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Pozvánka Pospolu 

REGIONÁLNÍ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ ŠKOL A FIREM 

 

Partnerství projektu Pospolu Vás zve na regionální setkání zástupců škol a firem. 

Hlavními tématy bude seznámení s návrhy opatření na podporu spolupráce škol a firem, 

výměna zkušeností, prezentace aktivit partnerství realizovaných v rámci projektu 

Pospolu. 

 

Pořádané setkání je součástí roku průmyslu 

a technického vzdělávání. 

 
 
Datum konání:  4. června 2015 

Čas:   8:00 – 15:30 hod. 

Místo konání: Společenské centrum – Kino 70, Komenského 70, Dobruška 
GPS: 50° 17′ 25.646″N  16° 9′ 34.694″E 
http://kino.mestodobruska.cz/ 

Program: 

  8:00 –   8:30  Prezentace účastníků 

  8:30 –   8:45  Zahájení, představení účastníků konference 

  8:45 –   9:00  Vystoupení starosty města Dobrušky 

  9:00 – 10:00  Výsledky projektu POSPOLU a návrhy systémových opatření. 

   Národní ústav pro vzdělávání 

 

10:00 – 10:15  Přestávka 

 
10:15 – 10:45  Zkušenosti partnerství zapojených do projektu. 
   Škoda Auto a.s., SŠ – PVC, Dobruška 
 
10:45 – 11:15 Regionální stav nezaměstnanosti a profesní potřeby 

zaměstnavatelů z pohledu ÚP. 
   Úřad práce Rychnov nad Kněžnou 
 
11:15 – 11:30  Součinnost zaměstnavatelů a Hospodářské komory. 
   Hospodářská komora 
 
11:30 – 11:45  Regionální rozvoj, evropské granty, dotace 
   Náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 
 

 



 

 
 
 
 

Národní ústav pro vzdělávání, školské 
poradenské zařízení a zařízení pro další  
vzdělávání pedagogických pracovníků 
Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, www.nuv.cz 

Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením 
na odborné vzdělávání 
v praxi (Pospolu) 
www.projektpospolu.cz 

 
11:45 – 12:30  Stav odborného školství ve vztahu k potřebám průmyslu v ČR 

Ing. Otto Daněk, viceprezident Asociace exportérů ČR 
 
12:30 – 13:30  Oběd 
 
 
13:30 – 14:30 Aktuální profesní požadavky regionálních zaměstnavatelů, 

náměty a připomínky. 
   Zástupci zaměstnavatelů 
 
14:30 – 15:30  Diskuze účastníků konference, závěr 
 
Uvedený program je orientační. 
 
 
Akce je bezplatná, je určena pro zástupce škol, zaměstnavatelů, profesních sdružení a 
zřizovatelů. Počet účastníků je omezen.  
Občerstvení zajištěno. 
 
Potvrzení Vaší účasti zašlete na: vobornik.vladimir@sspvc.cz 
nebo tel.: 605 210 021 
 
 
Těšíme se na setkání. 

 

- Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků, Praha  

- Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška 

- Podorlické sdružení zaměstnavatelů 
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