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Informace o způsobu přihlášení a placení
Vyplněnou přihlášku zašlete co nejdříve poštou nebo elektronicky  na níže uvedenou adresu. Na jejím základě Vám budeme 14 dní rezervovat místo na Škole. Vzhledem k tomu, že účast mimopražských učitelů je podporována z prostředků programu Investice pro konkurenceschopnost, potřebujeme i poslat závaznou přihlášku podepsanou vedením Vaší školy. Závazná přihláška by měla přijít nejpozději do 10.6. 2014.
Převzetí předběžné přihlášky i definitivní zařazení do Školy po přijetí závazné přihlášky vám potvrdíme do 5 dní od jejího přijetí mailem.  
V případě většího počtu zájemců bude při výběru účastníků přihlédnuto k pořadí v jakém přihlášky přišly. 
Pokud nebude kapacita školy  naplněna, umožníme přihlašování i později.
Pro učitele mimopražských škol je účast na Škole učitelů informatiky zadarmo, zaplatí jen stravné na místě oproti potvrzení ubytovacího zařízení.
Cena stravování je stejná jako loni: celkem 2190 Kč (10x snídaně 49 Kč, 11x oběd a svačina 90 Kč, 10x večeře 71 Kč).
Nejpozději do 25.6.2014 zveřejníme na internetové stránce Školy podrobnější pokyny týkající se Školy. Přihlášeným je pošleme na mailovou adresu, kterou uvedou v přihlášce. 
Škola učitelů informatiky byla pro léta 2012-2015 akreditována MŠMT
 v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod číslem 6500/2012-25-177.
Přihlášky posílejte na adresu:
ČIS sekce MOP
Malostranské nám. 25
118 00 Praha 1
tel: 221 914 217 resp. 221 914 218
fax: 221 914 281
e-mail: lipnice@ksvi.mff.cuni.cz
Podrobnější informace můžete získat na adrese mop@ksvi.mff.cuni.cz nebo na WWW stránce http://ksvi.mff.cuni.cz/skola/
file_2.jpg

file_3.wmf


ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA ŠKOLU UČITELŮ INFORMATIKY
Lipnice nad Sázavou 18. – 28. srpna 2014
pro učitele mimopražských škol
Jméno učitele:  
škola (pouze pro mimopražské) :

razítko			podpis
Doplňující informace o účastníkovi:
Adresa : (pro zasílání korespondence)		

tel:	  fax:		e-mail:
Adresa bydliště účastníka: (pokud není shodná)

Adresa v době letních prázdnin: (pokud není shodná)

Zúčastnil jste se již Školy   ano - ne   Kdy naposled:
Jaké vzdělání z informatiky máte:
O zařazení do které skupiny máte zájem: 	A      	B 
Datum:                                          Podpis účastníka

