Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

zveme Vás na seminář „Učíme se navzájem 2016“, který se uskuteční
v pátek 18. listopadu na ZŠ Eden, Vladivostocká 1035/6, Praha 10, 100 00 http://www.zseden.cz/
od 9:00 – 15:45
Seminář bude rozdělen na sekce pro pedagogy ZŠ, MŠ a samostatnou sekci určenou školním
jídelnám/kuchařkám/hospodářkám.
1) Pro ZŠ jsou během dopolední části připraveny přednášky a workshopy s tématy:
„Seznam se bezpečně“, Školní psycholog, Matematika profesora Hejného, Rodičovské kavárny a
program „Do první třídy s úsměvem“.
2) Pro MŠ přednášky Věkově smíšené třídy, MŠPZ z pohledu dlouholeté praxe ředitelky, Písmo jako
vědomá stopa pohybu. Účastníky z MŠ prosíme, aby si s sebou na seminář přibalili pohodlný oděv a
měkkou ohebnou obuv (možno je i naboso), využijí jej v rámci praktické části přednášky Písmo jako
vědomá stopa pohybu http://www.tanart.cz/taj-chi-a-metoda-vedome-stopy.html#metoda-vedomestopy
Po obědě bude pro obě sekce připraven výběr z workshopů První pomoc, Alergické dítě, Reflexní
prvky, Bezpečnost.
3) Pro školní jídelny/kuchařky/hospodářky je sekce ucelená a bude zakončena obědem, po kterém
budou moci její účastnice odejít nebo se zúčastnit dalšího programu.
Ráno se prosím dostavte nejpozději v 9:00, kdy začne probíhat registrace a rozřazení na Vámi
vybrané přednášky a workshopy.
Na seminář se přihlašujte formou návratky do 10. října na email churackova@zseden.cz .
V průběhu konání semináře budou k dispozici odborníci ze Státního zdravotního ústavu, kteří budou
provádět vyšetření na stanovení hladiny cholesterolu, výživové poradenství, vyšetření na přístroji
InBody, budete si moci nechat změřit krevní tlak. Zároveň budou připraveny ukázky programů Jak se
nestát závislákem, Hrou proti AIDS, Zdravé koule, Zdravá prsa. Pro všechny budou též k dispozici
aktuální zdravotně výchovné materiály.

V průběhu semináře bude zajištěno drobné občerstvení. Oběd bude probíhat v budově školy a to za
71 Kč. Výběr, zda máte zájem o oběd masitý či bez masa, vyznačte prosím v rámci návratky.

Všichni účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.
Seminář je pro členy sítě programu ŠPZ zdarma, pro ostatní zájemce za poplatek 400,- Kč.

Seminář je akreditován u MŠMT pod č. j. 9856/2016-1-3666 a je financován z projektu NPZ –PPZ 2016 MZČR i. č. 10686.

Návratka: vyplňte a odešlete na emailovou adresu churackova@zseden.cz a to do 10. října 2016

Přihlašuji se na seminář „Učíme se navzájem 2016“ konaný dne 18. 11. 2016 na ZŠ Eden
Vladivostocká 1035/6, Praha 10.

Titul, jméno, příjmení: ……………………………………………………………………………………………………………..
Datum narození: ……………………………………………………………………………………………………………………..
email účastníka: ……………………………………………………………Tel. číslo:…………………………………………..
Škola je/není členem sítě Škol podporujících zdraví (ŠPZ) – prosím označte.
Účastníci ze škol zařazených do sítě ŠPZ mají seminář, materiály, občerstvení zdarma. Oběd v ceně
71 Kč uhradíte při zápisu.
Vyznačte prosím, o jaký typ obědu máte zájem a) masitý b) bez masa c) o oběd nemám zájem

Pro školy, které nejsou zařazeny do sítě ŠPZ:
Poplatek za účast na semináři a materiály činí 400,- Kč na osobu a je splatný buď v hotovosti na místě
proti potvrzení, nebo fakturou po skončení akce.

……………………………………..
Datum

………………………………………
Podpis účastníka

…………………………………
Potvrzení školy/organizace

Seminář je akreditován u MŠMT pod č. j. 9856/2016-1-3666 a je financován z projektu NPZ –PPZ 2016 MZČR i. č. 10686.

