
Join us to enjoy
the best summer
with Czech language!

18. 7. – 16. 8. 2020  
Olomouc, Česká republika
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Termíny
 
Zaslání přihlášek a plateb :
 › samoplátci do 30. června 2020
 › stipendisté MŠMT ČR viz podmínky 

MŠMT ČR a velvyslanectví ČR v zahraničí

Ubytování na koleji UP : od 18. července 2020
Registrace : 18.–19. července 2020
Odjezd : 16. srpna 2020

Kontakt
 
LŠSS FF UP
Křížkovského 10
771 80 Olomouc
Česká republika

E-mail : lsss@upol.cz
Tel.: +420 776 267 676

Mgr. Pavla Poláchová – ředitelka LŠSS

34. ročník: 18. července – 16. srpna

Letní škola slovanských studií Filozofické fakulty 
Univerzity Palackého v  Olomouci (LŠSS FF UP) na-
bízí zahraničním zájemcům intenzivní kurzy českého 
jazyka, které jsou určeny vysokoškolským učitelům, 
lektorům, studentům českého jazyka a  literatury, 
obecněji zaměřeným slavistům, překladatelům, novi-
nářům, obchodníkům, ale i všem ostatním zájemcům 
o český jazyk, literaturu a kulturu. Součástí programu 
jsou kurzy všech jazykových úrovní, od úplných začá-
tečníků (A0) až po pokročilé studenty (C1). Nedílnou 
součástí jsou další jazykové aktivity a bohatý dopro-
vodný program.

V případě zájmu nabízíme také kurzy jiných slovan-
ských jazyků: ruštiny a polštiny. 

Absolventi obdrží na základě výsledků finálních testů 
osvědčení (certifikát) s dosaženou jazykovou úrovní. 
Studenti, kteří u  závěrečné zkoušky neuspějí nebo 
neabsolvují kurz celý, obdrží potvrzení o absolvování 
kurzu LŠSS FF UP. 

Kurz letní školy je od roku 2018 akreditovaný, 
tzn. studenti, kteří splní dané podmínky, mohou na 
své domovské univerzitě získat 8 ECTS.

Letní škola slovanských studií Univerzity Palackého

www.lsss.upol.cz
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Chcete se zúčastnit Letní školy 
slovanských studií FF UP jako 
samoplátce?

Pečlivě vyplňte přihlášku, kterou naleznete na 
stránkách www.lsss.upol.cz (do 30. 6. 2020).

Organizační štáb Vám nejpozději do 5 pracovních 
dní přihlášku potvrdí na Váš e-mail. 

Spolu s potvrzením přihlášky Vám zašleme infor-
mace k platbě.

V  případě dotazů se prosím obracejte na e-mail 
lsss@upol.cz.

Kurzy Letní školy slovanských studií FF UP jsou 
primárně určeny plnoletým osobám (minimálně 
18  let). V  případě zájmu mladších osob je nutné 
vyplnit formulář, který naleznete na webových 
stránkách.

 

Samoplátcům nabízíme tři typy kurzů:
 › čtyřtýdenní kurz: 18. 7. – 16. 8. 2020
 › dvoutýdenní kurz: 18. 7. –  2. 8. 2020
 › !novinka! dvoutýdenní kurz: 1. 8. – 16. 8. 2020

Samoplátci
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Chcete se zúčastnit Letní školy 
slovanských studií FF UP jako 
stipendista?

Kontaktujte zastupitelský úřad ve své zemi (velvy-
slanectví či konzulát České republiky) a informujte 
se o  možnostech získat stipendium Ministerstva 
školství a tělovýchovy České republiky. 

Všechny informace o podmínkách a termínech po-
dání přihlášek Vám poskytne příslušný zastupitel-
ský úřad České republiky v zahraničí.

O stipendium na LŠSS FF UP se mohou v roce 2020 
hlásit plnoletí zájemci z těchto zemí: Belgie, Bosna 
a  Hercegovina, Bulharsko, Čína, Dánsko, Finsko, 
Francie, Itálie, Japonsko, Maďarsko, Malta, Norsko, 
Polsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Německo, Špa-
nělsko, Tchaj-wan, Ukrajina, Velká Británie, Viet-
nam, USA.

Do přihlášky je třeba uvést, že preferujete LŠSS 
FF UP v Olomouci, jinak by Vám mohla být přidě-
lena jiná letní škola.

Letní škola slovanských studií FF UP v  Olomouci 
není poskytovatelem stipendia a  o  poskytnutí sti-
pendia nerozhoduje. 

Stipendisté

Úspěšní kandidáti budou na jaře (duben 2020) 
o získání stipendia informováni e-mailem. 

Stipendistům nabízíme pouze jeden typ kurzu:
 › čtyřtýdenní kurz:  18. 7. – 16. 8. 2020
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Program

Kurzovné zahrnuje:

 › intenzivní kurz češtiny – celkem 
100 kontaktních hodin, 20 vyučovacích dnů, 
5 vyučovacích hodin denně (studijní skupiny 
o maximálně 14 studentech),

 › studijní materiály (učebnice dle jazykové 
úrovně),

 › kurz korektivní výslovnosti,
 › workshopy (překlad, konverzace, psaní, 

gramatika),
 › cyklus přednášek a seminářů (český jazyk, 

literatura, historie a kultura),
 › kulturní a doprovodný program,

 › víkendové celodenní výlety,
 › filmový klub,
 › divadelní workshop,
 › folklórní večer s moravskou cimbálovou 

muzikou,
 › workshop českých a moravských lidových 

tanců,
 › pěvecký sbor,
 › sportovní aktivity,
 › doplňkové kurzy ruštiny a polštiny – u každého 

kurzu 2 × 90 minut týdně (kurzy slovanských 
jazyků se konají pouze v případě, že se zapíše 
minimálně 5 zájemců do skupiny).
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Program Místo konání, ubytování, stravování

Místo konání

Nově zrekonstruované prostory Filozofické fakulty 
Univerzity Palackého, Křížkovského 10, Olomouc.

K  dispozici: moderní učebny, Wi-Fi v  celé budově, 
studovny s  PC, PC kiosek, odpočinková zóna pro-
pojená s  parkánovými zahradami, uzamykatelné 
skříňky, moderní bistro a nápojové automaty, uni-
verzitní knihovna v těsné blízkosti.

Ubytování

Na vysokoškolských kolejích UP – kolej Generála 
Svobody (adresa: Šmeralova 12, Olomouc, 10 minut 
pěšky od Filozofické fakulty Univerzity Palackého).

 › dvoulůžkové pokoje, tzn. 2 studenti na pokoji 
(koupelna a  WC jsou společné se sousedním 
pokojem)

 › individuální ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, 
tzn. 1 student na pokoji (koupelna a  WC jsou 
společné s pokojem sousedním)

K  dispozici: lůžkoviny, ručníky, připojení na inter-
net, vybavená kuchyňka na patře, pračka. 

Stipendistům MŠMT ČR je hrazeno ubytování 
ve dvoulůžkových pokojích (pokud budete chtít 

individuální ubytování, je nutné, abyste tuto infor-
maci v přihlášce uvedli a za individuální pokoj do-
platili, a to převodem na účet LŠSS).

Stravování

Účastníci LŠSS se mohou stravovat v olomouckých 
kavárnách a restauracích (snídaně, obědy a večeře). 
Stipendisté MŠMT ČR dostanou při registraci v kan-
celáři LŠSS poukázky na obědy a večeře, které platí 
ve vybraných olomouckých restauracích v blízkosti 
univerzity, v centru města. Restaurace nabízejí čes-
kou i  mezinárodní kuchyni.
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Dvoutýdenní kurzy: 18. 7. – 2. 8. 2020 / 1. 8. – 16. 8. 2020

Obligatorní
Administrativní poplatek:
Kurzovné:

Fakultativní
Ubytování ve dvoulůžkovém nebo jednolůžkovém 
pokoji – ceny za ubytování budou upřesněny na 
našich webových stránkách.

Čtyřtýdenní kurz: 18. 7. – 16. 8. 2020

Obligatorní
Administrativní poplatek:
Kurzovné:

Fakultativní
Ubytování ve dvoulůžkovém nebo jednolůžkovém 
pokoji – ceny za ubytování budou upřesněny na 
našich webových stránkách.

EUR
35

425

CZK
900

11 000

EUR
35

850

CZK
900

22 000

Ceník

Stipendisté

V rámci stipendia MŠMT ČR je studentům hrazeno:
 › kurzovné,
 › stravování (ve formě stravenek),
 › ubytování ve sdíleném dvoulůžkovém po-

koji (pokud budete chtít individuální ubyto-
vání, je nutné, abyste tuto informaci v  při-
hlášce uvedli a  za individuální pokoj doplatili 
65 EUR nebo 1 600 CZK, a to převodem na účet 
LŠSS).

Samoplátci

Poplatky jsou stanoveny ve dvojí měně: 
v eurech (EUR) a v českých korunách (CZK).
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Platební údaje a slevy

Platební údaje

Cenu kurzovného a ubytování plaťte prosím bankov-
ním převodem na účet,  nejpozději do 30.  června 
2020.

Platbu lze uhradit buďto v  eurech (EUR), nebo 
v českých korunách (CZK). 

Pozor! Každá měna má svůj samostatný bankovní 
účet: platby v  eurech proto zasílejte na euroúčet, 
platby v českých korunách na korunový účet. 

Bankovní poplatky spojené s  finanční transakcí 
hradí v plné výši plátce, tj. student-uchazeč.

Slevy pro samoplátce 34. ročníku

Slevy platí pro oba typy kurzů:
 › 30 EUR nebo 800 CZK na osobu (z  kurzov-

ného) – při zaplacení všech poplatků spojených 
s účastí na kurzu do 31. května 2020,

 › 60 EUR nebo 1  600 CZK na osobu (z  kurzov-
ného) – pro naše bývalé studenty, kteří se zú-
častnili kurzů LŠSS FF UP v  letech 2006–2019 
(ať už jako samoplátci, nebo stipendisté MŠMT). 

Pozor: Oba typy slev lze sčítat!

Podmínky

Pro nárokování slevy je nutné splnit jednak pod-
mínku uvedenou u daného typu slevy, jednak aby 
student zaplatil všechny bankovní poplatky spojené 
s transakcí (viz výše informace o platbě), jinak ne-
lze slevy udělit.
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Dates
 
Application and payment deadlines:
 › self-payers till June 30, 2020
 › scholarship holders see conditions set by 

the Ministry of Education (MŠMT ČR) and 
the relevant authority of the Czech Repub-
lic abroad

Accommodation: from July 18, 2020
Registration: July 18 – July 19, 2020
Check-out: August 16, 2020

Contact
 
LŠSS FF UP
Křížkovského 10
771 80 Olomouc
Czech Republic

E-mail: lsss@upol.cz
Phone : 00420 776 267 676

Mgr. Pavla Poláchová – Director

The 34th course: July 18 – August 16

The Summer School of Slavonic Studies at the Fac-
ulty of Arts of Palacký University in Olomouc (LŠSS 
FF UP) organizes courses of Czech language desig-
nated for teachers, lectors and students of Czech 
language and literature, Slavonic studies, transla-
tors, journalists, businessmen and applicants from 
the general public interested in Czech language, 
literature and culture. The programme comprises 
of courses for beginners (A0) as well as advanced 
learners (C1). 

Courses of other Slavonic languages such as Rus-
sian and Polish are offered too in case of interest.

Our students receive a certificate of their language 
level at the end of the course based on results from 
the final test. Students that do not pass the final 
test or do not attend the whole course obtain a con-
firmation of their participation at LŠSS FF UP.

Since 2018, our summer school course has been 
certified in the ECTS system and students who 
meet the given requirements are entitled to 8 ECTS 
credits back at their home university.

The Summer School of Slavonic Studies, 
Faculty of Arts, Palacký University

www.lsss.upol.cz
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Do you wish to participate in Summer 
School of Slavonic Studies at FF UP as 
a self-payer?

Fill in the application form on www.lsss.upol.cz 
(application deadline: June 30, 2020).

Your application will be confirmed within 5 work-
ing days via e-mail.  

Together with the written confirmation you will be 
given payment information and further details. 

In case of any questions, do not hesitate to contact 
us: lsss@upol.cz.

Courses at Summer School of Slavonic Languages 
FF UP are primarily designated for adults (mini-
mum of 18 years of age). In case of younger ap-
plicants, a  special form is to be filled out on the 
website. 

 
We offer three types of courses to self-payers:

 › four-week course: July 18 – August 16, 2020
 › two-week course: July 18 – August 2, 2020
 › !NEW! two-week course: July 1 – August 16, 2020

Self-payers
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Do you wish to participate in Summer 
School of Slavonic Studies at FF UP as 
a scholarship holder?

Contact the relevant authority in your home coun-
try (Czech embassy or consulate) and get informa-
tion on the scholarship of the Ministry of Education 
of the Czech Republic. 

All information about the conditions for admission 
and deadlines will be provided by the relevant em-
bassy or consulate of the Czech Republic. 

The list of countries eligible for the scholarship at 
LŠSS FF UP in 2020: Belgium, Bosna and Hercego-
vina, Bulgaria, China, Denmark, Finland, France, 
Italy, Japan, Hungary, Malta, Norway, Poland, Aus-
tria, Greece, Slovakia, Germany, Spain, Ukraine, 
Great Britain, Vietnam, USA, Tchaj-wan.

If you wish to participate at Summer School in Olo-
mouc, please indicate it in the application form – 
otherwise you could be assigned another Summer 
School.

Summer School of Slavonic Studies FF UP does not 
award the scholarship and does not take part in the 
admission procedure.  

Scholarship holders

Successful candidates will be notified via e-mail in 
spring (April 2020).  

We offer just one course type to the scholarship 
holders:

 › four-week course:  July 18 – August 16, 2020
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Programme

Course fee includes:

 › intensive Czech language course – 100 contact 
lessons in total: 20 teaching days, 5 lessons per 
day (study groups of 14 students maximum),

 › study materials (coursebooks according to the 
given language level),

 › complementary courses of Russian and Polish – 
each course 2 × 90 minutes weekly (these courses 
are opened for a minimum of 5 students),

 › course of corrective pronunciation,
 › workshops (translation, conversation, writing, 

grammar),

 › cultural programme and other activities,
 › lectures and seminars (Czech language, 

literature, history and culture),
 › weekend trips,
 › film club,
 › theatre workshop,
 › folklore evening with a  traditional Moravian 

dulcimer band,
 › dance workshop: lessons in traditional Czech 

and Moravian folklore dances,
 › choir singing,
 › sport activities.
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Programme Venue, accommodation, board

Venue

Newly renovated building of the Faculty of Arts, 
Palacký University, Křížkovského 10, Olomouc.

Equipped with: modern classrooms, Wi-Fi con- 
nection in the whole building, study rooms with 
PCs, PC kiosks, relax zone as a part of the histori-
cal gardens, lockers, Fresh-UP bistro and drinks 
dispensers, university library right next to the 
venue.

Accommodation

Students of LŠSS can stay at the university dor-
mitory – Generála Svobody dormitory (address: 
Šmeralova 12, Olomouc, 10 minute walk from the 
Faculty of Arts).

 › double rooms, i. e. 2 students in one room 
(toilet and bathroom shared with the neigh- 
bouring room) 

 › individual accommodation in a  double room, 
i.e. just 1 student in a  room (toilet and bath-
room shared with the neighbouring room)

The following is provided: bed linen, towels, internet 
connection, equipped shared kitchen on the floor, 
washing machine. 

The scholarship of the Czech Ministry of Education 
covers accommodation in double rooms. In case the 
scholarship holders require an individual accommo-
dation, they have to mark that in the application, 
and they have to pay the price for individual room 
via bank transfer to the bank account of LŠSS. 

Board

LŠSS students can take advantage of many cafés 
and restaurants in Olomouc (breakfast, lunch, din-
ner). The scholarship holders will receive meal cou-
pons for lunches and dinners valid in restaurants 
near the university offering a wide range of meals 
(also vegetarian) of Czech and international cuisine.
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Price list

Scholarship holders

The scholarship of the Czech Ministry of Education 
covers:

 › course fee,
 › board (meal coupons), 
 › accommodation in a double room (in case the 

scholarship holders want an individual accom-
modation, they have to mark that in the ap-
plication, and they have to pay the price for 
individual room via bank transfer to the bank 
account of LŠSS – 65 EUR or 1.600 CZK).

Self-payers

The price for the course is indicated in two currencies: 
in euros (EUR) and Czech crowns (CZK).

Two-week course: July 20—August 4, 2019
Compulsory
Administrative fee:
Course fee:

Optional
Accommodation—double room:
Individual accommodation:

Four-week course: July 20—August 18, 2019
Compulsory
Administrative fee:
Course fee:

Optional
Accommodation—double room:
Individual accommodation:

Two-week courses: July 18 – August 2, 2020
 August 1 – August 16, 2020
Compulsory
Administrative fee:
Course fee:

Optional
Accommodation in a double room or a single room.
Accommodation prices for 2020 will be announced 
on our website.

Four-week course: July 18 – August 16, 2020

Compulsory
Administrative fee:
Course fee:

Optional
Accommodation in a double room or a single room.
Accommodation prices for 2020 will be announced 
on our website.

CZK
900

11.000

EUR
35

425

EUR
35

850

CZK
900

22.000
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Price list Payment information and discounts

Payment information

The payment of the course fee and the accommoda-
tion is to be paid via bank transfer no later than 
June 30, 2020. You can make the payment in euros 
(EUR) or Czech crowns (CZK).  

Note! You should make the payment with regard to 
the right account: payments in EUR are to be sent 
to the EUR account, payments in CZK are to be sent 
to the CZK account. All bank transfer fees are to be 
covered by the applicant.

Discounts for self-payers in 2020

This year we offer two types of discounts for our 
self-payers, each for one course type:
 › 30 EUR or 800 CZK per applicant and course 

fee – provided that all due fees are paid by May 
31, 2020,

 › 60 EUR or 1.600 CZK per applicant and course 
fee – this applies for returning students who 
participated in our summer school between 
2006–2019 either as a  scholarship holder or 
a self-payer.

If applicable, you can ask for both the 
discounts at a time!

Conditions

In order to ask for the discount either/both the 
conditions need to be met and the applicant has 
to cover all fees connected with bank transfers (see 
the information about the payment).





Join us to enjoy
the best summer
with Czech language!

18. 7. – 16. 8. 2020  
Olomouc, Česká republika


