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  PÍSEMNOSTI ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU 

  Neadresná pozvánka 
Revize textu 

Pracujete jako asistent/ka prorektora pro studijní a pedagogickou činnost Regional University in 

Pilsen (dále jen RUP), docenta Ing. & Ing. Jaromíra Nedokoupila, MBA. 

Úkol A 

Koho a na jakou akci zvete? 

Univerzita pořádá propagační seminář pro výchovné poradce středních škol. Bude se konat 

v úterý 17. září 2019 od 9 hodin v budově rektorátu, Lábkova 25, Plzeň, č. dveří UL 115. 

Program (zpracujte přehledně): 

8.30–9.00 h registrace; 9.00–9.30 h úvodní slovo členů vedení RUP; 9.30–11.30 h informace 

o přijímacím řízení na RUP, představení novinek v oblasti studijních programů; 11.30–12.00 h 

přestávka; 12.00–15.00 h návštěva zajímavých pracovišť univerzity. 

Co Vás vede k uspořádání této akce? 

Cílem semináře je poskytnout informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2020/2021, 

představit novinky v oblasti studijních programů a aktivit Centra poradenských a podpůrných 

služeb pro uchazeče a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Čím podpoříte zájem pozvaných? 

Seminář pořádáte již začátkem školního roku, aby si budoucí maturanti mohli dobře 

a s rozmyslem naplánovat příští studia. Nabízíte proto možnost navštívit RUP se studenty všech 

ročníků oslovených škol. V rámci informačních dnů můžete studentům nabídnout materiály 

o přijímacím řízení a o novinkách v oblasti studijních programů a o dalších aktivitách RUP. 

Součástí může být také návštěva některých zajímavých pracovišť a seznámení se s kvalitními 

studentskými pracemi. Program můžete přizpůsobit konkrétním požadavkům škol. 

Závěrečné pokyny. 

Datujte dnes, podepíše pan prorektor. 

 Hlavičkový předtisk najdete ve složce Maturita pod jménem Univerzita.docx. Uložte ho na 

Plochu jako Příjmení-A.docx. Podepište se do vyznačeného místa v zápatí. Po vypracování 

soubor vytiskněte a zkopírujte do složky své třídy na serveru Maturita. Z Plochy ho odstraňte. 

Úkol B 

Otevřete soubor Revize 5.docx. Uložte ho na Plochu jako Příjmení-B.docx. Proveďte revize 

pomocí vkládání komentářů. Chyb je právě pět, zobrazte si netisknutelné znaky. V komentářích 

co nejpřesněji navrhněte způsob opravy. 

 V „Naší značce“ změňte iniciálu Pe za svoji iniciálu, v údaji „Vyřizuje“ nahraďte jméno 

„Peštová“ svým jménem. Po vypracování soubor vytiskněte a zkopírujte do složky své třídy 

na serveru Maturita. Z Plochy ho odstraňte. 
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POZVÁNKA 

na propagační seminář pro výchovné poradce středních škol, který se bude konat 

v úterý 17. září 2019 od 9 hodin 

v budově rektorátu, Lábkova 25, Plzeň, č. dveří UL 115. 

Program: 

1. Registrace 08.30–09.00 h 

2. Úvodní slovo členů vedení RUP 09.00–09.30 h 

3. Informace o přijímacím řízení na RUP, 

představení novinek v oblasti studijních programů 09.30–11.30 h 

4. Přestávka  11.30–12.00 h 

5. Návštěva zajímavých pracovišť univerzity  12.00–15.00 h 

Cílem semináře je poskytnout informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2020/2021, 

představit novinky v oblasti studijních programů a aktivit Centra poradenských a podpůrných 

služeb pro uchazeče a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Seminář pořádáme již začátkem školního roku, aby si budoucí maturanti mohli dobře 

a s rozmyslem naplánovat příští studia. Nabízíme proto možnost navštívit RUP se studenty 

všech ročníků oslovených škol. V rámci informačních dnů můžeme studentům nabídnout 

materiály o přijímacím řízení a o novinkách v oblasti studijních programů a o dalších 

aktivitách RUP. Součástí může být také návštěva některých zajímavých pracovišť 

a seznámení se s kvalitními studentskými pracemi. Program můžeme přizpůsobit Vašim 

konkrétním požadavkům. 

Plzeň 2019-05-03 

doc. Ing. & Ing. Jaromír Nedokoupil, MBA, v. r. 

prorektor 
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Výběrové řízení – odborný asistent FE 

Vážená paní, vážený pane, 

děkujeme za Váš zájem o pozici odporného asistenta Fakulty ekonomické. Ve výběrovém řízení 

jsme dali přednost jinému uchazeči, který nejlépe splnil kvalifikační podmínky. 

Váš odborný profil a praxe nás však zaujali. Máme zájem ponechat si Váš životopis pro možnost 

oslovit Vás později a přizvat k případné spolupráci. Přiloženou dokladovou fotografii jsme skarto-

vali jakožto předmět splňující znaky biometrického údaje. 

V případě, že i Vy máte zájem o další spolupráci, udělte nám prosím písemný souhlas se zpraco-

váním osobních údajů a uložením Vašeho letopisu. Vaše vyjádření očekáváme do 30. června 2019, 

a to poštou nebo do datové schránky.  

S pozdravem 

doc. Ing. & Ing. Jaromír Nedokoupil, MBA 

prorektor pro studijní a pedagogickou činnost 
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