
 

 
 
Velevážené dámy, ctění pánové, 
 
dovolte nám, abychom vás u příležitosti zahájení projektu “Mistři kolegiální podpory v 
oblasti přírodovědné gramotnosti” pozvali do okouzlujícího prostředí Vily Čerych v České 

Skalici, abychom tak s prvorepublikovou elegancí zahájili náš společný projekt!   
Na prvním setkání škol zapojených do projektu se společně seznámíme, oslavíme zahájení 
projektu, ujasníme si jeho náplň, vzájemná očekávání, naplánujeme první setkání s týmem 
ve vaší škole, necháme se inspirovat zkušenou pedagožkou a mentorkou z praxe a vůbec 
strávíme společně dva plné, plodné a snad i zábavné dny. Věříme, že si setkání s podobně 
naladěnými kolegy ze škol z celé republiky užijete. Velmi se na vás těšíme a zasíláme 
nezbytné organizační informace: 

 
Čas: 
Zahájení v pátek 13. 1. 2017 11:00 
Zakončení v sobotu 14. 1. 2017 15:00 

 
Místo: 
Vila Čerych - vzdělávací středisko, Křenkova 477, Česká Skalice.  

 



 

Prostředí a mapu si můžete prohlédnout zde. Doporučujeme vyhradit si dostatečný čas na 
cestu z nádraží do vily. Pěší chůzí je to asi 1 km. 
 
Ubytování ve vile i jídlo tamtéž je hrazeno z prostředků projektu. S sebou doporučujeme 

vzít pouze domácí obuv. 
 
Program: 
Pátek 13. 1. 

10:00 - 11:00 příjezd, ubytování 
11:00 - 12:00 dopolední blok 

o zahájení, rámec projektu, organizační okénko 
12:00 oběd 
13:00 - 18:00 odpolední blok 

o seznámení, úvod 
o sdílení očekávání od projektu  
o ujasnění aktivit, které se v projektu dějí  
o projekt v podmínkách vaší konkrétní školy  
o benefity a bariéry  
o administrativa projektu  

18:00  večeře 

 
Sobota 14.1.  

8:30 - 11:30 dopolední blok 
o host - Eva Hilčerová, ZŠ Kunratice (zkušenosti s interním mentoringem)  
o *plánování prvního setkání s týmem ve škole  

12:30 oběd 
13:30 - 15:00 odpolední blok 

o pokračování * 
 
Do vily se sjede téměř 40 dam a gentlemanů. A její krásné prostředí přímo vybízí k tomu, 
abychom jej využili i k večerní vybrané zábavě. Náš program bude stylový, volný a 
dobrovolný. Chcete-li, dovezte drobné pochutiny k občerstvení. Pokud shledáváte alkohol 

vhodným doplňkem zábavy, vězte, že vlastní zásoby nejsou zapovězeny, leč chutné víno i 
orosené pivo lze ve vile zakoupit. Roztomilým zpestření může také být, pokud se na večer 
ozdobíte drobným prvorepublikovým doplňkem. Dámy mohou využít své boa či slušivý 
klobouček, pánové provětrat svůj frak, monokl či vycházkovou hůlku. 

 
Aby program správně fungoval po následující 4 roky, budeme již jeho první rok evaluovat. 

Najali jsme si na to speciální zvědavce (Jan Činčera a tým Spora, z. s.). Nic se jich nelekejte, 

jsou mírumilovní a prospěšní. Budou se vás dotazovat na vaše očekávání od projektu. 
V pondělí vám pošleme jejich on-line dotazník a poprosíme vás o jeho vyplnění ještě před 
setkáním. Bude to vlastně taková příprava na náš společný páteční program.  

 
Celé toto velkolepé setkání může proběhnout pouze tehdy, pokud se na něj všichni zdárně 
dostaneme. Dovolte nám proto, abychom vás závěrem detailně instruovali o náležitostech 
cesty.  
 
Doprava: 
V rámci projektu bychom všem, kdo spadají do tzv. cílové skupiny, rádi zaplatili cestovné.  

http://www.vilacerych.cz/kontakty/


 

Podle podmínek projektu a požadavků MŠMT se předpokládá cestování za využití veřejné dopravy 2. třídy a k 
prokázání nároku je nutné dokládat jízdenky. (Jednodušší varianta žel neprošla). V případě použití auta jsou 
hrazeny náklady odpovídající jízdence 2. tř. hromadné dopravy, příp. násobené počtem osob cílové skupiny, 
které se autem přepravovaly. Pouze v případě, že bude dokázáno, že nebylo možné využít veřejnou dopravu 
(neexistoval použitelný vhodný spoj, přepravovaly se handicapované osoby…) je možné nárokovat náhradu podle 
Zákoníku práce. 
Praktické řešení: účastníci - cestující vlaky, autobusy - vyplní (každý za sebe) cestovní 
příkaz a doloží cestu jízdenkami - v tomto případě je nutné dokladovat vše po návratu, 
když už budete mít jízdenku i z cesty zpět. Toto nám zašlete do TEREZY, která setkání 
organizuje, a my poukážeme jednotlivci náhradu cestovného na jeho bankovní účet. 
V případě cesty autem vyplní cestovní příkaz řidič a uvede i jména spolucestujících 
(účastníků projektu!, tj. CS), za něž nárokuje náhradu. K tomu přiloží TP (velký) od vozidla a 
vyplněnou smlouvu o použití vozidla pro potřeby organizace, nebo v případě, že není 

majitelem nebo spolumajitelem auta, vyplní smlouvu doplněnou o souhlas majitele s použitím 
auta formou výprosy. K tomu přiloží ještě výjezd z IDOSu nebo jiných ceníků dopravních 
společností, kterými doloží cenu jízdenky za cestu(y). Tuto cenu pak nárokuje v (jednom) CP 
tolikrát, kolik účastníků vč. sebe vezl. Př. cesta Praha - Plzeň stojí dle IDOS - bus 100 Kč, 
řidič vezl z Plzně čtyři další účastníky projektu, pak nárokuje 100 Kč * 5 lidí celkem * 2 cesty 
(tam a zpět). 
Pozn. vzor cestovních příkazů i smluv k autu (obě varianty) budou k dispozici. 

 

 
S jakýmikoliv technickými záležitostmi stran příjezdu, jídla, ubytování atp. se prosím 
obracejte na naši projektovou manažerku Barboru Hrdličkovou, 

barbora.hrdlickova@terezanet.cz, 734252501.  
 
 

 
 
 
 

Těšíme se na vás! 
 
 

Za přípravný tým TEREZY  
Radka Vašíčková 
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