13. týden roku 2018
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 26.03.2018 do
02.04.2018

pondělí 26.03.2018 10:00 - 15:00
Jednací sál (VP-A)
Seminář „Zemědělské školství – Budoucnost – Výzvy - Řešení“
pořádá/spolupořádá: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

V pondělí spolupořádal Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR s Zemědělským svazem
ČR konferenci na téma: „Zemědělské školství – budoucnost – výzvy - řešení“. Gestorem akce za výbor byl
senátor K. Kratochvíle, předseda Podvýboru pro zemědělství a člen výboru. Mezi hosty, kteří na konferenci
vystoupili, byl: Ing. M. Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR; Ing. P. Sekáč, nám. ministra zemědělství ČR;
Ing. Bc. Petr Bannert, Ph.D., ředitel odboru středního a vyššího vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT ČR;
Ing. J. Fialová, radní pro oblast školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina; Ing. E. Novotná, ředitelka Agroškoly,
soukromé střední zemědělské školy, s. r. o. a Ing. St. Valášek, ředitel Střední zemědělské školy a vyšší
odborné školy Chrudim. Cílem konference bylo upozornit na klesající zájem o zemědělské obory a hledat
řešení tohoto stavu.

úterý 27.03.2018 09:00 - 09:30
Jičínský salonek (VP-A)
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch oficiálně přijímá 1. náměstka ministra zahraničních věcí
a mezinárodního obchodu Keňské republiky pana Macharia Kamau.

úterý 27.03.2018 10:00 - 11:45
Místnost č. 352 (VP-C)
16. schůze Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

úterý 27.03.2018 11:00
Pracovna mpř. Senátu M. Horské (VP-A)
1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR M. Horská oficiálně přijímá mimořádného a
zplnomocněného velvyslance Arménské republiky v ČR J.E. pana Tigrana Seiraniana.

úterý 27.03.2018 11:00
Přijímací salonek (VP-A)
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádnou a zplnomocněnou
velvyslankyni Švédska v ČR J.E. paní Annu Viktorii Li.

úterý 27.03.2018 13:00 - 15:00
Frýdlantský salonek (VP-A)
Kulatý stůl "Stravování v lesních školkách"
pořádá/spolupořádá: 1.místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horská

V úterý uspořádala 1. místopředsedkyně Senátu M. Horská kulatý stůl na téma „Stravování v lesních
školkách“. Zástupci Asociace lesních školek diskutovali s Hlavní hygieničkou Eva Gottwaldovou, se zástupci
MŠMT a České školní inspekce o možnostech zajištění stravování v lesních školkách, která nebudou v rozporu
s hygienickými požadavky a zároveň budou v reálných možnostech pro lesní školky

Stránka 1/3

13. týden roku 2018
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 26.03.2018 do
02.04.2018

úterý 27.03.2018 15:30 - 20:00
Audienční síň (VP-C), Hlavní sál (VP-C), Rytířská síň (VP-C), Mytologická chodba (VP-C)
Konference "ROLE SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH V EVROPSKÉ BEZPEČNOSTNÍ ARCHITEKTUŘE 100 LET POTÉ"
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

V Senátu se uskutečnila konference o roli Spojených států v dnešní evropské bezpečnosti. Zúčastnil se jí třetí
nejvyšší ústavní činitel USA, předseda Sněmovny reprezentantů Paul Ryan. Konferenci zahájil předseda
Senátu M. Štěch a velvyslanec USA v ČR Stephen B. King. Program byl zaměřen na politickou a bezpečnostní
úroveň vztahů mezi EU a USA. Konferenci pořádala Asociace pro mezinárodní otázky ve spolupráci s
Velvyslanectvím USA v ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR pod záštitou předsedy Senátu M. Štěcha a
ministra zahraničí M. Stropnického.

úterý 27.03.2018 17:00 - 17:30
Předsálí Jednacího sálu (VP-A)
Vernisáž výstavy "U nás na západě"
pořádá/spolupořádá: senátor Mgr. Miroslav Nenutil

středa 28.03.2018 09:00 - 13:00
Jednací sál (VP-A), Jičínský salonek (VP-A)
Veřejné slyšení ve věci petice č. 11/17 "Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí"
pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Dne 28. března 2018 Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice pořádal veřejné slyšení k petici
„NE ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí!“, kterou podpořilo 11 415 osob. VSV řídil sen. J. Čunek. Petenti
odmítají těžbu štěrkopísku v lokalitě Uherský Ostroh – Moravský Písek, neboť mají obavy ze znehodnocení
zdroje pitné vody. Se svými příspěvky vystoupila sen. A. Hubáčková, v jejímž senátním obvodu se lokalita
nachází, a která se problematikou dlouhodobě zabývá, a sen. J. Seitlová jako zpravodajka Výboru pro územní
rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Dále se svými stanovisky vystoupili poslanec R. Holomčík, zástupci
MŽp ČR, MMR ČR, MPO ČR, Jihomoravského a Zlínského kraje, Českého báňského úřadu, Vodovody a
kanalizace Hodonín, a. s., Progeo, s. r. o., Geotest, a. s., České asociace hydrogeologů, z.s. VSV se zúčastnili
někteří podporovatelé petice, kteří projevili velký zájem se zapojit do diskuze.

středa 28.03.2018 09:30 - 13:30
Frýdlantský salonek (VP-A)
14. schůze Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
pořádá/spolupořádá: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

středa 28.03.2018 15:00 - 18:00
Hlavní sál (VP-C), Rytířská síň (VP-C)
Slavnostní předání medailí MŠMT ČR ke Dni učitelů
pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Dne 28. března 2018 Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice pořádal slavnostní udílení
Medailí MŠMT ke Dni Učitelů. Slavnostní akt zahájil předseda výboru senátor Z. Papoušek. Medaile MŠMT
předal vynikajícím pedagogům ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga. Medaile MŠMT je
oceněním významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího
působení v resortu školství nebo mimořádně záslužného činu při zlepšování podmínek ve školství. Kandidáty
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na Medaili může navrhnout ředitel školy, učitel, žák, rodič, obec nebo kraj. Medaile se uděluje od roku 1992 a
uděluje se ve dvou stupních – 1. a 2. stupně. Medailí prvního stupně letos bylo rozdáno 16 a Medaili druhého
stupně 24. Medaile je nejvyšším resortním oceněním.

čtvrtek 29.03.2018 09:30 - 12:00
Zelený salonek (KP)
9. schůze Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova

čtvrtek 29.03.2018 12:00 - 16:00
Frýdlantský salonek (VP-A), Jičínský salonek (VP-A)
Seminář "Obnovitelná energie v ČR - příležitosti a výzvy"
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova
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