Finální informace pro školy o akci

BÁJEČNÝ DEN S CHEMIÍ
v úterý 20. 6. 2019 od 9:00–12:00 hodin
Techmania Science Center, U Planetária 2969/1, 301 00 Plzeň
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli.
Dovolte mi, abych Vás pozvala na ojedinělou vzdělávací akci na podporu zájmu o oblast
přírodních věd – chemie, fyzika do Techmánia Science Center, kde se uskuteční II. ročník
Báječného dne s chemií za laskavé podpory Nadačního fondu Unipetrol, Techmánia Science
Center a Plzeňského kraje.
Akci organizuje již podruhé Středisko volného času RADOVÁNEK.
Pokud projevíte zájem a vyšlete své žáky s pedagogickým dohledem, budeme velice rádi a
děkujeme Vám za Váš zájem o připravovanou akci. Dovolte mi taktéž, abych i Vás osobně
jako zástupce Vaší školy též pozvala. Akce Báječný den s chemií je určena pro žáky
základních škol a nižších stupňů gymnázií ve věku 13-16 let.
Je nezbytné, aby každá škola do 30. 5. 2019 na emailovou adresu
tischlerova@radovanek.cz, zaslala vyplněnou prezenční listinu se jmény žáků, kteří se
akce zúčastní. Toto opatření je pro nás nezbytné z důvodu kapacity, která je omezena na
maximální počet míst 600. Pokud nám zašlete prezenční listiny s nižším počtem žáků, než
bylo konzultováno, máme další školy v pořadí se zájmem o účast na této akci.
V prostorech Techmania Science Center bude od 8:30 zahájena registrace, při které se
zkontroluje počet žáků za školu podle zaslané prezenční listiny, případně se provedou
drobné úpravy. Dle počtu žáků bude pedagogickému dohledu vydáno drobné občerstvení,
spolu s materiály o semináři a dotazníku o spokojenosti s akcí. Bude opravdu důležité, aby
žáci dotazník vyplnili - budou vyznáni k jeho odevzdání na konci vzdělávací akce.
Cestu na akci si zařizuje a platí škola. V době konání této vzdělávací akce zodpovídá za
žáky pedagogický dohled ze strany školy.
Po skončení přednášek se uskuteční soutěž o 3D tiskárnu. Za každou školu budou soutěžit
dva studenti ve věku 13-16 let. Jejich jména nahlásí pedagogický dohled při registraci.
Soutěž se skládá ze tří kol s vyřazovacím charakterem, ve kterých prověříme znalosti a
schopnosti vybraných studentů.
Těšíme se na setkání s Vámi.

V Plzni dne 20. 3. 2019

Bc. Eva Tischlerová
ředitelka SVČ RADOVÁNEK

