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výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

Zápis

8. schůze
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu,
konaná dne 23. února 2011 od 11.00 hod. v místnosti č. 106/1. patro
v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu,
Sněmovní 4, Praha 1

Únor

-2 -

Z jednání výboru omluveni:
- posl. Boháč, posl. Wenigerová, posl. Ohlídal, posl. Levá, posl. Bém, posl.Bartoš, posl. Rykala,
posl. Kostřica, posl. Grebeníček, posl. Drastichová
Jednání řídila předsedkyně posl. Putnová
Přítomni dle prezenční listiny
Hlasování probíhá hlasovacím zařízením, posl. Petráň hlasuje aklamací
11.00 hod
bod 1. - Sdělení předsedkyně
- vzhledem k tomu, že z programu jednání proti původní schválené pozvánce vypadly některé body,
bylo hlasováno o jejich vypuštění - o novém programu - 1. hlas. - 11(všichni) pro
- byla podána informace o dopisech na ministra školství, mládeže a tělovýchovy J. Dobeše
a jeho odpovědi na ně, jsou součástí tohoto zápisu
- poslanci byli upozorněni na kolovadlo, ve kterém jsou výše uvedené dopisy a dopis posl.
Borise Šťastného a předsedkyně Miroslavy Němcové
- podána informace o mentoringu v praxi - zpráva je součástí zápisu
11.30 hod.
bod 2. Informace iniciativy "Věda žije!"
za iniciativu "Věda žije!" vystoupili pánové Zdeněk Kameník, Martin Krummholz a Marek
Piliarik, slide z jejich vystoupení jsou v příloze tohoto zápisu
rozprava:
- posl. Putnová - potřebujeme jednotný systém řízení vědy a výzkumu, rovněž i není vyřešené
vlastnické právu při výsledcích výzkumu, u technopolisu se jedná pouze o dílčí výsledky, jednotná
vědní politika ČR dlouhodobě chybí
- posl. Jandák - vědou se zabývá velké množství institucí, doporučil, aby s touto prezentací bylo
seznámeno i MŠMT - s tím vyslovili souhlas i posl. Petráň a posl. Semelová, která chtěla znát názor
na reformu VŠ, kdy budou vysoké školy rozděleny na ty, které mají výzkum a na ty ostatní - podle
jejího názoru vysoká škola bez výzkumu není vysoká škola

-3 - posl. Putnová - nesouhlasila s názorem na malou mobilitu, mobilita je velmi dobrá již nyní
oboustranně
bod 3. různé
- přijato usnesení č. 38 k heraldice a vexilologii - 2. hlas. 11(+ posl. Petráň),1
- posl. Hanáková pozvala výbor na výjezdní zasedání do Vizovic, výbor souhlasí, ale je třeba
dohodnou zda-li bude oběma stranám vyhovovat termín 13. a 14. dubna nebo termín podzimní
bod 4. schválení termínu a programu příští schůze
- přijato usnesení č. 37 - výbor pověřuje svou předsedkyni posl. Annu Putnovou, aby svolala
jednání výboru první výborovou středu od 10.00 hod. a do programu jednání zařadila body,
které budou výboru do této doby přikázány na jednání Poslanecké sněmovny a ty, které
vyplynou z aktuální situace - 3. hlas. 12(všichni) pro
z rozpravy, které se účastnili posl. Jandák, posl. Filipi a posl. Semelová vyplynulo, že
v pozvánce budou body:
- Informace ministra kultury Jiřího Bessera
- Výroční zpráva České školní inspekce za rok 2009/2010
odůvodní: zástupce ČŠI
zpravodajka: posl. D. Navrátilová
- Informace ministra školství, mládeže a tělovýchovy Josefa Dobeše ve věci čtvrtletního čerpání
finančních prostředků z evropských strukturálních fondů, zapracování připomínek ke státní
maturitě, regionálního školství a další informace, které vyplynou z aktuální situace
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