Informační dopis pro účastníky
Kurz metodiky výuky češtiny jako cizího jazyka 2017

Vážená paní, vážený pane,
s potěšením Vám sdělujeme, že jste byl/a přijat/a do kurzu metodiky výuky českého jazyka,
který se bude konat v Praze od 28. 8. do 8. 9. 2017 (2 týdny).
Pro účastníky kurzu je bezplatně zajištěna výuka, ubytování, stravování a poskytnutí
nezbytné lékařské péče. Dále je účastníkům kurzu poskytnut finanční příspěvek ve výši
1.000,- Kč a úhrada dopravy z domovské země do ČR a zpět.
Vstupenky na kulturní a společenské akce v rámci odpoledního, večerního a víkendového
programu si účastníci hradí ze svých prostředků.
Výuku zajišťují zkušení školitelé Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy
v Praze. Výuka bude probíhat v dopoledních i odpoledních hodinách. Účastníci kurzu budou
na některé semináře rozděleni do 2 skupin podle zaměření. Obsah výuky, odpolední aktivity,
exkurze, výlety a další doprovodný program budou zajištěny s přihlédnutím k požadavkům
uvedeným v přihláškách. Viz rámcový program kurzu v příloze.
Ubytování je zajištěno v místě konání kurzu, v ubytovacím zařízení Univerzity Karlovy
ve Studijním středisku Praha-Krystal, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6. Ubytováni budete
v dvoulůžkových pokojích s vlastním WC a sprchou.
Stravování:
- snídaně v hodnotě 80 KČ (pečivo, máslo, sýr, šunka, marmeláda, čaj, káva) je zajištěna
v ubytovacím zařízení,
- každý účastník obdrží dále 2 stravenky na den v celkové hodnotě 140,- Kč. Stravenky lze
použít v mnoha obchodech s potravinami a ve většině restaurací.
Zdravotní péče:
1) Osoby spadající pod osobní rozsah nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, v platném znění, osoby, na které
se aplikuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010, a osoby spadající
pod režim jiných relevantních evropských právních předpisů. Zdravotní péče těmto osobám
bude poskytnuta v souladu s platnými evropskými právními předpisy, a to ve stanoveném
rozsahu.
2) Osoby nespadající pod bod 1) mají nárok na poskytnutí nezbytné zdravotní péče, přičemž
úhrada nákladů je zajištěna v souladu s ustanovením § 180 i odst. 2, resp. § 180 j odst. 4
zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nezbytnou zdravotní péčí se rozumí
poskytnutí zdravotní péče v souvislosti s akutním onemocněním či úrazem. Účastník kurzu se
u poskytovatele zdravotních služeb prokáže Potvrzením o přijetí do kurzu, přičemž náklady
za poskytnutou zdravotní péči uhradí poskytovateli odbor dohledu nad zdravotním
pojištěním Ministerstva zdravotnictví.
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Úhrada dopravy z domovské země do ČR a zpět bude poskytnuta do konce konání kurzu na
základě předložených jízdních dokladů za použití přiměřeného dopravního prostředku
v souladu se zásadami hospodárnosti, tj. vlak 2. vozové třídy, autobus, letenky v ekonomické
třídě, zlevněné letenky typu APEX, PEX, GTS, využití studentských slev v rámci mezinárodní
studentské karty ISIC apod.; uhrazeny budou také letištní a jiné poplatky, nejsou-li součástí
letenky. Použije-li účastník dopravní prostředek vyšší kvality, hradí rozdíl v ceně ze svých
prostředků. Dopravné si každý účastník vyzvedne na pobočce příslušné banky, podrobné
informace budou poskytnuty na začátku kurzu. Máte-li korunový účet, může vám být částka
proplacena převodem.
Pro to, aby mohla být doprava proplacena, musí být přílet/příjezd za účelem účasti v kurzu
realizován nejdříve 2 týdny před konáním kurzu, odlet/odjezd musí být realizován nejpozději
do 2 týdnů po skončení kurzu.
Upozorňujeme, že dopravu osobním automobilem nelze účastníkům proplatit.
Žijete-li v zemi, která má s Českou republikou vízovou povinnost, po získání Potvrzení o přijetí
do kurzu zažádejte okamžitě o udělení českého víza na příslušném zastupitelském úřadu ČR,
protože termíny udělování víz jsou poměrně dlouhé.
Po příjezdu do ČR se dopravte do ubytovacího zařízení a ubytujte se. Ubytování je pro Vás
rezervováno od neděle 27. 8. 2017 do soboty 9. 9. 2017.
Adresa ubytování: Studijní středisko Praha-Krystal, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6
S detailním programem budete seznámeni během prvního bloku kurzu v pondělí 28. 8. 2017
(9.00 – 10.30). Učebna bude pro vás označena. Na toto setkání s sebou, prosím, přineste
kopii cestovního dokladu a jízdenky / letenky s informací o ceně. Vyplácení cestovného je
administrativně komplikovaný proces, je třeba začít co nejdříve.
Žádáme Vás, abyste obratem potvrdil/a svou účast na adresu:
PaedDr. Olga Vlachová
Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 850 706
Email: vlachova@dzs.cz
Web: www.dzs.cz

Dotazy týkající se výuky i základní dotazy k ubytování a stravování Vám ráda zodpoví
dr. Barbora Štindlová: barbora.stindlova@ujop.cuni.cz, příp. na adrese:
Univerzita Karlova v Praze
Ústav jazykové a odborné přípravy
Vratislavova 29/10
128 00 Praha 2
tel: + 420 725 684 418
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fax: + 420 224 990 440
Dovolte, abychom Vám popřáli šťastnou cestu a úspěšný pobyt v České republice.
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Rámcový program kurzu a dopravní spojení do ubytovacího zařízení:
1. RÁMCOVÝ PROGRAM KURZU METODIKY VÝUKY ČEŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA 2014

9. 00 – 10. 30
PO
oficiální
28. 8. 17
zahájení kurzu
8.00 – 9.00
doklady,
kapesné +
stravenky
9.00 – 10.30
ÚT
výuka
29. 8. 17
8.00 – 9.00
doklady
9.00 – 10.30
ST
výuka
30. 8. 17
9.00 – 10.30
ČT
výuka
31. 9. 17
9.00 – 10.30
PÁ
výuka
1. 9. 17
SO
2. 9. 17
NE
3. 9. 17
PO
4. 9. 17
ÚT
5. 9. 17
ST
6. 9. 17
ČT
7. 9. 17

PÁ
8. 9. 17

10. 30 – 12.15
výuka

13.30 – 14.45
přivítání v Karolinu

10.45 – 12. 15
výuka

13.15 – 14.45
výuka

10.45 – 12. 15
výuka

13.15 – 14.45
výuka

10.45 – 12. 15
výuka
10.45 – 12. 15
výuka

13.15 – 14.45
návštěva
senátu
13.15 – 14.45
výuka

15.00 – 16.00
návštěva
senátu
15.00 – 16.30
výuka

9.00 – 10.30
výuka

10.45 – 12. 15
výuka

13.15 – 14.45
výuka

15.00 – 16.30
výuka

9.00 – 10.30
výuka

10.45 – 12. 15
výuka

13.15 – 14.45
výuka

15.00 – 16.30
výuka

9.00 – 10.30
výuka

10.45 – 12. 15
výuka

13.15 – 14.45
výuka

9.00 – 10.30
návštěva školy
/ náslechy
v hodinách
výuky ČJC
9.00 – 10.30
výuka

10.45 – 12. 15
návštěva školy /
náslechy
v hodinách výuky
ČJC
10.45 – 12. 15
výuka

13.15 – 14.45
debata s učiteli/
rozbor viděných
hodin

15.00 – 16.30
výuka

16.45 – 19.15
procházka
s průvodkyní

divadlo

volno
volno

13.15 – 14.45
výuka
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16.45 – 19.15
procházka
s průvodkyní
19.00

15.00 …
evaluace,
certifikáty,
rozloučení

2. VYBRANÁ DOPRAVNÍ SPOJENÍ DO MÍSTA UBYTOVÁNÍ:
1. Letiště Praha Ruzyně – studijní středisko Praha-Krystal
1. autobus 119: Letiště-Terminál 2  Nádraží Veleslavín (cca 15 min)
2. autobus Airport Express (AE): Letiště  Dejvická (a dále na Hlavní nádraží)
 od 5.30 do 21.00 hodin v intervalu po 30 min.
 cena za 1 jízdu a jedno zavazadlo je 60,- Kč
2. Praha hlavní nádraží – studijní středisko Praha-Krystal
metro C (vchod směr Háje): Hlavní nádraží  Muzeum (1 stanice, cca 1 min)
metro A: Muzeum  Nádraží Veleslavín (7 stanic, cca 13 min)
dále pěšky nebo tram 20, 26: Nádraží Veleslavín  Nad Džbánem (1 zastávka, cca 1 min)
3. Autobusové nádraží Praha Florenc – studijní středisko Praha-Krystal
a) metro C: Florenc  Muzeum (2 stanice, cca 3 min)
metro A: Muzeum  Nádraží Veleslavín (7 stanic, cca 13 min)
dále pěšky nebo tram 20, 26: Nádraží Veleslavín  Nad Džbánem (1 zastávka, cca 1
min)
b) metro B: Florenc  Můstek (2 stanice, cca 3 min)
metro A: Můstek  Nádraží Veleslavín (6 stanic, cca 11 min)
dále pěšky nebo tram 20, 26: Nádraží Veleslavín  Nad Džbánem (1 zastávka, cca 1
min)
4. Z jiných míst Prahy
Metrem na stanici Nádraží Veleslavín a potom pěšky nebo tramvají č. 20, 26.
5. TAXI
Pokud byste chtěli využít dopravu taxislužbou, využívejte jen zavedené firmy.
Doporučujeme však cestovat městskou hromadnou dopravu (MHD), ceny taxi za jízdu po
Praze jsou mnohdy neúměrně vysoké!
6. Automobil
V případě, že plánujete příjezd osobním automobilem (ačkoli tento způsob dopravy se
neproplácí), snadný příjezd k místu ubytování je ze západního okraje Prahy (Evropská
třída). Před hotelem je možnost bezplatného parkování.
Poznámky:

1. Základní jízdné v pražské dopravě stojí 32 KČ (s jedním lístkem je možno
libovolněkrát přestoupit, platí v metru, tramvajích i autobusech), tento lístek
je časově omezen na 90 minut.
Krátkodobé jízdné stojí 24 KČ a je omezeno na 30 minut.
2. Doporučujeme Vám zakoupit na dobu trvání kurzu krátkodobé časové
jízdenky MHD (cena jízdenky na 3 dny je 310 KČ, měsíční kupon stojí 550 KČ).
3. Poslední metro jede ze stanice Muzeum v 0.16. Účastníci, kteří přijedou v
noci, mohou použít z centra Prahy tramvaj č. 51, směr Divoká Šárka, výstup
na zastávce Nad Džbánem. V noci z letiště autobusem č. 510 na zastávku
Divoká Šárka, pak tramvají č. 51 do zastávky Nad Džbánem.
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3. KONTAKTY
Ubytování
Jiřina Pistulková
(konkrétní dotazy na ubytování, např.
vybavení pokojů apod.)

ubytovani.krystal@ujop.cuni.cz
+ 420 235 362 343

Středisko ÚJOP Krystal

Univerzita Karlova v Praze
Ústav jazykové a odborné přípravy
Studijní středisko Praha-Krystal
José Martího 407/2
162 00 Praha 6
http://goo.gl/maps/0Qaoc

Doprava
Dopravní podnik Praha (vyhledávání spojení)
Mikrobusová doprava z letiště
Taxislužba

www.dpp.cz
např. www.minibusprague.cz
např. www.aaataxi.cz

Dům zahraniční spolupráce (DZS)
PaedDr. Olga Vlachová

vlachova@dzs.cz
+ 420 221 850 706
Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1
www.dzs.cz

Kurz / výuka / ubytování
Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D.

barbora.stindlova@ujop.cuni.cz
+ 420 725 684 418

Mgr. Petra Jirásková

petra.jiraskova@ujop.cuni.cz
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