Registrační formulář
Program podpory digitalizace škol
Program podpory digitalizace škol je iniciativou Konta BARIÉRY
a společnosti EDULOGY, orientovanou na oblast modernizace
vzdělávání v mateřských, základních a středních školách. Hlavním
cílem je digitalizace škol a jejich dlouhodobá podpora ze strany

soukromého sektoru a neziskových organizací. Do programu se
může zaregistrovat každá mateřská, základní a střední škola na
území České republiky. Po obdržení registračního formuláře vás
budeme kontaktovat ohledně přístupu na vzdělávací portál.

Pokud máte zájem o registraci vaší školy do programu, vyplňte tento registrační formulář
a zašlete jej poštou na adresu: EDULOGY | Břehová 208/8 | 110 00 Praha 1.

Škola
Typ školy*

mateřská škola
základní škola
střední škola

Údaje o škole
gymnázium

Počet učitelů _ _______________ Počet žáků __________

víceleté gymnázium

Počet interaktivních tabulí_ ______ Počet počítačů _______

* Pokud právnický subjekt zahrnuje více
škol, zaregistrujte každou samostatně.

RED_IZO _ _______________ IZO _ _________________
Název školy _ ___________________________________

Používáme digitální vzdělávací obsah při výuce

ANO

NE

Pokud ano, jaký __________________________________

Ulice a č. popisné _ _______________________________

Pokud by byla možnost získání počítačového vybavení formou
sponzorského daru, měla by škola zájem
ANO NE

Město _ ________________________ PSČ _ _________

Předpokládaný počet učitelů zapojených do programu ______

Kraj _ _________________________________________

Souhlasím s registrací školy do Programu 	
podpory digitalizace škol

ANO

Zřizovatel ______________________________________
Webová stránka _________________________________

____________________
Podpis ředitele / ředitelky školy

_ ______________________
Razítko školy

Ředitel / ředitelka školy

Kontaktní osoba pro program

Titul __________________________________________

Titul __________________________________________

Jméno ________________________________________

Jméno ________________________________________

Příjmení _______________________________________

Příjmení _______________________________________

Aprobace _ _____________________________________

Aprobace _ _____________________________________

Telefon / mobil _ _________________________________

Telefon / mobil _ _________________________________

E-mail _________________________________________

E-mail _________________________________________

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (o ochraně osobních údajů),
souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů obsažených
v tomto formuláři společností EDULOGY, s.r.o., se sídlem Břehová 208/8, 110 00 Praha 1,
Česká republika, IČ: 29149576 v rámci Programu podpory digitalizace škol.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (o ochraně osobních údajů),
souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů obsažených
v tomto formuláři společností EDULOGY, s.r.o., se sídlem Břehová 208/8, 110 00 Praha 1,
Česká republika, IČ: 29149576 v rámci Programu podpory digitalizace škol.

Poskytnutí mých osobních údajů je dobrovolné.

ANO

Poskytnutí mých osobních údajů je dobrovolné.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat e-mailem na program@ekabinet.cz.
Další informace naleznete na www.ekabinet.cz.

ANO

