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Základní školy - ZŠ

- propagace technického vzdělávání na ZŠ, spolupráce s výchovnými poradci 
- pravidelná výuka v hodinách „Pracovní výchova“ na SŠ
- dny polytechnické výchovy, doprava 60 km
- soutěže pro žáky ZŠ
- kroužky, vlastní zdroje
- nábor žáků - DOD, žákovské knížky, veletrhy středních škol a pod.

- návštěvy žáků v hodinách „Volba povolání“
- třídní schůzky rodičů žáků devátých ročníků                             
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Střední školy – SŠ - I
- získávání kvalitnějších žáků  - nábor - systémové změny?

- implementace moderních technologií a postupů do výuky – RVP, ŠVP

- finance, postavení Prahy, ROP

- soutěže pro žáky SŠ, certifikáty Autodesk Academia, ECDL, CNC apod.

- „dohled“ nad vznikající legislativou v rámci profesních organizací, 
CESHA, zdravotní prohlídky, „chemický zákon“, „pamlskový zákon“

- povinné přijímací zkoušky ve šk. roce 2016/2017 – dva pokusy?

- nesnižovat laťku náročnosti ve výuce, školní turistika – 2 mld. Kč ročně

- mezinárodní spolupráce – Erasmus +, mobilita pracovní síly
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Střední školy – SŠ – II

- pomaturitní vzdělávání VOŠ – neuplatnitelní absolventi na trhu práce

- rekvalifikace – MPO - NSK, „čisté rekvalifikace“  MŠMT

- prvky duálního vzdělávání – firmy – stipendia

- zaměstnatelnost absolventů technických odborných škol
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Vysoké školy – VŠ

- příprava kvalitních absolventů – hlavní cíl ( 80% - 20%)

- účast na soutěžích pořádaných VŠ – FS ČVUT – „Stretech“, „Letní škola 
Arduina“,

- TU Liberec, VUT Brno a pod

- DOD - smysl
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Požadavky společnosti

Správní státní organizace 
(zřizovatelé: MŠMT, VÚC)
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Motto konference:

„Klíčovým faktorem úspěchu je osobní iniciativa“

„Kdo chce hledá způsoby, kdo nechce hledá důvody“
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Děkuji za pozornost
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