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Škola učitelů informatiky
Poslední pokyny

V Praze dne 28.června 2013
Vážený kolego, vážená a milá kolegyně,
jsme velmi rádi, že se s Vámi setkáme na "Škole učitelů informatiky", která se koná v Lipnici nad Sázavou v termínu od 19.8.2013 do 29.8.2013. 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 třech. Pokoje mají soc. zařízení na chodbě. V hlavní budově se nacházejí přednáškové místnosti, ve kterých se budou konat přednášky a semináře. Adresa na místo konání kurzu:
Škola učitelů informatiky
SOU kamenické
582 32  Lipnice nad Sázavou
tel: 569 486 102
Společné stravování začíná v pondělí 19.8. obědem a končí ve čtvrtek 29.8. opět obědem. 
V učilišti se můžete ubytovávat v pondělí 19.8. od 9 hodin, oběd bude ve 13:15 hod., přednášky začínají ve 14:00 hod.
V pondělí 19.8. zajistíme dopravu ze železniční stanice Světlá nad Sázavou osobními auty až na místo konání kurzu. Předpokládaný odjezd ve 12.20 – počkáme však na vlak z Havlíčkova Brodu (s pravidelným příjezdem 12:12), bude-li jen málo zpožděný. Pokud máte o tuto možnost zájem, pošlete nám prosím do 15. srpna na adresu LIPNICE@KSVI.MFF.CUNI.CZ" LIPNICE@KSVI.MFF.CUNI.CZ mail s předpokládanou dobou Vašeho příjezdu na nádraží ve Světlé. Nejde o závaznou přihlášku, ale o průzkum zájmu. Pokud nevíte, raději se přihlaste. Pokud budete potřebovat dopravu z nádraží ve Světlé v jinou dobu, zavolejte nám. Jistě to nějak zvládneme.
Zajistíme i dopravu na vlak do Světlé po konci kurzu ve čtvrtek 29.8.2011.
Pokud se budete dopravovat sami, můžete použít také autobusových spojů z Ledče nad Sázavou, z Humpolce, z Havlíčkova Brodu nebo ze Světlé nad Sázavou, jednou za den jezdí i přímý autobus z Prahy.
SOU kamenické leží v Lipnici na silnici směrem do Světlé nad Sázavou, přibližně jeden  km od hradu.


Na škole dostanete k dispozici materiály, jak v písemné formě, tak i počítačové  programy, které budou sloužit jako doprovod k přednáškám. Po skončení Školy Vám vypálíme DVD se všemi volně šiřitelnými materiály včetně fotografií z průběhu školy.
Kromě prvního a posledního dne bude následující denní režim:
snídaně 7:15 - 7:45 ; oběd 13:05 -13:30 ; večeře 18:30 - 18:50 
přednášky 8:00 - 9:30 ;  9:45 - 11:15  ; 11:30 - 13:00 ; 16:55 - 18:25 .
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, jen nepovinný odborný program v podvečer. 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, velmi vhodných (až na tu studenou vodu) ke koupání, v areálu učiliště je asfaltový tenisový kurt (míče a rakety si vezměte vlastní) a hřiště na odbíjenou (míč bude k dispozici). Bude také možnost hrát stolní  tenis (pálky a míčky raději vlastní). Pokud se nám to podaří, rádi bychom opět zorganizovali již tradiční orientační závod. Máte-li možnost, vezměte si buzolu s sebou.
Upozorňujeme na skutečnost, že vzhledem k podmínkám smlouvy na Vás při případné neúčasti na škole (neplatí v případě nemoci doložené lékařským potvrzením) budeme nuceni uplatňovat stornovací poplatky: 
do 31.7. stornovací poplatek a poplatky  za materiály 800,- Kč
do 15.8. materiály a ubytování  1400,- Kč
Pozdější odhlášení - stornopoplatky 2000,- Kč.
Proto nám případnou neúčast - také ve vlastním zájmu - ohlaste co nejdříve.
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 a maturitní otázky – pokud možno  i v elektronické podobě.
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.
Předem Vám děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi.

Poznámka:  Během prázdnin můžete volat nebo napsat zprávu SMS na mobil
 603719982 – Žižková, resp. 605979826 – Kryl.

S pozdravem za pořadatele
dr. Rudolf Kryl


