
NABÍDKA KURZU MATEMATIKY A FYZIKY 

Vážení studenti, 
blahopřejeme Vám k rozhodnutí studovat na Dopravní fakultě Jana Pernera. Vzhledem k dosavadním zkušenostem jsme 
již poněkolikáté pro nové studenty připravili kurz matematiky a fyziky. Chceme Vám tak dát prostřednictvím speciálního 
kurzu vedeného našimi pedagogy možnost projít látku prvního semestru s důrazem na ty části, jejichž znalost je pro další 
studium matematiky a fyziky na naší fakultě nevyhnutelná. Účast na kurzech je dobrovolná. 
Přihlašuje se pouze elektronicky na stránce P říprav ný kurz z m atem atiky a fyziky 2021 | Do pravní fakulta Jana P ernera   
(upce.cz) 

 

Přihlásit se a zaslat doklad o zaplacení je nutné nejpozději do 29. 8. 2021. 
 

 Adresa pro z aslání dokladu o z aplac ení – elektronicky: zlatuse.sojkova@upce.cz 
 

Kontakt: Zlatuše Sojková, tel.: 466 036 409, 601 082 714 
 

Program: 
 Výuka matematiky (22 h) 
 Výuka fyziky (14 h) 
 STŘEDA dobrovolný program: prohlídka Dopravního sálu nebo Výukového a výzkumného centra v dopravě 
 Sportovní aktivity, večerní doprovodný program, prohlídka města 

 
 

Kurz se uskuteční od 13. 9. do 17. 9. 2021 dle následujícího rozvrhu: 
 

Matematika Fyzika 
pondělí 13. 9. 2021 08:00 – 18:00 čtvrtek 16. 9. 2021 13:00 – 18:00 
úterý 14. 9. 2021 08:00 – 18:00 pátek 17. 9. 2021 08:00 – 18:00 
čtvrtek 16. 9. 2021 08:00 – 12:00    

 

Místem konání kurzů je učebna B3 v budově Dopravní Fakulty Jana Pernera, Studentská 95, Pardubice (z vlakového 
i autobusového nádraží je to cca 30 min pěšky, nebo je zde možnost využití linek MHD). 
Bližší organizační pokyny a informace získají studenti v první den kurzu. 
Pokud máte zajištěno ubytování na kolejích, můžete se tam nastěhovat již 13. 9. Domluvte se na kolejích. 
Těch, kteří nebudou bydlet na kolejích, se informace o ubytování netýká. 

 
 
 

V ceně kurzu je zahrnuto: 

 Dopolední, odpolední i večerní doprovodný program 

 Interaktivní skripta matematiky a studijní materiály z fyziky 

 Denně oběd, dopolední a odpolední svačina vč. nápojů 
 
 

Zájemci, kteří se do kurzu závazně přihlásí, již nebudou vyzváni zvláštním dopisem, ale dostaví se do kurzu dle výše 
uvedeného rozpisu. Kurzovné je nevratné. 
V případě nenadálých událostí se kurz uskuteční on-line a cena bude přizpůsobena tomuto způsobu pořádání kurzu. 

 
 Údaj e pro prov edení platby:  
Adresa majitele účtu: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice 
Číslo účtu: 37030561/0100 
Název a sídlo banky: KB Pardubice 
Variabilní symbol: 5202521003 
Zpráva pro příjemce: jméno účastníka 

 
CENA ZA KURZ 

3 200,- KČ 
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