Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
rádi bychom Vás informovali o přednáškové činnosti a odborných, oborově zaměřených akcích
Metropolitní univerzity Praha, o.p.s., organizovaných pro střední školy. Ve školním roce
2020/2021 bychom Vám chtěli nabídnout doplnění nebo rozšíření výuky jednotlivých předmětů
Vašeho školního vzdělávacího programu o zajímavá odborná témata, s kterými mohou Vaše
studenty seznámit naši přední akademičtí odborníci. Všechny naše odborné vzdělávací aktivity
poskytujeme středním školám zdarma.
Vzhledem k současné situaci, kdy nikdo z nás netuší, jak se bude vyvíjet další školní rok, jsme
pro Vás připravili kromě této standardní nabídky akcí konaných buď na MUP, nebo přímo u
Vás ve škole, také nabídku online přednášek, videí, komentovaných prezentací nebo jiných
forem elektronické výuky na aktuální témata. Rádi bychom tak podpořili Vaši eventuální práci
se studenty na dálku. Materiály v elektronické podobě bychom Vám poskytovali také zdarma
a bylo by možné je využívat i pro Vaši běžnou prezenční výuku ve škole.
Témata jsme volili tak, aby doplnila Vaše studijní plány o problematiku, na kterou ve školním
roce občas nezbývá čas, například novodobá historie (2. světová válka, Vznik a vývoj italského
fašismu, Stalinovo Rusko, Nacistický režim 1933–1938), ale třeba i Phishing a možnosti zneužití
e-mailové komunikace, Rusko v mezinárodních vztazích, Co je politická mapa nebo
Zpravodajství v krizi. Další témata by se mohla týkat mezinárodních vztahů, ekonomických
předmětů, výuky cizích jazyků, atd.
Pokud byste měli zájem o účast na jakémkoli z těchto seminářů a přednášek, prosím, napište
na adresu stanislava.zahalkova@mup.cz. Operativně domluvíme termín konání tak, aby co
nejméně narušoval Vaši výuku a chod školy. Odkazy na jednotlivá videa Vám poskytneme na
vyžádání také.
Dovolte, abychom Vám nabídli, v rámci přípravy k maturitám pro studenty 4. ročníků,
tři semináře:
1) Den komunikace médií aneb jak zapůsobit na maturitní komisi (se zaměřením na
český jazyk), akci pořádáme především na naší budově Učňovská 100/1, Praha 9 – Jarov.
2) Semináře MUP k přípravě na maturitu ze ZSV a dějepisu konané v budově ve
Strašnicích (Dubečská 900/10, Praha 10), příp. můžeme přijet i k Vám na školu.
3) Autorskoprávní ochrana anebo Opisujete správně? Seminář věnovaný nebezpečí
plagiátorství, kde se studenti naučí, co se smí opisovat a co ne, jaké filmy lze stahovat
z internetu, co je to licence a jak se vlastně lze pohybovat na internetu bez porušení cizích
práv.
Vhodným doplněním předmětů Ekonomika, Ekonomie a Účetnictví mohou být dvě akce katedry
Mezinárodního obchodu: „Chceš se stát odborníkem v oblasti mezinárodního obchodu“
a „Odborné vstupy do výuky na středních školách“.
Tradičně připravujeme jarní a podzimní školy Mediálních studií se zařazením základů televizní
a filmové tvorby.
Pro školy s delší dojezdovou vzdáleností jsme připravili zajímavé dvoudenní odborné programy
s možností zajištění a uhrazení ubytování pro studenty a doprovázející 1-2 pedagogy.

Cílem našich jedno nebo dvoudenních seminářů, přednášek a interaktivních tematických
programů, přímo v prostorách Metropolitní univerzity Praha, je nejen rozšířit Vaši výuku, ale
umožnit Vašim studentům přímý kontakt s vysokoškolskými pedagogy, dát možnost diskutovat
s našimi studenty nebo absolventy, kteří pracují dnes na zajímavých pozicích a hlavně
poskytnout příležitost poznat zblízka prostředí Metropolitní univerzity.
Podrobnější informace nejen o těchto seminářích naleznete na přiložených letácích. Přikládáme
také seznam našich videí a komentovaných prezentací.
Dovolujeme si Vás požádat o zvážení naší nabídky. V případě zájmu, prosím, kontaktujte
Mgr. S. Zahálkovou na tel. 725 780 598 nebo e-mailem stanislava.zahalkova@mup.cz.
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