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SMLOUVA O SPOLUPRÁCI
uzavřená dle ustanoverf § 1746 odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zálo>,7& w znční_

pozdějších předpisů (dále jen *,občanský zákoník") a podle nařízení Evropského parlamentu a
Rady (FI_]) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 0 ochrané fyzických osob v souvislosti se

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „obecné Nařízení GDPR")

(dále také jako„Smlouva")

Dnešního dne, měsíce a roku, uzavřely níže uvedené Smluvní strany:
Ceská zemědělská univerzita v Praze
se sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
veřejná vysoká, škola
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
č. účtu: 500022222/0800
Zastoupená: Ing. Martinem Pelíkánem, Ph.D., děkanem Provozně ekonomické fakulty
na straně jedné (dále jen „ČZÜ9

Název orgatázace·. /16/26-11 M A/AC/103)(KA
st'51*Ini MAŽA·2.41(-OVO AJR'Hé'in' 1 , NAĚHOD , 547 01
IČO: 000 JL/ 930
DIČ: C 2 000/4930
č. Účtu:

na straně druhé (dále jen„Konzultační střediskoýú

(společně také jako„smluvní strany' nebo samostatně jako„smluvní strana'ú

I. Předmět Smlouvy
1/ Předmětem této Smlouvy je spolupráce smluvních stran při rozvoji vzdělávání seniorů, které

bude zajištěno Virtuální Univerzitou třetího věku - distanční formou seniorské výuky,
s využitím multimediálních kurzů. Forma a obsah jsou blíže popsány na www.e-senioncz (dále
také jen „PortáP').

II. Předmět spolupráce
1/ ČZU, Provozně ekonomie]Ňá fakulta (dále také jen „ČZU PE]39 bude pro naplnění této

Smlouvyzajišťovat a zpřístupňovat výukové programypro seniory.
2/ Konzultační středisko bude pro naplnění této Smlouvy organizovat výuku seniorům.
3/ Konkretizace úkolů a činností uvedených výše je podrobně rozepsána v příloze č. 1 této

Smlouvy, která je jejf nedílnou součástí.

III.Práva a povinnosti smluvních stran
1/ Smluvní strany mají právo být pravdivě a v dostatečném časovém předstihu informování

o všech skutečnostech a jednáních souvisejících se společnou činností.
2/ Smluvní strany jsou povinny jednat způsobem stanoveným ve Smlouvě za účelem dosažení

sjednaného účelu.
3/ Konzultační středisko má právo využívat výukové materiály dostupné na Portálu pouze za

účelem naplňování předmětu této Smlouvy.
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4/ Konzultační středisko i ČZU mají právo poskytovat účastníkům vzděláväní další služby,
podporující arozšiřující výuku a za tyto služby žádat od účastníků úhradu.

5/ Výuka Virtuální Univerzity třetího věku (dále též jen „VUJV") může být v Konzultačním
středisku organizována pouze v případě, že bude vedena tutorem, který byl pověřen
zřizovatelem daného Konzultačního střediska, a který předem absolvoval školení
organizované ČZU.

6/ Při zahájení výuky jsou odpovědnému tutorovi Konzultačního střediska sděleny přístupové
údaje pro neveřejnou část Portálu. Tyto údaje jsou určeny pouze pro tutora Konzultačního
středislü, který se zavazuje, že je nesdělí další osobě. Zástupci Konzultačního střediska nesmí

,.umožnit přístup ke vzdělávacím materiálům osobám, které nejsou aktivními a regístrovanymi
ÚčastI]1»vzdělávárlí.

IV. Finanční vyrovnání
1/ Vzdělávání seniorů je organizováno ČZU v rámci Celoživotního vzdělávání. Senioři účastnící

se výuky hradí administrativní poplatek ve prospěch ČZU.
2/ Výši admínístrativního poplatku stanovuje u jednotlivých kurzů ČZU PEF a pro dané období

ji uveřejní na Portálu. Admínístratívni poplatek je uveden včetně DPH.
3/ Výnosy z administrativních poplatků jsou příjmem ČZU v plném rozsahu.
4/ Administrativní poplatek od seniorů vybírá Konzultační středisko vždy na počátku studijního

období (semestru) dle termínu stanoveného ČZU pro dané období zveřejněného na Portálu.
5/ Za správnost fakturačních údajů, týkajících se počtu studentů v Konzultačním středisku

v daném období je odpovědné Konzultační středisko (tutor). Celou čdsthu vybraných
administrativních poplatků spolu se soupisem počtu platících účastníků je Konzultační
středisko povinno uhradit na základě vystavené a zaslané faktury ČZU na bankovní účet ČZU
uvedený na faktuře, a to nejpozději do data splatnosti, uvedeného na faktuře.

. /1
. }1

6/ Konzultační středisko je oprávněno na úhradu svých nákladů spojenycn s organizovanim
výuky VU3V účtovat ke stanovenému admínístrativnímu poplatku příplatek, který nesmí
přesahovat částku ve výši 40 % z částky administrativního poplatku určeného ČZU. Tento
příplatek zůstává. Konzultačnímu středisku a je jeho příjmem.

7/Vpřípadě prodlení s peněžitými úhradami je ČZU oprávněna účtovat Konzultačnímu
středisku úrok z prodlení ve sjednané výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den
prodlení.

V. Zpracování osobních údajů
1/ V souvislosti s touto Smlouvou uzavřenou mezi smluvními stranami, tedy mezi ČZU, jako

správcem osobních údajů a Konzultačním střediskem, jakožto zpracovatelem osobních údajů,
dochází při plnění této Smlouvy k předávání, shromažďování a zpracovávání osobních údajů
ze stranyKonzultačního střediska.

2/ Uzavřením této Smlouvy ČZU pověřuje Konzultační středisko zpracováním osobních údajů
ve vymezeném rozsahu a pro vymezené účely, pouze v mezích plnění povinností
Konzultačního střediska v souladu s uzavřenou Smlouvou a Konzultační středisko pověření
ke zpracování osobních údajů v plném rozsahu za podmínek stanovených v této Smlouvě
přijímá.

3/ Konzultační středisko pro ČZU na základě uzavřené Smlouvy zpracovává následující osobní
údaje:
Jméno a příjmení studenta, datum narození, místo narození, věk, rodné číslo, byd]Íště.
Předávané osobní údaje se týkají kategorie subjektů: Studenti univerzity třetího věku.

4/ Zpracování osobních údajů dle této Smlouvyje prováděno bezúplatně.

VI. Pokyny správce a samostatnost zpracovatele

1/ Ze strany Konzultačního střediska budou předané osobní údaje za účelem naplnění předmětu
Smlouvy zpracovávány manuálně. Ze strany Konzultačdho střediska budou osobní údaje dle
této Smlouvyzpracováványv listinné a elektronické podobě.
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2/ Konzultační středisko se zavazuje osobní údaje zpracovávat s odbornou péčí tak, aby nebylo
z jeho stiany porušeno žádné ustanovení obecného Nařízení GDPIL

3/ Konzultační středisko bude osobní údaje zpracovávat samostatně pro dosažení předmětu
Smlouvy a s vynaložením odborné péče, samostatně rozhodovat o provedení jednotlivých
úkonů v rámci zpracování osobních údajů, které je třeba v souladu s platnými právní předpisy

nat.
4/ Konzultační středisko je povinno řídit se při zpracování osobních údajů pouze doloženými

pokyny ČZU. Konzultační středisko je povinno upozornit ČZU bez zbytečného od]Íladu na
nevhodnou povahu pokynů, jestliže Konzultační středisko mohlo tuto nevhodnost zjistit.
Konzultační středisko je v takovém případě povinno pokyny provést pouze na základě
písemného sdělení ČZU, že ČZU trvá na provedení takových pokynů, jinak Konzultační
středisko odpovídá ČZU za případnou škodu způsobenou porušením této povinnosti, a to ve
výši, kterou je ČZU povinno nahradit.

5/ Pokud nastane jakýkoliv případ, kdy Konzultační středisko není pokynem ČZU vázáno, je
o takové skutečností povinen ČZU bez zbytečného odkladu informovat.

VII Zabezpečení osobních údajů
1/ Konzultační středisko se zavazuje, že bude předané osobní údaje zpracovávat bezpečně a

bude používat veškeré přiměřené bezpečností systémy a postupy obvyklé pro zpmcování

2/ Ko]I lü. ás edisko se zavazuje, že přijme s píihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na
provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různé
závažným ríziküni pro práva a svobody subjekty údajů vhodná technická a organizační
opatření, která jsou nutna k zabezpečení zpracování osobních údajů v souladu s čl. 32.,
obecného ]Nařízení GDPR V případě, kdy Konzultační středisko poruší svoji povinnost, dle
tohoto bodu, zavazuje se ČZU nahradit vzniklou škodu.

3/Konzultační středisko se zavazuje, že přijatá technícká a organizační opatření bude po celou
dobu zpracování dodržovat tak, aby vyloučilo možnost neoprávněného, nebo nahodilého
přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, jakož i k jinému zneužití
osobních údajů.

4/ Konzultační středisko se zavazuje vést evidenci přijatých techníc]*ch a organizačních opatření
a na písemnou žádost je poskytnout ČZU, a to do 10 pracovních dnů ode dne doručení
žádosti

5/ Konzultační středisko se zavazuje přijmout minimálně tato technická a organizační opatření:
a) zaváže své zaměstnance a další osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje

k mlčenlivostí a poučí je o jejich dalších povinnostech, které jsou povinni dodržovat,
aby nedošlo k porušení zabezpečení,

b) bude osobní údaje uchovávat v náležitě zabezpečených objektech a místnostech,
c) osobní údaje v elektronické podobě bude uchovávat na zabezpečených serverech,

nebo na nosičích dat, ke kterým budou mít přístup pouze pověření zaměstnanci na
základě přístupových kódů či hesel.

6/ Konzultační středisko se zavazuje zabránit, případně podniknout veškeré možné kroky
k zamezení neoprávněnému přístupu, kopírovám, upravě, ukládání, reprodukcí, zveřejnění
nebo distríbuci předaných osobních údajů.

7/ V případě, že kterákoliv ze smluvních stran z.jisti že:
a) došlo k neoprávněnému, či nezákonnému zpracování osobních údajů,
b) došlo ke ztrátě, poškození, nebo zničení, či jinému způsobu znehodnocení osobních

c) nastal případ jakéhokoliv narušení zabezpečení osobních údajů, které s odbornou
péčí vyhodnotí smluvní strana jako dostatečně závažné a odůvodňující ohlášení u
Uřadu pro ochranu osobních údajů (dále též jen , ÚOOÚ') ve smyslu článku 33.,
obecného Nařízení GDPR („Narušení zabezpečení"');
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je povinna toto, v případě zjištění dle bodu (c) do 24 hodin, jinak bez zbytečného odkladu
sdělit druhé smluvní straně a poskytnout maximální součinnost k nápravě, či ke zmírnění
vzniklých následků.
Hlášení vzniklého Narušení zabezpečení se zavazuje Konzultační středisko učinit nejpozději
ve stanovené lhůtě dle tohoto článku, a to na telefonním čísle: 224382280, nebo emailové
adrese: vu3v@pef.czu.cz.

8/ Konzultační středisko je oprávněno využít další zpracovatele osobních údajů pouze na základě
písemného souhlasu ČZU.

9/ Další zpracovatelé musí být vázáni veškerými povinnostmi při zpracování osobních úclajů
podle této Smlouvy. V případě vzniku škody při zpracování osobních údajů dalším
zpracovatelem, odpovídá za takto vzniklou škodu Konzultační středisko, tak jako by ji
způsobil sám při svém přímém plnění předmětu této Smlouvy.

-VIII. Vzájemná prohlášení
1/ Konzultační středisko prohlašuje a ČZU zaručuje, že:

a) splňuje veškeré zákonné povínnosti, které pro něho z obecného Nařízení GDPR a
jiných právních předpisů vyplývají,

b) bude po celou dobu trvání Smlouvy zpracovávat osobní údaje pro ČZU v souladu
s českým právním řádem, av souladus obecným Nařízením GDPR,

c) bude po celou dobu trvání Smlouvy vést řádné záznamy o činnostech zpracování
osobních údajů ve smyslu čl. 30 odst. 2, obecného Nařízení GDPR,

d) bude podle Smlouvy zpracovávat pouze osobní údaje v rozsahu a pro účel
stanoveným touto Smlouvou.

2/ ČZU prohlašuje a Konzultačnímu středisku zaručuje, že:
a) v době předání osobních údajů jsou osobní údaje aktuální a existuje platný zákonný

titul pro jejich zpracování,
b) splňuje veškeré zákonné povínnosti, které pro něho jako správce osobních údajů

z obecného Nařízení GDPR a jiných právních předpisů vyplývají, zejména, nikoliv
však výlučně, plní ve vztahu k subjektům údajů informační povinnost a vede záznamy
o činnostech zpracování,

c) není si vědomo žádného rizika porušení platných právních předpisů v souvislosti
s dosavadním zpracováním osobních údajů.

3/ Pokud kterékoliv smluvní straně vznikne v souvislosti s porušením povinností druhé smluvní
strany týkající se zpracování osobních údajů, podle Smlouvy a platných právních předpisů,
škoda, smluvní strana se zavazuje uhradit druhé dotčené smluvní straně škodu v plném
rozsahu.

IX. Součinnost
1/ Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně potřebnou součinnost, kterou po nich lze

spravedlivě požadovat, zejména při:
a) zavádění a udržování vhodných technických a organizačních opatření

k zabezpečení osobních údajů,
b) ohlašování případů Narušení zabezpečení,
c) plnění povinností předchozí konzultace s Úřadem na ochranu osobních údajů ve

smyslu čl. 36, obecného nařízení GDPR, pokud ktomu nastanou zákonné
podmínky.

2/ Konzultační středisko se zavazuje poskytovat součinnost ČZU na výkonu uplatněných práv ze
strany subjektů údajů.

3/ Konzultační středisko je povinno umožnit ČZU provedení auditu, včetně inspekcí prováděné
ze strany ČZU, nebo jiným auditorem, kterého ČZU pověří.

4/ Konzultační středisko se zavazuje umožnit ČZU a jeho zástupcům, případně pověřenému
auditorovi na jeho výzvu v přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než tři (3) pracovní dny:

a) přístup k záznamům o činnostech zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 30.,
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odst. 2, obecného Nařízení GDPR,
b) provést kontrolu technických a organizačních bezpečnostních opatření osobních

údajů za předpokladu, že se kontroly osobně zúčastní pověřená osoba ze struny
Konzultačního střediska,

, ,c) provést osobní kontrolu jednotlivých operací zpracovani osobních údajů za
předpokladu, že se kontroly osobně zúčastní pověřená osoba ze strany
Konzultačního střediska,

cl) poskytnou součinnost a předložit požadované dokumenty při provádění inspekce,
či auditu ze stranyČZU

5/ Konzultační stíedisko je povinno ČZU neprodleně oznámit provádění kontroly ze strany
ÚOOÚ ve věcí osobních údajů zpmcovávaných pro ČZU a poskytnout ČZU na jeho žádost
podrobné informace o průběhu kontroly a kopii kontrolního protokolu.

6/ Konzultační středisko je ČZU nápomocno při posuzoväní vlivu na ochranu osobních údajů
při ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů ÚOOÚ či subjektům údajů apři
předchozí konzultaci s ÚOOÚ, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má
k dispozici.

X. Mlčenlivost
, ,

1/ Smluvní strany prohlašuji že všechny údaje, informace a skutečnosti souvísejici se
zpracováním osobních údajů podle Smlouvy, jsou důvěrnými informacemi (,Důvěrně
informace'9. ",.

2/ Smluvní strany se zavazují, že Důvěrné informace neposkytnou třetí straně a nepoužiJi Je
k jinému účelu než pro plnění předmětu Smlouvy, s výjimkou:

a) svých poradců vázaných povinností mlčenlivosti ve stejném rozsahu jako smluvní
strany nebo,

b) příslušných státních a jiných správních úřadů a soudů, pokud jsou smluvní strany
povinny podle obecně závazných předpisů jim tyto informace poskytnout, nebo,

c) informací, které jsou nebo se stanou veřejně dostupnými jinak než porušením
Smlouvy.

3/ Konzultační středisko se zavazuje k povinnosti mlčenlivosti v rozsahu této Smlouvy zavázat
své zaměstnance a jiné spolupracovníky ve smluvním vztahu s Konzultačním střediskem, kteří
vykonávají čínnosti související se Smlouvou a jejím plněním a poskytováním služeb na základě
Smlouvy.

7 V4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po zániku Smlouvy. Smluvní strany nejsou opravneny po
skončení Smlouvy důvěrné informace ve smyslu Smlouvy, jakýmkoliv způsobem rozšiřovat, či
využít, či umožnit jejich šíření či využití.

XI. Doba zpracování osobních údajů
1/ Smluvní strany se dohodly, že Konzultační středisko bude zpracovávat předané osobní údaje

ze strany ČZU po dobu účinnosti Smlouvy.
2/ Při ukončení zpracování osobních údajů podle Smlouvy se Konzultační středisko zavazuje:

a) Poskytnout ČZU veškeré dokumenty vztahující se ke zpracování osobních údajů
podle jeho instrukcí, zejména záznamy o činnostech zpracování vedené podle čl. 30
odst. 2, obecného ]Nařízení GDPR,

b) vymazat veškeré existující kopie osobních údajů, a to jak v elektronické, tak listinné
podobě (pokud existuje), ledaže to nedovolují platné právní předpisy.

XII. Trvání Smlouvy
1/ Tato smlouva se uzavfrána dobu neurčitou. Smlouvu je možné ukončit výpovědí kterékoliv ze

smluvních stran, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet 1. dnem
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém obdržela smluvní strana výpověď.

2/ Při ukončení této Smlouvy dohodou či výpovědí se zaplacený administratívní poplatek za dané
období nevrací

1
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3/ Kazda ze smluvnfch stran je opravnena odstoupit od Smlouvy v prtpadc, ze v souvislosti 
s predavarum, shromazd' ovanirn a zpracovanun osobnfch udaju a s tun souvisejfcirni pravy a 

. . povmnostrru: 
a) smluvnt strana neposkytuje soucinnost druhe smluvru strane V souvislosti s plnenirn

prav a povinnosd tykajid se predavanf, shromazd'ovaru a zpracovaru osobnfch udaju,
ani na zaklade pfaemneho oznamenf druhe smluvru strany V dodatecne lhute, ktera
nesffil byt kratsf nez deset (10) dru,

b) jakekoliv prohlaseru smluvruch stran ucinene V ramci teto Smlouvy, tykajid se
predavaru, shromazd'ovani a zpracovanf osobruch udaju, se uka.ze jako nepravdive,
nebo neuplne a zavadny stav neodstraru ani na zaklade pisemneho oznameru druhe
smluvni stranyv dodatecne lhute, ktera nesilll byt kratsf nez deset (10) dru.

c) ze strany Konzultacruho stlediska bude porusen zavazek dle cl. VII. odst. 8 Smlouvy.
4/ Odstouperum od Smlouvy se rusi s ucinky ex m111c, tj. do budoucna, a smluvni strany si nejsou 

povinny vracet plnenf poskytnuta pred ucinnosd odstouperu. 

XIII. Zaverecna ustanoveni

1/ Vztahy vyslovne neupravene touto smlouvou se ridf obecne zavaznymi pravrumi predpisy 
Ceske republiky, zejmena pak obcanskym zakorukem. 

2/ Smluvru strany Smlouvy se zavazuji, ze nezneuziji ke svemu prospechu ci k prospechu jineho 
chranenou informaci tykajfd se druhe smluvni strany, nebo jejilio smluvruho partnera. 
V opacnem pripade se smluvru strana Smlouvy, ktera porusila tuto povinnost, zavazuje 
k uhrade plne vyse nahrady skody zpt'.1sobene druhe smluvru strane teto Smlouvy. 

3/ Jakekoliv zmeny teto Smlouvy, prfpadne jeji doplneru, mohou bye provedeny vyhradne 
pfaemnou formou, a to prubezne cislovanymi dodatky opatlenymi podpisy osob opravnenych 
jednat za smluvru stranu teto Smlouvy. 

4/ Konzultacru stledisko udeluje bezvyhradru souhlas se zverejnerum plneho zneru Srnlouvy tak, 
aby tato Smlouva mohla byt predmetem poskytnute inf ormace ve smyslu zakona c. 106/ 1999 
Sb., o svobodnem pristupu k informacirn, ve zneru pozdejsfch predpisu a s uverejnerum 
plneho zneru Smlouvy dle zakona c. 340/2015 Sb., o zvlastruch podrrunkach ucinnosti 
nekterych smluv, uverejnovaru techto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve 
zncru pozdejskh predpisu. 

5/ Konzultacru stledisko se zavazuje spolupt'.1sobit jako osoba povinna V souladu se zakonem c. 
320/2001 Sb., o financni kontrole ve verejne sprave a o zmene nekterych zakonu (zakon o 
financru kontrole), ve zneru pozdejskh predpisu. 

6/ Tato Smlouva je vyhotovena ve ctyrech stejnopisech, kazda smluvni strana obdrzi dva vytisky. 
Smlouva nabyva platnosti dnem jejilio podpisu vserni srnluvnuni stranarni. 

7 I Smluvru strany prohlasuji, ze si Smlouvu pred jejirn podpisem precetly a s jejirn obsahem bez 
vyhrad souhlasL Smlouva je vyjadrerum jejich prave, skutecne, svobodne a vazne vule. Na 
dukaz pravosti a pravdivosti techto prohlaseru pripojujf opravneni zastupci smluvruch stran 
sve vlastnorucru podpisy. 

czu 
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Příloha č. 1

Virtuální Univerzita třetího věku
,.

Virtuální Univerzita třetího věku (VUV), zahrnuje skupinové přednášky, samostatnou praci,
učební a zkušební testy, komunikací s lektorem a další aktivity, to vše elektronicky, kdekoliv,
kde je dostupný internet - knihovny, školy, informační střediska, kluby a domovy seniorů a
další. Další nedílnou součástí všech kurzů je závěrečnýsýmínář, realizovaný na vybraném místě
a při ukončení studijního cyklu promoce konaná v aule CZU

Cíle Virtuální U3V pro seniory

Vl]3V přináší seniorům mimo získávání nových poznatků, plnohodnotně stráveného času a
vlastního pocitu sebeúcty, úspěšnosti v rodině a u přátel i sociální aspekt - pravidelné
setkávání účastníků stejné generace při skupinové výuce, kteří nejen že si mohou společně v
kolektivu rozšiřovat své teoretické vědomosti, ale předpokládá se i prostor pro sdílení denních
praktických zkušeností, diskusi a neformální rozhovory o dalších tématech, kterými jsou v
běžném životě obklopování.
Velmi významným pozitivem je pak nenásilné získání informační a počítačové gramotnosti,
neboť počítač zde slouží jako prostředek, nikoliv jako cíl

Všeobecné podmínky studia

Studia se může zúčastnit občan České republiky, kíerý je ve věku, kdy má nárok na starobní
důchod nebo je v důchodu invalidním, a který se písemně přihlásí v Konzultačním středisku
(KS) a bude dodržovat podmínky pro studium, uvedené na portálu www.e-senior.cz. Každý
zájemce se může zaregistrovat pouze v jednom KS.

Konzultační středisko - KS

Je pracoviště garantované PEF ČZU v Praze pro potřeby Virtuální výuky U3V (VL]39 na
základě zájmu jednotlivých organizací, místních ]Ehoven, Klubů seniorů, zájmových
seniorských spolků apod. v celé ČR, nezávisle na regionu.
KS nabízí studijní programy (kurzy} a zajišťuje nezbytné technické podmínky pro možnost

Stanovuje svého tuton (zaměstnanec organizace, vedoucí klubu či zájmového
seniorského spolku, pověřenýsenior z řad účastní] 1 apod.), kterýje nedílnou součástí každého
KS.
Nezbytným výbavením KS je vhodná (nejlépe bezbariérová) místnost, počítač s připojením na
internet, dataprojektor, promítací plátno (TV) a ozvzičení. Minimální technické parametry PC
sdělí KS pracovník, pověřený PEF ČZU.

Tutor

Jeho nejdůležitější funkce je moderování při společné výuce. Dále zajišťuje potřebnou
administrativu (ve spolupráci s Centrem VWV: vybírá téma semestrátního kuľzu, zasílá
písemné přihlášky účastní]01, podává informace seniorům, organizuje a eviduje skupinovou
výuku) a zajišťuje technické provedení výuky (spouští přednášky přes počítač), technicky
pomáhá při zasílání otázek lektorovi včetně následných odpovědí, pomáhá při vyplňování
testů. V nejasných otáz]*ch jedná přímo se zástupcem PEF ČZU
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Způsob výuky

Každých 14 dní - podle harmonogramu konkrétního KS - shlédnou senioři společně v KS
zvolené místnosti natočené přednášky, které jsou umístěny na portálu VUV, nezávisle na
místě a čase. Po každé přednášce se předpokládá společná diskuze řízená tutorem v navaznosti
na přednášené téma a vypmcování kolektivního testu k ověření pochopení celého výkladu.
Nejasnosti či doplňující otáz» Ize prostřednictvím komunikace v prostředí Portälu zaslat
lektorovi přednášky, kterýstejným způsobem zašle odpovědi

Časový prostor následujících 14ti dnů může každý senior buď samostatně, nebo ve skupinkách
využít k samostudiu v libovolném čase, pouze v závislosti na chuti studovat a podle
technických možností (počítač a připojení k internetu - z domova, v rámci rodiny, v KS, v PC
učebnách, v knihovnách apod.). Senior si může přehrát celou přednášku, nebo jen její určité
části. Pokud má senior problém s ovládáním počítače, možností přístupu k němu, nebo je pro
něj vyhovující tištěná podoba přednášky, lze tuto získat v podobě připraveného studijního
textu. NedÜnou součástí každé přednášky je též generovaný test, který musí student alespoň
jedenkrát individuálně vypracovat na stanovenýpočet bodů.

Další přednáška (za 14 dní) se doporučuje zahájit diskuzí nad odpověďmi lektora, dotazem na
samostudium seniorů apod. V případě nejasností je možné se společně vrátit k jednotlivým
sekvencím předcházející přednášky a upřesnit si eventuelní nejasnosti. Teprve poté následuje
další - nová - přednáška.

Po ukončení semestru a splnění všech podmínek studia proběhne nepovinné slavností
ukončení pro všechny seniorské studenty (Závěrečnýsemínář).
Po ukončení studijního cyklu (6 kurzů) proběhne pro všechny absolventy v aule ČZU
nepovinná slavností promoce.




