
         
 

PROGRAM 
 

Závěrečné konference Roku průmyslu a technického vzdělávání  
 

konané dne 3. prosince 2015 od 9:30 do 16:00 hod.  
Sál PANORAMA, Kongresové centrum Praha, 5. května 65, 140 21 Praha 4 
 
Na konferenci vystoupí: Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace; Kateřina 
Valachová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy; Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu; Jaroslav 
Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR; Zbyněk Frolík, viceprezident SP ČR; Jiří Cienciala, viceprezident 
SP ČR; Radek Špicar, viceprezident SP ČR; Bohdan Wojnar, člen představenstva SP ČR; Jiří Holoubek, člen 
představenstva SP ČR; Dagmar Kuchtová, členka představenstva a generální ředitelka SP ČR, generální ředitel 
České spořitelny Pavel Kysilka a řada dalších významných hostů z byznysu, státní správy i akademické sféry. 
Moderuje: Zuzana Tvarůžková 

 
8:45 – 9:30 Registrace a káva na uvítanou 
9:30 - 12:30   
9:30 –9:40 Úvodní slovo prezidenta SP ČR Jaroslava Hanáka a zástupce generálního partnera ČS 
I. Blok: LETEM ROKEM PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 Představení aktivit odvětvových členských svazů Svazu průmyslu a dopravy ČR 
(Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP), Českomoravská elektrotechnická asociace (ELA), Svaz 
chemického průmyslu ČR, Svaz strojírenské technologie (SST) a další) 

Představení aktivit individuálních členských firem SP ČR  
(ŠKODA AUTO a.s., ČEZ a.s., ArcelorMittal Ostrava a.s., LINET spol. s r.o., VÍTKOVICE, a.s., a další) 

 Představení aktivit realizovaných v regionech/jednotlivých krajích ČR  

 Představení aktivit ministerstev zapojených do Roku průmyslu 
(prezentace aktivit podporovaných ze strany MPO, MŠMT, MPSV) 

 Shrnutí systémových změn prosazovaných ze strany SP ČR v oblasti vzdělávání 

 Diskuse se členy vlády nad systémovými otázkami ve vzdělávání a výzkumu 
12:30 – 13:30 – Oběd formou bufetu  
13:30 - 14:20   
II. Blok: PRŮMYSL A TECHNIKA V OČÍCH VEŘEJNOSTI 

 Prezentace vybraných aktivit Roku průmyslu zaměřených na širší veřejnost  
(od webových stránek přes soutěže až po konkrétní akce pro děti, žáky a jejich rodiče) 

 Průzkumy veřejného mínění – vnímání průmyslu a technického vzdělávání  
(unikátní první prezentace čerstvého průzkumu agentury IPSOS na vnímání rodičů) 

 Témata průmyslu a techniky v médiích (včetně diskuze s auditoriem k tématům II. bloku) 
14:20 - 15:20   
III. Blok: SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM 

 Spolupráce na národní úrovni a na úrovni regionů  
(stručné představení Národní dohody a sektorových dohod) 

 Střední školy a příklady dobré praxe ve spolupráci  
(první prezentace elektronického Almanachu technického vzdělávání) 

 Spolupráce v zájmovém i formálním vzdělávání 
(příklady realizovaných či připravovaných projektů spolupráce mezi zaměstnavateli a školami, 
volnočasovými sítěmi či technickými centry) 

 Vysoké školy – spolupráce s byznysem ve vzdělávání i výzkumu 
(unikátní první prezentace čerstvého průzkumu agentury IPSOS na vnímání rodičů)  

15:15 – 15:20 – Závěr konference – rozloučení a závěrečná poděkování  
15:20 – 16:00 – Závěrečná číše vína a networking  
Účast na Závěrečné konferenci je zdarma, registrace je nutná předem. 
Online registrace: http://registrace.spcr.cz/konference  

http://registrace.spcr.cz/konference

