Pozvánka na Závěrečnou konferenci ke globálním grantům
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Kraje Vysočina
Termín konání:

26. 10. 2015

Čas konání:

9:30 – 13:00 hod.

Místo konání:

budova B Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57,
Jihlava Kongresový sál (č. dv. 1.05/Z57)

Smyslem akce je představení výstupů a výsledků globálních grantů OP VK v Kraji Vysočina
a prezentace příkladů dobré praxe. Účast na konferenci je bezplatná. Konference je
spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PROGRAM
9:00 – 9:30

Prezence účastníků

9:30 - 10:30

Zahájení konference a úvodní slovo
 Ing. Bc. Martin Hyský, Radní Kraje Vysočina
 Ing. Jiří Znamenáček, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 Ing. Jana Hadravová, MPA , zástupkyně odboru školství

 Bc. Eva Láníková, vedoucí Oddělení grantových programů
10:30 – 10:40

Přestávka

10:40 – 12:40

Příklady dobré praxe

10:40 – 10:55

VYSOČINA EDUCATION, školské zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková
organizace: „Málotřídky společně“

10:55 – 11:10

Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860: „Kvalitně
vzdělaný pracovník – dobrá vizitka školy“

11:10 – 11:25

Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola
služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava:
„Podpora oboru Jemný mechanik (Hodinář)“

11:25 – 11:40

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola
Jihlava: „Podpora sociálních kompetencí a udržení vzdělávací dráhy u
dětí z DDSŠ Jihlava“ a „Rozšíření a zkvalitnění nabídky vzdělávacích,
výchovných a terapeutických mechanismů se zaměřením na začlenění
a případné udržení dětí se SVP umístěných v DDŠ Jihlava v hlavním
vzdělávacím proudu“

11:40 – 11:55

Tremedias: „Vstupte do světa business angličtiny“

11:55 – 12:10

Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579: „Co se ve škole
naučím, v životě jako když najdu“

12:10 – 12:25

Základní škola a Praktická škola Chotěboř: „Kvalitní podporou ke
snadnějšímu životu“

12:25 – 12:40

Síť mateřských center, o.s.: „Trvalé vzdělávání pro rozvoj a zachování
konkurenceschopnosti“

12:40 – 13:00

Závěrečné slovo, občerstvení

V případě Vašeho zájmu o účast na konferenci, zašlete přihlášku (je přílohou
této pozvánky) na: zvolankova.a@kr-vysocina.cz a to nejpozději do pondělí
12. 10. 2015.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Oddělení grantových programů
Odbor regionálního rozvoje

