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Stejně jako loni i letos mohou prostě-
jovští studenti žádat o fi nanční dotace 
na své vzdělání. „Na rok 2008 vyčlenil 
Olomoucký kraj na studijní stipendia 
částku dva miliony korun,“ upřesnil 

starosta Prostějova 
a krajský radní Jan 
Tesař.  

O stipendia mohou žádat studenti 
středních, vyšších a vysokých škol na 
území Olomouckého kraje. „Nově 
mohou o stipendium požádat také stu-
denti vysokých škol, kteří sice nestudují 
vysokou školu v Olomouckém kraji, 

ale mají zde trvalé bydliště,“ upřesnil 
Tesař.

Žadatelé musejí mít odpovídající 
známkový průměr - středoškoláci do 
1,5, vysokoškoláci do 1,8. 

Přihlášky pro získání Studijního sti-
pendia Olomouckého kraje je možné 
podávat do 10. února 2008. V případě 

menšího počtu uchazečů bude vyhlá-
šena i druhá etapa, v rámci které by 
studenti mohli podávat své žádosti až do 
30. června 2008. Podrobné informace 
naleznou zájemci na webových strán-
kách Olomouckého kraje.   (zv, jg)

Gymnázia nabízejí přípravné 
kurzy pro své budoucí studenty

Univerzita 
Tomáše Bati ze Zlína 

otevírá v Prostějově detašované praco-
viště. Studovat můžete obor Logistika 
a management v programu Ekonomika 
a management. Jde o prezenční, baka-
lářské studium. Potřebám fakulty bu-
dou sloužit prostory někdejší Základní 
školy na Husově náměstí.

Charakteristika oboru 
a zaměření

Nedílnou součástí výuky jsou různé ob-
lasti managementu, zejména marketing, 
logistika, metody hodnocení, sledování 
hodnotové stránky informačních toků, 
např. manažerské účetnictví, fi nancování 
podniků aj. Pro podporu operativního 
i strategického rozhodování dále získávají 
posluchači znalosti a dovednosti ve vyu-
žívání matematického modelování, statis-
tických metod, dostupných soft warových 
prostředků a komunikačních technologií. 
Součástí studia jsou manažerské hry 
a zpracování samostatných projektů.

Profi l a uplatnění  
absolventa 

Nespornou výhodou absolventů 
v současných podmínkách fungování 
rozsáhlých dodavatelských řetězců 
bude spojení hlubokých technických 
a technologických znalostí získaných 
studiem informatiky, matematiky 
a regulace výrobních procesů s mo-
derními manažerskými metodami 
a ekonomickou stránkou podnikání. 
Absolventi naleznou uplatnění zejmé-
na ve fi rmách drobného a středního 
podnikání, institucích veřejné správy, 
v oblasti logistiky, především dopravy 
nehmotných činností potřebných pro 
život člověka ve společnosti.

Termín pro podávání 
přihlášek

    Přihlášky je třeba podat do 29. února 
2008. Přihlášky ke studiu na detašova-
ném pracovišti v Prostějově zasílejte 
na adresu: Fakulta technologická, Re-
gionální vzdělávací centrum, studijní 
oddělení, Studentské náměstí 1532, 
686 01 Uherské Hradiště.

Další informace o studijních progra-
mech i přijímacím řízení naleznete na 
http://web.utb.cz/. 

Technická univerzita 
Liberec

působí v Prostějově už deset let. Ka-
tedra technologie a řízení konfekční 
výroby v Prostějově otevírá v akade-
mickém roce 2008/2009 opět prezenční 
i kombinovanou formu bakalářského 
studia oboru Technologie a řízení 
oděvní výroby. 

Studium obou forem je rovnocen-
né, neboť studenti absolvují stejnou 
skladbu předmětů. Prezenční forma 
studia je tříletá, kombinovaná forma 
(při zaměstnání) trvá o půl roku déle 
a probíhá formou tzv. soustředění, kte-
rá se konají jednou za dva týdny v pátek 
odpoledne.

Charakteristika oboru 
a zaměření

Studium oboru nabízí absolvování 
tradičních oděvářských předmětů, 
např. konstrukce a modelování oděvů, 
CAD/CAM systémy v oděvní výrobě, 
technologie oděvní výroby, dále před-
mětů ekonomického zaměření, např. 
základy účetnictví a cenové kalkulace, 
úvod do managementu, řízení výroby, 
marketing, logistika a v neposlední řadě 
také předmětů strojírenského zaměření 

- stroje a zařízení v oděvní výrobě nebo 
části a mechanismy strojů. 

Profi l a uplatnění 
absolventa

Studium je zakončeno Státní 
závěrečnou zkouškou a vypracová-
ním a obhájením bakalářské práce, 
nejčastěji z oblasti technologie, kon-
strukce nebo ekonomiky oděvního 
průmyslu.

Studium je charakteristické úzkým 
napojením na průmyslové podniky. 
Katedra pro zvýšení jazykové vyba-
venosti studentů nabízí nad rámec 
výuky nepovinné jazykové kurzy a před 
zahájením studia organizuje přípravné 
kurzy matematiky, fyziky a základů 
oděvní výroby. 

Absolventi studia se uplatní zejména 
jako odborníci v oděvních a textil-
ních fi rmách, ale díky ekonomickým 
a strojírenským předmětům mají zá-
klad pro uplatnění na jakékoliv tech-
nické pozici. 

Termín pro podávání 
přihlášek

Přihlášku ke studiu zasílejte na ad-
resu: Technická univerzita v Liberci, 
Fakulta textilní - studijní oddělení, 
Studentská 2, 461 17 Liberec. Stejný 
obor je vyučován i v Liberci, proto je 
vhodné na přihlášku uvést poznámku 
„Prostějov“. 

Přihlášky je možné podávat do 
31. 3. 2008. V případě volné kapacity 
bude vypsáno druhé kolo podávání 
přihlášek. V průběhu studia je možné 
změnit formu z prezenční na kombino-
vanou nebo naopak. Kompletní infor-
mace a kontaktní údaje jsou k dispozici 
na www.kkv.tul.cz. 

Ing. Radim Šubert, Ph.D., 
zástupce vedoucího katedry

Vysokou školu můžete studovat i v Prostějově Jedinečná šance

Gymnázium 
Jiřího Wolkera

V pondělí 4. února 
odstartují na Gym-
náziu Jiřího Wolkera 
v Prostějově bezplatné 
kurzy k přijímacím 
zkouškám pro budou-
cí studenty této školy. 

„Žáci budou trénovat testy na všechny 
předměty, z nichž následně složí přijí-
mací zkoušku. 

Konkrétně budou procvičovat český 
jazyk, matematiku a obecné studijní 
předpoklady. Protože se na naši školu 
mohou hlásit děti z pátých i z devátých 
tříd - do osmiletého a čtyřletého gym-
názia - připravili jsme i dva typy těchto 
seminářů: pro páťáky a deváťáky. 

Kromě teoretické přípravy se žáci 
seznámí také s prostorami školy, což 
podle našeho názoru hraje neméně 
významnou roli při minimalizaci stresu 
z přijímacích zkoušek. V neposlední 
řadě je obeznámíme se zásadami psy-
chohygieny, k nimž patří mimo jiné 
i odpočinek v den před přijímacími 
zkouškami. Ty se konají 21. dubna 
2008,“ uvedl zástupce Gymnázia Jiří-
ho Wolkera Michal Müller s tím, že 
v příštím školním roce budou otevřeny 
dva první paralelní ročníky pro žáky 
z pátých tříd a dva paralelní ročníky 
pro žáky z devátých tříd, z toho jedna 
třída všeobecného gymnázia a jedna 
sportovní třída.

Termíny kurzů na GJW 

 4leté studium 
- učebna A23 (popř. A24) 

4. 2. - zahájení - matematika/obecné 
studijní předpoklady.
11. 2. - český jazyk/matematika.
25. 2. - obecné studijní předpoklady/
český jazyk.
3. 3. - matematika/obecné studijní 
předpoklady.
10. 3. - český jazyk/matematika.
17. 3. - obecné studijní předpoklady/
český jazyk.
31. 3. - test obecné studijní předpokla-
dy + matematika.

Přípravné semináře budou zahájeny 
ve 14.30 hodin. Jejich termíny připadají 
na pondělí. Předpokládaná délka trvání 
semináře je zhruba devadesát minut.

8leté studium 
- učebna A11 (popř. A13) 

4. 2. - zahájení - matematika/obecné 
studijní předpoklady.
11. 2. - český jazyk/matematika.
25. 2. -  obecné studijní předpoklady/
český jazyk.
3. 3. - matematika/obecné studijní 
předpoklady.
10. 3. - český jazyk/matematika.
17. 3. - obecné studijní předpoklady/
český jazyk.
31. 3. - test obecné studijní předpokla-
dy + matematika.
    Zahájení vždy ve 14.30 hodin.

Cyrilometodějské 
gymnázium

Prostějovské Cyri-
lometodějské gymná-
zium už své bezplatné 
přípravné kurzy 
k přijímacím zkouš-
kám rozjelo. Semináře 
určené žákům pátých 

tříd, kteří se budou hlásit na tuto školu, 
budou v jejích prostorách pokračovat 
až do 18. dubna. 

„Počítáme se zhruba šedesátkou 
dětí, ale pokud bude zájem větší, jsme 
schopni zvládnout i více žáků,“ po-
tvrdil ředitel školy Jaroslav Fidrmuc. 
Žáci řeší modelové testy z matema-
tiky, českého jazyka a obecných stu-
dijních předpokladů. „Víme, že rodiče 
jsou v dnešní době mnohdy velmi 
vytíženi a nemají tolik času věnovat 
se přípravě svých dětí na zkoušky 
na víceletá gymnázia. Proto jsme 
přišli s kurzem, v němž se budoucí 
studenti seznámí s typy přijímacích 
testů a samotné přijímačky tak pro 
ně nebudou tolik stresující,“ uzavřel 
ředitel Cyrilometodějského gymnázia 
Jaroslav Fidrmuc. 

Další informace získají zájemci na te-
lefonu 582 302 543 nebo na e-mailové 
adrese: subcikova@cmg.prostejov.cz.

Termíny přípravných kurzů 
Cyrilometodějského 

gymnázia

Pátky 8. 2., 29. 2., 7. 3., 14. 3., 4. 4., 
18. 4.

Zahájení přípravných kurzů je vždy 
ve 14.30 hodin. 

Stipendia pro studenty 
z Olomouckého kraje 

O l o m o u c k á 
pobočka společ-
nosti Člověk v tís-
ni nabízí od října 
loňského roku 
na Prostějovsku  
doučování dětem 

ze sociálně slabých rodin. „Zatím se 
nám přihlásilo 12 dobrovolníků, kteří 
doučují 13 dětí z Prostějova a okolních 
obcí,“ uvedla Dagmar Baťová, koordi-
nátorka doučování, jež  dobrovolníkům 
poskytuje odborné zázemí a současně 
je spojujícím článkem mezi dobrovol-
níky, rodiči a učiteli. „Zájem o nově 
zavedenou službu je ze strany rodin 
velký, a tak doufáme, že se přihlásí ještě  
další dobrovolníci,“ dodala.

 Doučování dětí je založeno na spo-
lupráci s dobrovolníky. „Často se jedná 
o studenty vysokých nebo odborných 
škol se zaměřením na sociální práci 
nebo pedagogiku,“ upřesnila Baťová. 
Hlásí se ale i lidé, kteří do školy už dáv-
no nechodí,“ dodala. 

Dobrovolníci se dětem věnují jednou 
týdně dvě hodiny u nich doma, kde jim 
za dohledu jednoho z rodičů pomáhají 
s přípravou do školy. Pomoc potřebují 
jak malí školáci, kteří mají problém 
s českým jazykem nebo matematikou, 
tak starší děti. „Dobrovolníci se někdy 
obávají, zda doučování zvládnou, ale to 
je zbytečné. Pokud nechtějí doučovat 
matematiku a upřednostňují jazyky, 
dějepis nebo přírodní vědy, snadno se 
domluvíme, protože i potřeby dětí jsou 
různé,“ zdůraznila koordinátorka. 

Miroslava Fridrichová dojíždí jako 
dobrovolnice za devítiletými děvčaty. 
„Nečekám, že se z Radky a Katky na-
jednou stanou jedničkářky. Pro obě je 
nejdůležitější doplnit si některé znalosti 

v českém jazyce a matematice, aby měly 
základy, se kterými počítá další učivo,“ 
objasnila Fridrichová. Své „žačky“ se 
snaží učit zábavnou formou. „Mé děti 
jsou již dávno dospělé, a tak děvčatům 
na doučování vozím dětské knihy, které 
mi doma zůstaly. Těší mě, když ve dve-
řích hlásí, že vyprávění O pejskovi a ko-
čičce již přečetly a chtějí si půjčit jinou 
knihu,“ konstatovala se uspokojením 
Fridrichová.

V současné době dobrovolníci do-
jíždějí do Prostějova, nedalekých Smr-
žic, Nezamyslic, Tištína a Dřevnovic.  
„Cestovné dobrovolníkům samozřejmě 
hradíme,“ potvrdil ředitel olomoucké 

pobočky společnosti Člověk v tísni 
Richard Kořínek. 

„Dobrovolníci doučují děti, kterým 
rodiče s přípravou do školy nedokáží 
pomoci. Vzdělání je přitom pro ně 
dobrou  investicí do budoucna,“ zdů-
raznil Kořínek. 

V tomto školním roce nabízí společnost 
Člověk v tísni v rámci projektu Podpora 
vzdělávání doučování v šesti krajích České 
republiky  Dětem tak pomáhá více než 130 
dobrovolníků. Pokud chcete v Prostějově 
a okolí rozšířit jejich řady, kontaktujte 
koordinátoru doučování Dagmar Baťovou 
- tel. 739 220 906.             Iveta Czerná, 

  společnost Člověk v tísni 

Společnost Člověk v tísni nabízí doučování dětí 

Do doučování dětí na Prostějovsku v rámci projektu Podpora vzdělává-
ní se zatím zapojilo dvanáct dobrovolníků.    Foto: společnost Člověk v tísni

Střední škola 
oděvní Prostějov, 
s. r. o. v Palackého 
ulici nabízí žákům 
studium umělec-
kých, maturitních, 
učebních i nástav-
bových oborů.

Nově otevřený 

4letý umělecký obor Grafika v re-
klamní praxi je zaměřen na grafickou 
tvorbu, propagaci a reklamu. Jeho 
studium je vázáno na design, grafické 
programy na PC, vlastní videotvorbu 
a fotopraktikum. 

V uměleckém oboru  Modelářství 
a návrhářství oděvů pracuje student 
s výtvarnými technikami, věnuje se 

figurální kresbě a studuje dějiny vý-
tvarné kultury a navrhování. 

V oborech Grafika v reklamní 
praxi a Modelářství a návrhářství 
oděvů dáváme šanci nadaným žákům 
ještě  ve  druhém kole talentových 
zkoušek, které se uskuteční 14. února 
2008.

Maturitní obor Operátor oděvní 

výroby - obchodní činnost je eko-
nomicky zaměřený obor. Hlavními 
předměty jsou dva cizí jazyky, eko-
nomika, management a marketing 
v oděvnictví.

Mezi nabízené učební obory pa-
tří Aranžér, jehož hlavní náplní je 
propagační, reklamní a projektová 
činnost, dále klasický obor Krejčí 

a Prodavač - textil a oděv, který má 
široké uplatnění na současném trhu 
práce. 

Nástavbové studium oboru Pod-
nikání zahrnuje znalosti potřebné 
pro samostatné podnikání, případně 
vykonávání administrativní a jiné 
ekonomické činnosti. 

Nově mohou o stipendia z kraje žádat i studenti vysokých 
škol, kteří v Olomouckém kraji sice nestudují, ale mají v něm 
trvalé bydliště.   Jan Tesař,
 starosta Prostějova a krajský radní 

Střední škola oděvní nabízí umělecké, maturitní, učební i nástavbové obory


