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Rezervace workshopů projektu V technice je budoucnost
Rezervace se provádí prostřednictvím rezervačního systém na portálu projektu na webové
adrese ntm.cfme.net.

Vyberte rezervaci „Workshop“.
Zobrazí se kalendář, zde si můžete vybrat vhodný termín.

Pokračujte kliknutím na pole „Nová rezervace“

2

Na záložce Rezervace workshopu „1. krok“ vyplňte povinná pole
a) Termín návštěvy
b) Počet dětí a Počet doprovodu (pozn. maximální počet je nastaven na 30 žáků,
v případě vyššího počtu žáků nás, prosím, po dokončení rezervace kontaktujte na
vtb@ntm.cz)
c) Typ návštěvy – Volit lze buď workshop s pracovním listem nebo tabletem
d) Typ workshopu – Volit lze ze sedmi typů, každé se zaměřením na jiné téma
 „Jak věci fungují“ – Expozice Tiskařství
 „Taje analytické chemie“ – Expozice Chemie kolem nás
 „Staň se designérem“ – Expozice Technika v domácnosti
 „Postav si svůj dům“ – Expozice Architektury a stavitelství
 „Jak se staví auto“ – Expozice Dopravy
 „Jak věci fungují“ – Expozice Dopravy
 „Užitá fotografie“ – Expozice Fotografický ateliér a Interkamera
e) Čas vstupu do NTM (pozn. délka workshopy je stanovena defaultně na 1 hodinu).
UPOZORŇUJEME, ŽE REZERVACE JE V SOUČASNÉ DOBĚ VYHRAZENA POUZE
PRO ŽÁKY 8. A 9. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL STŘEDOČESKÉHO KRAJE.

Tlačítkem „Pokračovat“ přejděte do 2. kroku rezervace
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Na záložce Rezervace workshopu „2. krok“ vyplňte povinná pole
a) Škola – okres
b) Škola – Vyberte ze seznamu vaší školu. Systém automaticky doplní pole „Název
organizace“, „IČ“, „Adresa“ a „PSČ“.
c) Zřizovatel
d) Telefon – pro případ, že bychom vás potřebovali kontaktovat
V případě, že provádíte svou první rezervaci a nemáte dosud zřízený účet, provedete ji
doplněním emailu a hesla.
Máte-li již zřízený účet, v minulosti jste rezervaci již provedli, přihlaste se kliknutím na odkaz
v textu.
Po správném vyplnění potvrďte rezervaci kliknutím na pole „Dokončit“.
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Automaticky se vygeneruje shrnutí provedené rezervace. Tuto stránku tisknout nemusíte,
v emailu, který vám byl s dokončením rezervace odeslán je shrnutí přiloženo. Vedle toho je
přílohou prezenční listina (ve formátu .pdf. s vyplněnou titulní stranou a dále ve formátu .doc
pro editaci).
Před návštěvou NTM si, prosím, vyplňte a vytiskněte Prezenční listinu (např. tak že na PC
vyplníte seznam žáků v dokumentu Word a přidáte titulní list Prezenční listiny formátu .pdf,
kde dopíšete jména pedagogů ručně).
Na pokladně NTM se prokážete vytištěným „Přehledem rezervací“, který je součástí
potvrzujícího emailu.

Rezervace navazujících workshopů
Chcete-li v rámci jedné návštěvy NTM absolvovat více témat workshopů, proveďte další
rezervaci. Počet workshopů není omezen.
Změny rezervace
Rezervaci můžete zrušit nebo změnit opět prostřednictví rezervačního systému. Po přihlášení
vaším emailem a heslem, které jste zadali při rezervaci.
Ztráta hesla
Při ztrátě hesla vám bude po vyplnění emailu, který jste zadali při rezervaci, zasláno heslo
emailem.

