Informace pro přihlášené účastníky kurzu pro asistenty pedagoga
Kurz budeme zahajovat v sobotu 12. září 2020 v 8:00 hodin. Prosím, dostavte se v tento den
včas tzn. cca 1/2h předem. Dále přednášky budou pokračovat dle rozpisu.
Přednášky jsou v rozsahu 80 vyučovacích hodin a probíhají u nás v Pardubicích na CCV.
Praxe je v rozsahu 40 hodin (není zahrnuta v rozpisu přednášek). Praxe je řízená v jedné
z akreditovaných škol MŠMT. Dle vašeho zájmu si vyberete jedno ze zařízení a v naplánovaném
termínu tam budete celý týden.
Zkoušky jsou formou testu (cca 20 otázek), sepsáním závěrečné práce a její obhajobou.
Sídlíme v budově Gymnázia Pardubice hned v přízemí vlevo.
V sobotu nefunguje recepce, proto budete mít otevřen a k dispozici postranní vchod, který je
vlevo od hlavního vchodu. Pokud budou přednášky ve všední den tzn. v pondělí, tak budete
chodit hlavním vchodem a hlásit svoje jméno na recepci.
Dostanete destičky s namnoženými materiály.
Co se týká zahájení kurzu, tak nejprve proběhne prezence všech účastníků s podpisy do
prezenční listiny.
Poté bude kurz zahájen pracovnicí CCV a panem lektorem Jakubem Vávrou, kteří Vám dají
informace ohledně průběhu výuky, praxí, psaní závěrečných prací a zodpoví Vám veškeré vaše
dotazy.
Výuka probíhá v blocích po cca 1,5h. Účastníci mají k dispozici kuchyňku, kde je možné si uvařit
kávu, čaj, ohřát jídlo v mikrovlnce.
V učebně je interaktivní tabule a počítač pro lektora, připojení WiFi pro všechny.
Výše účastnického poplatku je stanovena na 9 000 Kč a je závazná.
Pokyny k platbě na účet za Studium pro asistenty pedagoga (soukromý účastník)
Platbu ve výši 9000 Kč proveďte na účet č. 35-4960660207/0100, variabilní symbol 1805110
a do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno a příjmení.
Platba musí být uhrazena nejpozději do 5. září 2020.
Pokud budete někdo platit v hotovosti, připravte si prosím platbu při prezenci v den zahájení
kurzu.
Storno podmínky v případě odhlášení
Kvalifikační studia:
U kvalifikačních studií je bezplatná stornovací doba 28 kalendářních dnů před termínem
zahájení. Při obdržení storna do 14 kalendářních dnů před termínem zahájení účtujeme storno
poplatek ve výši 50% z celkové ceny účastnického poplatku, na pozdější storno nebude brán
zřetel. Storno lze provést pouze písemně s uvedením všech identifikačních údajů (jméno, 6 číslic
data narození, škola, kód vzdělávacího programu, název a termín). Den zahájení studia se do
lhůty storna nezapočítává.

Za přihlášeného účastníka, který se nemůže zúčastnit vzdělávacího programu, lze vyslat
náhradníka. O jakékoliv změně je však třeba včas informovat garanta vzdělávacího programu referenta CCV Pardubice uvedeného u vzdělávacího programu jako garant semináře. Současně
je třeba zaslat přihlášku s údaji o přihlašovaném náhradníkovi.
Za neomluvenou účast se účtuje stornovací poplatek ve výši 100% účastnického poplatku!
V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Leona Mašková
garant studia
Telefon: 466 536 530, 734 578 699
E-mail: maskova@ccvpardubice.cz

