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Pozvánka Pospolu 

REGIONÁLNÍ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ ŠKOL A FIREM 

 

Partnerství zapojené do projektu Pospolu Vás zve na regionální setkání zástupců škol a 

firem, jejíž hlavními tématy bude seznámení se s návrhy opatření na podporu 

spolupráce škol a firem a výměna zkušeností, prezentace aktivit realizovaných v rámci 

projektu Pospolu. 

 

Pořádané setkání je součástí roku průmyslu 

a technického vzdělávání. 

 
 
Datum konání:  6. května 2015 

Čas:   8:30 – 15:00 hod. 

Místo konání: Muzeum městské hromadné dopravy v Praze 

Patočkova 460/4, 162 00 Praha 6 – Střešovice 

Program: 

8:30 – 9:00  Prezence účastníků 

9:00 – 9:30 Zahájení, představení partnerství SPŠD, a.s. a Dopravního podniku 

hl. m. Prahy (Mgr. Michaela Franková, SPŠD, a.s.) 

9:30 – 10:30 Výsledky projektu POSPOLU a návrhy systémových opatření  

(Mgr. Martina Kaňáková, NUV) 

10:30 – 10:45 Přestávka 

10:45 – 11:15 Zkušenosti SPŠD, a.s. z projektu – zkušenosti školy z pilotáže, 

osvědčené principy spolupráce 

(Bc. Michal Jiroušek, SPŠD, a.s.) 

11:15 – 12:00 Zkušenosti Dopravního podniku hl. m. Prahy z projektu  
(PhDr. Jitka Nosková, Dopravní podnik hl. m. Prahy) 

12:00 – 12:30 Diskuze účastníků konference 

12:30 – 13:30 Oběd 

13:30 – 13:45 Prezentace žáka a instruktora zapojených do projektu, diskuze 

13:45 – 15:00 Exkurze, Muzeum MHD 

Uvedený program je orientační. 

 

https://www.google.cz/maps/place/Muzeum+m%C4%9Bstsk%C3%A9+hromadn%C3%A9+dopravy+v+Praze/@50.094215,14.389834,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x9468c7bd336faedb
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Těšíme se na setkání 

Ing. František Novotný 
ředitel Střední průmyslové školy dopravní, a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
Akce je bezplatná, je určena pro zástupce škol, zaměstnavatelů, profesních sdružení a 
zřizovatelů. Počet účastníků je omezen.  
 
Potvrzení Vaší účasti zašlete do 30. dubna 2015 garantovi setkání  
Mgr. Michaela Franková, minikonference@sps-dopravni.cz, tel.: 604 459 207 
 
Požadavky na zajištění parkování zašlete do 30. dubna 2015 garantovi setkání  
Mgr. Michaela Franková, minikonference@sps-dopravni.cz, tel.. 604 459 207 
 
Doprava MHD: 
Metro A, stanice Hradčanská, zastávka Vozovna Střešovice, autobus 184, tramvaj 1, 
18, 25 
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