracovního poměru získá odbornou kvalifikaci podle § 9 odst. 2. 

 

 (2) Ředitel školy může písemně uznat předpoklad odborné kvalifikace učitele praktického 

vyučování na střední škole, pokud zaměstnanec  
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a) má minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou získané ukončením vzdělávacího 

programu středního vzdělávání v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného 

předmětu, a 

b) do 4 let ode dne vzniku jeho pracovního poměru získá odbornou kvalifikaci podle § 9 odst. 3. 

  

  (3) Ředitel školy může písemně uznat předpoklad odborné kvalifikace učitele odborného 

výcviku na střední škole, pokud zaměstnanec  

a) má minimálně střední vzdělání s výučním listem získané ukončením vzdělávacího programu 

středního vzdělávání v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, a 

b) do 4 let ode dne vzniku jeho pracovního poměru získá odbornou kvalifikaci podle § 9 odst. 5. 

 

 (4) Nesplní-li zaměstnanec podle odstavců 1 až 3 požadavky na odbornou kvalifikaci podle 

tohoto zákona, zanikne předpoklad uznání odborné kvalifikace. 

 

 (5) Zaměstnanec, který vykonával souvislou praxi po dobu nejméně 20 let v oboru, ve kterém 

je uznávaným odborníkem, před vznikem základního pracovněprávního vztahu k právnické osobě 

vykonávající činnost střední školy, a která odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, získává 

odbornou kvalifikaci učitele odborných předmětů, praktického vyučování, nebo odborného 

výcviku.“.“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

A. 4. V části první čl. I dosavadním bodě 11. v § 17 odst. 2 písm. b) bodě 1 se slovo „ nebo“ zrušuje. 

 

 

A. 5. V části první čl. I dosavadním bodě 11. v § 17 odst. 2 písm. b) se na konci bodu 2. tečka 

nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se bod 3, který zní: 

 

„3. získáním profesní kvalifikace vedoucího volnočasových aktivit dětí podle zákona o ověřování a 

uznávání výsledků dalšího vzdělávání, nebo“. 

 

 

A. 6. V části první čl. I se za dosavadní bod 11. doplňuje nový bod 12., který zní: 

 

„12. Za § 19a se vkládá nový § 19b, který včetně nadpisu zní: 

 

„19b 

Sociální pedagog 

 

 Sociální pedagog získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem 

v akreditovaném magisterském studijním programu zaměřeném na sociální pedagogiku nebo 

speciální pedagogiku.“.“ 

 

Následující body se přečíslují. 

 

 

A. 7. V části první čl. I dosavadním bodě 23. v § 24a se slova „pedagogického pracovníka“ 

nahrazují slovem „učitele“, slova „pedagogickým pracovníkem“ se nahrazují slovem „učitelem“, 

slova „pedagogický pracovník“ se nahrazují slovem „učitel“, slova „Pedagogický pracovník“ se 

nahrazují slovem „Učitel“ a slova „pedagogickému pracovníkovi“ se nahrazují slovem „učiteli“. 
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A. 8. V části první čl. I dosavadním bodě 23. v § 24a odst. 4 se slova „12 měsíců“ nahrazují slovy 

„ nejdéle 2 let“. 

 

 

A. 9. Dosavadní bod 26. zní: 

 

„26. V § 27 odst. 2 písmeno a) zní: 

„a)  název, formu a cíle vzdělávacího programu a okruh pedagogických pracovníků, jimž je 

vzdělávací program určen; jedná-li se o vzdělávací program zaměřený na kompetence učitelů, 

pak rovněž vymezení kompetencí příslušného kariérního stupně standardu učitele, které 

vzdělávací program rozvíjí; forma vzdělávacího programu vyjadřuje, zda jde o vzdělávání 

prezenční, distanční nebo o jejich kombinaci,“.“. 

 

 

A. 10. Dosavadní bod 31. zní: 

 

„31. V § 27 odst. 3 písmeno b) zní: 

„b)  přiložený vzdělávací program neodpovídá svým pojetím, obsahem, cíli nebo okruhem 

pedagogických pracovníků, pro něž je určen, dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků a v 

případě vzdělávacího programu zaměřeného na kompetence učitelů není v souladu se standardem 

učitele, nebo“.“. 

 

 

A. 11. V části první čl. I dosavadním bodě 38. v § 28d odst. 2 se písmeno g) zrušuje. 

 

Dosavadní písmena h) až j) se označují jako písmena g) až i). 

 

 

A. 12. V části první čl. I dosavadním bodě 38. v § 28d odst. 3 se slova „a) až h)“ nahrazují slovy 

„a) až g)“, slova „a f) až h)“ se nahrazují slovy „ ,f) a g)“ a slova „i) a j)“ se nahrazují slovy „h) a i)“. 

 

 

A. 13. V části první čl. I dosavadním bodě 38. v § 28d odst. 4 se text „h)“ nahrazuje textem „g)“. 

 

 

A. 14. V části první čl. I dosavadním bodě 38. se § 28k zrušuje. 

 

Dosavadní § 28l až 28n se označují jako § 28k až 28m. 

 

 

A. 15. Za dosavadní bod 38 se vkládají nové body 39. až 41., které znějí: 

 

„39. V § 28d se na konci textu odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní: 

 

„j)  kariérový poradce.“ 

 

40. V § 28d odst. 3 se za slova „a) až g)“ vkládají slova „a j)“ a slova „a g)“ se nahrazují slovy „,g) a 

j)“. 

 

41. Za § 28m se vkládá nový § 28n, který včetně nadpisu zní: 

 

„28n 
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Kariérový poradce 

   

  Kariérový poradce poskytuje žákům, studentům a jejich zákonným zástupcům poradenskou a 

informační činnost v oblasti volby povolání a vytváří, vyhodnocuje a udržuje vzdělávací oblast 

zaměřenou na vytváření životní a profesní orientace žáků a studentů.“.“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

 

A. 16. V části první čl. I dosavadním bodě 40. v § 29 odstavec 1 zní: 

 

 „(1) Kariérní systém se vztahuje na učitele, který je zaměstnancem v pracovním poměru u 

právnické osoby vykonávající činnost školy a  

a)  splňuje předpoklad podle § 3 odst. 1 písm. b),  

b)  kterému byl předpoklad odborné kvalifikace uznán za splněný ředitelem školy podle § 9a 

odst. 1 až 3, nebo 

c)  který splňuje předpoklady pro výkon přímé pedagogické činnosti podle § 32.“. 

 

 

A. 17. V čl. I dosavadním bodě 40. v § 29 odstavec 2 zní: 

 

 „(2) Kariérní systém se nevztahuje na učitele, 

a) kterému byl předpoklad odborné kvalifikace uznán za splněný ředitelem školy 

podle § 8 odst. 4, § 9 odst. 9, § 10 odst. 2 nebo § 11 odst. 5 nebo 6,  

b)  který splňuje odbornou kvalifikaci podle § 22 odst. 5,  

c)  který vykonává přímou pedagogickou činnost podle § 22 odst. 7 nebo 

d)  který je uznávaným odborníkem podle § 9a odst. 5.“. 

 

 

A. 18. V části první čl. I dosavadním bodě 40. nadpis § 29 zní „Kariérní systém učitelů a zařazení 

učitele do kariérního systému“. 

 

 

A. 19. V čl. I dosavadním bodě 40. v § 29 se vkládá nový odstavec 1, který zní: 

 

 „(1) Kariérní systém učitelů stanoví pravidla rozvoje profesních kompetencí tak, aby umožnil 

systematický rozvoj kvality vzdělávání v České republice a profesionální výkon činnosti učitele v 

souladu se zásadami a cíli vzdělávání podle školského zákona. Kariérní systém učitelů garantuje 

jejich profesní rozvoj, systém jejich dalšího vzdělávání a systém odměňování podle dosaženého 

kariérního stupně. Ministerstvo zajišťuje profesní rozvoj učitelů uskutečňovaný dalším vzděláváním 

prostřednictvím právnické osoby jím zřízené za účelem zajišťování profesního rozvoje 

pedagogických pracovníků.“. 

 

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3. 

 

 

A. 20. V části první čl. I dosavadním bodě 40. v § 29a odst. 1 se slova „požadavky na“ zrušují. 

 

 

A. 21. V části první čl. I dosavadním bodě 40. v § 29a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, 

který zní: 
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„(3) Učitel musí pro příslušný kariérní stupeň dosáhnout takové úrovně profesních 

kompetencí, aby mohl řádně vykonávat činnosti uvedené v § 29e odst. 2 nebo v § 29f odst. 2.“ 

 

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4. 

 

 

A. 22. V části první čl. I dosavadním bodě 40. v § 29a odst. 3 se slova „standard učitele s vymezením 

požadavků na profesní kompetence učitele v jednotlivých oblastech pro příslušný kariérní stupeň.“ 

nahrazují slovy „podrobnosti profesních kompetencí standardu učitele.“. 

 

 

A. 23. V části první čl. I dosavadním bodě 41. v § 29b odst. 3 se za slovo „činnost“ vkládají slova 

„po dobu adaptačního období“. 

 

 

A. 24. V části první čl. I dosavadním bodě 41. v § 29d se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, 

který zní: 

 

„(5) Učiteli, který v období bezprostředně předcházejícím atestačnímu řízení pro druhý 

kariérní stupeň vykonával činnost učitele, aniž by se na něj vztahoval kariérní systém, se započítává 

doba výkonu činnosti učitele do běhu adaptačního období.“. 

 

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8. 

 

 

A. 25. V části první čl. I dosavadním bodě 42. v § 29g se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovy 

„, a“ a doplňuje se nové písmeno e), které zní: 

 

„e) hodnocení učitele ve třetím kariérním stupni, který vykonává činnost pedagogického 

pracovníka na jiné škole stejného druhu, v atestačním řízení pro třetí kariérní stupeň; 

hodnocení vychází z nejméně dvou osobních návštěv při výuce hodnoceného učitele.“. 

 

 

A. 26. V části první čl. I dosavadním bodě 42. v § 29g se doplňuje nový odstavec 7, který zní: 

 

„(7) Osobní účast učitele ve třetím kariérním stupni při výuce hodnoceného učitele je jiným 

úkonem v obecném zájmu. Učiteli ve třetím kariérním stupni náleží za hodnocení učitele odměna, 

kterou poskytuje pověřená organizace.“. 

 

 

A. 27. V části první čl. I dosavadním bodě 42. v § 29h se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Učitel, 

kterému byl uznán předpoklad odborné kvalifikace podle § 9a odst. 1 až 3, koná atestační řízení 

nejdříve po dni, kdy začal splňovat požadavky na odbornou kvalifikaci podle § 9.“. 

 

 

A. 28. V části první čl. I v dosavadním bodě 42. v § 29k odst. 1 písm. b) se za slova „atestační 

komise“ vkládají slova „a učitele ve třetím kariérním stupni, který provádí hodnocení učitele podle 

§ 29g odst. 2 písm. e),“ 
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A. 29. V části první čl. I v dosavadním bodě 42. v § 29k odst. 2 se na konci textu písmene d) 

doplňují slova „a učitele ve třetím kariérním stupni, aby provedl hodnocení učitele podle § 29g odst. 

2 písm. e)“. 

 

 

A. 30. V části první čl. I v dosavadním bodě 42. v § 29k odst. 2 se na konci textu písmene g) 

doplňují slova „a učitele ve třetí kariérním stupni, který provádí hodnocení učitele podle § 29g odst. 

2 písm. b)“ 

 

 

A. 31. V části první čl. I v dosavadním bodě 45. se text „28n“ nahrazuje textem 28m“. 

 

 

A. 32. V části první čl. I se za dosavadní bod 45. vkládá nový bod 46, který zní: 

 

„46. V § 35 se text „28m“ nahrazuje textem „28n“. 

 

 

A. 33. V části první čl. II se na konec textu dosavadního bodu 3. doplňují slova „ , pokud tento 

pracovní poměr vznikl do 10 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona“. 

 

 

A. 34. V části první čl. II dosavadním bodě 5. se za text „§ 29j odst. 2 písm. d)“ doplňují slova „a 

činnost učitele ve třetím kariérním stupni, který provádí hodnocení podle § 29g odst. 2 písm. e)“. 

 

 

A. 35. V části první čl. II se dosavadní body 7. a 11. zrušují. 

 

Dosavadní body 8 až 11 se označují jako body 7 až 9. 

 

 

A. 36. V části první čl. II se doplňuje nový bod 12., který zní: 

„12. Plán pedagogického rozvoje školy a osobní plán profesního rozvoje se vytváří poprvé od 1. 9. 

2018.“. 

 

 

A. 37. V části druhé čl. III se doplňují nové body 1. až 3., které znějí: 

 

„1. V § 16 se odstavec 11 zrušuje. 

 

2. V § 161 odst. 1 bodu 1. se slova „zvláštních příplatků podle nařízení vlády o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příplatků za vedení podle zákoníku práce a 

specializačních příplatků pedagogických pracovníků podle § 133 odst. 1 zákoníku práce“ nahrazují 

slovy „příplatků pedagogických pracovníků podle §133 odst. 1 zákoníku práce, příplatků za vedení 

podle zákoníku práce a příplatků pedagogických pracovníků podle § 133 odst. 2 zákoníku práce“. 

 

3. V § 161 odst. 3 písm. c) se slova „specializačních příplatků podle § 133 odst. 2“ nahrazují slovy 

„příplatků pedagogických pracovníků podle § 133 odst. 3“.“. 

 

Dosavadní body 1. a 2. se označují jako body 4. a 5. 
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A. 38. V části druhé čl. III dosavadním bodě 2. v § 176a se slova „nejméně čtyřikrát“ nahrazují 

slovem „dvakrát“. 

 

 

A. 39. V části třetí čl. IV v dosavadním bodě 2. v § 133 odstavec 1 zní: 

 

„(1) Učiteli za výkon práce třídního učitele v základní škole, střední škole, vyšší odborné škole 

nebo za výkon práce vedoucího oddělení na konzervatoři nebo základní umělecké škole nebo za 

výkon práce vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole přísluší příplatek ve výši 1 000 až 1 

500 Kč měsíčně.“. 

 

 

A. 40. V části třetí čl. IV v dosavadním bodě 2. v § 133 odstavec 3 zní: 

 

„(3) Uvádějícímu učiteli za výkon činností uvedených v § 29c zákona o pedagogických 

pracovnících přísluší příplatek ve výši 3 000 Kč měsíčně; pokud byl uvádějícímu učiteli současně 

snížen rozsah jeho přímé pedagogické činnosti, přísluší mu příplatek ve výši 1 500 Kč měsíčně. 

Učiteli ve třetím kariérním stupni za výkon činností uvedených v § 29f odst. 2 zákona o 

pedagogických pracovnících přísluší příplatek ve výši 3 000 Kč měsíčně.“. 

 

 

A. 41. V dosavadní části čtvrté se v čl. V za slova „dnem 1. září 2017“ doplňují slova: 

 „s výjimkou čl. I bodů 2 (nové písm. k) v § 2) a 12 (nový § 19b), které nabývají účinnosti dnem 

1. září 2021",  

„s výjimkou čl. I bodů 39 až 41 (vložení kariérového poradce do zákona), které nabývají účinnosti 

dnem 1. září 2021“, 

 „s výjimkou čl. I bodu 46 (k §35 – v návaznosti na vložení kariérového poradce § 28n), který nabývá 

účinnosti dnem 1. září 2021“, 

„s výjimkou čl. III bodu 1 (zrušení § 166 odst. 11), který nabývá účinnosti patnáctým dnem po 

vyhlášení, a čl. III bodů 2 a 3 (změna v § 161), které nabývají účinnosti dnem 1. září 2018“ a 

„s výjimkou čl. IV novelizačního bodu 2 § 133 odst. 1 (třídnický příplatek), který nabývá účinnosti 

dnem 1. ledna 2018.“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=121058)



8 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 28. února 2017 
 

 

B. Poslankyně Anna Putnová 

SD 5849 

 

B. 1. V části první, čl. I se za dosavadní bod 23. vkládá nový bod 24., který zní: 

„24. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 9b) zní: 

 

„§ 24a 

Volno pro vlastní vzdělávání 

 

(1) Pedagogickému pracovníkovi zajišťujícímu vzdělávání ve škole nebo školském zařízení, 

který je učitelem [§ 2 odst. 2 písm. a)], se na jeho žádost poskytne volno pro vlastní vzdělávání nebo 

tvůrčí činnost (dále jen „volno pro vlastní vzdělávání“) v délce šesti měsíců jedenkrát za patnáct let, 

nebrání-li tomu závažné okolnosti týkající se plnění vzdělávacích úkolů školy nebo školského 

zařízení. Volno pro vlastní vzdělávání může být v odůvodněných případech i kratší, nejméně však 

v délce 1 měsíce. Po dobu volna pro vlastní vzdělávání náleží učiteli náhrada platu ve výši platového 

tarifu podle zvláštního předpisu9b) nebo náhrada mzdy. Pro výpočet výše náhrady mzdy se použijí 

obdobně zvláštní předpisy podle věty třetí. 

 

(2) Žádost překládá učitel písemně, a to nejpozději 6 měsíců před požadovaným dnem začátku 

volna pro vlastní vzdělávání. Její přílohou je čestné prohlášení o tom, že učitel nečerpal volno pro 

vlastní vzdělávání v období patnácti let předcházejících požadovanému dni začátku volna pro vlastní 

vzdělávání, a další písemnosti prokazující, že učitel působil ke dni podání žádosti po dobu alespoň 

120 měsíců v pracovním poměru jako učitel; to neplatí, může-li ředitel ověřit rozhodné informace na 

základě vlastní dokumentace školy nebo školského zařízení. V žádosti učitel uvede údaje umožňující 

jeho identifikaci a dále 

a) požadovaný den začátku volna pro vlastní vzdělávání, 

b) požadovanou délku volna pro vlastní vzdělávání, 

c) popis plánovaných aktivit směřujících k vlastnímu vzdělávání, zejména pak k realizaci dalšího 

vzdělávání podle § 24, nebo tvůrčí činnosti, které se učitel zavazuje uskutečnit, a  

d) způsob prokázání jejich naplnění. 

 

(3) Ředitel rozhodne o žádosti do 30 dnů. Ředitel žádosti nevyhoví, pokud 

a) učitel nepůsobil během posledních 15 let po dobu alespoň 120 měsíců v pracovním poměru jako 

učitel nebo pokud od dne začátku předchozího volna pro vlastní vzdělávání do požadovaného dne 

začátku volna pro vlastní vzdělávání uplyne méně než 15 let, 

b) poskytnutí volna pro vlastní vzdělávání brání závažné okolnosti týkající se plnění vzdělávacích 

úkolů školy nebo školského zařízení, nebo 

c) popis plánovaných aktivit směřujících k vlastnímu vzdělávání nebo tvůrčí činnosti neodpovídá 

potřebám školy nebo školského zařízení nebo způsob prokázání naplnění plánovaných aktivit není 

dostatečný. 

 

(4) Pokud ředitel žádosti nevyhoví, 

a) v případě důvodu podle odst. 3 písm. b) navrhne žadateli jiný den začátku volna pro vlastní 

vzdělávání, který nastane nejpozději o 12 měsíců později než požadovaný den začátku volna pro 

vlastní vzdělávání uvedený v žádosti podle odstavce 2, 

b) v případě důvodu podle odst. 3 písm. c) navrhne žadateli jiný popis plánovaných aktivit směřujících 

k vlastnímu vzdělávání nebo tvůrčí činnosti, který odpovídá potřebám školy nebo školského zařízení, 

nebo jiný způsob prokázání naplnění plánovaných aktivit. 
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(5) Souhlasí-li žadatel s návrhem podle odstavce 4, má se za to, že tím ředitel vyhověl jeho 

žádosti ve znění návrhu ředitele. 

 

 (6) Nejpozději do 30 dnů od ukončení volna pro vlastní vzdělávání je učitel povinen prokázat 

naplnění plánovaných aktivit. Lhůtu ke splnění povinnosti podle věty předchozí může ředitel 

prodloužit, je-li to k prokázání naplnění plánovaných aktivit účelné. Neprokázání naplnění 

plánovaných aktivit ve lhůtě podle vět předchozích je závažným porušením povinností vztahujících 

se k jím vykonávané práci. 

 

(7) Na rozhodování o žádostech ve věcech volna pro vlastní vzdělávání se nevztahuje správní 

řád, opravné prostředky nejsou přípustné. 

______________ 
9b) Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

B. 2. V dosavadním článku II (Přechodná ustanovení) se doplňuje bod 12., který zní: 
„12. Do 1. 9. 2023 může ředitel postupem podle § 24a odst. 4 písm. a) navrhnout termín poskytnutí 

volna pro vlastní vzdělávání, jehož začátek je stanoven na den pozdější než je uvedeno v § 24a odst. 

4 písm. a), nejpozději však na 1. 9. 2024.“. 

 

B. 3. V dosavadní části IV čl. V se doplňují slova „s výjimkou bodu 24., který nabývá účinnosti 

dnem 1. září 2018.“. 

 

 

 

C. Poslanec Petr Kořenek 

SD 5900 

 

C. 1. Ve sněmovním tisku 959/3 bodu 3. v nově vkládaném § 9a odst. 1 se slova „odborných 

předmětů“ a „odborného“ zrušují a za slova „§ 9 odst.“ se vkládají slova „1 nebo“. 

 

C. 2. Ve sněmovním tisku 959/3 bodu 3. v nově vkládaném § 9a se slova „pracovního 

poměru“ nahrazují slovy „základního pracovněprávního vztahu“. 

 

 

SD 5901 

C. 3. Za dosavadní  část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která zní: 

 

„ČÁST ČTVRTÁ 

 

Změna zákona č. 333/2012 Sb. 

 

Čl. V 

 

V čl. II bod 4. zákona č. 333/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní 

výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských 

zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se 

slova „31. srpna 2017“ nahrazují slovy „31. srpna 2019“.“. 

 

Dosavadní část čtvrtá se označuje jako část pátá a dosavadní čl.V se označuje jako čl. VI. 
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SD 5902 

 

C. 4. V dosavadní části druhé čl. III se doplňuje nový bod 1., který zní: 

 

„1. V § 20 odst. 4 se slova „4 roky“ nahrazují slovy „3 roky“ a slova „8 letech“ se nahrazují slovy 

„6 letech“.“. 

 

Dosavadní body 1. a 2. se označují jako body 2. a 3. 

 

 

SD 5922 

C. 5. Za dosavadní bod 23. se vkládá nový bod 24., který zní: 

„24. Za § 24b se vkládá nový § 24c, který zní: 

„§ 24c 

 

Dohoda o volnu pro vlastní vzdělávání  

 

Ředitel školy se může s učitelem dohodnout na poskytnutí volna pro vlastní vzdělávání za 

účelem rozvoje kompetencí učitele až v délce 6 měsíců po každých 10 letech výkonu činnosti učitele. 

Ředitel školy se zaváže k poskytnutí volna pro vlastní vzdělávání. Učitel se zaváže volno pro vlastní 

vzdělávání využít k rozvoji profesních kompetencí tím, že bude působit v oblasti spojené se 

vzděláváním nebo s odbornou činností související s výkonem činnosti učitele zejména u 

zaměstnavatelů spolupracujících se školou, a dále se zaváže po skončení volna nejméně 1 rok setrvat 

v pracovním poměru. V době volna pro vlastní vzdělávání náleží učiteli náhrada platu nebo mzdy. 

Nesplní-li učitel povinnost setrvat v pracovním poměru, je povinen uhradit náklady vynaložené 

zaměstnavatelem na volno pro vlastní vzdělávání, zejména náhradu platu nebo mzdy. Na 

zaměstnance, který je přijatý na místo učitele, který čerpá volno pro vlastní vzdělávání, se omezení 

týkající se doby trvání pracovního poměru podle § 23a odst. 2 nevztahují.“.“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

Dále se v dosavadní části IV čl. V doplňují slova „s výjimkou bodu 24, který nabývá účinnosti dnem 

1. září 2019.“. 

 

Dále se v dosavadním bodu 24. slova „24b“ nahrazují slovy „24c“, v dosavadním bodu 25. slova 

„24c“ nahrazují slovy „24d“, v dosavadním bodu 33. slova „24c“ nahrazují slovy „24d“, 

v dosavadním bodu 38. v § 28c odst. 3 slova „24c“ nahrazují slovy „24d“, v  dosavadním bodu 44. 

slova „24c“ nahrazují slovy „24d“ a v dosavadním bodu 45. slova „24c“ nahrazují slovy „24d“. 

 

 

 

D. Poslanec Karel Rais 

SD 5761 

 

D. 1. V části první čl. I dosavadním bodu 40. § 29 odst. 1 písm. b) se doplňují slova „případně 

odbornou kvalifikaci získá studiem podle § 22 odst. 1 nebo 2 v průběhu adaptačního období podle 

§29d odst. 3.“. 

 

D. 2. V části první čl. I dosavadním bodu 41. § 29d se za dosavadní odstavec 2 vkládá nový odstavec 

3, který zní:  
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„(3) Délka adaptačního období učitele, který získává odbornou kvalifikaci studiem až 

v průběhu adaptačního období (§ 29 odst. 1 písm. b)) za čárkou), se prodlužuje o dobu trvání tohoto 

studia, nejvýše však o tři roky. Bez získání odborné kvalifikace nelze absolvovat atestační řízení.“. 

 

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8. 

  
D. 3. V části první čl. I dosavadním bodu 23. § 24a se odstavce 2 až 7 zrušují. Dále nadpis § 24a 

nově zní „Plán pedagogického rozvoje školy“. A dále v § 24b se slova „Má-li pedagogický 

pracovník vytvořen osobní plán profesního rozvoje, čerpá volno k samostudiu za účelem naplnění 

povinné části tohoto plánu.“ zrušují.  

 

 

E. Poslankyně Nina Nováková 

SD 5906 

 

Po provedené legislativní úpravě odsouhlasené předkladatelem tento pozměňovací návrh správně 

zní takto: 

 

E. 1. V části první čl. I dosavadním bodu 38. § 28d odst. 2 písmenu i) se slovo „nebo“  zrušuje, 

dále se v písm. j) zrušuje tečka a doplňuje se slovo „ , nebo“ a dále se doplňuje písmeno k), které zní: 

„k) koordinátora žákovské samosprávy.“. 

 

 

E. 2. V části první čl. I dosavadním bodu 38. § 28d odst.3 se za slova „f) až h)“ vkládají slova „a 

k)“. 

 

E. 3. V části první čl. I dosavadním bodu 38. se za § 28n vkládá nový § 28o, který zní: 

„§28o 

 

Koordinátor žákovské samosprávy 

 

Koordinátor žákovské samosprávy ve škole identifikuje vhodné podmínky pro efektivní zapojení 

žáků do života školy formou zapojení do činnosti orgánů žákovské samosprávy a ve spolupráci 

s vedením školy tyto podmínky ve škole vytváří. Činnost orgánů žákovské samosprávy spolu s žáky 

plánuje a koordinuje. Zajišťuje a koordinuje spolupráci s třídními učiteli, s ředitelem školy, se 

školskou radou. Koordinuje spolupráci žákovské samosprávy se zřizovatelem.“. 

 

E. 4. V části první čl. I dosavadním bodu 39. se slova „28n“ nahrazují slovy „28o“. 

 

 

Pozměňovací návrh byl do systému vložen v tomto znění: 

1.V části první Čl. I dosavadní bod 38 nově zní: 

„38. Za § 28b se vkládají nové oddíly 1 a 2, které včetně nadpisů znějí: 

 

„Oddíl 1 

Výkon činnosti ředitele školy 

§ 28c 

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy  

(1) Ředitelem mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké 

školy nebo jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky může být fyzická osoba, která je učitelem v nejméně druhém 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=121058)



12 

 
kariérním stupni.  

(2) Ředitelem školy může být fyzická osoba, která splňuje předpoklady podle § 3 a získala praxi spočívající ve 

výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, 

nebo v řídící činnosti v délce  

a) 3 roky pro ředitele mateřské školy, 

b) 4 roky pro ředitele základní školy, základní umělecké školy a školských zařízení s výjimkou školských zařízení 

pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a středisek výchovné péče, nebo 

c) 5 let pro ředitele střední školy, jazykové školy, konzervatoře, vyšší odborné školy a školských zařízení pro výkon 

ústavní výchovy, ochranné výchovy a středisek výchovné péče. 

(3) Ředitelem školy zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí může být jen ten, kdo absolvoval 

studium pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podle § 24c odst. 1. Předpoklad podle 

věty první musí ředitel školy splnit nejpozději do 2 let ode dne, kdy začal vykonávat činnost ředitele školy. 

(4) Povinnost absolvovat studium pro ředitele školy zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se 

nevztahuje na ředitele, který znalosti v oblasti řízení školství získal vysokoškolským vzděláním v akreditovaném 

studijním programu5), nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou zaměřeném 

na organizaci a řízení školství. 

Oddíl 2 

Výkon specializovaných činností pedagogických pracovníků 

§ 28d 

Druhy specializovaných činností a podmínky jejich výkonu 

(1) Specializovanou činnost vykonává pedagogický pracovník vedle své přímé pedagogické činnosti. Specializovanou 

činnost může vykonávat pedagogický pracovník, který absolvoval specializační studium v systému dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků.  

(2) Specializovanou činností je činnost 

a) koordinátora v oblasti informačních a komunikačních technologií, 

b) koordinátora školního vzdělávacího programu nebo vzdělávacího programu vyšší odborné školy, 

c) metodika prevence sociálně patologických jevů, 

d) specialisty v oblasti environmentální výchovy,  

e) speciálního pedagoga v oblasti školské logopedie,  

f) specialisty v oblasti prostorové orientace zrakově postižených,  

g) kariérového poradce, 

h) výchovného poradce,  

i) koordinátora vlastního hodnocení školy,  

j) mentora profesního rozvoje, nebo 

k) koordinátora žákovské samosprávy 

(3) Pokud specializovanou činnost podle odstavce 2 písm. a) až h) vykonává učitel, musí se v případě specializované 

činnosti podle odstavce 2 písm. a) až d), f) až h) a k) jednat o učitele  nejméně ve druhém kariérním stupni. 

Specializovanou činnost podle odstavce 2 písm. e) může vykonávat pouze pedagogický pracovník, který splňuje odbornou 

kvalifikaci speciálního pedagoga podle § 18 písm. a). Specializovanou činnost podle odstavce 2 písm. i) a j) může 

vykonávat pouze učitel ve třetím kariérním stupni. 

(4) Učiteli ve škole zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, který vykonává specializovanou 

činnost podle odstavce 2 písm. a), c) nebo h), se snižuje přímá pedagogická činnost v rozsahu stanoveném prováděcím 

právním předpisem. 

§ 28e 

Koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií 

Koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií vytváří, vyhodnocuje a udržuje plán informačních 

a komunikačních technologií školy, podílí se na zajišťování profesního rozvoje pedagogických pracovníků v oblasti 

informačních a komunikačních technologií a koordinuje využívání informačních a komunikačních technologií při 

vzdělávání. 

§ 28f 

Koordinátor školního vzdělávacího programu nebo vzdělávacího programu vyšší odborné školy 

Koordinátor školního vzdělávacího programu nebo vzdělávacího programu vyšší odborné školy vytváří, 

vyhodnocuje a udržuje školní vzdělávací program nebo vzdělávací program vyšší odborné školy, koordinuje činnosti 

související s jeho naplňováním a podílí se na zajišťování profesního rozvoje pedagogických pracovníků v oblasti tvorby 

a následné koordinace těchto vzdělávacích programů. 

§ 28g 

Metodik prevence sociálně patologických jevů 

Metodik prevence sociálně patologických jevů vytváří, vyhodnocuje a udržuje preventivní program školy, 

koordinuje činnost školy zaměřenou na prevenci rizikového chování, metodicky vede pedagogické pracovníky školy 

v oblasti prevence rizikového chování, poskytuje poradenské služby dětem, žákům, studentům a jejich zákonným 

zástupcům a podílí se na zajišťování profesního rozvoje pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového 

chování. 
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§ 28h 

Specialista v oblasti environmentální výchovy 

Specialista v oblasti environmentální výchovy vytváří, vyhodnocuje a dohlíží na dodržování školního programu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a podílí se na zajišťování profesního rozvoje pedagogických pracovníků 

v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. 

§ 28i 

Speciální pedagog v oblasti školské logopedie 

Speciální pedagog v oblasti školské logopedie vykonává odborné činnosti v rámci logopedické diagnostiky, 

poradenství a intervence, koordinuje tvorbu a realizaci programů logopedické intervence a logopedické prevence ve 

školách a metodicky vede pedagogické pracovníky školy v oblasti logopedie a při zajišťování podmínek ve vzdělávání 

dětí, žáků a studentů s narušenou komunikační dovedností. 

§ 28j 

Specialista v oblasti prostorové orientace zrakově postižených 

Specialista v oblasti prostorové orientace zrakově postižených zabezpečuje výuku prostorové orientace a 

samostatného pohybu zrakově postižených dětí, žáků a studentů ve školách, jejich funkční diagnostiku a tvorbu 

individuálních vzdělávacích plánů a poskytuje základní poradenství zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům 

školy. 

§ 28k 

Kariérový poradce 

Kariérový poradce poskytuje žákům, studentům a jejich zákonným zástupcům poradenskou a informační činnost v 

oblasti volby povolání a vytváří, vyhodnocuje a udržuje vzdělávací oblast zaměřenou na vytváření životní a profesní 

orientace žáků a studentů.  

§ 28l 

Výchovný poradce 

Výchovný poradce vyhledává děti, žáky a studenty, jejichž vzdělávání může vyžadovat podpůrná opatření nebo 

podporu nadání, vytváří strategii vzdělávání pro různé druhy nadání dětí, žáků a studentů, koordinuje jejich vzdělávání a 

metodicky vede pedagogické pracovníky školy v oblasti podpory nadání a metodicky pomáhá pedagogickým 

pracovníkům školy v otázkách integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s dětmi, žáky a studenty vyžadujícími 

podpůrná opatření, nebo s nadanými dětmi, žáky a studenty.  

§ 28m 

Koordinátor vlastního hodnocení školy 

Koordinátor vlastního hodnocení školy vytváří nebo volí vhodné nástroje vlastního hodnocení školy, koordinuje 

uskutečňování vlastního hodnocení školy, vyhodnocuje ho, navrhuje opatření a udržuje procesy vlastního hodnocení ve 

škole. 

§ 28n 

Mentor profesního rozvoje 

Mentor profesního rozvoje zajišťuje profesní rozvoj pedagogických pracovníků školy, a to zejména tím, že se podílí 

na zpracování plánu pedagogického rozvoje školy, poskytuje pedagogickým pracovníkům školy poradenství, metodicky 

je usměrňuje a předává jim vědomosti a dovednosti potřebné pro jejich profesní rozvoj. 

§28o 

Koordinátor žákovské samosprávy 

Koordinátor žákovské samosprávy ve škole identifikuje vhodné podmínky pro efektivní zapojení žáků do života 

školy formou zapojení do činnosti orgánů žákovské samosprávy a ve spolupráci s vedením školy tyto podmínky ve škole 

vytváří. Činnost orgánů žákovské samosprávy spolu s žáky plánuje a koordinuje. Zajišťuje a koordinuje spolupráci s 

třídními učiteli, s ředitelem školy, se školskou radou. Koordinuje spolupráci žákovské samosprávy se zřizovatelem.“.“ 

 

 

2.V části první Čl. I dosavadní bod 39 nově zní: 

„39. V části první hlavě IV se za § 28o vkládá označení oddílu 3, které včetně nadpisu zní: 

 

„Oddíl 3 

Kariérní systém učitelů“.“ 

 

 

 

F. Poslankyně Alena Nohavová 

SD 5530 

 

F. 1. V dosavadní části třetí, čl. IV. dosavadním bodu 2. § 133 odst. 1 nově zní: 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=121058)



14 

 

„(1) Učiteli za výkon práce třídního učitele na základní škole, všech typech středních škol a 

učilišť, vyšších odborných škol, konzervatoří, základních uměleckých škol nebo za výkon práce 

vedoucí studijní skupiny na vyšší odborné škole přísluší příplatek 5 - 8% platového tarifu nejvyššího 

platového stupně v platové třídě, do které je zařazen.“. 
 

 

G. Poslanec Karel Fiedler 

SD 5889 

 

G. 1. V části první čl. I se dosavadní bod 14. zrušuje. 

 

 Následující body se přečíslují. 

 

G. 2. V části první čl. I dosavadním bodu 22. § 24a odst. 4 věta první nově zní „Osobní plán 

profesního rozvoje vytváří ve spolupráci s pedagogickým pracovníkem ředitel školy na období 

nejdéle 36 měsíců.“. 

 

G. 3. V části první čl. I dosavadním bodu 22. § 24b odst. 1 nově zní: 

 

 „(1) Pedagogickému pracovníkovi přísluší volno k samostudiu v rozsahu 12 pracovních dnů ve 

školním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody nebo účast pedagogického pracovníka na 

vzdělávání podle § 24 odst. 2 písm. c) a d). Dobu čerpání volna k samostudiu určuje ředitel 

školy; konkrétní náplň volna k samostudiu v rozsahu 7 dnů určuje ředitel školy, konkrétní náplň 

zbývající části si určuje pedagogický pracovník. Má-li pedagogický pracovník vytvořen osobní 

plán profesního rozvoje, čerpá volno k samostudiu za účelem naplnění povinné části tohoto 

plánu. Pedagogický pracovník je povinen předat řediteli školy písemnou zprávu o průběhu 

volna k samostudiu, a to do 14 dnů ode dne ukončení volna k samostudiu.“. 

 

G. 4. V části první čl. I dosavadním bodu 38. § 28c odst. 2 nově zní: 

 

 „(2) Ředitelem školy může být fyzická osoba, která splňuje předpoklady podle § 3 a získala 

praxi spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou 

potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve 

výzkumu a vývoji v délce 4 let.“. 

 

 

 

 

 

 

H. Poslanec Jiří Zlatuška 

SD 5842 

 

H. 1. V části první čl. I dosavadním bodu 40. § 29 se za odst. 1 vkládá nový odst. 2, který včetně 

poznámky pod čarou č. x) zní: 

„(2) Kariérní systém se dále vztahuje na učitele, který  

a) je zaměstnancem právnické osoby vykonávající činnost školy,  

b) získal vysokoškolské vzdělání studiem v magisterském studijním programu a  

c) má praxi v práci s dětmix) nebo vyučuje na vysoké škole nebo má praxi v řídicí činnosti nebo 

v činnosti ve výzkumu a vývoji v délce dvou let nebo splňuje požadavky § 3, odst. 1., písm. b), 

ale pro jiný stupeň školy.“. 
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__________________ 
x) Např. vedení skautského či sportovního oddílu, práce asistenta učitele, nekvalifikovaná výuka 

ve škole, práce v družině apod. 

 

Dosavadní odst. 2 se označuje jako odst.3. 

 

 

H. 2. V části první čl. I dosavadním bodu 42. § 29g se za odst. 2 vkládá nový odst. 3, který zní:  

 

„(3) Pokud učitel vykonává přímou pedagogickou činnost podle § 32, odst. 1 písmeno e), určí ředitel 

školy způsob doplnění profesních kompetencí, zpravidla podle § 22 odst. 1 nebo 2.“. 

 

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7. 

 

 

H. 3. V části první čl. I dosavadním bodu 42. se za dosavadní odst. 6 doplňuje nový odst. 7, který 

zní: 

„(7) Učitel, který úspěšně absolvoval atestační řízení pro druhý kariérní stupeň, splňuje předpoklady 

podle § 3 odst. 1 pro stupeň školy, ve kterém absolvoval adaptační období.“. 

 

 

H. 4. V části první čl. I se za dosavadní bod 42. vkládá nový bod 43., který zní: 

 

„43. V § 32 odst. 1 se za písm. d) doplňuje nové písm. e), které zní: 

 

„(e) nejdéle po dobu adaptačního období podle § 29d, pokud splňuje předpoklady podle § 29 odst. 2.“. 

 

Dosavadní body 43. až 45. se označují jako body 44. až 46. 

 

 

H. 5. V části první čl. I se za dosavadní bod 45. doplňuje nový bod 46, který zní: 

 

„46. Za § 36 se vkládá nový § 36a, který zní: 

„§ 36a 

 

Ustanovení § 29 odst. 2 a § 32 odst. 2, písm. e) pozbývají platnosti uplynutím sedmi let ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona.“. 

 

Pozměňovací návrh byl do systému vložen v tomto znění: 

1. Do § 29 novely se za odst. 1 vkládá odst. 2: „(2) Kariérní systém se dále vztahuje na učitele, který  

a) je zaměstnancem právnické osoby vykonávající činnost školy,  

b) získal vysokoškolské vzdělání studiem v magisterském studijním programu a  

c) má praxi v práci s dětmi1) nebo vyučuje na vysoké škole nebo má praxi v řídicí činnosti nebo v činnosti ve 

výzkumu a vývoji v délce dvou let nebo splňuje požadavky § 3, odst. 1., písm. b), ale pro jiný stupeň školy.“ 
1) Např. vedení skautského či sportovního oddílu, práce asistenta učitele, nekvalifikovaná výuka ve škole, práce 

v družině apod. 

 

Dosavadní odst. 2 se označí jako 3. 

2.  Do § 29g novely se za odst. 2 vkládá odst. 3: „(3) Pokud učitel vykonává přímou pedagogickou činnost podle § 32, 

odst. 1 písmeno e), určí ředitel školy způsob doplnění profesních kompetencí, zpravidla podle § 22 odst. 1 nebo 2.“ 

Následující odstavce se přečíslují. 

3. Do § 29g novely se za odst. 6 vkládá odst. 7: „(7) Učitel, který úspěšně absolvoval atestační řízení pro druhý 

kariérní stupeň, splňuje předpoklady podle §3, odst. 1 pro stupeň školy, ve kterém absolvoval adaptační období.“ 

4. V § 32 novely, odst. 2 se za písm. d) vkládá nové písm. e): „(e) nejdéle po dobu adaptačního období podle § 29d, 
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pokud splňuje předpoklady podle § 29 odst. 2.“ 

5. Do novely se za § 36 vkládá § 36a: „(§ 36a) Ustanovení § 29, odst. 2 a § 32, odst. 2, písm. e) pozbývají platnosti 

uplynutím sedmi let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“ 

V tezích vyhlášky o atestačním řízení v kariérním systému učitelů [k § 29k, odst. 1, písm. b) zákona] by pak bylo 

žádoucí doplnit do části Obsah, forma a průběh atestačního řízení písm. c ve znění: „(c) v případě učitele, který je 

zařazen do kariérního sytému podle § 29, odst. 2, též zvládnutí profesních znalostí a dovedností podle standardu učitele 

podle vyhlášky k § 29a, odst. 3.“ 

 

 

I. Poslankyně Ivana Dobešová 

 

I. 1. Ve sněmovním tisku 959/3 (usenesení VVVKMT č. 210) bodu 19.  § 29 v nově vkládaném 

odstavci 1 se slova „Ministerstvo zajišťuje profesní rozvoj učitelů uskutečňovaný dalším vzděláváním 

prostřednictvím právnické osoby jím zřízené za účelem zajišťování profesního rozvoje 

pedagogických pracovníků.“ nahrazují slovy „Ministerstvo zajišťuje profesní rozvoj učitelů 

prostřednictvím akreditovaných programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.“.  

 

záznam stenoprotokolu ze dne 28.2.2017 (tento PN byl načten) a následně písemně doložen 
Ráda bych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu, který říká v článku jedna dosavadním bodě 40 v § 29 se vkládá nový 

odstavec 1, který zní: 1) Kariérní systém učitelů stanoví pravidla rozvoje profesních kompetencí tak, aby umožnil 

systematický rozvoj kvality vzdělávání v České republice a profesionální výkon činnosti učitele v souladu se zásadami a 

cíli vzdělávání podle školského zákona. Kariérní systém učitelů garantuje jejich profesní rozvoj, systém jejich dalšího 

vzdělávání a systém odměňování podle dosaženého kariérního stupně. Ministerstvo zajišťuje profesní rozvoj učitelů 

prostřednictvím akreditovaných programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.  

Navrhuji tedy vypustit z tohoto bodu 1 větu, která zní: Ministerstvo zajišťuje profesní rozvoj učitelů uskutečňovaný dalším 

vzděláváním prostřednictvím právnické osoby jím zřízené za účelem zajišťování profesního rozvoje pedagogických 

pracovníků. Jak už jsem v obecné rozpravě naznačila, jde o to, že v současné době vznikla krajská střediska nebo už 

existují a dobře fungují krajská střediska vzdělávání. Načítám tento pozměňovací návrh a dosud nebyl vložen do systému. 

Děkuji za pozornost.  

 

 

 

V Praze 3. března 2017 

 

 

 

 

Mgr. Vlasta   B o h d a l o v á  v.r. 

zpravodaj garančního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu 
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