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VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, z.ú., Č. BUDĚJOVICE 

VŠERS – škola pro Vaši budoucnost… 

VŠERS v Příbrami 
Současnost a perspektivy 

Když v roce 2004 začínaly tři desítky studentů svá studia na příbramské pobočce VŠERS, o.p.s. v provizorních prostorách 
Waldorfské školy, nebylo málo těch, kteří pochybovali o účelnosti a životaschopnosti školy, jež navazovala na stoleté tradice 
Vysoké školy báňské. Čas ukázal, že podpora, které se škole dostalo od tehdejšího zastupitelstva města, byla správným 
rozhodnutím. Stovky zájemců, jimž scházelo vysokoškolské vzdělání na řídících postech ve veřejné správě, podnicích, 
institucích, dostaly možnost vystudovat za dobrých podmínek v regionu, v němž žijí a pracují. Za uplynulých 11 let se na 
postu rektora vystřídalo 5 akademických hodnostářů, za stejnou dobu pak v čele města 4 starostové. Přes tyto změny zůstává 
vztah města k VŠERS stále vstřícný, což se projevuje nejen stabilitou ekonomických podmínek, za nichž škola v městské 
budově působí, ale i řadou společných projektů a akcí, z nichž je možno vzpomenout spolupořádání slavnostního koncertu 
k 800 letému jubileu města a 15 letému výročí školy 24. února 2016. Čelní představitelé města se pravidelně stávají členy 
promočního kolegia, každý nový rektor je přijat na audienci u starosty. Naposledy tak tomu bylo 13.9.2016, kdy starosta 
města ing. Vařeka přivítal nového rektora školy doc. ing. Oldřicha Pekárka, CSc. 

Plodné vztahy navázala škola rovněž s předními podniky ve městě a okolí. Díky současnému rektorovi  mohou studenti 
v rámci výuky navštěvovat modernizovaný prosperující podnik Kovohutě Příbram, dlouholetým sponzorem školy je i 
softwarová firma JKR. s.r.o., která za účasti zástupců školy 1.5.2016 slavila své 20. výročí. Stejně prospěšná je i spolupráce 
s kulturními institucemi, jakými jsou např. Hornické muzeum či Okresní archiv. V neposlední řadě je nutno zmínit posilování 
vzájemných vztahů s místními středními a vyššími školami, neboť ony nám dodávají každoročně nové studenty. Jedná se 
především o SOŠ a VOŠ Březnice, s níž školu pojí velmi úzké vztahy, vyplývající z participace na projektech a různých 
akcích. 

Za dobu existence VŠERS v Příbrami absolvovaly školu stovky studentů, kteří díky dobrému jménu školy a příznivé situaci 
na trhu práce neměli potíže se svým umístěním. Škola poskytovala dobré podmínky pro studium i těm studentům, kteří se 
nemohli pravidelně zúčastňovat výuky, neboť provozovali sport na extraligové úrovni (kopaná, volejbal), nebo působili na 
zahraničních vojenských misích. Dnes je možno setkat se s našimi absolventy na úřadech, v podnicích, v bezpečnostních 
složkách i ve školách, neboť VŠERS  umožnila učitelům a adeptům učitelství doplnit si studiem v oblasti pedagogických věd 
kvalifikaci pedagoga. 

V současnosti škola překonává potíže spojené se slabšími počty maturujících středoškoláků, díky jejímu dobrému jménu ve 
veřejnosti, solidním podmínkám pro studium je však další vzestup počtu studentů jen otázkou času. 

 

 

  

V pátek 21. října 2016 proběhla slavnostní promoce absolventů a imatrikulace 
nových studentů Vysoké školy evropských a regionálních studií, kteří se rozhodli ke 
studiu jednoho ze dvou unikátních bakalářských studijních programů – 
Bezpečnostně právní činnosti ve veřejné správě nebo Managementu a marketingu 
služeb.  
Slavnostní okamžiky promoce a imatrikulace v Českých Budějovicích se v letošním 
roce rozhodlo vedení školy, v čele s novým rektorem VŠERS doc. Ing. Oldřichem 
Pekárkem, CSc., ozvláštnit unikátním hudebním vystoupením, v rámci kterého 
studenti prvně v životě uslyšeli tóny tromby clariny – rožmberské trumpety, kterou 
po téměř 200 letech obnovil hudební virtuos Petr Dostál-Berg, když vyrobil v roce 
2003 její první repliku. Rožmberská trumpeta je výjimečná tím, že se její tóny 
přibližují barvě lidského hlasu a ztrácí tak známý fanfárový charakter, což 
překvapilo i mnohé posluchače z řad studentů a jejich blízkých, jimž výjimečnou 
životní událost zpestřil i výjimečný hudební zážitek. 

 

 

Kurzy pro pedagogické 
pracovníky 

Centrum celoživotního vzdělávání při VŠERS nabízí 
pedagogickým pracovníkům vzdělávací programy 
„Specializační studium pro školní koordinátory EVVO“ a 
„Projektový manažer“ a zároveň poskytuje bezplatnou 
poradenskou činnost v těchto dvou oblastech. 
Uvedené aktivity jsou realizovány v rámci udržitelnosti 
projektů Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve 
vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo 
projektu: CZ.1.07/1.3.00/14.0075 a Projektový management 
pro vedoucí pracovníky základních a středních škol, 
registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/08.0237. 

 

OCENĚNÍ VŠERS 

 



 

Odborný seminář: Nové právní 
předpisy v oblasti ochrany vod 

Dne 13. 10. 2016 proběhl na Centru celoživotního 
vzdělávání odborný seminář s názvem: Nové právní 
předpisy v oblasti ochrany vod.  
Tento seminář byl uspořádán v rámci udržitelnosti 
projektu “Podpora dalšího vzdělávání pracovníků 
vodního hospodářství v Jihočeském kraji, 
CZ.1.07/3.2.08/02.0043 a aktuálně navazoval na modul 
Právní předpisy a technické normy ve vodním 
hospodářství. 
O seminář byl velký zájem a zúčastnilo se ho celkem 36 
vodohospodářů z celého kraje. Lektorem byl Ing. Evžen 
Zavadil z Ministerstva životního prostředí.  

 
http://www.vyzkumnecentrum-vsers.cz/ 

 

 STŘELECKÁ SOUTĚŽ O 
POHÁR ŘEDITELE 

KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO 
VELITELSTVÍ 

 
Ve čtvrtek 30. června 2016 se konal na střelnici Borek 
14. ročník střelecké soutěže O pohár ředitele Krajského 
vojenského velitelství v Českých Budějovicích. Jako 
každý rok se soutěže zúčastnili členové našeho 
Akademického střeleckého klubu, z. s. při VŠERS, o.p.s. 
Soutěžili jak v kategorii jednotlivců, tak i v kategorii 
družstev. V kategorii žen obsadil ASK první tři místa - 
1. místo Martina Michková, 2. místo Radka Ferebauerová 
a 3. místo Lenka Kovalovská. V kategorii družstev 
obsadilo družstvo ve složení Petr Baloun, Petr Novotný a 
Jan Trnka 6. místo a družstvo ve složení Radka 
Ferebauerová, Lenka Kovalovská a Martina Michková 8. 
místo. V kategorii jednotlivců se nejlépe umístil na 
6. místě Petr Novotný. 
 

STUDIUM V ZAHRANIČÍ DÍKY PROGRAMU ERASMUS+ 
. 

 

 

 
 
 

Vysoká škola evropských a regionálních studií 
v Českých Budějovicích 

si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci 

„„Udržitelný rozvoj VIII. – Evropa v reformním čase“ 
30.3.–31.3.2017 

Nabídka akreditovaných 
vzdělávacích programů pro 

pedagogické pracovníky 
Centrum celoživotního vzdělávání nabízí celou řadu 
vzdělávacích programů, určených pedagogickým 
pracovníkům. V nabídce naleznou zájemci krátkodobé 
jednodenní kurzy, ale také dlouhodobé dvou či třísemestrové 
vzdělávací programy, o které je v poslední době největší 
zájem. Mezi nejoblíbenější vzdělávací programy patří 
následující:  

 Studium speciální pedagogiky 
 Studium pro asistenty pedagoga 
 Učitelství odborných předmětů 
 Učitelství praktického vyučování a odborného 

výcviku 
 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. 

stupně ZŠ a SŠ  

Všechny vzdělávací programy byly otevřeny od září 2016. 
Zájemci o studium v těchto vzdělávacích programech mohou 
však přihlášky zasílat i nyní, jelikož další otevření všech 
programů plánujeme na jaře 2017. 

http://ccv.vsers.cz/ 

  

 
Vzdělávání strážníků obecních 

(městských) policií Jihočeského kraje 
Dne 13. září 2016 byl v rámci udržitelnosti projektu „Podpora 
dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek 
v Jihočeském kraji“ realizován vzdělávací program s názvem 
„Akceptace právních norem v meziprolongačním období“ 
s lektorem Mgr. Janem Ronešem. O tento vzdělávací program 
byl ze strany strážníků městských policií velký zájem, celkem 
se ho zúčastnilo 45 strážníků z celého jihočeského kraje. 
Vzdělávací program byl zaměřen na změny právních norem v 
daném meziprolongačním období, na zákon o přestupcích 
(Registr přestupků a dopad evidence přestupků do činnosti 
strážníků), zákon o obecní policii a také na ostatní právní 
normy (např. doprava).  
 Aktuální informace o další nabídce vzdělávacích programů, 
určených pro strážníky městských policií, naleznou zájemci na 
webových stránkách projektu: http://granty.vsers.cz/vpbs/. 

 

 

 

 

 

Jmenuji se Magdaléna Slabová a jsem studentkou oboru Management a marketing 
služeb. V zimním semestru 2016/2017 studuji na Ostbayerischen Technischen 
Hochschule v Regensburgu. Na této německé universitě studuji díky programu 
Erasmus+. Areál školy v Regensburgu je krásný, u naší fakulty bylo vytvořeno umělé 
jezero a hned vedle fakulty je knihovna a menza. V knihovně trávím spoustu času, je 
v ní velice příjemné prostředí a mají neuvěřitelné množství knížek, z nichž některé 
jsou i české. Na obědy chodím do menzy. Jídlo je tu jiné než u nás, takže mi chvíli 
trvalo, než jsem si zvykla, ale nakonec se i dobře najím. Jsme tu jedna velká parta 
zhruba šedesáti lidí z celého světa, takže už jen toto je zážitek, který je 
nenahraditelný. Každý týden tu probíhají sportovní akce, párty nebo např. 
Sprachkafé, kde si u kafe povídáme o svých zážitcích a zkušenostech s lidmi z jiných 
zemí.  
Bude určitě náročné složit všechny zkoušky v anglickém jazyce a poté složit 
chybějící zkoušky v ČR, ale už jen možnost zde být, je to nejlepší, co mě mohlo 
potkat. 


