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Stanovisko 
 

vlády k  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 
(sněmovní tisk č. 344) 

 
 
 

Vláda na jednání své schůze dne 4. prosince 2007 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. 344), a vyjádřila s tímto návrhem souhlas za předpokladu, že bude 
dopracován v dále uvedených směrech. 
 

1. Do § 60 odst. 3 budou zapracovány termíny, do kdy musí zde uvedené 
informace ředitel školy zveřejnit.  
 

2. Budou odstraněny duplicity ohledně termínů přijímací zkoušky, obsažené         
v § 60 odst. 2 větě třetí a v § 60 odst. 9 větě první, resp. ohledně zveřejnění termínů 
přijímací zkoušky, obsažené v § 60 odst. 2 větě předposlední a v § 60 odst. 4 písm. a).  
 

3. Ve vztahu k § 60 odst. 10 a 12 bude doplněna pozitivní úprava podmínek, při 
jejichž splnění může uchazeč konat přijímací zkoušku v náhradním termínu.  
 

4. Ohledně § 60 odst. 16 se považuje za potřebné stanovit kritérium pro řešení 
případu, kdy podmínky přijímacího řízení splní více uchazečů, než kolik jich lze 
přijmout.  
 

5. V § 60 odst. 18 bude doplněno, kde bude rozhodnutí, které nelze doručit, 
uloženo.  
 

6. Do § 60 budou zapracovány povinnosti ředitele střední školy a krajského 
úřadu, týkající se informační povinnosti o počtu volných míst v jednotlivých oborech 
vzdělávání a ve vztahu k tomu o středních školách, obdobně jako je tomu 
v dosavadním § 60 odst. 9 školského zákona.  
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7. Z § 60 bude pro nadbytečnost vypuštěn odstavec 22, neboť věc je řešena        
v § 62 školského zákona.  
 

8. Předložený návrh zákona nutno rovněž terminologicky sjednotit, zejména 
slovo „studium“ nahradit slovem „vzdělávání“, tímto pojmem nahradit na příslušných 
místech rovněž slovo „vzdělání“, slovo „adresát“ nahradit slovem „uchazeč“.  
 

Vláda zároveň konstatuje, že dopad předloženého návrhu zákona na veřejné 
rozpočty se bude týkat především rozpočtů zřizovatelů středních škol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


