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Vážená kolegyně, vážený kolego, 

z předchozích let víme o potížích, které mají mnozí studenti při studiu předmětu matematika. 

Vedeni proto snahou napomoci Vám vytvořit podmínky pro úspěšné absolvování 1. ročníku, nabízíme Vám 

nepovinný opakovací kurz středoškolské matematiky v rozsahu 28 vyučovacích hodin pořádaný v termínu 

12. – 16. září 2022. Na kurzu budou vyučovat pedagogové katedry matematiky a didaktiky matematiky, tj. 

pracoviště, které garantuje výuku matematiky při Vašem dalším studiu.  

Náklady kurzu jsou částečně dotovány Technickou univerzitou v Liberci, Váš příspěvek by činil 1 100,- Kč 

(včetně DPH). Součástí kurzovného jsou i studijní materiály.  

Ubytováni můžete být na koleji TUL (poplatek na období 12. – 16. 9. 2022 na koleji Harcov, poplatek za noc 

v období konání kurzu činí cca 110,- Kč a hradí se až při nástupu na kolej, neplaťte jej tedy zároveň 

s kurzovným). Stravovat se můžete v menzách TUL (cena jednoho jídla se pohybuje od 20,- do 55,- Kč podle 

druhu, výběr je individuální).  

Máte-li o účast na kurzu zájem, vyplňte, prosím, online přihlašovací formulář na adrese: 

https://forms.gle/MZ1Rcei1sMLQj4DL7 . 

 
Zároveň uhraďte kurzovné 1 100,- Kč na účet TUL u ČSOB, č. ú. 305806603/0300, var. symbol 5901 

bezhotovostním převodem z Vašeho účtu, popř. poštovní poukázkou určenou k poukázání částky na účet 

u finančního ústavu (jako příjemce platby uvádějte: KMD FP TUL, Studentská 2, 461 17 Liberec 1. 

U bezhotovostní platby do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení, abychom Vaši platbu řádně 

identifikovali a správně přiřadili). Kurzovné je možné platit také hotově v pokladně TUL (přízemí budovy IC, 

Studentská 2, Liberec 1) – opět nezapomeňte uvést variabilní symbol a své jméno. Doklad o provedené 

platbě, popř. jeho kopii, zašlete neprodleně na sekretariát KMD (email dana.andrejsova@tul.cz).  

Uzávěrka přihlášek a platby kurzovného je v pátek 19. 8. 2022. 

 

Všechny v termínu došlé přihlášky budou akceptovány a o zařazení do kurzu nebudeme již zájemce o kurz 

informovat žádným dalším dopisem. V případě překročení kapacity kurzu Vás naopak informovat budeme 

a uhrazené kurzovné Vám v plné výši vrátíme. Pokud dojde k nepříznivému vývoji epidemiologické situace, 

bude kurz probíhat online.  

Všechny potřebné informace o kurzu včetně pokynů týkajících se jeho zahájení dne 12. 9. 2022 získáte na 

webu pořádající katedry http://kmd.fp.tul.cz/cs/, příp. na studijním oddělení Vaší fakulty. V případě 

jakýchkoliv nejasností směřujte své dotazy na garanta opakovacích kurzů Mgr. Jiřího Břehovského, Ph.D. 

z katedry matematiky a didaktiky matematiky (email: jiri.brehovsky@tul.cz, tel. 485 352 923), ev. na 

sekretářku katedry Danu Andrejsovou (e-mail: dana.andrejsova@tul.cz, 485 352 833). 

 

Liberec, 1. června 2022 
 
 
 
 
 Mgr. Jiří Břehovský, Ph.D.   Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. 
 garant opakovacích kurzů KMD FP TUL  proděkan pro studijní záležitosti EF TUL 
 
 

  
Poznámka: Na koleji po dobu kurzu mohou být ubytováni všichni účastníci kurzu, kteří o ubytování projeví zájem. Vaše 
případné ubytování na kolejích TUL po skončení kurzu se bude řídit směrnicemi pro ubytování vysokoškolských 
studentů platnými v akademickém roce 2022/2023. 
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