tel.: 603 867 707, 776 770 759
e-mail: jobos@jobos.cz

Ceny a platby seminářů (kurzů, konzultací, mentoringu) realizovaných
přímo na školách pro celé pedagogické sbory či jejich části
Ceny:
- 1 hodina semináře včetně režijních nákladů 1200 Kč/hod. (s jedním lektorem), 2000,- Kč/hod. (2 lektoři)
- cestovné obvykle 200 Kč – 3000 Kč (podle reálně vynaložených nákladů na cestovné)
- 700 Kč – 1500 Kč za namnožené metodické materiály, pracovní texty, poskytnutí doplňujících materiálů v el.
podobě apod. (obvykle 700 Kč paušální platby za jeden den)
- ve výjimečných případech (vícedenní seminář či velká vzdálenost) je účtován náklad za nocleh
Příklad: Náklad na celodenní seminář zajištěný jedním lektorem, s dojezdem 100 km, pro středně velký pedagogický sbor (25
účastníků) by byl 8 hodin x 1200 Kč + 100 km x 2 x 6,5 Kč + 700 Kč =11 600 Kč (tzn. v přepočtu 460,- Kč na jednoho
účastníka za celodenní seminář)
Pozn.: Jednou hodinou semináře se myslí vyučovacích hodin (45 minut), obvykle v rámci semináře rozdělených do 4 dvouhodinových
bloků. Tzn., že seminář může mít toto časové rozvržení (jeho přesná podoba může být po domluvě upravena)
8,00 – 9,30 – 1. blok semináře / 9,50 – 11,20 – 2. blok semináře / oběd /
12,20 - 13,50 – 3. blok semináře / 14,10 – 15,40 – 4. blok semináře

Platby:
- platby jsou realizovány na základě údajů obsažených v objednávce, kterou předem potvrdilo vedení školy
- podklady poskytnou pracovníci JOB (např. předpokládané cestovné apod.)
- fakturace probíhá následně po uskutečnění semináře
- všechny semináře mají akreditaci MŠMT.

V případě zájmu o spolupráci kontaktujte pracovníky kanceláře: tel.: 603 867 707, mail: jobos@jobos.cz
Následně se Vám do 5 dnů ozve jeden z lektorů/konzultantů/mentorů a domluví s Vámi bližší podmínky
(obvykle datum a čas konání, kdo se zúčastní ze strany školy, předběžné požadavky vedení školy, pedagogů,
forma, obsah a rozsah spolupráce, které budou posléze specifikovány v objednávce.)
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