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 Seminář se uskuteční 3.11. 2011 ve dvou sekcích (1. 

stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ) a bude zaměřen na výuku 

geometrie na základní škole.

 Seminář navazuje na Setkání učitelů matematiky I a

II, který se konal v roce 2008 a 2009. Je bezplatný.

Kaţdý účastník obdrţí sborník příspěvků.

Přehled nejbližších akcí na PdF

Setkání učitelů matematiky III

Geometrie na základní škole
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Program:

 Prezence: 9 – 10h (posluchárna 32)

 Dopolední blok: 10 – 11.30 h Plenární přednášky

 Odpolední blok: 12 – 15 h Jednání v sekcích

Přehled nejbližších akcí na PdF

Setkání učitelů matematiky III

Geometrie na základní škole
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 Setkání vědeckých pracovníků a studentů zabývajících 

se kontrastivním výzkumem češtiny a němčiny 

proběhne 6. listopadu 2010

 Pořadatel: Katedra německého jazyka a literatury 

Přehled nejbližších akcí na PdF

Čeština a němčina ve 

srovnání II
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 Konference proběhne 11. listopadu 2010 na PdF MU

 Konference proběhne pomocí on-line propojení i na:

- Fakultě elektroniky a informatiky Technické univerzity 

v Košicích

- Pedagogické fakultě Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře 

- Fakultě elektroniky a informatiky STU v Bratislavě 

- Pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze.

Přehled nejbližších akcí na PdF

Nové technologie ve výuce
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 Konference se bude věnovat moţnostem, novým pohledům na 

vyuţití informačních technologií ve výuce, technologii výuky, 

technické výchově i technice jako takové. 

 Konference můţe přinést hodně zajímavého a mnoho nových 

poznatků i pedagogům, kteří se přímo informačními 

technologiemi či technickou výchovou nezabývají. 

 Pořadatel: Katedra technické a informační výchovy 

Přehled nejbližších akcí na PdF

Nové technologie ve výuce
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 Sběr ţádosti probíhá od - do: 1.11.2010 - 20.11. 
2010 vč. 

 Na této adrese najdete také podmínky k nároku na 
stipendium.

 Při podávání ţádosti kontrolujte, zda máte v IS MU 
správně vloţené číslo účtu! Špatně vloţené číslo účtu 
si můţete vţdy opravit sami. 

IS Stipendia
Žádost o ubytovací 

stipendium

Informace o ubytovacím stipendiu
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 Sběr ţádosti probíhá od - do: 1.11.2010 - 20.11. 
2010 vč. 

 Součastně musíte na adresu RMU (Žerotínovo nám. 
9, 601 77 Brno) zaslat dokument s názvem Sdělení 
pro účely přiznání stipendia  

IS Stipendia
Žádost o sociální 

stipendium

Informace o sociálním stipendiu
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 Dokument Vám vydá Úřad státní sociální podpory ve vašem 
bydlišti.

 Dokument potvrzuje, ţe ţadatel má nárok na přídavek na dítě 
v období říjen nebo listopad 2010 a současně ţadatelův rozhodný 
příjem v rodině za rok 2009 zjišťovaný pro účely přiznání 
přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky ţivotního minima 
rodiny a koeficientu 1,5.

 Na ţádosti, které budou neúplné, ze kterých vyplyne, ţe 
ţadatelův příjem převyšuje součin částky ţivotního minima 
a koeficientu 1,5, nebo které se budou vztahovat k nesprávnému 

období, nebude brán zřetel.

Informace o sociálním stipendiu
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 Pro vyplacení jakéhokoliv stipendia na MU je třeba 
mít v IS MU vloţené číslo běţného bankovního účtu 
(vedeného v CZK).

 Ţadatelé dokladující sociální dávky vyplácené jiným 
státem neţ ČR nemají na toto stipendium nárok. 

 Více informací v ISu a na stránkách fakulty.

Informace o sociálním stipendiu

(http://www.ped.muni.cz)


