17. 7. – 15. 8. 2021

Olomouc, Česká republika

Letní škola slovanských studií Univerzity Palackého
35. ročník: 17. července – 15. srpna
Letní škola slovanských studií Filozofické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci (LŠSS FF UP) nabízí zahraničním zájemcům intenzivní kurzy českého
jazyka, které jsou určeny vysokoškolským učitelům,
lektorům, studentům českého jazyka a literatury,
obecněji zaměřeným slavistům, překladatelům, novinářům, obchodníkům, ale i všem ostatním zájemcům
o český jazyk, literaturu a kulturu. Součástí programu
jsou kurzy všech jazykových úrovní, od úplných začátečníků (A0) až po pokročilé studenty (C1). Nedílnou
součástí jsou další jazykové aktivity a bohatý doprovodný program.
V případě zájmu nabízíme také kurzy jiných slovanských 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.

www.lsss.upol.cz

Termíny
Zaslání přihlášek a plateb :
›› samoplátci do 30. června 2021
›› stipendisté MŠMT ČR viz podmínky
MŠMT ČR a velvyslanectví ČR v zahraničí
Ubytování na koleji UP : od 17. července 2021
Registrace : 17.–18. července 2021
Odjezd : 15. srpna 2021

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
Mgr. Tereza Koudelíková – tajemnice LŠSS
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Samoplátci
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. 2021).
Organizační štáb Vám nejpozději do 5 pracovních
dní přihlášku potvrdí na Váš e-mail.
Spolu s potvrzením přihlášky Vám zašleme informace 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: 17. 7. – 15. 8. 2021
›› dvoutýdenní kurz: 17. 7. – 1. 8. 2021
›› !novinka! dvoutýdenní kurz: 31. 7. – 15. 8. 2021
Upozorňujeme, že studenti budou zařazeni do
již probíhajících kurzů, z tohoto důvodu tento
termín nedoporučujeme pro úplné začátečníky!
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Stipendisté
Chcete se zúčastnit Letní školy
slovanských studií FF UP jako
stipendista?

Úspěšní kandidáti budou na jaře (duben 2021)
o získání stipendia informováni e-mailem.
Stipendistům nabízíme pouze jeden typ kurzu:
›› čtyřtýdenní kurz: 17. 7. – 15. 8. 2021

Kontaktujte zastupitelský úřad ve své zemi (velvyslanectví či konzulát České republiky) a informujte
se o možnostech získat stipendium Ministerstva
školství a tělovýchovy České republiky.
Všechny informace o podmínkách a termínech podání přihlášek Vám poskytne příslušný zastupitelský úřad České republiky v zahraničí.
O stipendium na LŠSS FF UP se mohou v roce 2021
hlásit plnoletí zájemci z těchto zemí: Belgie, Bosna
a Hercegovina, Bulharsko, Čína, Dánsko, Egypt,
Finsko, Francie, Itálie, Japonsko, Maďarsko, Malta,
Norsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Německo, Španělsko, Tchaj-wan, Ukrajina,
Velká Británie, Vietnam.
Do přihlášky je třeba uvést, že preferujete LŠSS
FF UP v Olomouci, jinak by Vám mohla být přidělena jiná letní škola.
Letní škola slovanských studií FF UP v Olomouci
není poskytovatelem stipendia a o poskytnutí stipendia nerozhoduje.
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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,

››
››
››
››
››

››
››
››
››
››
››
››
››
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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).

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 propojená s parkánovými zahradami, uzamykatelné
skříňky, moderní bistro a nápojové automaty, univerzitní knihovna v těsné blízkosti.

Ubytování

individuální ubytování, je nutné, abyste tuto informaci v přihlášce uvedli a za individuální pokoj doplatili, 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 kanceláři LŠSS poukázky na obědy a večeře, které platí
ve vybraných olomouckých restauracích v blízkosti
univerzity, v centru města. Restaurace nabízejí českou i mezinárodní kuchyni.

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 internet, vybavená kuchyňka na patře, pračka.
Stipendistům MŠMT ČR je hrazeno ubytování
ve dvoulůžkových pokojích (pokud budete chtít
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Ceník
Stipendisté
V rámci stipendia MŠMT ČR je studentům hrazeno:
›› kurzovné,
›› stravování (ve formě stravenek),
›› ubytování ve sdíleném dvoulůžkovém pokoji (pokud budete chtít individuální ubytování, je nutné, abyste tuto informaci v přihlášce 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).

Dvoutýdenní kurzy: 17. 7. – 1. 8. 2021 / 31. 7. – 15. 8. 2021
Obligatorní

Administrativní poplatek:
Kurzovné:

EUR
35
425

CZK
900
11 000

Fakultativní

Čtyřtýdenní kurz: 17. 7. – 15. 8. 2021
Obligatorní

Administrativní poplatek:
Kurzovné:

EUR
35
850

CZK
900
22 000

Fakultativní		

Ubytování:		
Ubytování:

Sdílený dvoulůžkový pokoj:
Individuální ubytování:
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135
165

3 400
4 200

Sdílený dvoulůžkový pokoj:
Individuální ubytování:

270
330

6 800
8 400

Platební údaje a slevy
Platební údaje

Podmínky

Cenu kurzovného a ubytování plaťte prosím bankovním převodem na účet, nejpozději do 30. června
2021.

Pro nárokování slevy je nutné splnit jednak podmínku uvedenou u daného typu slevy, jednak aby
student zaplatil všechny bankovní poplatky spojené
s transakcí (viz výše informace o platbě), jinak nelze slevy udělit.

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 35. ročníku
Slevy platí pro oba typy kurzů:
›› 30 EUR nebo 800 CZK na osobu (z kurzovného) – při zaplacení všech poplatků spojených
s účastí na kurzu do 31. května 2021,
›› 60 EUR nebo 1 600 CZK na osobu (z kurzovného) – pro naše bývalé studenty, kteří se zúčastnili kurzů LŠSS FF UP v letech 2006–2020
(ať už jako samoplátci, nebo stipendisté MŠMT).

Pozor: Oba typy slev lze sčítat!
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Join us to enjoy
the best summer
with Czech language!

