
  

  

Kam po základní škole?   

Aneb profesní volba deváťáků. 
  

  

13. června 2017     

prostory společnosti TELEFLEX    

Pražská tř. 209, 500 04 Hradec Králové      

Mgr. Martina Ceplová 

Pověřena řízením regionální pobočky pro      
Královéhradecký kraj    
+42 0 296 342   948   
martina.ceplova@czechinvest.org   

Seminář pořádá Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest spolu s e Svazem průmyslu a dopravy ČR .    

  

Pozvánka na workshop pro výchovné a kariérní poradce   ZŠ.   

Hlavním cílem tohoto workshopu je poukázat na nedostatek kvalifikované pracovní síly a podpořit studium technických  

oborů. Součástí workshopu je prohlídka provozu společnosti a drobné občerst vení.   

  

Účast na workshopu je bezplatná.   

Registrujte se prosím na e - mailové adrese hradeckralove@czechinvest.org nejpozději do 11. června 2017. V přihlášce     

 uveďte jméno účastníka, název školy a kontaktní údaje.   
V   případě bližších informací je možné kontaktovat  Mgr. Martinu Ceplovou ( martina.ceplova@czechinvest.org )   nebo  

Ing. Naděždu  Vojtíškovou ( nvojtiskova@spcr.cz ) .   

  

www.czechinvest.org   

Ing. Naděžda Vojtíšková   

Regionální manažerka pro Liberecký  

a Královehradecký kraj    
+420   225   279 881   
nvojtiskova@spcr.cz   

mailto:hradeckralove@czechinvest.org


Program workshopu:  
    

  9:30 –   9:45  

  9:55 – 10:00  

10:00 – 10:15   

10:15 – 10:25  

  

10:25 – 10:35  

  

10:35 – 10:45  

  
10:45 – 11:00  

11:00 – 11:15  

  

11:15 – 11:30  

  

11:30 – 11:45  

  

11:45 – 12:00  

12:00 – 12:15  

12:15 – 13:00  

Registrace účastníků   

Zahájení workshopu  

Aktuální stav a predikce trhu práce v Královéhradeckém kraji  

Úřad práce v Hradci Králové  

Průmysl 4.0 a činnosti na podporu kvalifikované pracovní síly 

Agentura CzechInvest  

Představení projektu „Živá knihovna povolání“   

Svaz průmyslu a dopravy  

Centrum přírodovědného a technického vzdělávání „Lidské tělo – dokonalý stroj?“ 

Město Hradec Králové    

Vzdělávací programy pro školy IQLANDIA  

Pilotní projekt kariérového poradenství  

Poradenská a vzdělávací agentura AABYSS s.r.o   

Představení zábavně vzdělávacího programu pro děti „Už vím proč“   

Technologické centrum Hradec Králové 

Spolupráce základní a středních škol – příklady dobré praxe ZŠ a SŠ  

SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové 

Spolupráce firmy a škol – příklady dobré praxe SŠ a firmy Teleflex  

Občerstvení  

Prohlídka provozu  

 

 

                                                                                         Partner:   

                                                                                         Společnost Teleflex 

                                                                                         Magistrát města Hradce Králové – odbor školství  

   

www.czechinvest.org   


