MĚSTO
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV

Váš dopis značky / ze dne
Vážená paní starostko,
Vážený pane starosto,

Naše značka

Vyřizuje / linka

Brandýs n.L. – St. Boleslav

RNDr. Petra Matysová, Ph.D.

12. 10. 2017

dovoluji si Vás oslovit a nabídnout Vám účast na mimořádných vzdělávacích akcích, které se nám
podařilo v rámci aktivit projektu MAP zorganizovat a o nichž jsem přesvědčen, že by Vás jistě
zajímaly. V případě třetí akce (bod c) Vás prosím o šíření pozvánek i na Vaše občany.
Jedná se o tři velmi aktuální témata, a to (chronologicky seřazeno):
a) „Prognóza vývoje početního stavu a pohlavní a věkové struktury obyvatelstva města Brandýs
nad Labem-Stará Boleslav a souboru obcí Brandýsko na období 2017–2050: Východiska,
předpoklady a základní výsledky prognózy“, prezentaci připravuji přednést na pravidelném
setkání starostů ORP v roce 2018 (termín bude upřesněn).
S výsledky prognózy je také možnost se seznámit v rámci 21. zasedání zastupitelstva města
Brandýs n.L.-Stará Boleslav v zámecké kapli brandýského zámku v úterý 7. 11. 2017 od 17:30
hod. Prezentaci přednese: RNDr. Tomáš Kučera, CSc. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
b)

„Kvalitní škola – kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání“, kde jako
lektor vystoupí PhDr. Ondřej Andrys, MAE, náměstek Ústředního školního inspektora ČŠI. Akce se
uskuteční ve středu 29. 11. 2017 od 9:30 (prezence 9:00 – 9:30) v kapli brandýského zámku a je
určena zejména pro zřizovatele a ředitele škol.

c)

„Vztahy mezi školou a rodinou – spolupráce, respekt, konflikty“, jako lektor vystoupí PhDr. Jan
Svoboda, VŠ pedagog, zkušený psycholog a supervizor z Pedagogické fakulty Ostravské
univerzity. Akce se uskuteční v nově zrekonstruovaných prostorách PTP brandýského zámku
ve čtvrtek 7. 12. 2017 od 14. hod. pro pedagogy a od 17:30 pro rodiče a širší veřejnost.

Těším se na setkání a pozvánky naleznete v příloze,
Ing. Vlastimil Picek
starosta města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Telefon – sekretariát starosty
606 708 219
Telefon : 326 909 124
Fax :
326 902 555
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