
 

 

 

 
Pro potřeby Českého modelu amerického kongresu 2017 Jakub Tabášek. 

© 2017 Centrum politických studií, z. s. | www.americkykongres.cz | info@americkykongres.cz 

 

H. R. 5003 Výbor pro školství a práci 

Český model amerického kongresu 2017 
zahájen a konán v městě Plzeň v neděli, 

 desátého září roku dvoutisícího sedmnáctého 

ZÁKON 

o vzdělávacím systému pro 21. století 

Senát a Sněmovna reprezentantů Spojených států amerických se v Kongresu usnesly na tomto 

zákonu: 

Hlava I – Úvodní ustanovení 1 

Par. 101. Předchozí legislativa. 2 

Tento zákon staví na předchozí práci Kongresu Spojených států amerických v oblasti 3 

vzdělávání. 4 

Hlava II – Standardy Common Core 5 

Par. 201. Revize standardů Common Core. 6 

Federální Ministerstvo školství provede ve spolupráci s úřady jednotlivých států Unie 7 

zevrubnou revizi standardů Common Core a na jejím základě vypracuje pro Kongres USA 8 

důkladnou zprávu, v níž nastíní možná zdokonalení těchto standardů. 9 

Par. 202. Pracovní skupina. 10 

Federální Ministerstvo školství vytvoří speciální pracovní skupinu, jejímž úkolem bude 11 

vypracování podobných standardů, jaké již byly vypracovány pro matematiku a anglický jazyk, 12 

také pro zbylé humanitní a přírodní vědy. 13 

Hlava III – Pravidla pro financování 14 

Par. 301. Podmíněnost federálních grantů. 15 

Jakékoli federální granty, jež budou Federálním Ministerstvem školství jednotlivým státům v 16 

oblasti vzdělávání poskytovány, budou podmíněny implementací standardů Common Core 17 

v souladu s Par. 201.  18 
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Par. 302. Alternativní standardy. 19 

(1) Jednotlivé státy a jejich vzdělávací zařízení budou moci zažádat o federální granty i v 20 

případě, že se nerozhodnou pro implementaci standardů Common Core. Poskytnutí těchto 21 

grantů bude ale podmíněno kvalitou alternativních standardů, za jejichž vytvoření a 22 

zavedení budou zodpovědné úřady jednotlivých států.  23 

(2) Kvalita těchto alternativních standardů bude minimálně srovnatelná s kvalitou standardů 24 

Common Core. 25 

(3) Poskytnutí grantů Federálního Ministerstva školství bude předcházet nezávislé posouzení 26 

alternativních standardů speciální pracovní skupinou dle Hlavy II.     27 

Hlava IV – Testování studentů 28 

Par. 401. Testování studentů. 29 

(1) Testování znalostí studentů stanovených standardy Common Core bude probíhat s 30 

pravidelnou frekvencí, nejméně jednou za akademický rok, nejvíce však dvakrát za 31 

akademický rok. 32 

(2) Studenti a jejich rodiče obdrží nejpozději do jednoho měsíce od absolvování testů detailní 33 

rozbor výsledků. 34 

Par. 402. Přijímací řízení na vzdělávací zařízení. 35 

Veřejně financované univerzity a jiné instituce vyššího vzdělávání zakomponují výsledky testů 36 

Common Core do evaluace uchazečů o studium.  37 

Hlava V – Závěrečné ustanovení 38 

Par. 501. Analýza úspěšnosti. 39 

Federální Ministerstvo školství nejpozději po pěti letech od vstoupení tohoto zákona v platnost 40 

provede ve spolupráci s úřady jednotlivých států analýzu úspěšnosti a přínosnosti programu. 41 

Součástí této analýzy bude i zpráva obsahující návrhy na případná zkvalitnění standardů a 42 

testování. 43 

Par. 502. Účinnost. 44 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2023. 45 


