POZVÁNKA K ÚČASTI NA
22. letní škole
pro středoškolské profesory chemie, fyziky a matematiky

Praha 20. - 22. srpna 2008

Vážené dámy, vážení pánové,
Fakulta chemické technologie Vysoké školy chemicko–technologické v Praze
v tomto roce pořádá v rámci programů celoživotního vzdělávání 22. letní školu pro
středoškolské profesory chemie a dalších přírodních věd (fyziky, matematiky atd.),
tentokrát zaměřenou na oblast chemie, materiály a technologie.
Program letošní letní školy bude předložen MŠMT ČR k akreditaci v rámci
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a předpokládáme, že bude
akreditován během července.
Fakulta chemické technologie VŠCHT Praha Vás srdečně zve
k účasti na této tradiční akci.
Registrace účastníků bude probíhat ve středu 20. srpna 2008 od 12:00 hod.
Letní škola bude zahájena ve 14:00 hod.
Registrace a zahájení proběhne v posluchárně A II, VŠCHT Praha,
budova A - hlavní schodiště, Technická 5, Praha 6.
Odborné přednášky proběhnou ve čtvrtek a v pátek v posluchárně A II, VŠCHT
Praha.
Mimopražským účastníkům bude zajištěno ubytování na koleji Sázava - Jižní
Město, Chemická 953, Praha 4 - Kunratice, podle kapacit kolejí samostatně nebo ve
dvoulůžkových pokojích.
Předběžný program 22. letní školy „Chemie, materiály a technologie“ a formulář
závazné přihlášky je přiložen. Podrobné informace a konečný program 22. letní školy
obdržíte v dopise, který Vám bude zaslán v červnu t.r.
Závazné přihlášky zašlete buďto poštou nejpozději do 15. června 2008 na adresu:
VŠCHT Praha - oddělení
celoživotního vzdělávání
„Letní škola”
Technická 5, 166 28 Praha 6
nebo do stejného data na e-mailovou adresu: iva.dudkova @vscht.cz
Případné dotazy zasílejte poštou na uvedenou adresu, nebo elektronickou poštou, nebo
použijte telefonu: 220 443 790

V Praze 30.4.2008
Prof.Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc.
proděkan pro pedagogickou činnost FCHT
VŠCHT Praha

22. letní škola
pro středoškolské profesory chemie, fyziky a matematiky
Praha 20. - 22. srpna 2008

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI NA LETNÍ ŠKOLE

Příjmení a jméno, titul :

……......................................................……...................

Zaměstnavatel :

.......................................................…….........................

Vyučované předměty :

.................................................……...............................

Kontaktní adresa:

...........................................…….....................................
..................................……...............................................
..............................….......…............................................
PSČ: .................…..,,..... e-mail: ……..........…................

Mám zájem o ubytování na kolejích VŠCHT Praha:

ano / ne*

jednolůžkový pokoj
350,- Kč os./noc

dvoulůžkový pokoj
240,- Kč os./noc

nocleh z 20.8. na 21.8.2008:

......

......

nocleh z 21.8. na 22.8.2008:

......

......

Datum : .........................
* Vyplňte prosím příslušný termín

Podpis účastníka:................................

