
V Dobříši, 9. ledna 2008

Vážený pane řediteli, vážená paní ředitelko,
obracíme se na Vás jako školící středisko projektu Nové cesty pro Středočeský kraj. 
Náš projekt je zaměřen na podporu přírodovědného a technického vzdělávání, hledání 
nových souvislostí  mezi  předměty – fyzika,  chemie,  biologie,  zeměpis a ICT (jak 
vyžaduje ŠVP).
Nabízíme Vaší škole bezplatný kurz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
akreditovaný MŠMT pořádaný fakultami Univerzity Karlovy (MFF, PedF). Náklady 
na školení účastníků (cca 8 000 Kč na osobu) jsou pokryty z Evropských sociálních 
fondů a  rozpočtu MŠMT. Úspěšní účastníci  získají  certifikát  o absolvování  kurzu 
a volný přístup k databázi výukových materiálů.
Úvodní  setkání  přihlášených  účastníků  se  uskuteční  na  Gymnáziu  Karla  Čapka 
v Dobříši 30. ledna 2008 (v případě zájmu můžeme termín setkání přizpůsobit Vašim 
potřebám). Převážná část  kurzu je realizována přes  Internet  v online vzdělávacím 
prostředí, tzn. s minimálními nároky na uvolňování Vašich učitelů z výuky.
Pokud máte zájem, přihlašte se prosím do 21. ledna 2008. Dopis pro vyučující Vám 
přikládáme. 
Více informací najdete:  
http://telmae.cz/home.nsf/HomePage?OpenAgent&infopage=NW_info&lng=CZ

Za tým Gymnázia Karla Čapka Dobříš 
Daniel Hošek
daniel.hosek@telmae.cz
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Milí kolegové,
rádi bychom Vám nabídli vzdělávací kurz. Ničeho se nebojte a přijeďte do Dobříše 
na úvodní setkání. Co Vás čeká dále se dozvíte na tomto setkání. Jedná se o účast na 
jednom až třech jednodenních seminářích a online studium. V rámci studia můžete 
využít své přípravy, materiály, projekty a dobré nápady.
Cílem projektu je  posílit  mezipředmětové vztahy v přírodovědných a technických 
oblastech a vytvořit tvůrčí skupiny učitelů. Co vás čeká (a nemine :-)

● do  21.1.  závazná  přihláška  do  kurzu  (na  mail  daniel.hosek@telmae.cz)  – 
prosím uveďte jméno, příjmení, aprobaci, školu a kontakt (nejlépe e-mail či 
telefon)

● středa 30. ledna 2008 14:30 (termín je možno mírně upravit) – úvodní setkání 
na Gymnáziu v Dobříši – zde Vás seznámíme s organizací kurzu, programem 
setkání a online vzdělávacím prostředím

● 29.2. seminář v Praze – Den Světla (pro zájemce)
● další dva tématické semináře a „studium“ přes Internet proběhnou do května
● květen 2008 – závěrečné setkání na Dobříši s předáním certifikátů absolventů 

DVPP
● červen  2008  –  pro  nejlepší  studující  závěrečné  setkání  na  Malé  Skále 

u Trutnova a dokonce i ceny (v druhém běhu to byly PDA, GPS, flash disky, 
MP3 přehrávače)

Kromě  osvědčení  o  absolvování  kurzu  získáte  volný  přístup  do  databáze 
vzdělávacích objektů (přípravy, pokusy, přednášky, experimenty), které lze využít pro 
výuku (ukázky třeba na této adrese:

http://telmae.cz/home.nsf/HomePage?OpenAgent&base=lessonplans&lng=CZ 
– přiložené soubory se zobrazují  pouze registrovaným, při  studiu v kurzu získáte 
přístup).

Tým Gymnázia Karla Čapka Dobříš 
Marcela  Cypriánová,  Daniel  Hošek,  Dana  Hlásná,  Miloš  Čapek,  Eva  Rašková 
a Štěpánka Máchová
kontakt: daniel.hosek@telmae.cz
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