
 

V pondělí 13. 9. 2021 v 1100 hodin v posluchárně G312 (3. patro budovy „G“ TUL, Univerzitní 

nám. 1410/1, bus č. 15, 19, 29 směr Harcov, stanice Technická univerzita). Při zahájení předložíte 

doklad o zaplacení kurzovného (pokud jste jej již nedoručili dříve), budete zařazeni do studijních 

skupin, obdržíte studijní materiály a budete informováni o rozvrhu kurzu.  

Výuka začne v pondělí 13. 9. 2021 podle rozvrhu (1300 hodin). 

VSTUP DO BUDOV TUL 
Vstup je povolen pouze s adekvátní ochranou dýchacích cest (např. respirátor FFP2 či KN95). 

Studenti předloží negativní výsledek testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-1. Tato povin-

nost se nevztahuje na osoby:  

a) očkované s národním certifikátem o očkování dle opatření, 
b) které prodělaly onemocnění COVID-19 v přechozích 180 kalendářních dnech dle opatření, 
c) které prokáží, že se na ně vztahuje výjimka z povinnosti podrobit se testu podle opatření. 

Všichni účastníci kurzu, kteří projevili v přihlášce zájem o ubytování, budou ubytováni v kolejích 

TUL v Harcově (tel. 485 355 252). Ubytovávat se můžete od pondělí 13. 9. 2021 v čase od 8 do 

20 hodin. Jiný termín a dobu ubytování řešte prosím individuálně na uvedeném telefonním čísle. 

Poplatek za ubytování po dobu kurzu (13. - 23. 9. 2021) je cca 1100,- Kč a budete jej hradit při pří-

chodu na kolej. K vystavení ubytovacího průkazu je nutné foto (1 ks) pasového formátu. 

Na obědy budete moci chodit do některé z menz TUL (podle umístění posluchárny, v níž bude 

probíhat výuka), na koleji Vesec je možné objednat si večeře. Ceny jídel v menze jsou diferencova-

né (podle druhu a velikosti porcí) a pohybují se od 20,- do 55,- Kč.  

INFORMACE o průběhu kurzu naleznete zároveň na webu KMD v sekci výuka na odkazu: 

https://kmd.fp.tul.cz/cs/education/pripravne-opakovaci-kurzy-new . 
 
 

                     Mgr. Jiří Břehovský, Ph.D.  
garant kurzu 

 
Poznámka: Při jakýchkoliv nejasnostech, případně nemůžete-li se z vážných důvodů zúčastnit zahajovací 
schůzky, kontaktujte garanta kurzu (katedra matematiky a didaktiky matematiky, TUL, budova G, Univerzit-
ní náměstí 1410/1, 461 17 Liberec 1, e-mail: jiri.brehovsky@tul.cz, tel. 485 352 923, popř. sekretářku kated-
ry - tel.  485 352 833). 

mailto:jiri.brehovsky@tul.cz

