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více informací na http://ttnet.nuov.cz 
 



  

Vážení přátelé, 
 

TTnet ČR – partnerství pro vzdělávání učitelů, instruktorů a lektorů působících v odborném 
vzdělávání uspořádalo pod záštitou Národního ústavu odborného vzdělávání již dvě odborné 
konference, které se týkaly přípravy kvalifikačního standardu učitelů odborných předmětů 
a odborného výcviku. V rámci partnerství TTnet ČR začala pracovat skupina odborníků, kteří se 
podílí na přípravě návrhu výše zmíněného kvalifikačního standardu. Práce na něm začaly v září roku 
2007. Výsledky dosavadní práce této skupiny budou prezentovány a diskutovány na jarní konferenci 
TTnet ČR, jejímž tématem bude právě příprava kvalifikačního standardu pro učitele odborných 
předmětů a odborné přípravy. Srdečně Vás proto zveme k účasti na konferenci: 
 

Příprava kvalifikačního standardu pro učitele odborných předmětů a odborné přípravy 
 

 Konference se bude konat 14. – 15. 5. 2008 v konferenčním centru Školního lesního podniku 
České zemědělské univerzity v Kostelci nad Černými Lesy. Na internetové stránce http://ttnet.nuov.cz 
budou postupně zveřejňovány dokumenty a informace týkající se této akce.  
 
PROGRAM KONFERENCE 
 
Středa 14. 5. 2008 
 
16:30 – 17:30 registrace účastníků 
18:00 – 21:00 společenské setkání 
 
Čtvrtek 15. 5. 2008 
 
 8:00 –   9:00 snídaně   
 9:00 – 12:30 jednání v plénu 
12:30 – 14:00 oběd 
14:00 – 15:30 jednání v plénu 
15:30 – 16:00 ukončení konference 
 
UBYTOVÁNÍ 
 

Ubytování je zajištěno v areálu konferenčního centra, v Penzionu Dům Marie Terezie Kněžny 
Savojské (dvou až třílůžkové pokoje). Ubytování bude hrazeno z rozpočtu TTnetu. V případě, že máte 
zájem o ubytování, zašlete prosím co nejdříve váš požadavek na adresu hana.cihakova@nuov, 
nejpozději však 30. 4. 2008. 
 
DOPRAVA 
 
 Pražská integrovaná doprava: Metro A – Depo Hostivař – autobusy č. 381 nebo 387, 
výstupní zastávka Kostelec n. Č. lesy, náměstí. V případě Vašeho příjezdu osobním automobilem, je 
možno zdarma parkovat v areálu zámku na vyznačeném parkovišti. 
 
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI PARTNERSTVÍ TT-NET ČR 
 
Vyplněnou přihlášku, která je přílohou tohoto mailu prosím zašlete co nejdříve, nejpozději však do  
3O. 4. 2008 elektronicky na adresu hana.cihakova@nuov.cz. 
 
 
Srdečně zdraví 

Ing. Hana Čiháková 
        koordinátor partnerství TTnet ČR 

Národní ústav odborného vzdělávání 
Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10 

tel: +420 724 652 217 


