Ekonomický kurz 2016 pro 3. a V. ročník
Zúčastněné třídy:

3. A, B, X a V. A

Termín:

15. – 19. února 2016

Místo konání:

budova školy

vždy 8:00 – 15:00 hod. (výjimečně 16:30)

Personální zajištění: Martin Císař – vedoucí kurzu, lektor kurzu, dohled nad 3. A a 3. B
Tomáš Měšťánek – lektor kurzu, dohled nad V. A
Tomáš Sargánek – lektor kurzu
Hana Pospíšilová – lektorka kurzu
René Černý – lektor kurzu
externí lektoři – specialisté na jednotlivá témata kurzu
Kurzovné:

100 Kč,-/student – bude využito na divadelní představení z cyklu Listování –
Ekonomie dobra a zla

Program kurzu:
Jednotlivé třídy třetího ročníku budou rozmístěny do tří učeben s audiovizuální technikou.
Třída 3. X bude rozdělena po 7 až 8 žácích a ti budou přiděleni na celý týden do 3. A, B a V. A.
Každá studijní skupina bude absolvovat stejný program dle rozvrhu, který bude upřesněn až krátce před
započetím kurzu.
Je nutné počítat s tím, že oficiální doba každého pracovního dne je 8:00 – 15:00 hodin s tím, že polední
přestávka bude v 12:00 – 13:00 hodin. Výjimečně může být výuka protažena do cca 16:30.
Většina aktivit se odehraje v budově školy, besedy mimo budovu budou oznámeny předem.
V rámci ekonomického kurzu proběhne divadelním představením projektu Listování – tématem je
kniha Tomáše Sedláčka „Ekonomie dobra a zla“. Představení se odehraje v bezbariérovém divadle
Barka.
Náhradní plnění bude vyžadováno, pokud žák neabsolvuje jednotlivé tematické bloky kurzu, vždy aktuálně
s ohledem na požadované výstupy zameškaných aktivit. Zadání náhradních výstupů provede buď lektor
zameškané aktivity, nebo vedoucí kurzu.
Prosím pokladníky jednotlivých tříd, aby zprostředkovali výběr kurzovného nejpozději do
1. února 2016 a vybrané peníze od všech žáků 3. A, B, X a V. A (společně se seznamy žáků s podpisy
potvrzující platbu kurzovného) osobně předali Martinu Císařovi.

Martin Císař, vedoucí kurzu

