
Informace o způsobu přihlášení a placení 

Vyplněnou přihlášku zašlete na naši adresu poštou nebo elektronicky na níže uvedenou adresu. Lze také vyplnit 

online formulář. 

Způsob placení ubytování, stravování a školného je následující: 

 

Cena kursu:  

 školné  3300 Kč 

 ubytování 1870 Kč 

stravné  2310 Kč 

 

Pokud bude školné i ubytování zaplaceno do 15. března 2017, poskytujeme slevu 500 Kč na školném.  

Pošlete přihlášku hned, jakmile budete vědět, že na školu budete moci jet, pokud možno nejpozději do 1. května 

2017. Nebude-li kapacita Školy vyčerpána, umožníme přihlášení i v pozdějším termínu.  

Přihláška vám bude potvrzena na vámi uvedený kontaktní e-mail. Pokud potvrzení do tří pracovních dní nedostanete, 

prosím, ozvěte se nám, přihláška se mohla cestou ztratit. 

Celkovou částku za školné a ubytování 5 170 Kč, případně sníženou o slevu 500 Kč je nutno zaplatit tak, aby došla 

na náš účet nejpozději do 31. května 2017. Individuálně se lze domluvit na jiném způsobu i termínu. 

Stravu zaplatí účastníci na místě konání Školy v hotovosti. Pokud by to bylo pro Vás výhodné, můžeme Vám předem 

fakturovat i částku za stravu 2 310 Kč nebo ji můžete zaplatit na náš účet. 

Platby zasílejte na účet ČIS sekce MOP, vedený u Komerční banky, pobočka Praha 1, Malostranské nám. číslo účtu 

19-5445500297/0100 

U platby uveďte variabilní symbol, který v případě platby fakturou bude číslo faktury a v ostatních případech 

směrovací číslo školy, které uvedete na přihlášce. Usnadníte nám tím identifikaci plátce. 

Nejpozději do 25. června 2017 zveřejníme na internetové stránce Školy podrobnější pokyny týkající se letošního 

ročníku. Přihlášeným je pošleme na emailovou adresu, kterou uvedli na přihlášce. 

Škola učitelů informatiky byla pro léta 2016 – 2018 akreditována MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků pod číslem 36098/2015-1-967, účastníkům bude vydán certifikát o absolvování kursu 

v délce nejméně 82 hodin dle platných požadavků MŠMT. 

Přihlášky posílejte na adresu: 

ČIS sekce MOP 

Malostranské nám. 25 

118 00 Praha 1 

tel: 951 554 209 resp. 951 554 110 

fax: 257 533 961 

e-mail: lipnice@ksvi.mff.cuni.cz 

 

Podrobnější informace můžete získat na WWW stránce http://ksvi.mff.cuni.cz/skola/ nebo na adrese 

lipnice@ksvi.mff.cuni.cz 
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