
Stálá konference asociací ve vzdělávání ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR 
a Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.
pořádá 
konferenci

AUTONOMIE, ODPOVĚDNOST, KVALITA
Hledáme pro české školy cestu k úspěchu

Konference se uskuteční 

v pátek 13. května 2011 od 9:45 do 15:00
v prostorách Hlavního sálu Valdštejnského paláce, Praha 1

CÍLE KONFERENCE/

1. Informovat o studiích McKinsey & Company, které obsahují doporučení opřená 
 o zkušenosti úspěšných vzdělávacích systémů v zahraničí.
2. Diskutovat o systémových formách pomoci školám, které účinně povedou ke zlepšení výsledků   
 vzdělávání našich žáků.
3. Vést diskusi nad tím, jak najít rovnováhu mezi dosaženou autonomií škol a jejich odpovědností.
4. Podpořit tezi, že je důležité nejen, CO se má udělat, ale hlavně JAK, aby se naše vzdělávací výsledky  
 přestaly zhoršovat.

KONFERENCE JE URČENA PŘEDEVŠÍM ZÁSTUPCŮM/

— Parlamentu ČR;
— ministerstev a jejich přímo řízených organizací;
— České školní inspekce;
— veřejné správy na celostátní, regionální a lokální úrovni;
— vedení škol a školských zařízení;
— univerzit;
— asociací v oblasti vzdělávání.

Přílohou této pozvánky je program konference a český překlad shrnutí studie 
McKinsey & Company: How the world´s most improved school systems keep getting better.

Přihlásit se můžete online ZDE.

Těšíme se na setkání s Vámi na konferenci! Silvie Pýchová, výkonná ředitelka, SKAV, o. s.

 Registrace (9,00 - 9,45 hod.)
	 Prosíme	o	včasný	příchod	z	důvodu	povinné	kontroly	v	Senátu	(průkaz	totožnosti,	bezpečnost).

 Zahájení konference (10,00 hod.)

 Úvodní slovo za Senát Parlamentu ČR 
 Marcel Chládek / senátor,	místopředseda	výboru

 Je vzdělávání tím, čím má být? A ne-li, v čem je problém?
 Zdeněk Helus / proděkan	Pedagogické	fakulty	UK

 Panelová diskuze
 Radek Cikl / náměstek	hejtmana	Libereckého	kraje	a	předseda	Komise	Rady	Asociace	krajů	ČR	
	 pro	školství	a	sport
 Hana Košťálová / vedoucí	expertní	rady	projektu	Pomáháme	školám	k	úspěchu,	členka	výboru	SKAV,	o.	s.
 Jan Rýdl / člen	představenstva	Svazu	průmyslu	a	dopravy	ČR,	předseda	představenstva	TOS	Varnsdorf,	a.	s.
 Ivan Smolka / ředitel	Waldorfského	lycea,	zástupce	Asociace	waldorfských	škol	ČR,	člen	výboru	SKAV,	o.	s.
 Klára Šimáčková Laurenčíková / předsedkyně	České	odborné	společnosti	pro	inkluzivní	vzdělávání
 Jiří Zajíček / předseda	Unie	CZESHA	a	Asociace	středních	průmyslových	škol	ČR,	ředitel	Masarykovy	 

střední	školy	chemické

 Občerstvení (12,00 - 12,45 hod.)

 Diskuse ve skupinách (13,00 - 14,15 hod.)

 Prezentace výstupů diskuse (14,15 - 14,45 hod.)

 Závěr (14,45 - 15,00 hod.)

 Moderuje Tomáš Feřtek /	EDUin	o.	p.	s.

Rozdílné koncepce  
vzdělávání a jejich důsledky 
Kterou cestou se chceme vydat?

Program konference

Místo:   Senát Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1
Organizátor: Stálá konference asociací ve vzdělávání, o. s., ve spolupráci s Výborem pro vzdělávání,  

 vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR a Pomáháme školám k úspěchu o. p. s.
Termín:  28. 5. 2012

Program

Téma:


