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VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství  

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

Katedra materiálů a technologií pro automobily FMMI připravila pro Vaše děti (žáky 7. a 8. tříd základních škol) 
o letošních letních prázdninách  příměstský tábor, který  je určen přednostně pro děti zaměstnanců FMMI VŠB-
TUO. 

Tábor je financován v rámci projektu Popularizace studijních oborů FMMI a je pro Vaše děti zcela zdarma. 

Termín tábora: 28. 7. – 1. 8. 2014 

Program tábora je připraven týmem pracovníků Katedry materiálů a technologií pro automobily, Katedrou 
ekonomiky a managementu v metalurgii a Katedrou automatizace a počítačové techniky v metalurgii. Vaše děti 
 se v našich laboratořích zapojí do kurzu Stavba motokáry, Stavba automobilu Kaipan 14 a Workshopu v podobě 
sehrávky zážitkových simulačních her s tématikou řízení průmyslových subjektů. Děti budou mít možnost 
vyzkoušet si  práci v týmu na stavbě motokár, přestaví Kaipan 14 na elektromobil  a motokáru na ekokáru, 
vyzkouší si zážitkové simulační hry. Na závěr budou mít možnost svezení motokárou na testovací dráze. 
Absolvováním kurzu si děti odnesou odborné znalosti zejména z oblasti strojírenství, technologií montáže a 
výroby a poznatky z ekologie a ochrany životního prostředí. 

V průběhu celého týdne se o Vaše děti postarají renomovaní odborníci z řad pedagogů a pracovníků vědy a 
výzkumu na univerzitě. 

Děti budou na tábor přebírány denně od 8 hodin, předávány zpět rodičům od 15 hodin. Pro účastníky tábora je 
zajištěn  oběd a pitný režim po celý den. 

Pro všechny zájemce  je připraven „Den otevřených dveří“, který se koná ve čtvrtek 3.4.2014 v 17.00 hodin – 
sraz na vrátnici budovy rektorátu VŠB-TUO (zelená výšková budova), 17. listopadu 15, odkud budou zájemci 
odvedeni do Laboratoře technologie stavby automobilů, kde budou kurzy probíhat.   

Přihlášení na tábor:  

Přihlášky jsou závazné  (šablona je na konci dokumentu).  Zasílejte naskenované na email 
 yvona.tomesova@vsb.cz nebo přes interní poštu na adresu Ing.Yvona Tomešová, katedra 632, č. kanceláře 
B204. 

Počet zájemců je omezen. Termín pro odevzdání kompletně vyplněné závazné přihlášky je do 3.4.2014 na 
katedru 632, kancelář B204 nebo přes interní poštu. 

Storno podmínky: 

Odhlášení dítěte z účasti na táboře musí být vždy provedeno písemně (emailem). 

Těšíme se na viděnou v létě. 

Ing.Yvona Tomešová 
asistentka vedoucího Katedry materiálů a technologií pro automobily 
FMMI VŠB- TU Ostrava 
17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava – Poruba 
tel.: +420 59 732 5419  

http://www.studentcar.cz/ 
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Fotografická prezentace připravovaného obsahu příměstského tábora 



Závazná přihláška zájemce o letní příměstský tábor 

Vysoká škola báňská − Technická univerzita Ostrava 

Jméno a příjmení:       

Datum narození:       

Bydliště: 

 

      

Škola (název, adresa)       (třída):       

Kontakt na žáka: tel.       email      

Kontakt na rodiče: tel.       email      

Souhlasím, že ………….………………... může v době od………… do …….….. pravidelně navštěvovat letní příměstský tábor se 
zaměřením na stavbu automobilů a bude zde provádět činnosti v souladu s bezpečnostními předpisy a pokyny vedoucích kurzu. 

Podpis rodiče (zákonného zástupce): 

 

V …………………... dne ……………..     …………………………………………… 

 


