
ZÁPIS DO XI. ROČNÍKU SENIOR AKADEMIE  

Vážíme si zájmu seniorů o náš program občanského vzdělávání, který je určený nejen těm 

Brněnským, ale i zájemcům z ostatních obcí a měst Jihomoravského kraje.  

Senior akademie je speciální studijní program ve formátu celoživotního vzdělávání (obdoba 

Univerzit třetího věku – U3V). Předměty studia jsou orientovány na témata kriminálních, 

pořádkových, dopravních nebo požárních rizik, která seniory v současné společnosti ohrožují. 

V průběhu uplynulých deseti let se vzdělávací témata rozšířila o řadu předmětů, které zvyšují 

informovanost seniorské veřejnosti v problematice spotřebitelské, zdravotní, sociální, 

psychologické, či finanční. Odborní lektoři pomáhají posluchačům orientovat se ve složitých 

životních situacích, a současně je vedou k efektivní, účinné a srozumitelné komunikaci se 

státní správou, samosprávou a složkami IZS tak, aby pomoc a služby, které jim nabízí, byly 

pro ně dostupné a využitelné. 

Účastník přihlašující se ke studiu souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu zák. č. 

101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Osobní údaje, poskytnuté účastníkem Městské 

policii Brno v elektronické i listinné podobě, budou zpracovány pouze za účelem zajištění 

konání vzdělávacího programu a nebudou poskytovány třetím osobám. Během studia bude 

pořizována fotodokumentace, vybrané fotografie mohou být zveřejněny za účelem 

propagace projektu. 

ZÁPIS do Základního programu XI. ročníku:    

 Datum: 2. 5. 2016  

 Čas: od 8,00 h do vyčerpání volných míst v programu 

 Forma přihlášení:  

o Elektronicky – na adrese www.mpb.cz/seniorakademie/zapis 

o Osobně – Bauerova 322/7, 603 00 Brno, Autobusová zastávka Riviéra 

(autobus č. 44, 84). Parkování osobních automobilů je možné naproti areálu u 

7. brány BVV. 

ZAHÁJENÍ studia Základního i Pokročilého programu XI. ročníku:  

Datum:  19. 9. 2016 

 Čas: 10,00 h 

 Místo zahájení:  

o Kancelář Veřejného ochránce práv, Údolní č. 39, Brno 602 00, 

o Velký sál (Sál Otakara Motejla). 

o Prezence a výdej informačních materiálů ke studiu bude od 9,00 h. 

o Předpokládané ukončení slavnostního zahájení bude v 11,30 h. 

 

http://www.mpb.cz/seniorakademie/zapis


STUDIUM obou programů XI. ročníku bude probíhat:  

 Semestr - 26. 9. 2016 – 27. 3. 2017 

 Přednášky – každé pondělí v budově Areálu dopravní výchovy a vzdělávání Městské 

policie Brno, Bauerova č. 322/7, Brno 603 00 (Autobusová zastávka Riviéra autobus č. 

44, 84. Parkování osobních automobilů je možné naproti areálu u 7. brány BVV). 

o Základní program od 9,00 do 12,00 h (přestávka 10,15 – 10,45 h) 

o Pokročilý program od 13,00 do 16,00 h (přestávka 14,15 – 14,45 h) 

 Exkurze – volitelné v návaznosti na přednášená témata zpravidla v úterky a čtvrtky 

v dopoledních nebo odpoledních hodinách podle režimu navštívených pracovišť. 

 Kurzy – volitelná aktivita s ohledem na zájmy a možnosti studentů zpravidla v úterky 

a čtvrtky odpoledne od cca 16,00 do 18,00 h. Konají se v objektech Městské policie 

Brno (Středisko profesní přípravy, Milady Horákové 18, nebo Areál dopravní výchovy 

a vzdělávání, Bauerova č. 7). 

 Klubová diskuzní odpoledne – volitelná čtvrtletní aktivita určená jak studentům, tak 

absolventům předcházejících ročníků Senior akademie, která se koná vždy v pátek od 

16,00 do cca 19,00 h. v Areálu dopravní výchovy a vzdělávání MP Brno, Bauerova č. 7. 

 Letní branně vzdělávací seminář – volitelná aktivita připravovaná jednou ročně, která 

spojuje pohybové a vzdělávací formáty.  

 Absolventské listy - volitelná čtvrtletní aktivita, která dává možnost odběru tištěného 

informačního periodika absolventů v elektronické nebo listinné podobě. Elektronický 

formát je k dispozici na adrese  http://www.mpb.cz/absolventske-listy/. Tištěný 

formát je k odběru na adrese Radnická č. 2, v předprodeji vstupenek Turistického 

informačního centra města Brna. 

 SMS operátor – je volitelná služba pro studenty i absolventy SENIOR AKADEMIE a 

nabízí organizační informační servis, jehož součástí jsou aktuální zprávy o 

připravovaných a konaných akcích, aktivitách a službách, které Městská policie Brno 

nabízí seniorské veřejnosti.  

 Knihovnička bezpečí - je volitelná služba pro studenty i absolventy SENIOR 

AKADEMIE a nabízí možnost zapůjčení vybraných knižních titulů určených 

k samostudiu seniorů. Knihy je možno si půjčovat každé pondělí od 9,00 do 15,00 h 

v Areálu dopravní výchovy a vzdělávání, Bauerova č. 7. 

Všechny programy, služby i aktivity pořádané v rámci projektu SENIOR AKADEMIE jsou pro 

studenty i absolventy ZDARMA. Projekt je dotován Statutárním městem Brnem a 

Jihomoravským krajem. 

POZOR! Ještě než se rozhodnete přihlásit do našeho vzdělávacího programu, 

zvažte prosím své reálné možnosti. Zejména, máte-li opravdu zájem, čas a chuť 

věnovat se náročnému studiu. Zda máte odpovídající dopravní spojení a zda se 

vám naše studium nekříží s jinými aktivitami.  

http://www.mpb.cz/absolventske-listy/

