VÁS ZVE NA

LETNÍ TECHNICKOU ŠKOLU
která se bude konat pod záštitou děkana fakulty prof. Ing. Miroslava BAJERA, CSc.
ve dnech 1. 9. 2021 až 10. 9. 2021

PROČ SE KONÁ LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA?
V posledním období přichází na technické obory mnohdy ne příliš kvalitně připravení studenti, a to buď vlastní zásluhou, nebo díky
nevhodně volené střední škole. K nápravě této situace může pomoci LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA, která nejen upevní teoretické základy
potřebné ke studiu na technických vysokých školách, ale formou zajímavých přednášek zástupců oborů ukáže potřebu technicky
vzdělané mladé generace a zvýší její zájem o tato studia.

KOMU JE URČENA LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA?






Především studentům přijatým do 1. ročníku na Fakultu stavební VUT v Brně, nebo na jiné vysoké školy technického zaměření.
Účelem je prohloubení středoškolských znalostí, které umožní snazší zvládnutí prvních týdnů výuky.
Všem studentům, kteří si chtějí doplnit znalosti z níže uvedených technických předmětů a mají zájem o stavební nebo jiný
technický obor.
Studentům vysokých škol technického směru, kteří studují formou kombinovaného studia.
Studentům Univerzity třetího věku a všem zájemcům, kteří si chtějí rozšířit, doplnit a zopakovat danou problematiku.
Studentům, kteří neuspěli v 1. ročníku jakékoliv vysoké technické školy a mají zájem znovu zahájit studium a doplnit si chybějící
znalosti.

NÁPLŇ LETNÍ TECHNICKÉ ŠKOLY
Shrnutí základních středoškolských znalostí matematiky, deskriptivní geometrie, fyziky, chemie a informatiky a úvod do vysokoškolské
problematiky těchto předmětů. Závěrem každého přednáškového dne se posluchači populární formou seznámí s problematikou řešenou
na vybraných odborných ústavech Fakulty stavební. V rámci LETNÍ TECHNICKÉ ŠKOLY (již 14tý ročník) je plánovaná prohlídka některých
odborných ústavů a laboratoří, Knihovnického informačního centra a možnost návštěvy FIT centra Machina (Kolejní 2, 612 00 Brno).

PROGRAM LETNÍ TECHNICKÉ ŠKOLY
LETNÍ ŠKOLA JE 10-ti DENNÍ a koná se ve dnech 1. 9. 2021 až 10. 9. 2021 v době od 8:30 hod. do 16:00 hod.
Detailní osnovy, program přednášek a exkurze (prezentace ústavů) naleznete na níže uvedeném odkazu.
Kurz bude ukončen v pátek 10. září v 11.30 hod., předáním Certifikátu o absolvování LETNÍ TECHNICKÉ ŠKOLY.

PŘIHLÁŠKY A PLATBA:
NA LETNÍ TECHNICKOU ŠKOLU SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT POUZE ELEKTRONICKY
na stránkách

http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/
Cena LETNÍ TECHNICKÉ ŠKOLY je 1 500 Kč (vč. DPH); příp. 60 EUR.
Fit centrum, nocležné i stravné si hradí každý účastník zvlášť.
Celkový počet účastníků je omezen na 130.

GARANTI:
Garantem LTS je prof. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc., vedoucí Ústavu fyziky FAST VUT v Brně.
V případě zájmu o ubytování na kolejích VUT v Brně kontaktujte paní Danu Kupčíkovou (739 329 899, recepce@hotel-palacky.cz).
Nutno uvést, že se jedná o Letní technickou školu, konající se na Fakultě stavební.
Ubytování bude zajištěno na kolejích Pod Palackého vrchem, blok A02, Kolejní 2, 612 00 Brno.
Vybavení: pokoje dvoulůžkové s vlastním sociálním zařízením, kuchyňským koutem, ledničkou, možnost připojení k internetu za denní poplatek.
Cena ubytování 250,- Kč vč. DPH/osoba/noc při ubytování dvou osob v pokoji, popř. 350,-Kč vč. DPH/osoba/noc při ubytování jedné osoby v pokoji.
Platba při příjezdu v hotovosti, nebo platební kartou. K ceně ubytování se připočítává poplatek z pobytu podle obecně závazné vyhlášky Statutárního
města Brna č. 30/2020, o místních poplatcích ve výši 21,- Kč/osoba/den, v případě, že pobyt bude ukončen dříve než 60 po sobě jdoucích kalendářních
dnů, a s výjimkou osob osvobozených od poplatku.

