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. Události za měsíc ÚNOR 

Konference k dvacátému výročí vyššího 
odborného vzdělávání "Odbornost pro praxi" 
AVOŠ a UZS ČR pořádají dne 12. 4. 2016 v hotelu Olšanka v Praze odbornou 
konferenci k dvacátému výročí vyššího odborného vzdělávání „Odbornost pro 
praxi“ pod záštitou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové a 

Ministerstva práce a sociálních věcí. 
Cílem konference je diskutovat o postavení vyšších odborných škol ve školském 
systému, představit úlohu VOŠ z pohledu zaměstnavatelů, věnovat se uplatnitelnosti 
absolventů VOŠ na trhu práce a hovořit o zkušenostech z práce s absolventy VOŠ v 
praxi. 
Přihlašování je spuštěno na webových stránkách UZS ČR www.uzs-konference.cz, kde 
taktéž naleznete předběžný program. 
 

Aktivity UZS ČR v oblasti rovnosti žen a mužů 
UZS ČR se rozhodla provést ve spolupráci s Výzkumným ústavem práce a sociálních 
věcí analýzu genderové problematiky v oblasti veřejných služeb a vypracovat soubor 
doporučení ke změnám potřebným pro úspěšnější implementaci principů genderové 
rovnosti v této specifické oblasti služeb, které tvoří většinu členské základny UZS ČR. 
Zároveň vytvoří systém podpory zaměstnavatelů z oblasti veřejných služeb v zavádění 
opatření a organizační kultury podporujících rovné příležitosti a slaďování rodinného a 
pracovního života. Tato aktivita bude realizována v letošním roce a příštím roce. Bližší 
informace jsou k dispozici zde. 
 

O částečné pracovní úvazky mají Češi velký 
zájem, firmy je ale příliš nenabízejí 
Práce na zkrácený úvazek může být vítanou pomocí pro rodiče malých dětí nebo lidí, 
kteří se starají o handicapované. Díky tomu, že v zaměstnání nemusejí být celých osm 
hodin, lépe skloubí práci s nutnou péčí. Odkaz na článek na stránkách Českého 
rozhlasu je k dispozici zde. 
 

Stanovisko UZS k návrhu změny zákona o 
poskytování služby péče o dítě v dětské 
skupině 
UZS ČR vydala stanovisko k návrhu poslankyň Marty Semelové, Aleny Nohavové a 
Hany Aulické Jírovcové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o 
poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. UZS 
ČR s návrhem zásadně nesouhlasí, resp. nesouhlasí s omezením věku dítěte, do 
kterého může navštěvovat dětskou skupinu, na pět let. Stanovisko naleznete zde, 
 

Vybraná jednání prezidenta 
Dne 2. 2. 2016 prezident Unie se zúčastnil Dohodovacího řízení o hodnotách bodu, 
výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezeních pro rok 2017. 
Dne 8. 2. 2016 se prezident Unie zúčastnil jednání stálá pracovní komise pro tvorbu 
personálních standardů a kvalifikací v sociálních službách při MPSV. 
Seznam aktivit je k dispozici zde. 

  

  

 

Připomínkovaná legislativa 
 

 
UZS ČR zpracovala v měsíci únoru 
připomínky k normám, které naleznete 
zde. 
Od 1. 1. 2016 bude veškerá legislativa 
k připomínkování odesílána z UZS ČR 
z emailu legislativa@uzs.cz.  

 

 
 

Valná hromada UZS ČR 
 

 
Dne 30. 11. 2015 se uskutečnilo 
jednání představenstva UZS ČR, které 
stanovilo termín Valné hromady UZS 
ČR na 28. 4. 2016 od 10:00 v Paláci 
Charitas v Praze. 

 

 
 

Rada hospodářské a sociální 
dohody 
 

 
V měsíci únoru se uskutečnilo dne: 

 1. 2. 2016 jednání Rady 
hospodářské a sociální 
dohody, 

 19. 2. 2016 jednání PT RHSD 
pro bezpečnost práce, 

 23. 2. 2016 jednání PT RHSD 
pro vzdělávání a lidské zdroje, 

 25. 2. 2016 jednání PT RHSD 
pro zdravotnictví, 

 26. 2. 2016 jednání PT RHSD 
pro hospodářskou politiku, 

 26. 2. 2016 jednání PT RHSD 
pro kulturní otázky. 
 

 
 

Nadační fond pro taneční kariéru  

Nový nadační fond bude pomáhat 
výkonným umělcům z oblasti performing 
arts nastartovat druhou kariéru.  
Základní informace naleznete zde, 
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