Vážení a milí,

tuto středu 16.3. 2016 se společně sejdeme v ZŠ a MŠ Chodov Praha 4,
Květnového vítězství
na besedosemináři „Jak naučit“ a „Trénink skupiny“. Posílám Vám proto několik důležitých
informací a prosím, abyste si je včas před akcí (nejlépe do pátku) přečetli.
Kde: Školní jídelna ZŠ a MŠ Chodov, Květnového vítězství 57/17, 149 00 Praha, Chodov,
GPS 50.0340231N, 14.5051342E . POZOR, TATO ULICE JE DLOUHÁ A JSOU NA NÍ DVĚ
ŠKOLY. TATO SE JMENUJE ZŠ A MŠ CHODOV (nikoliv ZŠ Květnového vítězství).
Pravidelně se nám stává, že několik účastníků dovede navigace do druhé školy, která je ale od nás
cca kilometr a půl. Proto, prosím, PAMATUJTE, ŽE TATO ŠKOLA JE STARŠÍ BÉŽOVÁ
BUDOVA (VIZ. FOTO) UMÍSTĚNÁ NA TOM KONCI ULICE, KTERÝ JE BLÍŽE CENTRU
PRAHY (TJ. ZÁPADNÍ KONEC ULICE KVĚTNOVÉHO VÍTĚZSTVÍ, HNED POBLÍŽ
LITOCHLEBSKÉHO NÁMĚSTÍ)

,
Od kolika do kolika: Akce začíná v 17:00, předpokládaný konec je mezi 21:00 a 22:00 (odhaduji
21:30). PROSÍM, BUĎTE NA MÍSTĚ NEJPOZDĚJI V 16:50!
PSI: PSY, PROSÍM, NECHTE DOMA. Tento seminář je teoretický, nejedná se o cvičák. Navíc
budeme ve školní jídelně a musíme dodržet hygienická pravidla. Musel jsem proto slíbit, že
v prostoru jídelny (naší přednáškové místnosti) psi nebudou. Děkuji za pochopení.
Další režim v prostorách a hygienické zajištění: Umývárku a jednu toaletu máme k dispozici po
celou dobu semináře. Vedení školy nás také požádalo, aby si účastníci vzali do jídelny čistší boty
na přezutí (je to přeci jen školní jídelna)…vím, že to asi ne každý dodrží, ale vzhledem k délce
akce a tomu, že budeme pořád v místnosti by to byla i úleva pro nohy . V každém případě
prosím o pořádné čištění bot před vstupem do prostor jídelny. Děkuju za pochopení.
Jak se tam dostat:
Návod i s mapou, který udává škola, najdete na http://skola.zskv.cz/index.php/9-uncategorised/87jak-se-k-nam-dostanete
Návod za nás: autem nejlépe po D1, sjezd na Opatov. Cca 400 m od dálnice projedete přes stanici
metra Opatov (uvidíte zastávky autobusů) a pokračujete rovně z mírného kopce po 200 m na
kruhový objezd. Ten projedete rovně do ulice Ke Stáčírně a na prvních semaforech zahnete vlevo.
Cca po 200 m dojedete k budově školy, kterou budete mít po pravé ruce. Parkování je možné v
přilehlých ulicích, ideálně mezi paneláky, u rodinných domků je málo místa. Větší parkoviště lze
najít cca 150 od školy směrem k Opatovu…ale asi nebude nutné, parkoviště bývají o víkendu dost
volná.
Hromadnou dopravou se dostanete nejlépe z metra Opatov – po výstupu z metra zabočíte o 180˚
doprava a asi po 20 metrech vstoupíte na schodiště, které Vás dostane na zastávku autobusů č.
136, 213 a 177. Všechny tři Vás dovezou jednu zastávku na stanici Litochlebské náměstní, odkud
je škola vidět (viz horní foto). Cesta k ní ze zastávky je cca 200 m pěšky mezi paneláky.
POZOR, DO JÍDELNY NEVSTUPUJEME HLAVNÍM
VCHODEM, ALE SAMOSTATNÝM VCHODEM Z PRAVÉ

STRANY (při čelním pohledu na budovu) Z ULICE „MOKRÁ“, VEDLE ÚNIKOVÉHO
SCHODIŠTĚ.(viz foto)
Jídlo: Po celou dobu semináře bude na místě drobné občerstvení (ovoce, uzenina, pečivo,
„mňamky od naší mamky“) PRO ZÁJEMCE MŮŽEME OBJEDNAT PIZZU S DOVOZEM
http://www.pizzeriegalaxie.cz/ . Menu najdete na jejich webových stránkách. OBJEDNÁVKY
PROSÍM DO ÚTERKA 15.3. DO 20:00 HOD., abychom mohli zkompletovat objednávku.
Platba za dovezenou pizzu bude provedena v hotovosti na místě.
V sále je i mikrovlnka, takže si lze přivézt vlastní jídlo a na místě ohřát.
Na místě bude i automat na teplou a studenou vodu a naše zásoba čajů, cukrů, kafe…takže o
všechno je postaráno
Co si vzít sebou: Nejlépe něco na psaní – tužku, papír. Rozdávat budeme kopie nejdůležitějších
slidů z prezentace. HLAVNĚ DOBROU NÁLADU A CHUŤ DO PRÁCE.
A TEĎ TO HLAVNÍ – VAŠE OTÁZKY: Besedoseminář je postaven na odpovědích na zaslané
otázky účastníků. I KDYŽ TERMÍN NA ZASLÁNÍ OTÁZEK PODLE PROPOZIC
TEORETICKY PROBĚHL, NEBUDE TENTOKRÁT PROBLÉM PŘIDAT DALŠÍ. NICMÉNĚ
TYTO OTÁZKY MI, PROSÍM, POSÍLEJTE NA ADRESU treninkjerozhovor@seznam.cz DO
ÚTERKA 9.3. 2016 do 20:00. Otázky, prosím, nepište příliš obsáhle, stejně budeme ke každé
zjišťovat ještě doplňující informace na místě. ZASLÁNÍ OTÁZEK NENÍ SAMOZŘEJMĚ
POVINNÉ, LZE SAMOZŘEJMĚ DORAZIT I BEZ JEJICH POSLÁNÍ ( obvykle zasílá otázky
cca ½ účastníků, při velkém počtu otázek je obvykle spojuji do skupin podle tématu a odpovídám
vždy na několik naráz).
Budu se těšit
František Šusta
737 208 994

