Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje
a
Společnost učitelů matematiky při JČMF, pobočka JČMF Pardubice
Vás zvou
na

Celostátní setkání učitelů matematiky SŠ
„Jak učit matematiku na SŠ“
ve dnech
21. – 23. září 2016

Místo konání:

ABC klub, Štolbova 2665, 530 02 Pardubice (vedle plaveckého
areálu)

Dopravní spojení:

od hlavního nádraží ČD nebo od autobusového nádraží MHD – autobus č. 6, 8 -výstupní
stanice Karla IV., trolejbus č. 2, 13 – výstupní stanice Krajský úřad

Začátek setkání: 21. září 2016 ve 13 hodin.

Rámcový program
1.
2.
3.
4.

Aktuální problémy vyučování matematice na středních školách
Přijímací zkoušky a státní maturita z matematiky
Přednášky týkající se výuky matematiky na SŠ
Blok vystoupení učitelů Jak to učím já

Program bude definitivně upřesněn do 5. září 2016 na stránkách pobočky JČMF Pardubice
http://jcmf.upce.cz a CCV Pardubice www.ccvpardubice.cz.
Lektoři: učitelé matematiky vysokých a středních škol, garantuje Společnost učitelů matematiky JČMF
Účastnický poplatek: 1100,-Kč, členové JČMF a jeden zástupce školy, která je kolektivním členem JČMF
900,- Kč (cena zahrnuje náklady na setkání ve dnech 21. - 23. září: pronájem místností a didaktické techniky,
honoráře lektorů a organizační výdaje, coffebreak, nezahrnuje ubytování a stravování).
Pokyny k platbě:
Účastnický poplatek uhraďte bezhotovostně příkazem k úhradě ve prospěch účtu číslo:
35-4960660207/0100, variabilní symbol IČO školy, specifický symbol: 0601170.
Kopii příkazu k úhradě přiložte k zasílané přihlášce, při prezenci obdržíte od organizátorů daňový doklad.
Akce je akreditována MŠMT pro DVPP pod číslem MSMT-8760/2014-2-231.

Ubytování:
CCV Pardubice zajistí rezervaci ubytování pro účastníky ve smluvním hotelu Labe (http://www.hotellabe.cz)
Hotel je v dostupné vzdálenosti cca 10 min. pěšky od místa konání konference.
V případě překročení kapacity budete informování e-mailem nebo telefonicky o další možnosti ubytování v jiném
hotelu.
Na webových stránkách www.ccvpardubice.cz v sekci Ke stažení bude uveřejněn seznam ubytovaných včetně
pokynů k ubytování.
Ceny ubytování:
hotel Labe: 480,- Kč/ za osobu a noc se snídaní ve 2-lůžkovém pokoji s vlastním sociálním zařízením
Stravování: bude zajištěno přímo v ABC klubu
Ceny stravování: oběd 120,- Kč, večeře 96,- Kč.
Pokud máte zájem o zajištění stravování a ubytování vyplňte příslušné údaje na přihlášce!!!
Objednávky stravování a ubytování jsou závazné!!!
Způsob přihlašování:
Vyplněný přiložený formulář Závazné přihlášky (včetně kopie převodu platby účastnického poplatku) zašlete
nejpozději do 8. září 2016 poštou nebo naskenovaný e-mailem na:
a) Poštovní adresa: Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Pardubického kraje pracoviště Mozartova 449, 530 09 Pardubice
b) E-mail: maskova@ccvpardubice.cz
Přijetí písemných přihlášek nepotvrzujeme. Pokud přihlášení učitelé neobdrží jiné vyrozumění, jsou jejich
přihlášky automaticky zařazeny.
Za přihlášeného lze ve výjimečných případech vyslat náhradníka.
Těšíme se na Váš zájem o nabízenou vzdělávací akci a na setkání s Vámi v Pardubicích.
Mgr. Monika Jirásková
ředitelka
Centra celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP Pardubického kraje
Mozartova 449
530 09 Pardubice
Realizační tým kontakty:
Mgr. František Procházka – garant za programovou náplň
Tel.: 606 476 177, e-mail: prochazka.frantisek@sps-chrudim.cz
Leona Mašková – garant CCV Pardubice
(evidence přihlášek, objednávky ubytování a stravování)
tel. 466 536 530, 734 578 699, e-mail: maskova@ccvpardubice.cz

