
Univerzita třetího věku 

                                                          
 

Gymnázium a SOŠZE Vyškov ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně 
pořádá pro zájemce z řad seniorů dvouleté studium Univerzity třetího věku. 

 

Obsahová náplň jednotlivých semestrů  

   Přednášky ve školním roce 2017/18 – 1. ročník   (zimní a letní semestr)         

   Přednášky ve školním roce 2018/19 – 2. ročník  (zimní a letní semestr)         

  

Přihlášky ke studiu 

Přijímáme přihlášky na školní rok 2017/2018. 

Vyplněnou přihlášku s 2 fotografiemi (formát občanského průkazu) odevzdejte nebo zašlete na sekretariát 

Gymnázia a SOŠZE Vyškov, Komenského 7. 

Vyplněné přihlášky je nutné odevzdat nebo zaslat poštou nejpozději do 31. května 2017 na adresu školy. 

Přihlášky budou k dispozici na webových stránkách školy www. gykovy.cz v sekci Centrum dalšího vzdělávání 

pod názvem Univerzita třetího věku nebo v kanceláři školy budovy Komenského 7. 

Každý přijatý uchazeč obdrží během měsíce září na uvedenou adresu zvací dopis k zahájení studia. 

Bližší informace lze získat na adrese: zdenek.slapal@gykovy.cz nebo na telefonním čísle 773 602 453. 

Organizace studia 

Výuka je realizována formou přednášek, seminářů, terénních cvičení, popř. laboratorních cvičení a odborných 

exkurzí. Studium je podmíněno pouze účastí na přednáškách. Účastníci studia neabsolvují žádné zkoušky ani 

neplní žádné úkoly. Pro řádné ukončení studia je třeba splnit 60% účast ve výuce.     

Přednášky jsme zaměřili na oblast zdraví, zdravý životní styl, medicínu, ekonomiku a právo, komunikační 

techniku, psychologii, sociální problematiku, humanitní a přírodní vědy.  
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Lektory budou zkušení pedagogové Gymnázia a SOŠZE Vyškov, vysokoškolští pracovníci Mendelovy univerzity 

v Brně (akademičtí pracovníci Agronomické fakulty, Lesnické a dřevařské fakulty, Provozně ekonomické fakulty, 

Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Zahradnické fakulty a Institutu celoživotního vzdělávání)  

a odborníci z praxe (lékaři Nemocnice Vyškov a Kliniky dětské onkologie LF MU a FN Brno, vedoucí rehabilitačního 

oddělení Nemocnice Vyškov, právníci advokátní kanceláře,…). 

Studium bude dvouleté a posluchači základního cyklu U3V absolvují v průběhu jednoho akademického roku 20 

přednášek, zpravidla 10 přednášek v zimním a 10 přednášek v letním semestru. Výuka v zimním semestru probíhá 

od října do prosince, v letním semestru od února do dubna, a to každý týden ve stanovený čas po dobu 

 3 vyučovacích hodin. V zimním semestru budou probíhat přednášky ve čtvrtek v době od 14:30 – 17:00 hod a 

v letním semestru ve středu v době od 15:00 – 17:30 hod.    

Podmínky studia 

Ke studiu mohou být přijati pouze občané České republiky, starší 50 let, kteří dosáhli minimálně středoškolského 

vzdělání s maturitou. Je možné udělit i individuální výjimky. Podmínkou je také uhrazení administrativního 

poplatku ve výši 660 Kč pro daný semestr. V jednom ročníku se předpokládá cca 25- 30  posluchačů. 

K úspěšnému ukončení ročníku je nutná účast nejméně na 60 % přednášek a seminářů. K evidenci výuky slouží 

„průkaz posluchače“, který posluchač obdrží při slavnostní imatrikulaci v aule MENDELU v Brně při zahájení 

studia. Termín zahájení studia je vždy oznámen s dostatečným předstihem. 

Úspěšným absolventům studia U3V bude slavnostně vydáno „Osvědčení“ o absolvování Univerzity třetího věku 

na pobočce Gymnázia a SOŠZE Vyškov. 

Kontakt 

Institut celoživotního vzdělávání MENDELU v Brně 

Zemědělská 1, 613 00, Brno – budova E, 2. patro 

tel.: 545 135 206, fax: 545 135 205 

e-mail: czv@MENDELU.cz 

www.u3v.icv.mendelu.cz 

pobočka univerzity ve Vyškově 

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace  

Komenského 16/5, 682 01 Vyškov 

tel.: 517 307 038, kancelář Komenského 7 

e-mail: zdenek.slapal@gykovy.cz 

www.gykovy.cz 


