
 
 

Pozvánka 
 

na veřejné slyšení  
 

„Dvouleté děti nepatří do školky,  

ale do náruče mámy“, 

které pořádá Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice  

 
dne 6. února 2018 od 10:00 hodin 

v Jednacím sále Valdštejnského paláce „A“ 
 
 

 

10:00 - 10:05 hod. 

Zahájení 
senátor Jiří Růžička, místopředseda výboru 

 

10:05 – 10:15 hod. 

„Patří dvouleté děti do školky nebo do náruče mámy?“ 

Mgr. Jaroslav Faltýn, ředitel Odboru předškolního, základního, základního  

uměleckého a speciálního vzdělávání MŠMT 

 

10:15 – 10:20 hod 

„Na děti se přece nemůžeme dívat očima excelové tabulky“ 

PhDr. Marek Herman, vysokoškolský pedagog 

 

10:20 – 10:25 hod. 

„Předčasné zaškolení do MŠ je jako utrhnout nezralé jablko a doufat,  

že bude sladké…“ 

Mgr. Jiří Halda, speciální pedagog 

 

10:25 – 10:30 hod. 

„Nároková místa pro dvouleté děti v MŠ očima zřizovatele“ 

Milan Vácha, starosta obce Psáry a člen školské komise Svazu měst a obcí 

 

10:30 – 10:35 hod. 

“Mateřská škola není synonymem pro slovo máma“ 

Mgr. Kateřina Zlámalová, učitelka MŠ Stařec 

 



 

 

 

 

 

 

10:35 – 10:40 hod. 

 „Všem dětem je nejlépe u maminky aneb jak zasejeme, tak sklidíme“ 

Martina Drbohlavová, ředitelka MŠ Hřibská Praha 

 

10:40 – 10:45 hod. 

„Pracovní a soukromý život z pohledu zaměstnavatele“ 

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR 

 

10:45 – 11:05 hod. 

Přestávka 

 

11:05 – 12:50 hod.  

Diskuze 

 
12:50 – 13:00 hod. 

Shrnutí a závěrečné slovo 
senátor Jiří Růžička, místopředseda výboru 

 

 
Průběh veřejného slyšení moderuje: senátor Jiří Růžička, místopředseda výboru.  

 
 

 
 

Zdeněk Papoušek v. r. 
předseda výboru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svou účast, prosím, potvrďte do 2. února 2018 

 na tel. č. 733 343 796 nebo e-mailové adrese travnickovav@senat.cz 

 

 

Prezence účastníků od 9:00 hod. ve Valdštejnském paláci, recepce „A“.  

Průkaz totožnosti nutný. 

 

Předpokládané ukončení je do 13:00 hodin. 

 
Vystoupení účastníků jsou chráněna autorskými právy.  

Účastníci veřejného slyšení souhlasí se zveřejněním svých vystoupení  

na webových stránkách Senátu PČR a dávají souhlas s dalším šířením.  
Akce bude přenášena živě na webových stránkách Senátu a audiovizuální záznam z této akce  

může být za účelem informování veřejnosti časově neomezeně zveřejněn na internetu. 

 

mailto:travnickovav@senat.cz

