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Parlament České republiky 

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 
2021 

8. volební období 

 

POZVÁNKA   

 
na 51. schůzi  

výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, 
 

která se koná dne 31. března 2021 od 9.00 hod. v místnosti A 106 
 1. patro v budově A Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, 118 26 Praha  

 

 

Jednání bude prezenčně přístupno pouze členům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 

hostům uvedeným na pozvánce a vybraným pracovníkům Kanceláře Poslanecké sněmovny  

 

Hostům uvedeným na pozvánce, poslankyním a poslancům bude jednání zpřístupněno 

prostřednictvím dálkového přístupu (link bude zaslán e-mailem) 

 

Jednání bude živě přenášeno prostřednictvím kanálu STREAM 2 

(odkaz na vysílání lze nalézt na stránkách www.psp.cz v sekci Jednání a Dokumenty) 

 

 

Návrh programu: 

 

9:00 hodin 

1.  Sdělení předsedy  

 

2  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů 

České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní 

tisk 702) - přerušeno po ukončení obecné rozpravy 

  odůvodní: zástupce Ministerstva vnitra ČR 

zpravodaj: posl. Ivo Pojezný 

 

9:40 hodin 

3. Informace ředitele ÚZIS Ladislava Duška o vývoji epidemie COVID-19 ve školách a 

školských zařízeních - u dětí, pedagogů a zaměstnanců škol    

informaci podá: ředitel Ladislav Dušek, ÚZIS 

zpravodajka: posl. Kateřina Valachová 

další hosté: - zástupci MŠMT  

 - zástupci Ministerstva zdravotnictví 
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10.30 hodin 

4. Aktuální informace zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva 

zdravotnictví k mimořádným opatřením ve vzdělávání v důsledku COVID-19 

informaci poskytnou: - zástupci MŠMT 

    - zástupci Ministerstva zdravotnictví 

zpravodajka: posl. Kateřina Valachová   

 

5.        Stanovisko vlády ČR k průběhu ukončování školního roku 2020/2021 maturitní a 

 závěrečnou zkouškou  

     informaci podá: ministr školství Robert Plaga  

     zpravodaj: posl. Karel Rais  

 

12.00 až 13.00 polední pauza 

 

 

13.00 hodin  

6.        Národní plán na dorovnání výpadků vzdělávání v důsledku COVID-19  

     informaci podá: zástupce MŠMT 

     Zpravodajka: posl. Kateřina Valachová  

 

13:45 hodin      

7.  Různé 

 

8. Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru 

 

 

 

 

Pozn: Dojde-li k projednání a přikázání sněmovních tisků výboru v 1. čtení Poslaneckou 

sněmovnou, popř. bude-li nutno zařadit body, které vyplynou z aktuální situace, budou 

zařazeny do programu schůze před bod Různé v 13:45.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karel Rais, v. r. 

místopředseda výboru  

pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu 

 

 

 

V Praze dne 24. března 2021 


