
 
 

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY 
POSLANECKÁ SNĚMOVNA 

2023 

 

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ 
 

pořádaný pod záštitou  
1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Ing. Věry Kovářové  

a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

 
„Jak se v Česku staví školy a co zlepšit 

aneb Chceme jurty, nebo moderní školy pro 21. století?“ 
  

který se uskuteční ve čtvrtek dne 2. března 2023 od 10:00 hodin 
 

v budově Poslanecké sněmovny – místnost č. A 108 (sál Státních aktů),  
Sněmovní 4, 118 26 Praha 1 

 

Program: 

09:30 - 10:00 Prezence   

10:00 - 10:10  
Ing. Věra Kovářová,  
1. místopředsedkyně PSP ČR 

Zahájení semináře a úvodní slovo na dané téma 
včetně shrnutí hlavních problémů, např. kapacity  
a financování škol 

10:10 - 10:20  
Mgr. Milan Vácha, Středočeský kraj,  
radní pro oblast vzdělání a sportu 

Příklad z terénu jednoho z českých krajů: 
demografická situace ve středočeském prstenci 
kolem Prahy a s tím související kapacitní problémy 
škol; jak může kraj tyto problémy pomoci řešit, byť 
není zřizovatelem základních škol; jak by mohl  
z pohledu kraje pomoci stát 

10:20 - 10:30 
Ing. Josef Řehák, starosta Louňovic a předseda 
dobrovolného svazku obcí LOŠBATES 

Pět let boje za novou školu z pohledu malých obcí  
+ místní demografie + financování + jaké změny by 
pomohly na úrovni státu 

10:30 - 10:40 
Ing. Milan Oleríny, projektový manažer se 
zkušeností s výstavbou 13 škol 

Projekčně stavební pohled: největší překážky  
a problémy při stavbách škol; dobrá praxe versus 
špatná praxe 

10:40 - 10:50 Mgr. Anna Chvojková, starostka Chýně 
Naše zkušenosti z výstavby školy: 5 hlavních poučení; 
názor na financování včetně úvěrů obcí 

10:50 - 11:00 
Mgr. Martina Běťáková, náměstkyně ministra 
školství 

Pohledem ministerstva školství: jaké školy chceme  
v Česku stavět a jak je financovat 



11:00 - 11:10 
Ing. Petr Valdman, ředitel Státního fondu 
životního prostředí ČR 

Stavba škol jako pasivních budov a příslušné dotace 
napomáhající financování nových škol v obcích 

11:10 - 11:20 
PhDr. Václav Trojan, Ph.D., Ředitelská 
akademie, odborník na vzdělávání 

Jak naplnit schránu nových škol kvalitním vzdělávacím 
obsahem; jak "velkorysé" by měly být prostory 
nových škol ze vzdělávacího pohledu; jaké školy 
chceme v regionech 

11:20 - 11:30 
Ing. arch. Ondřej Laciga, odborník se zkušeností 
s architektonickými projekty českých  
i německých škol 

Pohledem architekta: nové školy v Česku; dobrá 
praxe versus špatná praxe; jaké školy by tu měly 
vznikat v 21. století – jak návrhy budov přizpůsobit 
požadavkům na moderní vzdělávání 

11:30 - 11:40 
Ondřej Šebek, předseda Národní sportovní 
agentury 

Sportoviště jako nedílná součást školních areálů, 
hledání možností financování a efektivnější 
spolupráce s NSA 

11:40 - 12:00 coffee break   

12:00 - 13:00 DISKUSNÍ KULATÝ STŮL + OTÁZKY Z PUBLIKA  

 
 

 
Změna programu vyhrazena. 
 
On-line přenos je k dispozici na následujícím odkazu: https://pspcz.webex.com/pspcz-
en/j.php?MTID=m25a52e905da558433210b8d207ea2eac 
 
Dotazy do diskuze je možné posílat předem i v průběhu semináře na adresu horakovam@psp.cz 
 
Registrace účastníků do pondělí 27. února 2023 na adrese: horakovam@psp.cz 

   
 
 
 
 
 

Ing. Věra Kovářová, v. r.   
1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny 
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