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Ostravská univerzita Ostrava 
 
 
15.4.2008 

Desátý Kongres Poláků v ČR 
15.4.2008    Horizont    str. 2   Zpravodajství 

    DH         

Někteří delegáti žádali zklidnění vášní a spolupráci s obecními samosprávami 
 
ČESKÝ TĚŠÍN/ Poláci v Česku mají od soboty novou, i když vlastně staronovou “vládu”. Po čtyři další roky 
povede Kongres Poláků v ČR nadále Józef Szymeczek. 
 
Třiatřicetiletý historik, který na Ostravské univerzitě přednáší církevní dějiny, dostal od delegátů 143 ze 
159 možných. “Dohodli jsme se na prodloužení kadence ze tří na čtyři roky tak, aby se kryly s krajskými 
volbami. Krajský úřad je pro nás nejdůležitějším partnerem pro jednání,” uvedl Szymeczek po skončení 10. 
shromáždění volených zástupců 52 tisíc Poláků žijících v České republice. 
 Rada kongresu má devět členů. Jsou mezi nimi např. právník, lékař, knihovnice nebo učitelé. Nových 
tváří je místostarosta Českého Těšína Stanislaw Folwarczny, který prosazuje politiku ztišení emocí a širší 
spolupráci s obecními samosprávami. “Musíme vést klidnou, racionální a věcnou politiku. Je třeba odložit pocity 
ukřivděnosti a skončit s emotivním vystupováním,” řekl Folwarczny. 
 Poprvé v historii se kongresu zúčastnil hejtman Moravskoslezského kraje. Evžen Tošenovský 
překvapivě pozdravil polsky a řekl, že jeho babička tímto jazykem hovořila každý den. Přislíbil pomoc při 
záchraně jediného profesionálního loutkového divadla v regionu - polskojazyčné Bajky, která na zájezdových 
štacích od Bohumína po Mosty u Jablunkova hraje i pro české dětí. 
 Hostem kongresu byl expředseda polské vlády Jerzy Buzek. Rodák z našich Smilovic byl v dominantně 
katolickém Polska prvním a jediným premiérem s evangelickým vyznáním. Jerzy Buzek zavzpomínal na své 
rodiče, prarodiče a vlastní dětství prožité v Konské. 
 
Foto popis| KONGRES W szranki wyborów do nowej Rady podczas sobotniego 10. Zgromadzenia Ogólnego 
stanelo 15 kandydatów. Najwiecej glosów uzyskal dotychczasowy prezes Józef Szymeczek, który dalej bedzie 
stal w czele Kongresu. W sklad Rady weszlo czterech nowych czlonków: Boguslaw Chwajol, Stanislaw 
Folwarczny, Malgorzata Rakowska i Mariusz Zawadzki. W obradach wzielo udzial wielu zacnych gosci: 
eurodeputowani - Jerzy Buzek oraz Jan Olbrycht a takze hetman wojewódzki Evžen Tošenovský, poslowie i 
senatorzy. Wielu z nich podkreslalo swoje zwiazki z Polska czy Zaolziem. 
Foto autor| FOTO / WIESLAW PRZECZEK 
 
 

Ještě se můžete hlásit na vysokou 
15.4.2008    Mladá fronta DNES    str. 7   Studium 

    Jana Paštiková         

Především veřejné TECHNICKY ZAMĚŘENÉ vysoké školy a pak soukromé školy stále přijímají 
 přihlášky ke studiu. A to až do září. 
 
Pokud jste si nestihli do konce února podat přihlášku na vysokou hlavu, nevadí. Pořád se ještě v 
Moravskoslezském kraji můžete přihlásit na celou řadu oborů. Přihlášky zatím přijímají některé fakulty 
Technické i Ostravské univerzity. Pokud vám nevadí ročně vydat za studium kolem třiceti tisíc korun, můžete 
se přihlásit také na jednu ze dvou soukromých vysokých škol. 
Na Technické univerzitě máte dveře dokořán Vysoká škola báňská - Technická univerzita zatím přijímá 
přihlášky téměř na všechny fakulty. Třeba fakulta elektroniky a informatiky, fakulta bezpečnostního inženýrství a 
fakulta metalurgie a materiálového inženýrství protáhly termín pro přihlášení až k poslednímu dubnu. Některé z 
těchto fakult vypisují navíc i druhá kola přijímacího řízení a můžete se do nich hlásit až do 10. srpna. Přihlásit se 
do druhého kola můžete také na stavební fakultu, a to do 20. července. (Pozor! Do druhého kola na tuto fakultu 
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nepodávejte přihlášku na studijní program, na který jste nebyli přijati v prvním kole přijímacího řízení.) U 
hornickogeologické fakulty je termín podání přihlášek 31. července. Uzávěrka podání přihlášek na fakultě strojní 
pak bude 14. července 2008 a přijímací zkouška druhého kola se bude konat 11. srpna 2008. 
 Ostravská univerzita nevyhlašuje přímo druhé kolo přijímacího řízení, ale takzvané dodatečné kolo. 
Hlavně proto, že teprve nyní získává akreditace na nové obory. Možnost přihlásit se na některý z nich je do 
konce dubna, avšak pouze elektronickou formou. Jedná se o tříleté bakalářské studium v kombinované formě 
studia v programu Specializace v pedagogice na pedagogické fakultě. K výběru je šest specializací. Nový obor 
má i přírodovědecká fakulta. Na geografii a regionální rozvoj v kombinované formě studia se můžete hlásit do 
15. května. 
 Slezská univerzita v Opavě zatím druhá kola přijímacích řízení ve velkém neplánuje. Možná k nim 
přistoupí přírodovědecká fakulta. Rozhodnutí padne až na základě počtu přijatých studentů v prvním kole. 
V kraji fungují také dvě soukromé vysoké školy Hlásit se stále můžete také na dvě soukromé vysoké školy - 
Vysokou školu podnikání v Ostravě nebo Vysokou školu sociálně-správní v Havířově. Do programu Ekonomika 
a management Vysoké školy podnikání si můžete podat přihlášku na několik různých oborů, a to v sedmi 
termínech. První je v polovině dubna a pak následuje ještě řada dalších s tím, že poslední je v září. Pokud si 
některý z termínů student vybere, přihlášku stačí poslat nejpozději týden před ním. Za studium na Vysoké škole 
podnikání se platí školné kolem třiceti tisíc korun ročně. 
 Vysoká škola sociálně-správní v Havířově je v kraji nováček. Její obory spojují znalosti ekonomických, 
právních, sociálních, správních a dalších odborných disciplín tak, aby jeho absolventi získali odpovídající 
teoretické znalosti a také praktické dovednosti. Za jeden rok studia zde zaplatíte zhruba šestadvacet tisíc korun. 
Přihlášky ke studiu lze podávat v prvním termínu do 3. června a v náhradním termínu, pokud zůstanou volná 
místa, pak do poloviny září. 
 
*** 
 
Nový obor otevírá například Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity. Na geografii a regionální rozvoj se 
můžete hlásit do 15. května 
 
Foto popis| Elektronické přihlášky Do druhých kol přijímacího řízení přijímají přihlášky ke studiu v 
Moravskoslezském kraji veřejné i soukromé vysoké školy. Někde se ale můžete přihlásit pouze elektronickou 
formou 
Foto autor| foto:ProfiMeDiA.cz 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severní Morava a Slezsko 
 

Kongres Poláků povede nadále Jozef Szymeczek 
15.4.2008    Moravskoslezský deník    str. 5   Z OKOLÍ OSTRAVY 

    (toj)         

KARVINSKO 
 
Český Těšín/ Kongres Poláků v České republice volil v sobotu nového předsedu, který povede tuto organizaci 
nejbližší tři roky. 
Staronovým předsedou byl zvolen dosavadní šéf Kongresu Poláků Jozef Szymeczek, civilním povoláním 
pedagog na Ostravské univerzitě. Mezi hosty výročního sněmu Kongresu byl i bývalý polský premiér a 
současný europoslanec Jerzy Buzek. 
 
Region| Severní Morava 
 
 
 
13.4.2008 

SPECIÁL O OBORECH: Speciální pedagogika 
13.4.2008    finance.cz    str. 0    

    VysokéŠkoly.cz         
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Učitelství a pedagogika jsou relativně běžné studijní obory, které si volí čeští studenti. Ale existují i lidé, kteří 
potřebují speciální zacházení a zvláštní péči při jejich vzdělávání. Pro tyto lidi pak existují speciální pedagogové. 
Zde je přehled, kde a jak mohou obor Speciální pedagogika vystudovat. 
 
Kde Studijní program Speciální pedagogika najdete ve studijních katalozích šesti českých vysokých škol - 
Univerzity Palackého v Olomouci, Karlovy univerzity v Praze, Technické univerzity Liberec, Univerzity Hradec 
Králové, Ostravské univerzity a na Masarykově univerzitě v Brně. Přijímací zkoušky U přijímacích zkoušek 
počítejte s Testem studijních předpokladů, písemným testem ze společenských věd, speciální pedagogiky, 
biologie člověka a všeobecného rozhledu. Častá bývá i ústní přijímací zkouška, kde se připravte na motivační 
rozhovory, otázky ze základní terminologie speciální pedagogiky, literární otázky. Ověřovat se bude to, zda jste 
měli kontakt s handicapovanými lidmi, či jste se jinak aktivně zajímali o tento obor. K přihlášce je nutno přiložit 
často i odborné foniatrické a logopedické doporučení (ne starší než 3 roky).Charakteristika studia Přestože péče 
o handicapované osoby má v republice dlouholetou tradici, studijní program Speciální pedagogika je 
programem relativně mladým. V teoretické oblasti se studium zaměřuje na základní vývojové tendence a 
historické směry v přístupu k handicapovaným v komparaci s nejnovějšími trendy v rámci širšího geografického, 
filozofického a etického rozsahu. V praktické sféře je obsah výuky směrován k diagnostickým, výchovným, 
didaktickým a terapeutickým postupům využitelným pro všechny typy, stupně, druhy a věkové kategorie 
handicapovaných. Student získává určité specifické praktické dovednosti. V rámci studia se student seznamuje 
s nejnovějšími technikami alternativní a augmentativní komunikace, s aplikací moderních informačních 
technologií ve speciálně pedagogické praxi, s vývojem kompenzačních pomůcek, postavením zdravotně 
postižených v právním řádu České republiky atd. Ve studijním programu Speciální pedagogika se často setkáte 
s těmito specializacemi:Psychopedie - speciální pedagogika osob s mentální retardací.Logopedie - speciální 
pedagogika osob s narušenou komunikační schopností.Somatopedie - speciální pedagogika tělesně 
postižených, nemocných a zdravotně oslabených. Surdopedie - speciální pedagogika osob se sluchovým 
postižením.Tyflopedie - speciální pedagogika osob se zrakovým postižením.Etopedie - speciální pedagogika 
osob psychosociálně ohrožených, znevýhodněných a postižených.Edukační muzikoterapie - využívání zvuku a 
hudby v terapii a k mentálnímu a emocionálnímu rozvoji. Předměty Speciálně pedagogická andragogika, 
Etopedie, Kombinované vady, Logopedie, Somatopedie, Poradenství, Tyflopedie, Interkulturní výchova, 
Braillovo písmo, teoretické základy speciální pedagogiky, Úprava prostředí, Poruchy chování, Specifické 
poruchy učení.Uplatnění Absolvent bakalářského stupně studia je připraven vykonávat práci výchovného 
pracovníka, který je schopen poskytovat také pomoc v oblasti expresivních terapeutických postupů v dětských 
domovech, gerontologických zařízeních, terapeutických komunitách a skupinách neziskového sektoru, v 
institutech penitenciární a postpenitenciární péče a při terapeuticko-formativní práci s dětmi a mládeží se 
zdravotním postižením.http://ksp.upol.cz/cz/studijni_obory.htm 
http://userweb.pedf.cuni.cz/ksppgwww.tul.czhttp://pdf.uhk.cz/ksphttp://pdf.osu.cz/kpgwww.ped.muni.czMateriál 
byl převzat ze zpravodajského a informačního serveru VYSOKESKOLY.CZ. 
 
 
URL| http://www.finance.cz/zpravy/finance/161454/ 
 
 
 
 
11.4.2008 

Oslavy města otevře Mozartovo Requiem 
11.4.2008    Mladá fronta DNES    str. 5   Kraj Hradecký 

    (mar)         

TŘEBECHOVICE P. OREBEM 
 
Třebechovice chystají oslavy 650 let od první zmínky o městě, proto dnes v 18 hodin v tamním evangelickém 
kostele zazní Mozartovo Requiem v podání hradecké Filharmonie a sboru Ostravské univerzity. Součástí akce 
bude také vystavení Třebechovického literátského graduálu z roku 1559. Renesanční zpěvy z této knihy 
přednese soubor Octopus Pragensis. 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - východní Čechy (Hradec králové) 
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