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

V letošním roce je tomu 10 let, kdy 
pobočka liberecké Fakulty textilní zahájila 
svou činnost v Prostějově jako samostatné 
vysokoškolské pracoviště. Počátek jejího 
vzniku je však starší. Už v druhé polovině 
80. let byla navázána spolupráce tehdejší-
ho Oděvního průmyslu Prostějov a Fakul-
ty textilní, v rámci které si studenti oboru 
oděvnictví ověřovali v průběhu jednoho 
semestru své teoretické poznatky v prů-
myslové praxi. V roce 1992 byl v Prostě-
jově zřízen Ústav technologie a řízení kon-
fekční výroby jako odloučené pracoviště 
liberecké Katedry oděvnictví. 

Katedra technologie a řízení konfekční 
výroby byla jako samostatné pracoviště 
ustanovena 1. června 1997 a od akade-
mického roku 1997/1998 zahájila výu-
ku v bakalářském studijním programu 
Textil oboru Technologie a řízení oděvní 
výroby.  Od té doby úspěšně ukončilo 
a bakalářský diplom získalo téměř 500 
absolventů. V současné době studuje na 
katedře ve třech ročnících 132 studentů. 

V loňském roce byla na základě velké-
ho zájmu zahájena výuka v kombinované 
formě studia (při zaměstnání). Standardní 
doba studia je v této formě 3,5 roku, tzn. 
o půl roku více než ve formě denní. Do 

prvního ročníku kombinovaného studia 
nastoupilo loni 15 studentů a v letošním 
roce se počet přijatých studentů zdvojná-
sobil.

Katedra trvale a úzce spolupracuje 

s mnoha oděvními fi rmami a poskytuje tak 
studentům propojení teorie s průmyslovou 
praxí. O absolventy oboru je v regionu 
i mimo něj velký zájem. Více informací 
o katedře lze nalézt na www.kkv.tul.cz. 

Katedra technologie a řízení konfekční výroby 
je v Prostějově již deset let 

Od loňského roku je na ní možné studovat i při zaměstnání

S t ř e d n í 
zdravotnická 
škola v Pros-
tějově si vás 
v rámci akcí 
projektu Zdra-
vé město Pros-
tějov dovoluje 
pozvat na Svě-

tový pochod proti diabetu. 
O co vlastně jde?  Tento pochod se netý-

ká jen lidí, kteří mají diabetes. Je pro nás 
pro všechny - pro lidi, jako jste vy, vaše 
rodina, vaši přátelé. V roce 2005 se Světo-
vého pochodu zúčastnilo téměř 84 000 lidí 
z 53 zemí. V loňském roce počet pochodů 
překročil magickou hranici 200 000 účast-
níků. Zapojila se i Česká republika. Na 55 
místech vyrazilo celkem 3 300 účastníků. 

Letos je tato akce opět organizována 

a věříme, že 
se jí zúčast-
ní ještě více 
lidí než vloni. 
Je to snadné! 
Můžete pocho-
dovat kdekoli 
na celém svě-
tě a s kýmkoli 
chcete u příležitosti Světového dne diabe-
tu 14. listopadu 2007 ve 13.00 hodin.

V Prostějově bude sraz účastníků 
v Národním domě od 12.00 hodin, kdy 
bude probíhat prezence a měření cukru 
v krvi. Cílem našeho pochodu bude restau-
race Na Kovárně v Krasicích. Těšíme se 
i na Vaši účast!   Mgr. Ivana Hemerková, 

  ředitelka Střední zdravotnické školy
 Mgr. Vlastimil Uchytil, 
  místostarosta města Prostějova

14. listopad - Den diabetu 

Proti diabetu se bude pochodovat 
na trase Národní dům 

– restaurace Na Kovárně  

Gymnázium Jiřího Wolkera v loňském 
roce uspělo při podání projektu zaměřené-
ho na rozvoj dalšího profesního vzdělání 
s využitím fi nančních prostředků z Evrop-
ského sociálního fondu. Projekt, který si 
klade za cíl rozšířit v daném regionu e-lear-
ningovou formu vzdělávání postavenou na 
principu řízeného samostudia, byl zahájen 
v říjnu loňského roku a potrvá do června 
2008. 

V rámci tohoto projektu vznikly dva kur-
zy současně akreditované ministerstvem 
školství v rámci dalšího vzdělávání pedago-
gických pracovníků. Rozsah každého kurzu 
je 20 hodin prezenční a 10 hodin distanční 

výuky. Školení probíhá v pětihodinových 
blocích jednou týdně po dobu 4 týdnů.

Účastníci kurzu Základy e-learningu 
pro pedagogické i nepedagogické pra-
covníky se seznamují s e-learningovou for-
mou výuky, dozvědí se, jak vytvořit e-lear-
ningový kurz a naučí se vytvářet distanční 
výukové texty. E-learningový kurz pro 
zaměstnance škol naučí účastníky pra-
covat s interaktivní tabulí, vytvářet multi-
mediální pomůcky a jednoduché webové 
prezentace. 

Bližší informace o projektu naleznete na 
adrese http://unifor.gjwprostejov.cz.

 Mgr. Michal Vodička

E-learningem k vyšší prosperitě
Kurzy jsou akreditované ministerstvem školství 

Takový je název projektu realizovaného 
za podpory evropských fondů na Gym-
náziu Jiřího Wolkera a zaměřeného na 
rozšíření klíčových dovedností pedagogů 
při práci s informačními technologiemi 
a použití anglického jazyka ve světě infor-
matiky. V rámci tohoto projektu otevřela 
škola čtyři základní vzdělávací moduly:

1) práce s digitálním fotoaparátem - 
tvorba statického výukového materiálu,

2) práce s digitální videokamerou - tvor-
ba dynamického výukového materiálu,

3) tvorba webových stránek - tvorba 
hypertextového výukového materiálu,

4) úvod do anglické počítačové termi-
nologie.

Pilotní školení těchto modulů probíhá 
už v těchto měsících a dále bude pokra-
čovat na jaře 2008. V rámci projektu bude 
zdarma proškoleno 160 pedagogických 
pracovníků středních škol a 2. stupně 
základních škol. 

Místa v některých modulech jsou ješ-
tě volná. Zájemci mohou kontaktovat 
manažery projektu Mgr. Petra Janečka 
nebo Mgr. Františka Střídeckého z Gym-
názia Jiřího Wolkera. - p.janecek@
gjwprostejov.cz,  f.stridecky@gjwpros-
tejov.cz.

 Mgr. Petr Janeček, 
 Gymnázium Jiřího Wolkera 

Poslední volná místa ve vzdělávacích modulech 

Učitel na prahu 21. století

V loňském roce uspěly při získávání 
dotací z evropských zdrojů dvě prostějov-
ské školy zřizované Olomouckým krajem 
- Švehlova střední škola a Gymnázium 
Jiřího Wolkera. 

Na Švehlově střední škole byl následně 
odstartován projekt „Zkvalitnění středo-
školské výuky v oblasti potravinářských 
norem“, v jehož rámci započalo v září 
letošního roku školení pedagogických pra-
covníků z několika potravinářských škol 
z celé České republiky. Ty se staly projek-
tovými partnery Švehlovy střední školy. 

Vybraní učitelé jsou školeni v oblasti 
potravinářských norem. Ve dnech 25. - 27. 
září 2007 se seznámili s normou ISO 9001. 
V druhém bloku školení, který proběhl 16. 
a 17. října, se jednalo o normu ISO 22000. 

Třetí, závěrečný blok, bude realizován 
v termínu 27. - 29. listopadu a jeho náplní 
budou normy HACCP, BRC a IFS. 

Současná nabídka vzdělávacích před-
mětů v oblasti kvality potravin totiž není 
na takové úrovni, jak vyžaduje rychle se 
měnící legislativa. Cílem těchto školení je 
proto zvýšit odbornou způsobilost učitelů 
v oblasti uvedených norem a následné pře-
nesení získaných znalostí do výuky studen-
tů. Na základě provedených školení budou 
také vytvořeny materiály pro výuku, které 
budou začátkem příštího roku podkladem 
pro publikaci „Kvalita a bezpečnost potra-
vin“ určenou pro výuku studentů na střed-
ních školách potravinářského zaměření. 

 Ing. Barbora Mikulková, 
  koordinátorka projektu

Učitelé Švehlovy střední školy 
se za peníze z unie školí v oblasti 

potravinářských norem 

Přišli jste o práci a připadáte si zbyteč-
ní? Přijďte mezi nás a staňte se dobrovol-
níkem! Dobrovolnické centrum ADRA 
v Prostějově má akreditaci Ministerstva 
vnitra ČR a pomáhá osamělým seniorům 
a zdravotně postiženým lidem. Jak?  

„Ne, nejde o žádné fi nanční příspěvky. 

Pro tyto lidi je mnohdy daleko důležitější 
mít někoho, s kým si mohou povídat či 
jít na procházku. Někoho, kdo jim přečte 
noviny nebo pomůže napsat dopis. A to 
jsou právě dobrovolníci - lidé, kteří jsou 
ochotni část svého volného času věno-
vat ve prospěch druhých,“ říká vedoucí 
prostějovského Dobrovolnického centra 
ADRA Věra Palacká.  

Jako dobrovolníci mohou pracovat 
nejen mladí, kteří se chtějí blíže seznámit 
se sociální prací, ale v podstatě lidé všech 
věkových skupin. „Docela určitě by to 

mohlo zajímat například nezaměstnané. 
Pokud člověk přijde o práci, má čas-
to pocit zbytečnosti. Jako dobrovolník, 
který například pomůže zabránit poci-
tu osamění starým či postiženým, získá 
pocit uspokojení a naplnění,“ tvrdí Věra 
Palacká.

Prostějovské Dobrovolnické centrum 
ADRA sídlí v Rostislavově ulici č. 26, 
úřední hodiny  jsou každé úterý od 14 do 
17 hodin,  telefon 739 204 370. Podrob-
nější informace najdete na webových 
stránkách www.dcpv.cz.  (ok)

Klub přátel školy při Základní škole 
a mateřské škole Prostějov, Rejskova tř. 
4, pořádá v rámci projektu „Zdravé město 
Prostějov“ cyklus přednášek Rodičovská 
akademie. V listopadu je na programu 
přednáška na   téma Zdravý životní styl 
aneb jak správně vést sebe a své děti ces-
tou ke zdraví a spokojenosti.

Střední zdravotnická škola, která sou-

časně zajistila lektora, nabídne měření 
tlaku. Školní jídelna ZŠ připraví ochut-
návku zdravé stravy včetně osvědčených 
receptur.

Přednáška se uskuteční ve středu 21. 
listopadu od 16 hodin v budově základní 
školy v Rejskově ulici (vchod z Vápeni-
ce). Srdečně zveme rodiče i širokou veřej-
nost. 

Rodičovská akademie

Jak zajistit zdraví a spokojenost dětí 

Dobrovolnické centrum ADRA: Přijďte mezi nás!

Imatrikulace nových studentů proběhla poslední říjnový den v obřadní síni 
prostějovské radnice.  Foto: J. Gáborová

Tělocvična Reálného 
gymnázia a základní 
školy města Prostějova 
se stala ve středu 24. 
října dějištěm už osmé 
„vrškiády“ pořádané 
pod záštitou Zdravého 

města Prostějov. Více než 160 tisíc uzávěrů 
od PET lahví využilo 270 žáků prvních až 
pátých tříd  při vytváření nejrůznějších barev-
ných obrazců v tělocvičně a k vrškovým dis-
ciplínám ve třídách. 

„Hlavní organizátorka akce Mgr. Kopec-
ká měla vrškiádu výborně připravenou, 
včetně zapojení starších studentů gymnázia“ 
pochválil akci spoluorganizátor Jan Navrá-
til, který zdůraznil, že nasbírané PET vršky 
budou jako obvykle odvezeny na recyklaci 
do společnosti Mosevplast v Nové Hradečné 
a škola za ně obdrží novou plastovou lavič-
ku. „Akci jsme odstartovali kolem osmé 
hodiny ranní a žáci mohli „tvořit“ z uzávěrů 
až do oběda,“ doplnil ředitel školy Václav 
Kolář.

První „vrškiáda“ se ve městě konala 
v roce 2004, kdy účastníci stavěli v tělo-
cvičně základní školy v Melantrichově ulici  
z uzávěrů od PET lahví pyramidu. Poté se 
na náměstí T. G. Masaryka „doplazil“ nej-
delší had z PET vršků, následovala největší 
rohožka, „výstavba“ velké čínské zdi v tělo-

cvičně základní školy v Melantrichově ulici, 
akce s PET uzávěry v někdejší Masarykově 
základní škole, PET vršková spirála v prostě-
jovské sokolovně, PET vrškový mezinárodní 

den dětí s hrami v základní škole v ulici Dr. 
Horáka až k zatím poslední tvorbě nejrůzněj-
ších obrazců v tělocvičně Reálného gymnázia 
a základní školy města Prostějova.   (jg)

Na osmé „vrškiádě“ vršilo 270 žáků 160 tisíc uzávěrů 
Po recyklaci z nich bude plastová lavička

Podlahu tělocvičny Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova 
pokryly v průběhu vrškiády nejrůznější barevné obrazce.  Foto: J. Gáborová

Katalog neziskovek nabídne ucelený 
přehled služeb neziskového sektoru

Dne 1. ledna 2007 vstoupil v plat-
nost nový zákon o sociálních službách 
č.108/2006 Sb. Současně s tímto zákonem 
byla otevřena v každém bývalém okres-
ním městě v České republice Poradna 
pro uživatele sociálních služeb, kde pra-
cují speciálně vyškolení a stále se školící 
poradci.

Tato poradna je určena zejména obča-
nům se zdravotním postižením, seniorům, 
rodičům dětí se zdravotním postižením, 
opatrovníkům osob zbavených způsobi-
losti k právním úkonům a dalším uživate-
lům sociálních služeb.

Novým zákonem o sociálních službách 
se mění možnosti pro uživatele těchto 
služeb. Mezi sociální služby patří napří-
klad osobní asistence, služby pečovatel-
ské a ošetřovatelské, pobytová celoroční, 
týdenní a denní zařízení pro seniory a zdra-
votně postižené apod. Každý si sám může 
určit, od koho a co si koupí za služby. 

O těchto službách většinou klienti pode-
pisují smlouvy, na kterých dost záleží. 
Hodně lidí smlouvu podepíše a ani si ji 
nepřečte. Přitom obsahem smlouvy se 
bude řídit následná kvalita služby. Každý 
uživatel, který má podepsat smlouvu, by si 

ji měl řádně přečíst, pokud s něčím nesou-
hlasí, tak by měl žádat úpravu smlouvy 
podle jeho přání a možností, a pokud si 
uživatel není jistý, pak by měl přijít s ještě 
nepodepsanou smlouvou k poradci. 

Žádný z poskytovatelů sociálních 
služeb nemůže nutit své klienty k podpisu 
smlouvy o poskytování sociálních služeb. 
Odborné poradenství je ze zákona o soci-
álních službách bezplatné. 

Poradna pro uživatele sociálních služeb 
má své pracoviště také v Prostějově v Kos-
telecké ulici 4165/17, telefon: 582 345 712, 
739 504 543.  Kateřina Kráčmarová

Poradna pro uživatele sociálních služeb

Neziskové organizace nejen z Pro-
stějova mají možnost zaregistrovat se 
v Katalogu neziskovek – http://katalog.
neziskovky.cz. Smyslem tohoto webo-
vého produktu je vytvoření komplexního 
celostátního přehledu služeb neziskové-
ho sektoru. Katalog je členěn do deseti 
základních oblastí:

- sociální služby a zdraví
- kultura, umění a komunikace
- životní prostředí
- sport a volný čas
- výchova, vzdělávání a výzkum
- krizová a humanitární pomoc
- rozvoj
- právo a obhajoba zájmů

- dobročinnost a dobrovolnictví
- náboženství a religionistika
Tento internetový katalog je součástí 

informačního portálu neziskového sekto-
ru www.neziskovky.cz a je možné se do 
něj od září letošního roku registrovat na 
adrese http://neziskovky.cz/katalog/regis-
trace/insert.


