Grantový projekt CZ.1.07/1.3.48/02.0050

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků
středních škol Středočeského kraje

PRAXÍ KE KVALITĚ
Pozvánka na
Motivační setkání ředitelů středních škol Středočeského kraje
k zahájení projektu Praxí ke kvalitě
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
dovolujeme si Vás v souladu s naší předchozí informací z 2. 5. 2013 pozvat na

Motivační setkání ředitelů středních škol Středočeského kraje
k zahájení projektu Praxí ke kvalitě
4. června 2013 v Kutné Hoře od 10.00 hod
na pracovišti VISK, Jezuitská kolej, Barborská 51

Program:

10.0 – 12.00 hod.

Zahájení - informace k projektu Praxí ke kvalitě a jeho aktivitám
 Obsah vzdělávacích programů A, B, C
 Tematické odborné exkurze KA4-A/B v červnu 2013 - jižní Čechy a Dolní
Rakousko
 Podmínky účasti v projektu, financování klíčových aktivit

12.00 – 13.00 hod.

Přestávka, občerstvení

(skup. A do 12.30)

Ukázka zaměření projektových aktivit - exkurze:
A - projektový směr technický:
 Exkurze do automobilových závodů TPCA Kolín
(doprava z KH a zpět zajištěna)
sraz ve 12.30 hod. před Jezuitskou kolejí

13.00 – 16.00 hod.
(skup. A od 12.30)

B - projektový směr přírodovědný:
 Exkurze do vinohradu Vinných sklepů Kutná Hora, s.r.o.
(biodynamické zemědělství)
sraz ve 13.00 hod. před Jezuitskou kolejí

C - projektový směr všeobecně pedagogický:
 Exkurze historickým jádrem města Kutná Hora – s průvodcem
(vstup do sv. Barbory 60 Kč - nelze hradit z projektu)
sraz ve 13.00 hod. před Jezuitskou kolejí

od 16.00 hod.
hod.

Společné zakončení setkání v klášteře sv. Voršily
 Nabídka degustace kutnohorských vín s pohoštěním – pět odrůd vína,
ochutnávka regionálních produktů (150 Kč/osoba – nelze hradit z projektu)

Setkání je určeno pro ředitele středních škol, případně pro předsedy předmětových komisí oborů
a předmětů technických, přírodovědných i všeobecně vzdělávacích.
Jako přílohu této pozvánky zasíláme i informační letáky ke dvěma tematickým odborným
exkurzím – technické a přírodovědné – pořádaným na konci června 2013 v rámci klíčové
aktivity KA4 projektu Praxí ke kvalitě.
Podrobnosti k projektu najdete též na http://www.visk.cz/praxi-ke-kvalite.
Za projektový tým:
Ing. Bohumil Žvachta, garant klíčové aktivity A – technické, zvachta@visk.cz, 724 203 892
Ing. Agáta Kočí, garant klíčové aktivity B – přírodovědné, koci@visk.cz, 728 248 403
Mgr. Kateřina Lesová, garant klíčové aktivity C – všeobecně pedagogické, lesova@visk.cz, 725 416 194
PhDr. Eva Koberová, hlavní manažer projektu, koberova@visk.cz, Mgr. Jaroslav Borský, manažer klíčových aktivit, borsky@visk.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

