
Vážení členové Grémia a hosté, 

Předkládáme návrh na obsah diskusí  

 K jednotlivým tématům do diskuse: 

                   1. Projektová příprava plánu 2020 

                    2 Vzdělávání a příprava na budoucnost 

                    3. Inovační strategie ČR -  úloha talentů  

T tématům Jsou zasílány podklady, které jsou pro orientaci na přílohách mailu označeny číslem části, 

ke které patří. 

1. Část jednání je orientována na stav projektové přípravy plánu roku 2020. 

    1.1 Informace o projektech připravovaných pro rok 2020 a žádost o podporu přijetí 

projektů na MŠMT 

 Cíl jednání:  Přijmout stanoviska a návrhy k projektové přípravě plánu roku 2020, Přijmout 

doporučení na MŠMT. 

      2. část jednání diskutuje problém strategie vzdělávání z hlediska přípravy a využití talentů – 

Stanovisko k dokumentu MŠMT Vzdělávací politika čR  do roku 2030+ 

                   2.1 - Návrh změn strategických cílů a strategických linií vzděláván do roku 2030+    

Cíl jednání. Projednání návrhu změn strategických cílů a linií ve vzdělávací politice MŠMT   

Do plánu 2020 promítnout postupy přípravy vzdělávání a cest využití talentů pro cíle ČR. Návrh změn 

uplatnit v období do roku 2023. 

3. Část jednání:: Vzájemné informace o postoji členů Grémia k připraveným opatřením vlády a 

rezortů k splnění cílů Inovační strategie ČR 2019-2030 – Country for  Future 

            3.1 Informace na www.countryforfozure.cz  -  diskusi orientovat zejména k pilíři: 

„Financováni a hodnocení výzkumu“.  Priorita talentů – součást strategického cíle vzdělávání.   

Způsoby podpory vzniku a využití talentů. Inženýrský základ a vazba na výzkum a vzdělávání pro 

splnění Inovační strategie ČR.  

Cíl jednání: získat v diskusi návrh na podporu cílů inovační strategie z pohledu jednotlivých účastníků 

jednání a získat návrhy akcí do plánu roku 2020   

 

Cíl zasedání: Dohodnout přípravu plánu a pravidla pro aktivní podíl účastníků jednání na plánu 

2020. 

 

 

Diskutovat lze i nad rámec navrženého programu.  

Pokud máte zásadní a detailní stanoviska a návrhy akcí do plánu 2020, prosíme předat písemně před 

nebo  v dohodnutém termínu po zasedání.. 

http://www.countryforfozure.cz/

