Za výsledky dosažené nejlepšími středními školami jsou prezidentovi
AutoSAP předloženy návrhy na udělení ocenění
DIPLOM PREZIDENTA SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU

„za výraznou podporu tvorby partnerských sítí firem a škol
aktivním zapojením do projektu IQ Industry
Za výsledky dosažené nejlepšími průmyslovými firmami jsou ministrovi
průmyslu a obchodu předloženy návrhy
na udělení ocenění
DIPLOM MINISTRA PRŮMYSLU A OBCHODU
za výraznou podporu programu Partnerství škol a firem ke zvýšení
konkurenceschopnosti čs. průmyslu

Vzdělávací agentura Kroměříž
společně s partnerem projektů IQ Auto, IQ Industry a POSPOLU

Sdružením automobilového průmyslu
a s výraznou podporou

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
Ministerstva průmyslu a obchodu,
Ministerstva práce a sociálních věcí,
Asociace krajů a Plzeňského kraje

Za výsledky dosažené nejlepšími Úřady práce jsou ministryni práce a
sociálních věcí předloženy návrhy na udělení ocenění
DIPLOM MINISTRYNĚ PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
za podporu Programu partnerství škol a firem k optimalizaci řízení
trhu práce podle požadavků firem na kvalifikaci absolventů
středních škol
Za výsledky dosažené nejlepšími středními školami jsou náměstkovi
ministra školství předloženy návrhy na udělení ocenění
DIPLOM NÁMĚSTKA MINISTRA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A
TĚLOVÝCHOVY
za vynikající výsledky při plnění cílů projektů IQ Industry, Enersol
a POSPOLU

Za výsledky dosažené sociálními partnery jsou předsedovi Asociace
krajů ČR předloženy návrhy na udělení ocenění
DIPLOM PŘEDSEDY ASOCIACE KRAJŮ ČR
Za plnění dlouhodobých cílů Memoranda o spolupráci mezi
Asociací krajů ČR a Sdružením automobilového průmyslu
přijatého v Litomyšli 26. června 2009 k podpoře vzdělávání
v technických profesích

pořádají II. ročník

konference k podpoře technického vzdělávání

PARTNERSTVÍ
konferenci poskytli osobní záštitu

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR
Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu
Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí
Michal Hašek, předseda Asociace krajů ČR, hejtman
Jihomoravského kraje

HLAVNÍ CÍLE KONFERENCE:
1. Hodnocení splnění cílů přijatých v dokumentu: „Společné usnesení členů
vlády ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR“ přijatého na I. konferenci
„Partnerství“ v Plzni 22. května 2014
2. Hodnocení Memoranda o spolupráci Asociace krajů a Sdružení
automobilového průmyslu k podpoře technického vzdělávání na středních školách
3. Přijetí nových cílů pro období do uspořádání III. ročníku konference
Partnerství
4. Informace o výsledcích projektu POSPOLU a přijatých doporučeních v oblasti
školské legislativy
5. Informace o celkových výsledcích IQ Industry a plnění jeho cílů v období
udržitelnosti
- hodnocení seminářů ve společnostech IVECO CZECH REP. a ŠKODA AUTO
- hodnocení odborných praxí ve firmách
- připravované národní aktivity projektu IQ INDUSTRY pro nejbližší období
6. Diskuse delegátů konference s jejími protagonisty
7. Tisková konference, medializace výsledků na podporu odborného
vzdělávání

Jaroslav Fidrmuc, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy
Martin Jahn, prezident Sdružení automobilového průmyslu
Václav Šlajs, hejtman Plzeňského kraje
Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje
Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

čtvrtek 25. června 2015
PLZEŇ, SOU elektrotechnické, Vejprnická 56
konference je součástí vládního programu

2015 - Rok průmyslu a technického vzdělávání

Vážení delegáti, před rokem jsme ocenili zájem členů vlády a ministrů
MŠMT, MPO a MPSV podpořit technické vzdělávání na středních
školách. Na I. Konferenci „Partnerství“ vznikl dokument „Společné
usnesení členů vlády ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR“ v tomto
znění (podstatný výtah z tohoto usnesení):
1. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci vyhlášení roku
2015 jako „Roku podpory technického vzdělávání“
a) podpoří další vzdělávání pedagogických pracovníků v reálném
prostředí firem
b) bude usilovat o rozvoj partnerství škol a firem ve prospěch praktického
vyučování žáků odborných škol v prostředí reálné praxe u zaměstnavatelů
c) pro naplnění výše uvedených cílů bude působit i na zřizovatele
středních škol tak, aby tato podpora v oborech vzdělání s technickým
zaměřením byla jednotně prosazována ve všech krajích
2. Ministr průmyslu a obchodu ČR:
a) bude v rámci Operačního programu „Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost“ podporovat vznik školicích středisek, která budou
sloužit, jak ke školení kmenových zaměstnanců, tak ke spolupráci škol
a firem v rámci počátečního vzdělávání
b) bude podporovat uzavírání sektorových dohod sloužících na regionální
i celostátní úrovni jako platformy pro řešení nesouladu nabídky
a poptávky po kvalifikovaných lidských zdrojích
3. Ministryně práce a sociálních věcí:
a) podpoří zapojení úřadů práce do spolupráce s firmami a středními
technickými školami s cílem vytváření partnerských sítí,
b) bude podporovat vzdělávání v odborných kompetencích kariérových
poradců ÚP k jejich odborné spolupráci s kariérovými poradci základních
škol s cílem dosáhnout pozitivního pohledu 15letých žáků a jejich rodičů
na možnosti profesní a osobní kariéry mladé generace v technických
povoláních a řemeslech
4. Svaz průmyslu a dopravy ČR:
a) bude působit na nejvýznamnější průmyslová odvětví, obory a úspěšné
firmy, aby se zapojily do programu této spolupráce ve prospěch středních
odborných škol a s podporou jejich odborníků
b) bude spolupracovat na systémové tvorbě nabídky akreditovaných
vzdělávacích témat k realizaci dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků ve firmách
c) bude podporovat zapojení firem do procesu praktického vyučování
žáků ve firmách
5. Výše uvedené orgány a organizace se dohodly, že k dopracování
konkrétních cílů a úkolů dle jednotlivých bodů jmenují věcně příslušné
pracovníky. Tito pracovníci budou fungovat jako mezirezortní tým pro
reformu technického školství pod vedením MŠMT a pod záštitou
jednotlivých ministrů. Plnění zde uvedených cílů a úkolů, včetně
hodnocení jejich forem a metod, bude jedenkrát ročně předmětem
konference „Partnerství“.
Představitelé ministerstev a Svazu průmyslu a dopravy ČR
prohlašují, že tento program v jeho konkrétních cílech a úkolech
budou naplňovat a veřejně propagovat tak, aby technické vzdělávání
v České republice získalo co nejdříve celospolečenskou podporu a
historickou prestiž.
Jako výraz společného zájmu o podporu odborného vzdělávání a
souhlasu s tímto usnesením připojují ministři a viceprezident Svazu
průmyslu a dopravy ČR své podpisy
(podepsáni: PhDr. Marcel Chládek, MBA, Ing. Jan Mládek, CSc.,
Mgr. Michaela Marksová, Ing. Pavel Juříček, Ph.D.)

HLAVNÍ PROGRAM, 25. 6.,

DOPROVODNÝ PROGRAM, 24. 6.

ČÁST I

Z důvodu zajištění plnohodnotné diskuse účastníků s přítomnými
protagonisty hlavního programu konference a k plnění cílů programu
Partnerství bude zorganizován doprovodný programu konference na středu
24. června 2015. Tímto využíváme i programu města Plzně „2015 –
Evropské hlavní město kultury“:
Sraz účastníků doprovodného programu: 24. 6. 2015 ve 14:00 hodin na
SOU elektrotechnickém, Plzeň, Vejprnická 56.
1. Prohlídka Plzeňského Prazdroje
15:45 - 17:00
2. Večeře
18:00
3. Seminář k udržitelnosti IQ Industry
18:30 - 20:00
4. Společenský večer, diskuse k projektům
20:00 - 22:00
V případě zájmu o doprovodný program vyplňte samostatnou návratku
a společně s návratkou na hlavní program ji odešlete na adresu Vzdělávací
agentury Kroměříž.

10:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONFERENCE
Přivítání účastníků a hostů konference
- Pavel Juříček, člen představenstva SP ČR
10:35 - 10:50
Hodnocení plnění přijatých cílů MPO na podporu středního
technického školství
- Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu
10:50 - 11:05
Hodnocení plnění přijatých cílů MŠMT na podporu středního
technického školství
11:05 - 11:20
Hodnocení plnění přijatých cílů MPSV na podporu středního
technického školství
- Jan Marek, náměstek pro zaměstnanost
11:20 - 11:35
Hodnocení plnění přijatých cílů Svazu průmyslu a dopravy ČR
a Sdružení automobilového průmyslu na podporu středního
technického školství
- Pavel Juříček, člen představenstva SP ČR
11:35 - 11:50
Podpora prosazování změn ve středním technickém školství
Asociací krajů ČR
11:50 - 12:15
Předání ocenění úspěšným řešitelům programu podpory
středního technického vzdělávání
12:15 - 13:15
Přestávka a tiskový briefing

ČÁST II
13:15 - 13:45
Aktivity Národního ústavu pro vzdělávání pro podporu
odborného vzdělávání
13:45 - 14:15
Závěrečná diskuse k jednotlivým bodům programu
14:15 - 15:00
Oběd, ukončení konference
Oficiální pozvání na konferenci obdrželi:
Kateřina Valachová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu
Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí
Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předs. Asociace krajů ČR
Dále pozvání obdrželi:
Jaroslav Fidrmuc, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy
Eduard Muřický, náměstek ministra průmyslu a obchodu
Petr Bannert, ředitel odboru vzdělávání MŠMT
Václav Pícl, ředitel NÚV
Petr Naske, hlavní manažer projektu POSPOLU
ředitelé středních technických škol, představitelé průmyslových firem,
generální ředitelka ÚP ČR a ředitelé krajských poboček ÚP ČR

ORGANIZAČNÍ POKYNY
1. Účastnický poplatek hlavního programu: 1 000 Kč, vč. 21% DPH
2. Účastnický poplatek doprovodného programu: 800 Kč, vč. 21% DPH
V ceně doprovodného programu je vstupné prohlídky Plzeňského
Prazdroje, večeře, společenský večer, ubytování, snídaně
3. Na návratce (každý program má samostatnou návratku) uveďte jako
variabilní symbol IČ Vaší organizace.
4. Adresa pořadatelské organizace: Vzdělávací agentura Kroměříž,
Ludslavice 133,768 52 Míškovice, IČ: 26955822, DIČ: CZ26955822,
E-mail: j.herodes@tiscali.cz, tel./fax: 573 330 328, GSM 604 826 425.
Vzdělávací agentura Kroměříž je akreditována: č. j. MŠMT-517/2012-25

Číslo účtu Vzdělávací agentury Kroměříž:
354250140207/0100 (při platbě z KB),
35-4250140207/0100 (při platbě z jiné banky)
5. Konference je akreditována: MŠMT- 909/2014-1-1290,
účastníci cílové skupiny obdrží Osvědčení o účasti
6. Termín závěrky přihlášek na hlavní program: 23. 6. 2015
7. Termín závěrky přihlášek na doprovodný program: 10. 6. 2015

