Škola učitelů informatiky 2016
Pokyny před odjezdem
V Praze dne 13. června 2016
Vážená kolegyně, vážený kolego,
jsme velmi rádi, že se s Vámi setkáme na „Škole učitelů informatiky“, která se koná v Lipnici nad
Sázavou v termínu 15. 8. 2016 – 25. 8. 2016. Posíláme Vám poslední pokyny před odjezdem a
doufáme, že se Vám náš kurz bude líbit.
Účastníci kurzu budou ubytováni ve dvou budovách SOU kamenického v Lipnici nad Sázavou
v pokojích po dvou nebo po třech. Pokoje mají soc. zařízení na chodbě. Účastníkům je k dispozici
malá kuchyňka s malinkou ledničkou a rychlovarnou konvicí. Přísun kávy, čaje, cukru a mléka
zajistíme, hrnek a lžičku si musíte přivézt vlastní. V hlavní budově se nacházejí přednáškové
místnosti, ve kterých se budou konat přednášky a semináře. Jedná se o bezprostředně sousední
budovy, je potřeba pouze přeběhnout nekrytý kousek asfaltu.
Adresa na místo konání kurzu:
Škola učitelů informatiky
SOU kamenické
582 32 Lipnice nad Sázavou

N 49°37.06245', E 15°24.28048'
V učilišti se můžete ubytovávat od pondělí 15. 8. od 9 hodin ráno. Prvním společným jídlem bude
oběd ve 13:15 hodin, přednášky začínají ve 14:00 hodin.
V pondělí 15. 8. zajistíme zájemcům dopravu ze železniční stanice Světlá nad Sázavou osobními auty
až na místo konání kurzu. Předpokládaný odjezd ve 12:15 hodin – počkáme však na vlak z Havlíčkova
Brodu (s pravidelným příjezdem 12:10 h), nebude-li přespříliš zpožděný. Pokud máte o tuto možnost
zájem, pošlete nám mail do 11. srpna na adresu lipnice@ksvi.mff.cuni.cz s předpokládanou dobou
Vašeho příjezdu na nádraží ve Světlé. Pokud budete potřebovat dopravu z nádraží ve Světlé v jinou
dobu, zavolejte nám (kontakty uvedeny níže). Jistě to nějak zvládneme.
Zajistíme i dopravu na vlak do Světlé po konci kurzu ve čtvrtek 25.5.2016. Kurz končí společným
obědem ve 12:00 hodin
Pokud se budete dopravovat sami, můžete použít také autobusových spojů z Ledče nad Sázavou,
z Humpolce, z Havlíčkova Brodu nebo ze Světlé nad Sázavou.
Z iniciativy zkušených účastníků dřívějších běhů vznikl formulář (http://1url.cz/atJEM) na nabídku
spolujízdy osobními auty.
SOU kamenické leží na kraji obce Lipnice u silnice směrem na Dolní Město, přibližně jeden kilometr
od hradu Lipnice. Vjezd do areálu je těsně vedle autobusové zastávky (Lipnice, SOU). Cestu po areálu
do registrační kanceláře vyznačíme.
Materiály k výuce budou v elektronické podobě přístupné na interním serveru po celou dobu trvání
školy. Po skončení Školy Vám vypálíme DVD se všemi volně šiřitelnými materiály, včetně fotografií
z průběhu školy.
Jedním z podstatných přínosů školy pro Vás může být získání pravdivých informací o tom, jak se dané
předměty učí na jiných školách a diskuse o výhodách a nevýhodách různých přístupů. Aby tyto
diskuse mohly přinést efekt, bylo by dobré mít k dispozici podklady. Vezměte proto s sebou na kurs

učební plány informatických předmětů vyučovaných na Vaší škole, maturitní otázky, či další zajímavé
materiály k předmětu – pokud možno i v elektronické podobě.
Kromě prvního a posledního dne bude následující denní režim:
snídaně
oběd
večeře

7:15 – 7:45 h
13:05 –13:30 h
18:30 – 18:50 h

výuka ve čtyřech devadesátiminutových blocích
8:00 – 9:30 h
9:45 – 11:15 h
11:30 – 13:00 h
16:55 – 18:25 h
V odpoledních hodinách je osobní volno, po večeři konzultace, rozšiřující přednášky, samostatná
práce na počítačích, společenský program atp. V pondělí jsou přednášky celé odpoledne; v neděli je
volno. Nedělní podvečer může být využit na nepovinný odborný program. Poslední den je výuka
pouze dopoledne.
Osobního volna můžete využít k individuální práci u počítačů, ke konzultacím, k odpočinku nebo ke
sportování a turistice. V přilehlých lesích je celá řada krásných lomů, vhodných (až na tu studenou
vodu) ke koupání, v areálu učiliště je hřiště na odbíjenou (míč a síť bude k dispozici). Pokud se nám to
podaří, rádi bychom opět zorganizovali již tradiční orientační závod. Máte-li možnost, vezměte si
buzolu s sebou.
Pokud hrajete na nějaký hudební nástroj nebo provozujete jiné zajímavé společenské aktivity, vezměte
si nástroje a ostatní pomůcky s sebou, pro zpestření průběhu kurzu a zabránění ponorkové nemoci.
Za pořadatele se na setkání těší
Lenka Forstová
Poznámka: Od soboty 13. 8. 2016 budeme na místě a tak nám již telefonujte výhradně na mobil.
Blanka Žižková 603 719 982, Lenka Forstová 605 130 892, resp. Ruda Kryl 605 979 826.

