6. týden roku 2018
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 05.02.2018 do
12.02.2018

úterý 06.02.2018 09:00 - 13:00
Černínský salonek (KP)
Zasedání Spolku pro obnovu venkova ČR
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova

úterý 06.02.2018 10:00 - 11:00
Přijímací salonek (VP-A)
Předávání osvědčení o zvolení senátorovi Janu Sobotkovi a výsledků volby prezidenta
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

úterý 06.02.2018 10:00 - 13:00
Zaháňský salonek (VP-C)
11. schůze Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku
pořádá/spolupořádá: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku

úterý 06.02.2018 10:00 - 13:00
Jednací sál (VP-A), Jičínský salonek (VP-A)
Veřejné slyšení VVVK "Dvouleté děti nepatří do školky, ale do náruče mámy"
pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Dne 6. 2. 2018 uspořádal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice veřejné slyšení na téma
„Dvouleté děti nepatří do školky, ale do náruče mámy“. Akci zahájil a moderoval senátor J. Růžička,
místopředseda výboru. Mezi řečníky vystoupili vysokoškolský pedagog PhDr. Marek Herman, speciální
pedagog Mgr. Jiří Halda, ředitelky a učitelky mateřských škol či zástupci zřizovatelů a zaměstnavatelských
svazů. Celým veřejným slyšením se nesla vlna kritiky a nesouhlasu s novelou školského zákona č. 178/2016
Sb., který s účinností od roku 2020 nařizuje mateřským školkám přijímat povinně dvouleté děti do svých tříd.
Mateřské školy a jejich zřizovatelé na tento krok ovšem nejsou připraveni personálně ani kapacitně.
Psychologové navíc poukazují na to, že dvouletým dětem chybí emoční vyspělost a jejich předčasné zařazení
do vzdělávacího centra může mít dopady na jejich další rozvoj. Během veřejného slyšení se také diskutovala
nutnost řešení pro matky samoživitelky nebo rodiče, kteří se musí z existenčních důvodů vrátit dřív do práce.
Představeny byly možnosti využití tzv. dětských skupin, samostatných tříd v mateřských školách pouze pro
dvouleté děti či možnost mikrojeslí, pilotního projektu, který spustilo v roce 2016 MPSV. Diskutovalo se také o
možnosti práce z domova a na zkrácené úvazky tam, kde je to možné. Výsledkem slyšení je iniciace a
spolupráce na změně školského zákona a zároveň vytvoření vhodných podmínek pro ty rodiče, kteří své děti
do zařízení umístit potřebují.

úterý 06.02.2018 13:00
Přijímací salonek (VP-A)
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá chargé d’affaires a.i. Syrské arabské republiky v
ČR pana Bashara Akbika.

úterý 06.02.2018 13:00 - 13:30
Frýdlantský salonek (VP-A)
Tiskový briefing na téma "Dvouleté děti nepatří do školky, ale do náruče mámy"
pořádá/spolupořádá: senátor Mgr. Jiří Růžička
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úterý 06.02.2018 13:30 - 17:00
Jičínský salonek (VP-A)
Jednání Senátorského klubu ODS
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub Občanské demokratické strany

úterý 06.02.2018 15:00 - 16:00
Valdštejnova pracovna (VP-C)
6. schůze Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky

úterý 06.02.2018 16:00 - 18:00
Zaháňský salonek (VP-C)
Organizační výbor
pořádá/spolupořádá: Organizační výbor

úterý 06.02.2018 17:00 - 18:45
Chodba místopředsedů (VP-A)
Vernisáž výstavy "Nejen Moravské Toskánsko"
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

středa 07.02.2018
7.2.-8.2.2018, Maďarsko Místopředseda VHZD P. Štohl se zúčastní setkání předsedů
hospodářských výborů parlamentů zemí V4 v rámci předsednictví Maďarska ve V4.

středa 07.02.2018
7.2.-9.2.2018, Francie, Paříž Předseda VZSP P. Koliba se zúčastní společného zasedání
Parlamentní globální sítě OECD a Parlamentního shromáždění NATO na pozvání velvyslance při
OECD P. Gandaloviče.

čtvrtek 08.02.2018
8.2.-14.2.2018, Korejská republika Předseda Senátu M. Štěch se zúčastní XXIII. zimních
olympijských her v Pchjongčchangu na pozvání předsedy Českého olympijského výboru.

pátek 09.02.2018 10:30 - 11:30
Frýdlantský salonek (VP-A)
Místopředseda Senátu PČR I. Bárek spolu se členem Ústavně-právního výboru Senátu PČR J.
Dienstbierem oficiálně přijímá předsedu Ústavního soudu Arménské republiky pana Gagika
Harutyunyana.
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