POZVÁNKA

na tiskovou konferenci Svazu průmyslu a dopravy ČR
a na Závěrečnou konferenci Roku průmyslu a technického vzdělávání
TÉMA:

Co se podařilo zorganizovat a změnit v Roce průmyslu a technického vzdělávání






shrnutí téměř 400 akcí a aktivit uskutečněných v roce 2015
legislativní změny v podpoře technického vzdělávání
prezentace závěrů průzkumu IPSOS – veřejné mínění a vnímání bariér technického vzdělávání
problematika výzkumu, vývoje a inovací

TERMÍN TK:
ČAS TK:
MÍSTO:

VYSTUPUJÍCÍ:

čtvrtek 3. 12. 2015
od 12:30 hod. do cca 13:00 hod.
KONGRESOVÉ CENTRUM, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4 – Nusle
vedle stanice metra C Vyšehrad
1. patro – KLUB D / v budově budou umístěny ukazatele /
Pohled na sály: http://www.kcp.cz/cz/fotogalerie

Jaroslav Hanák,
Zbyněk Frolík,
Jiří Cienciala,
Radek Špicar,
Bohdan Wojnar,

prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
viceprezident SP ČR, LINET
viceprezident SP ČR
viceprezident SP ČR
člen představenstva SP ČR, ŠKODA AUTO

Pavel Bělobrádek,
Jan Mládek,
Kateřina Valachová,
Jan Marek,

místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace
ministr průmyslu a obchodu
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
náměstek pro zaměstnanost ministerstva práce a sociálních věcí

MOŽNOST ÚČASTI NA KONFERENCI: Sál PANORAMA

Účast 200 zástupců firem, svazů a asociací, SŠ, VŠ, nadací, technických center a domů dětí a mládeže, státní a
veřejné správy

 od 9:30 hod. – zahájení prezident SP ČR Jaroslav Hanák
 prezentace aktivit svazů a asociací a firem, škol, nadací…
 od cca 11:20 hod. – diskuse účastníků konference s ministry
 od cca 13 hod. – prezentace průzkumu IPSOS – veřejné mínění a vnímání bariér technického
vzdělávání
Program konference najdete na webové adrese:
http://www.rokprumyslu.eu/kalendar-akci/zaverecna-konference-roku-prumyslu-a-technickehovzdelavani-7451/
V případě zájmu o tiskovou konferenci prosíme o potvrzení účasti nejpozději 1. 12. 2015.
V případě zájmu o konferenci potvrďte svou účast do 1. 12. prostřednictvím registrace
http://registrace.spcr.cz/konference.

Kontaktní osoba:
Kateřina Pavlíkova, specialista komunikace, Sekce komunikace SP ČR
E-mail:
kpavlikova@spcr.cz
Mobil:
723 274 738

