Staňte se studentem Gymnázia a SOŠZE Vyškov
Studovat na naší škole nemusí jen Vaše děti nebo Vaše vnoučata,
ale i Vy, jejich rodiče či prarodiče
Gymnázium a SOŠZE Vyškov - pobočka Mendelovy univerzity v Brně

Univerzita třetího věku ICV MENDELU
Dnes již nestačí rčení, že si člověk vystačí
s tím, co se v mládí naučil. Je třeba si
rozšiřovat další obzory, otevírat možnosti,
udržovat se v celkové mentální kondici.
Jde především o to, aby člověk měl lepší
pocit ze sebe sama, zlepšil si vlastní
sebevědomí. Aby tomu tak bylo, naskýtá se
každému z nás možnost celoživotního
vzdělávání. Naše škola se rozhodla tuto
možnost využít a kromě poskytování
středoškolského studia chce od roku 2017
poskytovat i vzdělávání dospělých. Od tohoto roku bude Gymnázium a SOŠZE Vyškov
pobočkou Univerzity třetího věku Mendelovy univerzity v Brně (U3V MENDELU).
Základní studium U3V MENDELU je realizováno na ICV MENDELU v Brně, ale také na
jejich dalších čtyřech pobočkách: v Lednici, Kyjově, Bruntálu a Rožnově pod Radhoštěm.

Proč se rozhodnout dále studovat:
 studium bude probíhat formou
účasti na přednáškách
 přednášky budou probíhat
v odpoledních hodinách v budově
Gymnázia a SOŠZE Vyškov
 přednášky budou z různých
oblastí života, vědy a techniky
 přednášky na různá témata budou prezentovány populární
a zajímavou formou, doplněné obrazovými a zvukovými materiály,
praktickými ukázkami
 lektory budou zkušení středoškolští a vysokoškolští pedagogové
a odborníci z praxe
 uhrazením poplatku za semestr vychází vyučovací hodina jen na 22 Kč

Studium, které připravujeme, 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. Poplatek za
studium je ve výši 660 Kč za semestr. Výuka
je realizována formou přednášek, seminářů,
terénních cvičení, popř. laboratorních cvičení a odborných exkurzí. Přednášky obsahují
témata klíčových oborů, které se studují na naší škole a na fakultách a vysokoškolském
ústavu MENDELU v Brně, tj. Agronomické fakulty, Fakulty regionálního rozvoje
a mezinárodních studií, Lesnické a dřevařské fakulty, Provozně ekonomické fakulty,
Zahradnické fakulty a Institutu celoživotního vzdělávání. Obsah studia jsme zaměřili na
oblasti zdraví, zdravého životního stylu, medicíny, ekonomiky a práva, komunikační
techniky, psychologie, sociální problematiky, humanitních a přírodních věd.
Zájemce o studium se do studia přihlašuje na
základě řádně vyplněné a odevzdané přihlášky.
Termíny jsou vždy s předstihem zveřejněny. Na
začátku studia čeká studenty slavnostní
uvedení do studia v aule MENDELU, v tomtéž
prostoru pak rovněž slavnostní vyřazení na
konci studia. Pro řádné ukončení studia je
třeba splnit 60% účast ve výuce.
Univerzita třetího věku MENDELU nejčastěji
přijímá posluchače ve věku 50+, ale uděluje i
individuální výjimky. Univerzita třetího věku nabízí zájmové studium občanům ČR,
zejména seniorského věku. Účastníci mají statut posluchače univerzity, nejsou však
studenty ve smyslu zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách a všech navazujících a
doplňujících zákonů a ustanovení.
Zájemci o studium se mohou hlásit v době
od 1. března do 31. května 2017. 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
Komenského 7.
V případě zájmu či dotazů nás kontaktujte
na adrese: zdenek.slapal@gykovy.cz nebo
volejte 773 602 453.

