
 

Virtuální Univerzita třetího věku  - vzdělávání seniorů i v Jaroměři 

POKRAČUJEME I V LETNÍM SEMESTRU 

 Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z forem Celoživotního vzdělávání 

organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. Cílem 

Virtuální U3V je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky zájmové 

vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve 

kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů (vzdálenost, 

zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.) nemohou zúčastňovat. 

Studium je určeno pro zájemce  důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má 

nárok na pobírání starobního důchodu) nebo invalidní důchodce. 

     V Jaroměři od října 2019 funguje při Gymnáziu J. Žáka Konzultační středisko 

Virtuální Univerzity  třetího věku. Její posluchači mají už vystudované kurzy: Dějiny oděvní 

kultury I. – III., České dějiny a jejich souvislosti I. a II., Barokní architektura v Čechách, 

Klenoty barokního sochařství v českých zemích, Architekti italského baroka, Mistři 

evropského barokního malířství a také zajímavý kurz Genealogie – hledáme své předky.  

  Nyní aktuálně nabízíme v letním semestru 2021/2022 studium kurzů Kouzelná 

geometrie a Leonardo da Vinci.  Každý kurz zpracovává samostatné téma, není nutné mít 

absolvované předchozí semestry.  Zájemci se mohou přihlásit do 25. 2. 2022.  Další 

informace a bližší anotace kurzů najdete na  www.e-senior.cz. 

 Studující  mohou navštěvovat lekce v budově Gymnázia Jaroslava Žáka v Jaroměři (1. 

patro,  učebna 8.P) a také si jednotlivé přednášky mohou kdykoliv pustit na internetu.  Není 

nutné navštěvovat školu osobně.  Pouze je třeba se přihlásit prostřednictvím našeho 

konzultačního střediska (viz níže kontakty).  Po zaregistrování   přihlášky v centrále VU3v 

v Praze bude vygenerován pro každého individuální přístupový kód,  jenž umožní přihlášení 

do systému a spuštění vybraných přednášek.  

 Začínáme ve čtvrtek 3. 2. 2022 ve 13.30 hodin – téma Kouzelná geometrie (1. lekce 

Několik pohledů na kružnici a kouli)  a ve 14.45 hodin téma Leonardo da Vinci (1. lekce  

Leonardo - mládí, učení, rané dílo). Další lekce proběhnou  24. 2., 3. 3., 17. 3., 31. 3. a 21. 4. 

2022. 

 Cena kurzu včetně studijních materiálů činí 350,- Kč. Závaznou přihlášku vč. poplatku 

je nutno odevzdat do 25. 2. 2020. První  a druhou přednášku  3. února a 24. února tedy lze 

absolvovat „na zkoušku“, nezávazně, bez poplatku. (Při vstupu do budovy školy dodržujeme 

aktuální hygienická opatření.)  Rádi uvítáme nové studenty. 

 Informace a kontakty: Mgr. Ladislava Malinová; malinova@goajaro.cz; tel: 777 

127 746; popř. v kanceláři Gymnázia J. Žáka, Jaroměř, Lužická 423.   

         L. Malinová 
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