ZDRUŽENIE ZÁKLADNÝCH ŠKÔL SLOVENSKA
Vás pozýva na celoslovenskú konferenciu, ktorá sa uskutoční
v dňoch 14. - 16. mája 2018
miesto konania: GRAND HOTEL BELLEVUE, Horný Smokovec
Program: 14. máj 2018
do 14.00
12:00 – 14:00
15:00 – 18:00
18:00 – 19:30
21:00
16 máj 2018
do 8.00
08:00 – 12:30
12:30

ubytovanie
obed
rokovanie
večera
spoločenský večer

15. máj 2018
do 8:00
08:00 – 12:30
12:00 - 14:00
14:00 – 18:00
18:00 – 19:30
21:00

raňajky
rokovanie
obed
rokovanie
večera
spoločenský večer

raňajky
rokovanie, ukončenie
obed

Poznámka: Časový harmonogram seminára môže byť upravený podľa prednášaných tém.
Predmetom rokovania budú:
- legislatívne zmeny –návrh zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, zákon o štátnej
správe a školskej samospráve
- vzdelávacích programov pre zdravotne znevýhodnených žiakov
- nový registratúrny poriadok a metodika
Pozvaní hostia:
- NR,SR, MŠVVŠ SR, ŠPÚ, ZMOS, NUCEM, MPC, ŠŠI, VUDPaP, OZ PŠaV - zástupcovia
uvedených organizácií
Témy do rokovania budú zaradené podľa časových možností prednášajúcich.
Organizačné pokyny:
- prihlášku zasielajte e-mailom najneskôr do 20.04.2018 + poplatok

na adresu
-

emamilova95@gmail.com

ubytovanie v hoteli je možné od 11.00 hod. do otvorenia konferencie;
cenník a záväzná prihláška – pozri príloha - 2. strana tejto pozvánky
poplatok za školenie = členský poplatok na rok -(počítaný bude len na jednej konferencii)

UPOZORNENIE:

-

-

Akceptujeme len prihlášky zaslané vyššie uvedeným spôsobom spolu s poplatkom
na číslo účtu: IBAN: SK93 0200 0000 0013 6470 8151, variabilný symbol IČO
školy
Z organizačných dôvodov nebude možné dodatočne zabezpečiť ubytovanie pre
neprihlásených účastníkov (počet ubytovaných je limitovaný kapacitou hotela).
za každú základnú školu sa môže prihlásiť len jeden účastník.
ak sa nemôžete zúčastniť, pošlite náhradníka.
Účastnícky poplatok vraciame iba v prípade zrušenia konferencie

Prezentácia firiem len vo vymedzených priestoroch. Rezervácie – Ing. Ema Mílová,
hospodár združenia (kontakt pozri vyššie)

Prajeme Vám úspešné pracovné dni. Uvidíme sa na konferencii vo Vysokých Tatrách.

Celoslovenský výbor ZSŠS

Príloha - Cenník služieb
Ubytovanie: 35 €/osoba/noc/v dvojposteľovej izbe
V cene ubytovania sú zahrnuté raňajky (švédske stoly).
Stravovanie
5 hlavných jedál (obed, večera, obed, večera, obed)
3 hlavné jedlá (večera, obed, večera)

Cena
50 €/osoba
30 €/osoba

Konferenčný poplatok:
a) 2 noci ubytovanie + 5x strava + poplatok za školenie
b) 2 noci ubytovanie + 3x strava + poplatok za školenie
c) 3x strava + poplatok za školenie
d) poplatok za školenie (bez stravy a ubytovania)

170 €
150 €
80 €
50 €

....................................................................................................
Prihlášky spolu s poplatkom akceptujem do 20.04.2018. Uprednostňujeme spoločné
ubytovanie dvojice alebo trojice - uveďte spolubývajúceho/spolubývajúcich
Za každú organizáciu sa môže prihlásiť len jeden účastník!!!
Ak sa nemôžete zúčastniť, pošlite náhradníka.
Účastnícky poplatok vraciame iba v prípade zrušenia konferencie

Záväzná prihláška
(poslať emailom na adresu emamilova95@gmail.com)

+ poplatok na účet ZSŠS

Meno a priezvisko…………………………………………………IČO školy:……………..
Adresa školy…………………………………………………………………………………….
Spolubývajúci: ...............................................
Poznámka: Akceptujeme len prihlášky zaslané e- mailom do 20.04.2018 spolu s poplatkom!!!!
Neoznačené platby nebudú akceptované a budú zaslané späť na účet odosielateľa.
Prihlášky prijímam len do naplnenia kapacity hotela.

 konferenčný poplatok

170,00 eur

 konferenčný poplatok

150,00 eur

 konferenčný poplatok

80,00 eur

 konferenčný poplatok

50,00 eur

Vegetarián

áno

