13:15 Oběd

10:10 Aktuality k projektu

14:00 Workshop

Mgr. Jitka Baťková – týmová manažerka SRP
Informace pro příjemce IPo MAP

Využití kritérií Kvalitní školy v oblasti inkluze pro
tvorbu a implementaci MAP, výměna zkušeností

10:30 Aktivity projektu

17:00 Zakončení konference

PhDr. Marie Gazdagová – týmová manažerka SRP
Představení aktivity vzdělávání

Představení aktivity individuální pomoc

11:30 Coffee break
11:50 Panel systémových projektů
Představíme vám jednotlivé systémové projekty,
především pak to, jak se váží k projektu SRP.
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Jde o iniciativy Národního ústavu pro vzdělávání
(NÚV), České školní inspekce (ČŠI), Agentury pro
sociální začleňování (ASZ) a Národního institutu pro
další vzdělávání (NIDV).

Jak se k nám dostanete?
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13. 2. 2017
Krajský úřad Kraje Vysočina
zasedací místnost B 3.16
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Ing. Jana Fialová, MBA – radní Kraje Vysočina
pro oblast školství

U Pivovaru

Nepromeškejte možnost načerpat
informace důležité pro místní akční
plánování. Na naší konferenci se dozvíte
nejen o našem projektu, ale především
o praktickém využití metodických dokumentů,
které aktuálně vytváříme. Naši odborníci
totiž pojmou konferenci zčásti jako poutavý
workshop. Podají vám zprávu také
o propojení SRP s dalšími systémovými
projekty. Dostatek prostoru věnujeme vašim
dotazům a připomínkám. Vaše zpětná vazba
a účast na konferenci je pro nás všechny
opravdu důležitá. Pojďte s námi do toho!

10:00 Zahájení konference

Příspěvky přednesou zástupci realizačních týmů
Krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání. Konkrétní jména upřesníme v blízké době.
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Pod záštitou Ing. Jany Fialové,
radní Kraje Vysočina pro oblast školství

9:30 Prezence účastníků
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MÍSTNÍ KONFERENCE
PROJEKTU SRP JIHLAVA
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PLÁNUJME
STRATEGICKY!

PROGRAM

Krajský úřad
Kraje Vysočina

Kontaktní osoba:
Mgr. Miloslav Vyskočil, vedoucí pracoviště, e: vyskocil@nidv.cz, t: 567 571 822, m: 775 571 666

