VÍTEJTE NA MÍSTNÍ KONFERENCI PROJEKTU SRP
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Těší nás, že jste si udělali čas a přišli na místní konferenci projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích
(reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283) v Českých Budějovicích. Před námi je opravdu bohatý program. Věříme,
že pro vás bude zajímavý a užitečný.
Jsme přesvědčeni o tom, že strategické řízení a plánování pomůže všem, kteří mají něco společného se vzděláváním. Schopnost shodnout se na cílech a začít společně plánovat a předvídat na dlouhou dobu dopředu se rodí postupně a neobejde se bez
vaší účasti. Proto vás prosíme, čtěte naše newslettery, ať máte přehled o tom, co se u nás děje. Sledujte znalostní databázi,
budete mít informace na dosah. Pište nám a ptejte se, váš názor nás zajímá.
Podrobný program konference:
8:30 Prezence účastníků
9:00 Zahájení konference a aktuální informace z projektu
Mgr. Jitka Baťková – týmová manažerka projektu
9:25 Informace o aktivitě vzdělávání
PhDr. Marie Gazdagová – týmová manažerka projektu
10:00 Informace o aktivitě individuální pomoc
Mgr. Jitka Baťková – týmová manažerka projektu

11:35 Národní ústav pro vzdělávání (IPs Podpora práce učitelů)
PaedDr. Karel Tomek
11:50 Agentura pro sociální začleňování (IPs Inkluzivní
a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně
vyloučenými lokalitami)
Mgr. Martin Dobeš
12:05 Národní institut pro další vzdělávání
(IPs Implementace karierního systému a Akční plán
inkluzivního vzdělávání B)
Mgr. Jitka Baťková – týmová manažerka projektu

10:15 Coffee break
12:25 Oběd
10:35 Panel systémových projektů
10:40 Česká školní inspekce (IPs Komplexní systém hodnocení)
Ing. Dana Pražáková, Ph.D. – kancelář ústředního školního inspektora
10:55 Národní ústav pro vzdělávání (IPs Podpora krajského akčního
plánování) a Krajský akční plán Jihočeského kraje
Ing. Agáta Kočí a PhDr. Olga Vaněčková, garant inkluze
11:20 Národní ústav pro vzdělávání (IPs Kvalita – Inkluze –
Poradenství – Rozvoj)

13:00 Workshop
Využití kritérií Kvalitní školy v oblasti inkluze pro tvorbu
a implementaci MAP, výměna zkušeností
Lektoři: Mgr. Jitka Baťková, Mgr. Iveta Millerová
Zástupci systémových projektů
16:00 Zakončení konference

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY CENTRA PODPORY ČESKÉ BUDĚJOVICE
Obracejte se na nás v záležitostech tvorby místního akčního plánu
(MAP). Poskytujeme metodickou podporu při jeho vytváření, sbíráme a navrhujeme doporučení pro revizi metodiky Postupy tvorby
MAP. Pořádáme konference a informační panely, na kterých mají
příjemci IPo MAP prostor pro výměnu zkušeností a příkladů dobré
praxe. Organizujeme také vzdělávací akce pro příjemce IPo MAP.

Mgr. Bc. Miloslav Poes

Ing. Ivana Kozáková

Konzultant MAP
+420 775 571 613, +420 387 699 010
poes@nidv.cz

Konzultantka MAP II
+420 773 790 775, +420 387 699 016
kozakova@nidv.cz

Mgr. Lucie Václavovská

Zástupcům z řad vedení škol poskytujeme bezplatné konzultace a rady v oblasti strategického řízení
a plánování, pedagogického vedení, řízení změny a budovaní kultury školy. Zaměřujeme se na pomoc v záležitostech souvisejících s výzvami OP VVV a možnostech, které mají školy při zapojení do projektů, především
šablon. Dále organizujeme vzdělávací akce, účastníme se konferencí a zajišťujeme zpětnou vazbu nutnou
pro ověření kvality vzdělávacích programů.

Odborná poradkyně centra podpory
+420 770 106 785, +420 387 699 017
vaclavovska@nidv.cz

Co ještě nabízíme?
Náš projekt má daleko širší záběr. Za zmínku stojí především vzdělávací aktivity pro širší vedení škol a činnosti propojující SRP s dalšími systémovými
projekty. Navázali jsme spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování, Českou školní inspekcí a Národním ústavem pro vzdělávání, abychom zasadili do
širšího kontextu další tematické oblasti, jako je společné vzdělávání (inkluze), podpora krajského akčního plánování nebo komplexní systém hodnocení.

DOTAZY K DALŠÍM AKTIVITÁM PROJEKTU ZODPOVÍ

srp@nidv.cz
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