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POZVÁNKA 
 
 

na odbornou konferenci 
 
 
 

Aktuální problémy dalšího vzdělávání učitelů  
odborného výcviku a odborných předmětů v ČR 

 
9. – 10. 6. 2009 

 Konferenční centrum Školního lesního podniku  
České zemědělské univerzity  

http://www.slp.cz/ 
Nám. Smiřických 1 

Kostelec nad Černými lesy 
  

Konference proběhne za finanční podpory MŠMT ČR a ve spolupráci s pražskou pobočkou 
České pedagogické společnosti 

 
 
 
 
 
 

více informací na http://www.nuov.cz/ttnet 
 
 



  

Vážení přátelé, 
 

v současné době prochází české školství mnoha změnami, které mají mimo jiné umožnit každé 
škole realizovat ty cíle vzdělávání, které si v rámci pravidel předepsaných státem na jedné straně 
a vzhledem k vzdělávacím potřebám žáků, regionu, trhu práce na straně druhé, sama stanoví. Školní 
vzdělávací programy by měly respektovat mimo jiné i specifika vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami.  

Současně s těmito změnami se realizují kroky potřebné k rozvoji dalšího 
vzdělávání a naplňování konceptu celoživotního učení. To by měla umožnit Národní soustava kvalifikací 
a nově přijatý z. č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, který v ČR 
umožňuje realizace uznávání výsledků předchozího učení. 

Všechny tyto změny kladou velké požadavky především na ty, kteří by je měli v praxi 
realizovat – na učitele odborného výcviku a učitele odborných předmětů. Partnerství TTnet ČR 
pokračuje v  diskusi nejen o kvalifikačním standardu pro učitele odborných předmětů a učitele 
odborného výcviku (vzhledem k zaměření Partnerství TTnet) ale i o dalších otázkách týkajících se této 
problematiky, zejména o možnostech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a 
uvádění nových učitelů do praxe. 
 
PROGRAM KONFERENCE 
 
Úterý 9. 6. 2009 
 
17:00 – 18:00 registrace účastníků 
18:00 – 21:00 společenské setkání 
 
Středa 10. 6. 2009 
 
8:00 –   9:00 snídaně   
9:00 – 12:30 jednání v plénu 
12:30 – 14:00 oběd 
14:00 – 15:30 jednání v plénu 
15:30 – 16:00 ukončení konference 
 
UBYTOVÁNÍ 
 

Ubytování je zajištěno v areálu konferenčního centra, v Penzionu Dům Marie Terezie Kněžny 
Savojské (dvou až třílůžkové pokoje). Ubytování bude hrazeno z rozpočtu TTnetu. V případě, že máte 
zájem o ubytování, zašlete prosím co nejdříve váš požadavek na adresu hana.cihakova@nuov.cz  
nejpozději však 29. 5. 2009. 
 
DOPRAVA 
 
 Pražská integrovaná doprava: Metro C – Metro Háje – autobusy č. 381 nebo 387, 
výstupní zastávka Kostelec n. Č. lesy, náměstí. V případě Vašeho příjezdu osobním automobilem, je 
možno zdarma parkovat v areálu zámku na vyznačeném parkovišti. 
 
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI PARTNERSTVÍ TT-NET ČR 
 
Vyplněnou přihlášku, která je přílohou tohoto mailu prosím zašlete co nejdříve, nejpozději však do  
29. 5. 2009 elektronicky na adresu hana.cihakova@nuov.cz. 
 
 
Srdečně zdraví 

Ing. Hana Čiháková 
        koordinátor partnerství TTnet ČR 

Národní ústav odborného vzdělávání 
Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10 

tel: +420 724 652 217 


