Jaká je budoucnost naší školy?
Online veřejná diskuse 24. března 2021 od 16:30 hodin
medailonky řečníků a panelistů
MODERÁTOR

Tomáš Feřtek

-

mediální konzultant
odborný konzultant a tiskový mluvčí EDUin
autor několika pedagogických příruček

POHLEDY NA SITUACI ZEVNITŘ
-

Ema Davidová

-

Andrea Hrazdírová

Mgr. Pavel
Miškovský

Ing. Josef Holý

studentka maturitního ročníku Gymnázia
pod Svatou Horou
členka družstva FBC Žraloci Příbram
pohled studentů gymnázia

-

spoluautorka petice proti slučování
příbramských gymnázií
aktivní matka studenta absolventa a
studentky prvního ročníku šestiletého
oboru GSHPB
pohled rodičů

-

vyučující Gymnázia pod Svatou Horou
pohled vyučujících

-

absolvent prvního maturitního ročníku
GSHPB
přední český odborník na umělou
inteligenci
pohled absolventů

-

-

-

Mgr. Milan Vácha

-

Ing. Věra
Chobotová
-

radní pro oblast vzdělávání a sportu
Středočeského kraje
starosta obce Psáry
pohled zřizovatele
vedoucí oddělení koncepce a rozvoje
školství Odboru školství Krajského úřadu
Středočeského kraje
pohled zřizovatele

POHLEDY NA SITUACI ZVENČÍ
-

starosta města Příbram
pedagog
pohled města Příbram

-

primář oddělení zobrazovacích metod
Oblastní nemocnice Příbram
pohled veřejnosti

Mgr. Pavel Chán

-

výkonný ředitel společnosti MESIT Air, a.s.
pohled zaměstnavatelů

Mgr. Petr Chaluš

-

český pedagog a úředník
předseda organizace Fórum rodičů
odborný pohled

-

ředitel Gymnázia Nymburk
člen Rady Asociace ředitelů gymnázií za
Středočeský kraj
odborný pohled

Mgr. Jan Konvalinka

MUDr. Petr Bleha

RNDr. Jiří Kuhn

-

-

Ondřej Nováček

-

Ing. Bc. et Bc. Petr
Bannert, Ph.D.

-

1. místopředseda České středoškolské unie
student Gymnázia Jaroslava Vrchlického
Klatovy
odborný pohled

ředitel odboru středního, vyššího
odborného a dalšího vzdělávání MŠMT ČR
odborný pohled

PANELISTÉ
-

PhDr. Jakub
Konečný, Ph.D.

-

člen Školské rady Gymnázia pod Svatou
Horou
středoškolský učitel a odborný asistent na
Pedagogické fakultě UK

-

český pedagog a úředník
předseda organizace Fórum rodičů

-

radní pro oblast vzdělávání a sportu
Středočeského kraje
starosta obce Psáry

Mgr. Pavel Chán

-

výkonný ředitel společnosti MESIT Air, a.s.

Mgr. Jan Konvalinka

-

starosta města Příbram
pedagog

Mgr. Petr Chaluš

Mgr. Milan Vácha

