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v editovatelném elektronickém formátu

Elektronický formulář žádosti o prémiové tituly OUP je k dispozici v podobě editovatelného souboru
PDF. Tento formulář si stáhnete do svého počítače, vyplníte elektronicky a přiložíte přímo k e-mailu.
Pro práci se souborem je nutné mít nainstalován program Adobe Acrobat Reader (stáhnete zdarma
na http://get.adobe.com/cz/reader/).

 Navštivte stránku www.oup.com/elt.


Klikněte na odkaz Nabídka pro školy.
Zde naleznete formulář, pokyny
k jeho vyplnění i pravidla pro
PRÉMIOVÝ
TITUL
čerpání prémiových titulů.

Formulář si stáhněte a vyplňte elektronicky – k dispozici na www.oup.com/elt pod odkazem Nabídka pro školy

Žádost o prémiové tituly
OUP Gratis Centre
NÁZEV ŠKOLY:

Na vyřízení vaší žádosti si vyhrazujeme lhůtu 14 dnů.
Vyřizujeme výhradně elektronicky zpracované žádosti.
Dotazy k obsahu a vyplnění vám zodpoví zástupci OUP.

Základní škola Havířov-Město, p. o.

ADRESA ŠKOLY VČETNĚ PSČ:

Voršilská 29, Havířov-Město 736 01

JMÉNO A PŘÍJMENÍ UČITELE:

Martina Nováková

MOBIL:

Platná od 1. dubna 2021 do 31. března 2022.

e-mail: gratis@oup.com

777 021 623

E-MAIL:

martina.novakova@zsvorsilska.cz

Do následující tabulky doplňte vámi zakoupené tituly Oxford University Press s počty SB a WB, které odpovídají přiložené kopii dokladu o nákupu.
Uveďte počet učitelských sad, případně Classroom Presentation Tool kódů, které požadujete:

Žádost o prémiové tituly OUP
do svého počítače
pod názvem vaší školy,
poté jej otevřete
a vyplňte elektronicky.

VZO R
Počet
zakoupených SB

Počet
zakoupených WB

VARIANTA A
Požadovaný počet
učitelských sad

VARIANTA B
Počet CPT kódů

Project, 4. vydání, díl 1

5

60

2

0

Project, 4. vydání, díl 2

30

30

0

4

Název a úroveň zakoupené učebnice

 Uložte si soubor PDF


Žádost OUP
ZŠ Voršilská.pdf

UČEBNICE JSME NAKOUPILI NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ ZÍSKANÝCH (zaškrtněte):
na semináři
na konferenci
při konzultaci s dodavatelem
jiný zdroj (uveďte jaký)

✔ při konzultaci se zástupcem OUP

 Žádost spolu s kopií dokladu o nákupu

odešlete e-mailem na gratis@oup.com.
Čerpání prémiových titulů se řídí
závaznými pravidly – viz informace
na následující straně.

VARIANTA

UČITELSKÁ SADA

Učitelská sada = učebnice, pracovní sešit, metodická
příručka, audionahrávky a Classroom Presentation Tool
(pokud je k vybranému titulu k dispozici).
Metodické příručky a nahrávky k vybraným titulům nabízíme
zdarma ke stažení na stránkách www.oup.com/elt.

TITULY URČENÉ PRO ČERPÁNÍ UČITELSKÝCH SAD
Jump In!, Playtime*, Let’s Explore, Explore Together, Project Explore, Chit Chat*, Happy
House 3rd edition, Happy Street 3rd edition, Project 4th edition, English Plus 2nd edition,
Maturita Solutions 3rd edition, Headway 5th edition, English File 4th edition, Oxford Exam
Trainer*, Venture into First for Schools*, Business Result 2nd edition*, Insight, Navigate.

O sadu můžete požádat, pokud jste nakoupili minimálně 30 kusů knih od stejného titulu a stejné úrovně. Jedná se o libovolnou kombinaci učebnic a pracovních
sešitů, jako např. 30x SB, 30x WB nebo 5x SB + 25x WB apod. Učitelské sady je možné čerpat pouze k vybraných titulům, jejich seznam najdete v rámečku
na této stránce. Škola může obdržet maximálně 3 sady v dané úrovni (30 ks = 1 sada, 60 ks = 2 sady, 90 ks = 3 sady). U titulů bez samostatného pracovního
sešitu (Jump In!, English File MultiPack) vzniká nárok na učitelskou sadu již při nákupu 15 kusů.

VARIANTA

KÓD CLASSROOM PRESENTATION TOOL (CPT)*

Pokud jste zakoupili min. 30 ks – 2 CPT kódy
Pokud jste zakoupili min. 60 ks – 4 CPT kódy
Pokud jste zakoupili min. 90 ks – 6 CPT kódů
Prémiové tituly lze žádat také v kombinaci varianty A a B. Celkový objem čerpaných prémiových titulů vybraných z obou variant však musí vždy odpovídat
celkovému počtu objednaných titulů dle faktury (např. objednávka 90 kusů: dle varianty A vzniká nárok na 3 učitelské sady, dle varianty B na 6 CPT kódů,
v případě kombinace varianty A a B např. 2 učitelské sady a 2 CPT kódy).

Formulář žádosti musí být vždy kompletně vyplněn.
Příloha musí obsahovat kopii dokladu o zakoupení učebnic OUP.

Přesný postup, jak s formulářem pracovat a jak jej uložit, je
k dispozici na www.oup.com/elt v sekci Nabídka pro školy.
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Naše Privacy Policy obsahuje pravidla, kterými se Oxford University Press řídí při nakládání s Vašimi osobními údaji a zároveň Vám dává možnost odmítnout,
aby tato data byla používána pro marketingové účely nebo jinak zpracovávána v rámci našich obchodních aktivit (https://global.oup.com/privacy).
Prosíme, zaškrtněte toto políčko, pokud si nepřejete být společností Oxford University Press telefonicky ani emailem kontaktován(a) s informacemi
o našich produktech a službách.
Tituly označené * nemají CPT, proto u nich není možné využít variantu B.

1

Závazná pravidla pro poskytování
prémiových titulů pro školy
Jsme velmi rádi, že můžeme školám, které s našimi tituly začínají pracovat, nabídnout podporu ve formě
učitelských sad. Abychom mohli váš požadavek vyřídit co nejrychleji a k vaší spokojenosti, je nutné dodržovat
níže uvedená pravidla, která jsou závazná i pro nás. Prosíme vás, abyste se s nimi blíže seznámili.
• OUP Gratis Centre vyřizuje a expeduje pouze žádosti s požadovanými doklady.
• Dotazy k žádostem o prémiové tituly nevyřizuje OUP Gratis Centre, ale jednotliví regionální zástupci.
• Vaše žádost bude zpracována nejpozději do 14 dnů.
• Z důvodu povinné evidence můžeme zpracovávat pouze žádosti, které splňují všechna kritéria, tj. obsahují
správně vyplněný – platný – formulář a kopii dokladu o nákupu (faktura, pokladní doklad, dodací list, paragon).

VARIANTA

– UČITELSKÁ SADA

Učitelská sada = učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, audionahrávky a Classroom Presentation Tool (pokud
je k vybranému titulu k dispozici). Metodické příručky a nahrávky k vybraným titulům nabízíme zdarma ke stažení na
stránkách www.oup.com/elt. O sadu můžete požádat, pokud jste nakoupili minimálně 30 kusů knih od stejného titulu
a stejné úrovně. Jedná se o libovolnou kombinaci učebnic a pracovních sešitů, jako např. 30x SB, 30x WB nebo 5x SB
+ 25x WB apod. Učitelské sady je možné čerpat pouze k vybraných titulům, jejich seznam najdete v rámečku na této
stránce. Škola může obdržet maximálně 3 sady v dané úrovni (30 ks = 1 sada, 60 ks = 2 sady, 90 ks = 3 sady). U titulů
bez samostatného pracovního sešitu (Jump In!, English File MultiPack) vzniká nárok na učitelskou sadu již při nákupu
15 kusů.

VARIANTA

– KÓD CLASSROOM PRESENTATION TOOL (CPT)*

Pokud jste zakoupili min. 30 ks – 2 CPT kódy
Pokud jste zakoupili min. 60 ks – 4 CPT kódy
Pokud jste zakoupili min. 90 ks – 6 CPT kódů

JAK SPRÁVNĚ VYPLNIT FORMULÁŘ
1. Stáhněte si do počítače formulář žádosti o prémiové tituly z www.oup.com/elt, sekce Nabídka pro školy.
2. Vyplňte formulář elektronicky a uveďte všechny požadované údaje.
3. Vyberte si z nabízených variant A či B. Prémiové tituly lze žádat také v kombinaci varianty A a B. Celkový objem
čerpaných prémiových titulů vybraných z obou variant však musí vždy odpovídat celkovému počtu objednaných titulů
dle faktury (např. objednávka 90 kusů: dle varianty A vzniká nárok na 3 učitelské sady, dle varianty B na 6 CPT kódů,
v případě kombinace varianty A a B např. 2 učitelské sady a 2 CPT kódy).
4. Formulář a kopii dokladu o nákupu (faktura, pokladní doklad, dodací list, paragon) zašlete formou přílohy e-mailem
na gratis@oup.com (velikost přílohy nesmí přesáhnout 5 MB).
Berte prosím na vědomí, že neúplné či nesprávně vyplněné žádosti nebudou vyřízeny a budou vám zaslány zpět.

TITULY URČENÉ PRO ČERPÁNÍ UČITELSKÝCH SAD
Jump In!, Playtime*, Let’s Explore, Explore Together, Project Explore, Chit Chat*, Happy House 3rd edition, Happy
Street 3rd edition, Project 4th edition, English Plus 2nd edition, Maturita Solutions 3rd edition, Headway 5th edition,
English File 4th edition, Oxford Exam Trainer*, Venture into First for Schools*, Business Result 2nd edition*, Insight,
Navigate
Tituly označené * nemají CPT, proto u nich není možné využít variantu B.

Potřebujete-li poradit s žádostí o prémiové tituly OUP, obraťte se prosím na naše regionální zástupce. Kontakty
najdete na našich internetových stránkách www.oup.com/elt.
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