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Webinář     Sfumato     (Splývavé     čtení)     aneb     čtení     pro     všechny     děti  

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

jsme rádi, že jste se přihlásili na náš webinář.

Jedná o základní dvoudenní školení v rozsahu 16 vyučovacích hodin. 
Po jeho absolvování obdržíte osvědčení a zájemci se budou moci zúčastnit letní školy.

Webinář     bude     probíhat     v     online     prostředí     MS     Teams     ve     dnech  :

Termín dle přihlášky, kterou jste obdrželi do e-mailu.

Výuka proběhne v sobotu a v neděli v těchto časových intervalech:

BLOK VÝUKA PŘESTÁVKA

1. 09:00 - 10:30 10:30 - 11:00

2. 11:00 - 12:30 12:30 - 13:30

3. 13:30 - 15:00 15:00 - 15:30

4. 15:30 - 17:00

K webináři je možné se připojit odkudkoliv s přístupem k internetu. 
Na kvalitu přenosu má vliv rychlost     Vašeho     připojení  . 
Do počítače nemusíte     stahovat     žádné     programy     ani     aplikace  .

Připojíte se kliknutím na odkaz, který obdržíte 30     minut     před     konáním   každého 
semináře na     Vaši     emailovou     adresu  .

Podrobný návod na našem webu, v sekci:
http://www.abcmusic.cz/pages/index.php3?link=01&lang=cz&nabidka=2021&id_sem=5#zal_5
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Důležitá poznámka:
Podle pokynu MŠMT bude z akce pořízena nahrávka sloužící pro kontrolu MŠMT. Dále pokyn MŠMT 
vyžaduje při využití akce ze šablon doložit např. snímkem obrazovky počet přihlášených účastníků 
včetně zobrazení dolní lišty obrazovky notebooku/PC, kde je vidět datum a čas pořízení snímku. 
Účastník souhlasí s poskytnutím osobních dat, na jejichž základě budou vyhotovena osvědčení.

 

Podmínky ON-LINE školení

1. PLATBA: faktura Vám bude zaslána emailem, který jste uvedli v přihlášce.                                               
Fakturu prosíme uhradit do termínu splatnosti.

2. VARIABILNÍ SYMBOL: nezapomeňte při platbě uvést VS, abychom Vám vystavenou fakturu spárovali 
s bankovním výpisem. Pokud z nějakého důvodu nemůžete zadat variabilní symbol, prosíme, 
identifikujte se při bankovní transakci svým jménem do poznámky (pro identifikaci platby).

3. POMŮCKY: k on-line kurzu je nutno mít k dispozici „destičky s písmeny“. Pokud je nemáte možnost 
získat, je možné je pořídit za 225 Kč + poštovné a balné, objednáním na adrese 
http://www.vyukove-materialy.cz/vyucovaci-pomucky-sfumato-abcmusic/desticky-s-pismeny.  

Objednejte si prosím destičky včas, objednávky na e-shopu se odbavují do dvou pracovních dnů.

Bez     tohoto     materiálu     nelze     pracovat  .

4.       POČET ÚČASTNÍKŮ: je omezený.

5.       PŘIHLÁŠKA: přihlášení na webinář je závazné.

Případné dotazy směřujte na: 

Mgr. Hana Dyntarová
koordinátorka projektu, ABC Music v.o.s.

Telefon:  +420 737 119 261
E-mail: info@abcmusic.cz

Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné zážitky z neobvyklého školení.
PaedDr. Mária Navrátilová, autorka metodiky Sfumato

Provozovna a korespondenční adresa:
Michelská 300/60,  140 00  Praha 4 – Michle

Mobil: +420 737 119 261 | Telefon: +420 241 411 944
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