
 
 

STANOVISKO VLÁDY 
 

k návrhu poslanců Niny Novákové, Jiřího Miholy, Heleny Válkové, Bohuslava 

Svobody, Petra Kořenka, Marka Černocha, Daniela Hermana, Pavla Bělobrádka, 

Mariana Jurečky, Jana Bartoška, Marka Bendy, Ondřeje Benešíka,  

Martiny Berdychové a dalších na vydání zákona, kterým se mění  

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,  

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),  

ve znění pozdějších předpisů  

(sněmovní tisk č. 858) 

  

 

Vláda na své schůzi dne 27. července 2016 projednala a posoudila 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, (sněmovní 

tisk č. 858) a zaujala k němu neutrální stanovisko s tím, že upozorňuje na některé níže 

uvedené skutečnosti, které je vhodné v rámci dalšího legislativního procesu zohlednit. 

 

1. Vláda v obecné rovině nemá ke změně § 2 odst. 2 školského zákona, který vymezuje 

obecné cíle vzdělávání, zásadní připomínky. Obecné cíle vzdělávání by měly sloužit 

a slouží především jako závazné východisko při formulaci všech druhů vzdělávacích 

programů nebo dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. Obecné 

cíle vzdělávání, které byly rozpracovány do jednotlivých rámcových vzdělávacích 

programů, považuje vláda za dobře promyšlené a vyvážené a neměly by proto podléhat 

častým změnám.  

 

2. V navrhovaném znění § 2 odst. 2 písm. c) vláda chápe dikci „pochopení a uplatňování 

zásad demokracie a právního státu“ tak, že v sobě zahrnuje i pojem občanské povinnosti, 

bez které by nebyl funkční právní stát. Podle názoru vlády není vhodné ani účelné 

do textu zákona vypisovat vše, co lze najít pod zahrnujícími pojmy, které jsou již 

v současné době uvedeny v ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) školského zákona. Navíc 

další uváděný pojem „plnění společenských rolí“ je těžko srozumitelný a zavádějící.  

3. Navrhovaná dikce § 2 odst. 2 písm. g) „pochopení a osvojení evropských kulturních 

hodnot a tradic humanismu vycházejících z antického a židovsko-křesťanského 

duchovního odkazu“, by mohla být podle názoru vlády v rozporu s § 2 odst. 1 písm. a) 

školského zákona, v němž se vyjadřuje obecná zásada zákazu diskriminace v České 
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republice podle čl. 3 Listiny základních práv a svobod, který zaručuje základní práva 

a svobody všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, 

politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti 

k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Vláda v této 

souvislosti chce uvést, že chápe předkladatele v jejich snaze klást důraz na evropské 

tradice, které nepochybně vycházejí z antického a židovsko-křesťanského duchovního 

odkazu, ale je názoru, že změna není nezbytná a může naopak vést k  důsledkům, které 

předkladatelé jistě nezamýšleli. 
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