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Psycholog poskytuje personální
podporu ‰kole pfii zaãleÀování ÏákÛ
se speciálními vzdûlávacími potfieba-
mi do studentského kolektivu.

Zkoumá klima ve tfiídách, chování
ÏákÛ, vytváfií diagnostiku a poskytuje
konzultace pro Ïáky, pedagogy a rodi-
ãe ve ‰kole nebo také mimo ‰kolu. Je
koordinátorem spolupráce ‰koly a PPP.

Douãování pomáhá ÏákÛm se
slab‰ím prospûchem zvládnout stan-
dardy dané ‰kolním vzdûlávacím
programem. Pfii douãování je vedou
zku‰ení pedagogové. Koordinátor
pÛsobí jako prostfiedník mezi ‰kolou
a zamûstnavateli. Úãinnû pomáhá
‰kole a zamûstnavatelÛm zajistit rea-
lizaci spolupráce dle oborÛ vzdûlání,
které ‰kola vyuãuje.

Masarykova stfiední ‰kola Letovice
má témûfi 90 letou tradici a nabízí
stfiední odborné vzdûlávání v fiemesl-
n˘ch, technick˘ch a umûleck˘ch obo-
rech. ·kola je drÏitelem titulu
Eko‰kola, je souãástí mezinárodní sítû
‰kol, které se rozhodly zmûnit sebe
i své okolí s cílem zachovat Ïivotní
prostfiedí pro budoucí generace v co

dí  do státÛ EU za odborn˘mi stáÏemi
i za poznáním.

Zájemci o studium mohou vyuÏít
den otevfien˘ch dvefií v sobotu 17. 
února  2018  v dobû od 9 do 12 hodin
k osobní náv‰tûvû ‰koly. Zde budou
mít moÏnost pobesedovat s vedením

‰koly o moÏnostech studia, absolvo-
vat prohlídku ‰koly, pohovofiit s od-
born˘mi uãiteli i odborníky z praxe,
vyuÏít pomoci ‰kolního psychologa
s volbou profesní orientace nebo si
vyzkou‰et dílãí odborné operace v díl-
nách praktického vyuãování. BliÏ‰í
informace na www.stredni-skola.cz

Text: Mária Ba‰ná
Foto: Miroslava Vítková

Vzdûlávací nabídka ‰koly:
Tfiíleté obory s v˘uãním listem
Truhláfi
Elektrikáfi – silnoproud
Umûleck˘ keramik
Prodavaã – aranÏér
Zedník, obkladaã - sádrokartonáfi

âtyfileté obory s maturitní
zkou‰kou
Stavebnictví - pozemní stavby
Nábytkáfiství – interiérová tvorba
V̆ tvarné zpracování keramiky  
Mechanik elektrotechnik

Dvouleté nástavbové studium
Podnikání

nejménû pozmûnûné  podobû. V̆ uka
probíhá v úzkém propojení teorie s re-
áln˘m prostfiedím firem v souladu
s aktuálními trendy v technologiích
a technickém pokroku. Îáci se reali-
zují  ve ‰kolních i mezinárodních pro-
jektech a odborn˘ch soutûÏích, vyjíÏ-

Vybíráte ‰kolu? Pfiijìte k nám...
Masarykova stfiední ‰kola Letovice, pfiíspûvková orga-

nizace je pfiíjemcem dotace z Operaãního programu
V˘zkum, v˘voj a vzdûlávání.

Z projektu Personální podpora ‰koly je ÏákÛm poskyto-
vána podpora formou sluÏeb ‰kolního psychologa, koor-
dinátora spolupráce ‰koly a zamûstnavatele a douãování.
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Neurovûdci v CEITECu hledají osoby 
v riziku degenerativního onemocnûní mozku

Je Vám 55-70 let a upozorÀují vás Va‰i blízcí, Ïe máte ne-
klidn˘ spánek a/nebo Ïe vykfiikujete ze spaní? Máte v posled-
ní dobû zhor‰enou pozornost nebo problémy s krátkodobou
pamûtí? 
MÛÏe se jednat o poãátek degenerativního onemocnûní moz-
ku. Dal‰ími projevy mohou b˘t zpomalení pohybÛ, svalová
ztuhlost, tichá fieã, zácpa, zmûna ãichu nebo zhor‰ení nálady.  
Neurovûdci ve Stfiedoevropském technologickém institutu
Masarykovy univerzity, CEITEC MU, se vûnují v˘zkumu one-
mocnûní mozku, mezi která patfií také Parkinsonova nemoc.
Tyto nemoci jsou rozpoznány vût‰inou aÏ v pomûrnû pozdním
stádiu. Velmi ãasn˘ záchyt je v‰ak naprosto zásadní pro testo-
vání nové léãby. 

Proto v˘zkumníci z CEITECu hledají dobrovolníky ve
vûku 55-70 let. První ãástí v˘zkumu je zodpovûzení
sedmi specifick˘ch otázek. Pokud byste se chtûli 
úãastnit, napi‰te na ivona.moravkova@ceitec.muni.cz
nebo zavolejte na 774 176 568. Kontaktní osobou je
MUDr. Ivona Morávková, skupina Aplikované neuro-
vûdy, CEITEC MU.


