Škola učitelů informatiky 12. 8. – 23. 8. 2019
Informace o způsobu přihlášení a placení
Vyplňte elektronickou přihlášku na adrese https://1url.cz/AMoFu
Přijetí na Školu vám bude potvrzeno osobním emailem (jiný než automatické potvrzení vyplnění přihlášky) od pořadatelů a zároveň vám bude vystavena
faktura dle údajů uvedených v přihlášce. Účastníkem školy se stáváte až po jejím zaplacení. Pokud neuhradíte fakturu do termínu její splatnosti, může být
vaše místo nabídnuto dalším zájemcům v pořadí. Individuálně se lze domluvit na jiném způsobu (i termínu) placení – základní informaci uveďte
v poznámce přihlášky a poté nás kontaktujte (telefon, e-mail).
Částky pro rok 2019 ubytování, stravování a školného je následující:
Cena kurzu:
školné
4500 Kč
ubytování
2500 Kč
stravné
2530 Kč
S přihláškou neváhejte. Vzhledem k programu „Šablony“ MŠMT očekáváme v letošním roce zvýšený zájem. Přihlášky budeme přijímat do 1. května
2019 nebo do naplnění kapacity kurzu.
Předem je nutné zaplatit celkovou částku za školné a ubytování 7 000 Kč. Částku 2530 Kč za stravu není nutné platit předem, ale je ji možné zaplatit až
na místě konání Školy v hotovosti. Tuto skutečnost, prosím, uveďte v přihlášce. V případě platby fakturou předem, ale nebude možné vrátit stravné za
jídlo odhlášené na místě.
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, kterým je číslo faktury. Usnadníte nám tím identifikaci plátce.
Nejpozději do 20. června 2019 zveřejníme na internetové stránce Školy podrobné pokyny týkající se letošního ročníku. Přihlášeným je pošleme na
emailovou adresu, kterou uvedou na přihlášce.
Škola učitelů informatiky je akreditována MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a lze ji proto hradit ze
„Šablon“. Účastníkům bude vydán certifikát o absolvování kurzu v délce 85 hodin dle platných požadavků MŠMT. V rámci „Šablon“ nelze pro tutéž
osobu uplatnit tentýž kurz dvakrát, proto v přihlášce vyberte, kterou sekci Školy chcete absolvovat, a dle tohoto výběru vám bude vystaven příslušný
certifikát. Pokud se účastníte Školy opakovaně a volíte-li program formálně z důvodů Šablon, prosím, kontaktujte nás na lipnice@ksvi.mff.cuni.cz.
Detaily charakteristiky jednotlivých programů lze získat na stránkách Školy https://ksvi.mff.cuni.cz/skola/index.php?page=about
Pro roky 2018 – 2020 nám MŠMT udělilo akreditace pro následující programy:
Škola učitelů informatiky sekce A - zaměřená na programování
Škola učitelů informatiky sekce B - zaměřená na aplikace použitelné ve výuce

28574/2017-2-1208
28574/2017-2-1208

Naše kontakty:
ČIS sekce MOP
Malostranské nám. 25
118 00 Praha 1
tel. 951 554 209 Radka Hacklová (fakturace)
tel. 951 554 110 Lenka Forstová (otázky organizační a programové)
fax: 257 533 961
e-mail: lipnice@ksvi.mff.cuni.cz
web: http://ksvi.mff.cuni.cz/skola/

