Jednota českých matematiků a fyziků – pobočka v Ústí nad Labem
SUMA – Společnost učitelů matematiky JČMF
Katedra matematiky a katedra fyziky PřF UJEP v Ústí nad Labem
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Pozvánka na
XI. Letní školu učitelů matematiky a fyziky
Varnsdorf 2009
Termín:
Místo konání:

od středy 19. srpna do neděle 23. srpna 2009
Varnsdorf – areál SŠSaCR

Srdečně vás zveme na jedenáctý ročník Letní školy učitelů matematiky a fyziky, která proběhne letos v trošku
netradičním termínu v areálu Střední odborné školy služeb a cestovního ruchu (www.sosvdf.cz).

Z nabízeného programu Letní školy:
Účastníkům školy nabídneme program v rozsahu nejméně 20 hodin přednášek a seminářů, obsahujících v obou
předmětech jak témata zaměřená na nové moderní metody poznání, tak témata obsahující zajímavé didaktické
přístupy a podněty. Pozornost bude věnována i využití výpočetní techniky ve vyučování. Podrobný program bude
zaslán spolu s pokyny účastníkům.
Další informace získáte také na http://katmatprf.ujepurkyne.com/KMA_jcmf_skola.asp. Letní škola je
akreditována MŠMT jako vzdělávacích program DVPP.

Přihlášení:
Přihlášky na letošní Letní školu učitelů matematiky a fyziky zasílejte v elektronické podobě do 10.6.2009 na
adresu lenka.souckova@ujep.cz. Uvádějte zde své jméno (prosíme i s titulem), adresu bydliště a pracoviště,
mailové spojení, popřípadě telefon a které dny chcete ubytování a stravování, dále vaše poznámky a přání.

Finanční podmínky:
•
•
•

•

Ubytování a stravování bude poskytnuto každé osobě za 330,- Kč na každý den, pokud se budete účastnit školy
v plném rozsahu, budete hradit 4 celodenní poplatky, tedy 1 320 Kč.
Režijní poplatek činí pro členy JČMF 600 Kč, resp. pro nečleny JČMF 700 Kč, resp. pro studenty 500 Kč.
Celkový poplatek za celou dobu pobytu tedy činí 1 920 Kč, resp. 2020 Kč, resp. 1 820 Kč, a bude hrazen
buď bezhotovostním převodem na účet ústecké pobočky JČMF předem nebo hotově na místě. Je možné
požádat o vystavení faktury, potřebné info zašlete na adresu hofmanova@sci.ujep.cz.
Pokyny k bezhotovostní platbě: Příslušnou částku poukažte do 31.6.2009 na účet ústecké pobočky JČMF
číslo 882 224 339 / 0800, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo účastníka.

Další informace:
Škola je organizována pro učitele matematiky a fyziky škol všech stupňů a zaměření a pro studenty vyšších
ročníků učitelství matematiky. Program školy je koncipován tak, aby v rámci přednášek, seminářů i dalších částí
programu byl prostor i pro výměnu praktických zkušeností z vyučování. Věříme, že se nám letos, stejně jako
v minulých letech, podaří vytvořit příjemnou pracovní atmosféru, která všem umožní kromě získání nových
poznatků také načerpání potřebné síly a „pedagogického optimismu“ pro následující školní rok. K dispozici budou
zrekonstruované pokoje, společenská místnost, venkovní hřiště, atd. Účastníci školy si mohou přivést i osoby, které
se odborného programu školy nezúčastní (například děti či manžely nebo manželky) – tyto osoby nebudou platit
režijní poplatek. Jakékoli dotazy adresujte na lenka.souckova@ujep.cz nebo tel.: 475 283 362.
Pro správnou inspiraci doporučujeme prohlédnout si stránky z Letních škol minulých, naleznete zde podrobný
program i fotografie z odborné a neodborné činnosti.

Na shledání ve Varnsdorfu se těší
za organizační a programový výbor:
Lenka Součková, Pavla Hofmanová, Jiří Cihlář, Robert Seifert

