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Ústav matematiky 
a deskriptivní geo-
metrie a Ústav fyziky 
Fakulty stavební VUT 
v Brně připravují pro 
zájemce o studium na 
stavební fakultě i na 

jiné typy technických vysokých škol ve 
školním roce 2007/2008  jarní přípravný 
kurz. Ten proběhne v budově Reálného 
gymnázia a základní školy města Prostě-
jova ve Studentské ulici č. 2. 

Termíny kurzů 
Kurzy se budou konat  v dubnu a v květ-

nu, vždy v úterý od 14 do 19.30 hodin, 
konkrétně v těchto termínech:

10. dubna, 17. dubna, 24. dubna, 
15. května, 22. května  a  29. května. 
(V úterý 1. a  8. května je státní svá-

tek.)

Ceny kurzů 
Ceny kurzů jsou stanoveny následovně: 

matematika:  14.00 - 16.30 hod.    980 Kč 
fyzika:            17.00 - 19.30 hod.    980 Kč

Kde lze získat bližší informace 
Bližší informace o kurzu matematiky 

získáte na telefonním čísle 541 147 601 
a e-mailu: vlckova.a@fce.vutbr.cz  - orga-
nizační záležitosti, a dále na telefonním 
čísle 541 147 603 a e-mailu: slabenakova.
j@fce.vutbr.cz - RNDr. J. Slaběňáková 
– obsahové záležitosti. 

Bližší informace o kurzu z fyziky  
získáte na telefonním čísle 541 147 651 
a e-mailu: kalova.l@fce.vutbr.cz - organi-
zační  záležitosti a dále na telefonním čís-
le  604 247 252 a e-mailu: cermakova.e@
fce.vutbr.cz - RNDr. E. Čermáková, CSc. 
- obsahové záležitosti. 

Jak se na kurzy přihlásit 
Na kurz  matematiky, deskriptivní geo-

metrie a fyziky se lze přihlásit na  výše 
uvedených e-mailových adresách RNDr. 
J. Slaběňákové a RNDr. E. Čermákové, 
CSc.

Jak za kurzy zaplatit 
Za kurz z matematiky lze zaplatit na 

první lekci, případně v sekretariátu Ústa-

vu matematiky a deskriptivní geometrie 
FAST VUT v Brně.

Platbu kurzu fyziky (980 Kč)  usku-
tečněte  převodem na účet VUT v Brně 
FAST č. 111044081 / 0300,  v.s. 1272201. 

Veškeré souhrnné informace o konání 
kurzů včetně přihlášení a platby najdete 
na intranetových stránkách Fakulty sta-
vební www.fce.vutbr.cz  v menu přijímací 
zkoušky a  v odstavci menu kurzy k při-
jímacím zkouškám a na intranetových 
stránkách  Ústavu matematiky a Ústavu 
fyziky. 

Přehled nejdůležitějších informací 
o prostějovské pobočce 

Fakulty stavební VUT  Brno

• Jedná se o plnohodnotnou pobočku 
Fakulty stavební VUT Brno se stejnou 
kvalitou výuky.

• Otevírány budou bakalářské stu-
dijní programy stavební inženýrství (4 
roky s možností autorizace) a stavitelství 
(3 roky), které mají první dva roky shod-
né.

• Výuku budou zajišťovat profesoři, 
docenti a asistenti dojíždějící z Brna.

• Pouze specializované laboratoře, které 
nelze vybudovat v Prostějově, budou vyu-
čovány v blocích v Brně.

• Minimální počet studentů pro otevře-
ní pobočky je 55, pokud by pobočka ote-
vřena nebyla, mají všichni přijatí studenti 
možnost studovat v Brně.

• Pobočka bude umístěna v pravé 
polovině budovy bývalé ZŠ na Husově 
náměstí, jejíž výhodou je těsná blíz-
kost autobusového i vlakového nádraží, 
jakož i dálničního sjezdu Prostějov - střed.

• Mimoprostějovští studenti budou mít 
možnost ubytování, které je dohodnuto  
s internátem Střední průmyslové školy 
oděvní.

• Přihlášky ke studiu je možné podávat 
do 31. 3. 2007 na adrese: https://www.vut-
br.cz/eprihlaska/eprihlaska.phtml?script_
name=vyber_oboru#FAST.

• Kompletní informace o přijímacím 
řízení naleznete: http://www.fce.vutbr.cz/
prijimacky/.

• Uchazeči o studium mohou absolvo-
vat přípravné kurzy, které budou probíhat 
i v Prostějově.

• Projekt prostějovské pobočky Fakulty 
stavební podporuje nejen Město Prostě-
jov, ale také Okresní hospodářská komora, 
Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků a významné stavební fi rmy 
v regionu.  (kdl)

Přípravný kurz pro zájemce o studium na Fakultě stavební VUT Brno

Od akademického roku 2007/2008 ji bude 
možné studovat také na prostějovské pobočce 

Prostějovská pobočka Stavební fakulty VUT Brno bude umístěna v pravé 
polovině budovy bývalé základní školy na Husově náměstí.  Foto: Y. Kadlecová

Také pro prostějovské studenty je urče-
na nabídka Olomouckého kraje, která se 
týká stipendií na zahraniční školy.

„Rada Olomouckého kraje schválila již 

v září loňského roku pravidla pro poskyto-
vání Studijního stipendia s cílem umožnit 
studentům prezenčního studia středních 
a vysokých škol Olomouckého kraje studo-
vat na zahraničních středních a vysokých 
školách,“ uvedl radní Olomouckého kraje 
a prostějovský starosta ing. Jan Tesař. 

„Uzávěrka přihlášek byla původně 
stanovena k 31.lednu 2007, ale protože 
fi nanční prostředky nejsou ještě plně 

vyčerpány, prodloužila Rada Olomouc-
kého kraje termín pro uchazeče až do 30. 
června letošního roku,“ doplnil Tesař. 

Vyzkoušet si studium v zahraničí tak 

mohou i prostějovští studenti, podmínkou 
ovšem je, že jejich studijní průměr není 
horší než 1,5 u středoškoláků a 1,8 u vyso-
koškoláků. 

Olomoucký kraj vyčlenil pro rok 2007 
na poskytování stipendií do zahraničí 
dva milióny korun. Podrobné informace 
poskytne zájemcům Krajský úřad v Olo-
mouci, oddělení krajského vzdělávání.              
 (jg)

Žádosti lze podávat až do 30. června

Stipendia pro studenty 
středních a vysokých škol 

na zahraniční studium

Starosta Prostějova a krajský radní 
   ing. Jan Tesař: 

„Peníze na stipendia jsme uvolnili s cílem 
umožnit ještě většímu počtu našich studentů 
studovat na zahraničních středních a vyso-
kých školách.“ 

Zdravé dítě ve 
zdravém městě. To 
je název projektu 
mateřských škol 
města Prostějova, 
který ředitelky MŠ 
vytvořily v rámci 
„Zdravého města 

Prostějova“. Využili přitom jak ochoty  
školní inspektorky PaedDr. Libuše Vrbové, 
také odborné pomoci a vstřícného přístupu  
místostarosty Mgr. Vlastimila Uchytila, 
odpovědného za realizaci projektů Zdra-
vého města Prostějova, a ing. Petry Mejz-
líkové, koordinátorky projektu. 

Společný projekt má podpořit výcho-
vu dětí v mateřských školách k vytváření 
a ochraně přírodního a bezpečného spole-
čenského prostředí, k podpoře zdravého 
životního stylu a ke společným pohybo-
vým aktivitám.

Pro letošní rok byly vybrány tři pilotní 
oblasti, které za pomoci města učitelky se 
svými dětmi v mateřských školách usku-
teční. 

V projektu  „Chraňme zeleň“ spolu 

s dětmi a rodiči vysázíme stromy, keře 
a okrasné rostliny, o které se děti budou 
dále cíleně starat, budou zkoumat jejich 
životní podmínky a vytvářet co nejlepší 
prostředí pro jejich zdárný růst.

Projekt „Chraňme zdraví“ má napo-
moci dětem i jejich rodičům ve vytváření 
zdravého životního stylu a v podpoře zdra-
ví v oblasti zdravé výživy. 

Třetí projekt s názvem „Dny dětí“ je 
zaměřen na společné aktivity dětí z mateř-
ských škol a jejich rodičů. Za fi nanční 
pomoci města Prostějova se zaměří na 
sportovní, ozdravné a relaxační aktivity.

Na všech projektech budeme spolupra-
covat s odborníky (pediatrem, dietologem, 
školní inspektorkou, vedoucím odboru 
školství, s Českým svazem ochránců pří-
rody -  Ekocentrem Iris).

O všech akcích vás budeme průběžně infor-
movat. Těšíme se na váš zájem a podporu. 

Mateřské školy sídlící v ulicích 
Melantrichova, Mánesova, Hanačka, 

Šárka, Husova, Rumunská, Mozartova, 
A. Krále, Raisova, Smetanova, 

na Husově náměstí a na Sídliště Svobody 

V závěru měsíce února byla na Příro-
dovědecké fakultě Univerzity Palackého 
v Olomouci uzavřena smlouva o vzá-
jemné spolupráci mezi Přírodovědec-
kou fakultou UP a Reálným gymnáziem 
a základní školou (RG a ZŠ) města Pro-
stějova 

„Tato smlouva umožní studentům 
reálného gymnázia využití špičkových 
zařízení pracovišť, laboratoří a technic-
kého vybavení Přírodovědecké fakulty, 
odborné konzultace při přípravě stře-
doškolské odborné činnosti či různých 
odborných soutěží a v neposlední řadě 
i kvalitní přípravu na přijímací zkouš-
ky na přírodovědně orientované obory,“ 
shrnuje výhody navázané spolupráce 

ředitel RG a ZŠ města Prostějova PhDr. 
Václav Kolář. 

Reálné gymnázium a základní ško-
la města Prostějova naopak umožní 
studentům Přírodovědecké fakulty UP 
provádět ve škole praktické výzkumy 
a pedagogickou praxi. „Vzájemně pro-
spěšná spolupráce by měla vyústit  při 
řešení různých grantů a odborných úko-
lů. V neposlední řadě sleduje i vyhle-
dávání a podporu nadaných studentů,“ 
doplnil Kolář. 

„Je potěšitelné, že smlouva zakotvu-
je již existující reálnou spolupráci a má 
tedy zcela praktický dopad již dnes,“ 
konstatoval děkan Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Palackého Juraj Šev-
čík.     (jg) 

Projekt prostějovských mateřských škol 

Zdravé dítě ve zdravém městě 

Přednášky na téma zdravá výživa 

Přednášky MUDr. Zdeňka Dokládala na téma zdravá výživa proběhnou v níže uve-
dených mateřských školách v březnu a dubnu. Přednášky jsou určeny především pro 
rodiče dětí,  vítáni však budou také zájemci ze stran veřejnosti. Začátek přednášek je 
vždy v 16.00 hodin.

Termíny přednášek:

15. března MŠ Sídliště Svobody (MŠ Mánesova, MŠ Fanderlíkova)
22. března MŠ Dvořákova (MŠ Libušinka, MŠ Šárka, MŠ Žešov, MŠ Husova)
29. března MŠ Raisova (MŠ Moravská)
5. dubna MŠ Smetanova 
12. dubna MŠ Rumunská (MŠ Mozartova, MŠ Hanačka)

Zvýrazněné mateřské školy jsou ty, ve kterých se přednáška koná.

Jednou nohou na vysoké škole

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 
uzavřely smlouvu o spolupráci s olomouckou univerzitou

ANGLICKÁ KONVERZACE

Sportcentrum DDM, Vápenice 9

Duben – červen - jedenkrát týdně  každé pondělí od 17.00 do 18.30 hodin.
Cena: 360 Kč. Zahajovací schůzka: 2. 4. 2007.

Informace: Mgr. Marta Kmoníčková, telefon: 582 345 503, mobil: 605 239 789, 
e-mail: korela.klub@email.cz.


