
UNIVERZITA 3. VĚKU  - Informace k organizaci kurzů 

v ZIMNÍM SEMESTRU 2015/2016 (20. cyklus)

ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ

KURZOVNÉ

Ve škole se studenti nepřezouvají.

Na základě řádně vyplněné PŘIHLÁŠKY SPOLU S ÚHRADOU KURZOVNÉHO. 

Přihláška se odevzdává v budově VŠFS, o.p.s., Pionýrů 2806, 434 01 Most, přízemí vlevo, kancelář M06, 

p. Štrumlová, tel. 476 707 685.

TERMÍNY PRO PŘIJETÍ PŘIHLÁŠKY: 

28. dubna 2015 - do 22. září 2015, ve dnech: ÚTERÝ, STŘEDA, ČTVRTEK:  9 - 11 hod. a 13 - 15 hod. (kromě 23.6. a 

2.7.2015)

Po zaplacení kurzovného obdržíte potvrzenou kopii přihlášky, jež slouží jako doklad o zaplacení.

REZERVACE: Místo v kurzu si můžete rezervovat zasláním vyplněné přihlášky elektronicky na e-mail: 

martina.strumlova@vsfs.cz nebo doručením vyplněné přihlášky osobně s tím, že kurzovné bude zaplaceno na 

pokladně nejpozději do 10.9.2015. Při nezaplacení do tohoto termínu bude přihláška automaticky vyřazena.

Zaplacením kurzovného jste závazně přihlášeni.

V případě neotevření kurzu z důvodu jeho nenaplnění nebo z jiných organizačních důvodů, budete informováni 

telefonicky od 23.9.-29.9.2015 a kurzovné vám bude vyplaceno obratem, příp. po domluvě s vámi budete přeřazeni 

do jiného kurzu.

V případě, že je kurz otevřen (naplněn min. počtem účastníků), přijdete na výuku vámi vybraného kurzu dle rozpisu 

v přihlášce. Škola nezasílá žádné další potvrzení o otevření kurzu.

Pokud v přihlášce uvedete e-mail, budou vám na něj zasílány informace o Univerzitě 3.věku včetně přihlášky na 

nový semestr a obsahu kurzů.

Kurzovné lze platit pouze v hotovosti, a to v kanceláři M06 u p. Štrumlové.

CENA KURZŮ je stanovena podle těchto kritérií: 

počítačové kurzy 500 Kč/kurz/semestr,  

jazykové kurzy 400 Kč/kurz/semestr, 

ostatní kurzy 300 Kč/kurz/semestr

V případě neotevření kurzu je kurzovné vyplaceno pouze v hotovosti, a to osobě uvedené v přihlášce. Po domluvě 

lze převést kurzovné na úhradu jiného vámi vybraného kurzu v daném semestru.  

CO S SEBOU NA KURZ?

Pokud si chcete dělat poznámky, vezměte si tužku a papír. 

U pohybových kurzů si vezměte pohodlné oblečení na cvičení a podložku (např. karimatku). 

Karimatku označenou vaším jménem si můžete nechávat po dobu celého semestru ve skříni k tomu určené u 

tělocvičny, která se zamyká. Po poslední hodině si vaše věci ze skříně k tomu určené odneste domů. Pokud si je 

neodnesete, budou zlikvidovány. 

Materiály k výuce u vybraných kurzů dostanete na hodině. K výuce nepotřebujete žádné učebnice.

Kurzovné nelze převádět do dalšího semestru.

U kurzu Jógy si sebou navíc vezměte teplé ponožky (cvičí se bez bot) a  deku na přikrytí.



U pohybových kurzů výuka probíhá v tělocvičně v areálu školy. Výuka je věnována z 1/3 teorii a ze 2/3 praktickému 

tělesnému cvičení.

U jazykových kurzů je výuka zaměřená na procvičování cizího jazyka prostřednictvím konverzace, poslechu, 

mluvnice a praktických cvičení.

Na nástěnce určené pro Univerzitu 3. věku v přízemí u bočního vchodu je vyvěšen ROZVRH na celý semestr.

NÁROČNOST KURZŮ

Pokud se student nemůže zúčastnit slavnostního ukončení Univerzity 3. věku, může si osvědčení vyzvednout 

následovně, a to nejpozději do 1 roku od posledního slavnostního ukončení Univerzity 3. věku. Po tomto termínu 

budou nevyzvednutá osvědčení skartována.

Témata výuky jednotlivých kurzů jsou uvedeny v dokumentu Obsah kurzů, jež je vyvěšen na nástěnce.

Za každý semestr získá student osvědčení z těch kurzů, u kterých má více než 50% účast, tzn. že se v semestru 

účastnil min. 4x výuky.

Osvědčení se slavnostně předává za účasti zástupců VŠFS, o.p.s., Statutárního města Mostu a dalších pozvaných 

hostů na konci měsíce června 2016. O přesném termínu a místě budete informováni na výuce a prostřednictvím 

nástěnky.

V případě změn učeben a termínů výuky během semestru jsou změny vyvěšeny v  Aktuálních informacích na 

nástěnce.

Pokud dojde k mimořádné změně výuky těsně před termínem výuky, budete informováni telefonicky 

příp. e-mailem.

Kurzy se otevírají na základě zájmu studentů. Mají charakter převážně zájmového kurzu. Chodíte na kurz, který se 

vám líbí, nikdo vás nezkouší, nepíšete testy, nedostáváte známky. 

Před přihlášením do počítačových kurzů a jazykových kurzů si přečtěte u obsahu kurzů požadavky na vaše znalosti a 

dovednosti. V rámci výuky těchto kurzů zpracováváte samostatně úkoly pro ověření vašich znalostí, ale nejsou 

povinné a nejsou na známky.

OSVĚDČENÍ

Před každou výukou zároveň visí na přenosné bílé tabuli proti hlavnímu vchodu informace o tom, ve které učebně 

výuka kurzu probíhá. Učebna se může během semestru měnit.

Výuka probíhá většinou formou přednášky. 

U počítačových kurzů probíhá výuka na počítači, kdy každý student má k dispozici samostatně počítač. 

Formou praktických cvičení si osvojuje dovednosti na PC.

VÝUKA


