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USNESENÍ
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
z 31. schůze ze dne 3. června 2004
k vládnímu návrhu zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
(tisk 560)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění ministryně
školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. P. Buzkové, zpravodajské zprávě posl. W. Bartoše a po
rozpravě
I. d o p o r u č u j e

Poslanecké sněmovně schválit vládní návrh zákona
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
(tisk 560) ve znění těchto pozměňovacích návrhů:

1. § 3 včetně poznámek pod čarou č. 3 a 4) zní:
„§ 3
Předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka
a)
b)
c)
d)
e)

(1) Pedagogickým pracovníkem může být ten, kdo splňuje tyto předpoklady:
je plně způsobilý k právním úkonům,
má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává,
je bezúhonný,
je zdravotně způsobilý, a
prokázal znalost českého jazyka, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně
odsouzen
a)
za úmyslný trestný čin, nebo
b)
za trestný čin nedbalostní spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti pedagogického
pracovníka, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen
(3) Bezúhonnost prokazuje fyzická osoba před vznikem pracovněprávního vztahu
předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů; výpis nesmí být starší než 3 měsíce.

(4) V průběhu trvání pracovněprávního vztahu je pedagogický pracovník povinen
předložit řediteli školy nebo řediteli zařízení sociální péče výpis z evidence Rejstříku trestů,
pokud byl pravomocně odsouzen za trestný čin, jímž by mohl pozbýt předpoklad
bezúhonnosti.
(5) Nesplnění povinnosti podle odstavce 4 je důvodem pro okamžité zrušení
3)
pracovního poměru podle zvláštního právního předpisu.
(6) Uznávání odborné kvalifikace a splnění předpokladu bezúhonnosti u státních
příslušníků členských států Evropské unie, případně jejich rodinných příslušníků, a státních
4)
příslušníků ostatních států se řídí zvláštními právními předpisy.
----------------------3)
§ 42 odst. 1 písm. c) zákoníku práce.
4)
Např. zákon č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti
státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů
(zákon o uznávání odborné kvalifikace).“.
Dosavadní poznámky pod čarou (počínaje poznámkou pod čarou č. 3) se přeznačí.
2. a) V § 5 odst. 2 se slova „zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále
jen „ministerstvo“), krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí (dále jen „svazek obcí“)
zrušují.
2. b) V § 5 odst. 3 se slova „zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí“
zrušují.
3. V § 6 odst. 1 písm. b) se slovo „nebo“ zrušuje, v písmenu c) se tečka nahrazuje čárkou a
slovem „nebo“ a doplňuje se nové písmeno d), které zní:
„d)
vzděláním podle odstavce 2.“.
4. V § 6 odst. 2 se slovo „vzdělává“ nahrazuje slovy „vykonává přímou pedagogickou
činnost“.
5. V § 7 odst. 1 písm. b) se za slova „základní školy“ vkládají slova „nebo vzděláním
v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na
přípravu učitelů prvního stupně základní školy,“.
6. V § 7 odst. 1 písm. b) se slovo „nebo“ zrušuje, v písmenu c) se tečka nahrazuje čárkou a
slovem „nebo“ a za písmeno c) se doplňuje nové písmeno d), které zní:
„d)
vzděláním podle odstavce 2.“.
7. V § 7 odst. 2 se slovo „vzdělává“ nahrazuje slovem „vykonává přímou pedagogickou
činnost“.
8. V § 7 odst. 2 písm. a) se za slova „speciální pedagogiku“ vkládají slova „pro učitele“.

9. V § 8 odst. 1 písm. d) se slovo „příslušného“ zrušuje, na konci písmena d) se slovo „nebo“
zrušuje, na konci písmena e) se tečka nahrazuje čárkou a slovem „nebo“ a za písmeno e) se
doplňuje nové písmeno f), které zní:
„f)
podle § 12 jen pro výuku cizího jazyka.“.
10. V § 8 odst. 2 písm. a) se za slova „speciální pedagogiku“ vkládají slova „pro učitele“.
11. V § 9 odst. 1 písm. d) se slova „jiné než střední školy“ nahrazují slovy „pro 2. stupeň
základní školy“; na konci písmena c) se slovo „nebo“ zrušuje“, v písmenu d) se tečka
nahrazuje čárkou a slovem „nebo“ a doplňuje se nové písmeno e), které zní:
„e)
podle § 12 jen pro výuku cizího jazyka.“.
12. V § 9 odst. 2 písm. b) se slovo „příslušného“ zrušuje.
13. V § 9 odst. 3 písm. a) se slovo „příslušného“ zrušuje.
14. V § 10 odst. 1 písm. a) se slovo „příslušného“ zrušuje.
15. V § 10 odst. 1 písm. b) se slovo „příslušného“ zrušuje a za slova „oboru vzdělání
konzervatoře,1)“ se doplňují slova „který odpovídá charakteru vyučovaného uměleckého
předmětu“.
16. V § 10 odstavec 2 zní:
„(2) Ředitel základní umělecké školy, střední odborné školy a konzervatoře může
v odůvodněných případech rozhodnout, že upouští od předpokladu splnění odborné
kvalifikace u učitele uměleckého předmětu, který vykonává umělecko-pedagogickou činnost,
6)
pokud je nebo byl výkonným umělcem. Rozhodnutí musí být vydáno písemnou formou.
Tímto rozhodnutím se pro pracovněprávní účely považuje předpoklad odborné kvalifikace
učitele na dané škole za splněný.“.
17. V § 11 odst. 1 a 2 písm. a) se slova „příslušného“ zrušují.
18. V § 11 odstavec 4 zní:
„(4) Ředitel vyšší odborné školy může v odůvodněných případech rozhodnout, že
upouští od předpokladu splnění odborné kvalifikace u učitele uměleckého předmětu, který
vykonává umělecko-pedagogickou činnost, pokud je nebo byl výkonným umělcem.
Rozhodnutí musí být vydáno písemnou formou. Tímto rozhodnutím se pro pracovněprávní
účely považuje předpoklad odborné kvalifikace učitele na dané škole za splněný.“.
19. V § 13 se číslovka „5“ nahrazuje číslovkou „7“.
20. § 14 zní:
„§ 14
Učitel náboženství
Učitel náboženství získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním
získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu
a)
v oblasti teologických věd,

b)
c)

v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů náboženství, nebo
v oblasti pedagogických nebo společenských věd a vysokoškolským vzděláním
získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti
pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů náboženství, nebo vzděláním
v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na
přípravu učitelů náboženství.“.

21. V § 16 odst. 1 písm. a) se slova „uskutečňovaném vysokou školou“ zrušují.
22. V § 16 odst. 2 návětí zní: „Vychovatel, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve
školském výchovném a ubytovacím zařízení nebo v jeho oddělení zřízeném pro děti a žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami, ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo
ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, získává
odbornou kvalifikaci“.
23. V § 18 se slova „příslušného studijního oboru“ zrušují.
24. V § 20 písm. a) se slova „bakalářském“ , „uskutečňovaném vysokou školou“ a „zaměřené
na pedagogické asistenství“ zrušují.
25. V § 21 písm. c) se za slovy „studijním programu“ slovo „příslušné“ zrušuje.
26. V § 21 písm. d) se za slovo „fakult“ vkládají slova „vysokých škol“.
27. § 22 zní:
„§ 22
Společná ustanovení k získávání odborné kvalifikace
(1) Studiem pedagogiky se rozumí vzdělání získané studiem v akreditovaném
vzdělávacím programu v oblasti pedagogických věd uskutečňovaném zařízením dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků
a)
pro učitele odborných předmětů střední školy, pro učitele praktického vyučování a
odborné praxe vyšší odborné školy, pro učitele uměleckých odborných předmětů v
základní umělecké škole, střední odborné škole a konzervatoři a pro učitele jazykové
školy s právem státní jazykové zkoušky a rozsahu nejméně 120 hodin s obsahovým
zaměřením na pedagogiku, psychologii a didaktiku,
b)
pro vychovatele, pedagoga volného času a asistenta pedagoga v rozsahu nejméně 80
hodin s obsahovým zaměřením na pedagogiku a psychologii.
(2) Předpokladem odborné kvalifikace učitelů vykonávajících přímou pedagogickou
činnost s dětmi, žáky a studenty, kteří nemohou vnímat řeč sluchem, je také prokázaná
znalost znakové řeči.“.
28. V § 23 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:
„(4) Přímou pedagogickou činností nad stanovený rozsah je i přímá pedagogická
činnost při zastupování nepřítomného pedagogického pracovníka.“.

29.V § 24 odstavec 1 zní:
„(1) Pedagogičtí pracovníci mají po dobu výkonu své pedagogické činnosti povinnost
dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci.“.
30. V § 24 odst. 2 se slovo „rozšiřují“ nahrazuje slovem „zvyšují“ a na konci odstavce se
doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 10) zní: „Zvýšením kvalifikace se podle
zvláštního právního předpisu10) rozumí též její získání nebo rozšíření.
-----------------------------10)
§142b odst.1 zákoníku práce.“.
31. V § 24 odstavce 5 a 6 znějí:
„(5) Dokladem o absolvování dalšího vzdělávání podle odstavce 4 písm. a) je
osvědčení vydané vzdělávací institucí, která další vzdělávání pořádala. Stejnopis osvědčení
zasílá vzdělávací instituce ministerstvu.
(6) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem druhy a podmínky dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení.“.
32. V § 25 odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. x) zní:
„(7) Při kontrole činnosti akreditovaných vzdělávacích institucí postupuje
ministerstvo podle zvláštního právního předpisu.x)
------------------------x)
Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.“.
33. V § 29 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou xx)
zní:
„(4) Výkon činností podle odstavce 3 zakládá nárok na postup do vyšší platové třídy
nebo specializační příplatek za vedení podle zvláštního právního předpisu.xx)
-------------------------xx)
Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a
v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.“.
34. § 35 zní:
„§ 35
Služební poměry pedagogických pracovníků škol zřizovaných Ministerstvem vnitra,
Ministerstvem obrany a Ministerstvem spravedlnosti se řídí zvláštními právními předpisy.13)
Na pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zřizovaných Ministerstvem vnitra se
ustanovení § 5, § 9 odst. 2, 3 a 5, § 11, § 24 a 29 vztahují přiměřeně.“.
35. Za § 36 se vkládá nový § 37, který zní:
„§ 37
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické
způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců.“.
Dosavadní § 37 až 41 se označují jako § 38 až 42.

36. V dosavadním § 37 (část druhá – změna zákoníku práce) dosavadním bodu 4 se
v odstavci 2 první větě číslovka „6“ nahrazuje číslovkou „12“, druhé větě se slova „každé
dva měsíce“ nahrazují slovy „každý měsíc“ a slovo „šestina“ se nahrazuje slovem
„dvanáctina“.
37. V dosavadním § 40 (část čtvrtá – změna zákona č. 143/1992 Sb.) bod 1 zní:
„1. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně poznámek pod čarou č. 8a) a 8b) zní:
„ § 8a
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah
8a)

8a)

Pedagogickému pracovníkovi přísluší za hodinu přímé pedagogické činnosti,
kterou vykonává nad rozsah hodin stanovený ředitelem školy nebo ředitelem zařízení sociální
8b)
péče podle zvláštního právního předpisu
příplatek ve výši dvojnásobku průměrného
hodinového výdělku.
----------------------------------

8a)
8b)

§ 2 zákona č. …/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a
míra vyučovací povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve
školství, ve znění nařízení vlády č. 153/1999 Sb. a nařízení vlády č. 400/2002 Sb.“.

38. V dosavadním § 40 bod 3 zní:
„3. V § 23 odst. 1 písmeno g) zní:
„g)
vláda stanoví nařízením
pracovníků,“.“.

míru

přímé

pedagogické

činnosti

pedagogických

39. Dosavadní § 41 zní:
„§ 41
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.“.

II. p o v ě ř u j e

předsedu výboru posl. W. Bartoše, aby toto usnesení předložil
předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu;

III. z m o c ň u j e

zpravodaje výboru posl. W. Bartoše, aby ve schůzi Poslanecké
sněmovny podal jako zpravodaj zprávu o výsledcích
projednávání tohoto návrhu ve schůzi výboru pro vědu, vzdělání,
kulturu, mládež a tělovýchovu.

IV. z m o c ň u j e

zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem
Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně
technické úpravy.

Walter Bartoš v. r.
zpravodaj

Vladimír Koníček v. r.
ověřovatel
výboru pro vědu, vzdělání,
kulturu, mládež a tělovýchovu

Walter Bartoš v. r.
předseda
výboru pro vědu, vzdělání,
kulturu, mládež a tělovýchovu

