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Prosíme o vyjádření, zda hodláte zprávu poskytnout k uveřejnění a zda ji hodláte zveřejnit 
anonymně či nikoli. Zveřejnění jména a kontaktu může pomoci dalším uchazečům 
a uchazečkám o stipendijní pobyt v zahraničí. 
 

Souhlasím s uveřejněním této zprávy nebo její části na internetových 
stránkách DZS × ano   ne 

Souhlasím s uvedením jména u mé zprávy  × ano   ne 

Souhlasím s uvedením e-mailové adresy u mé zprávy × ano   ne 
Souhlasím s tím, aby zpráva byla uchována  
pro potřeby MŠMT a AIA DZS po dobu pěti let od jejího odevzdání.  × ano   ne 

 
 Letní škola v Severní Makedonii  

Pobyt na letní škole trval tři týdny (přesně tedy jen 20 dní) a učební prostory se nacházely asi 6 
kilometrů od Ochridu ve vesnici Dolno Konjsko. Celkový počet účastníků byl mezi 70–80, výuka byla 
rozdělena do skupin (většinou podle znalosti jazyka, A1 a A2 - tedy začátečníci – byly nejpočetnější 
skupiny, následovala B1 a B2 a poté skupina C a skupina pro překladatele). 
V Kongresovém centru, ve kterém jsme bydleli, se nacházely i učebny, nicméně část výuky probíhala 
venku, neboť nám vyšlo krásné počasí. Jazyková výuka samotná probíhala každý den od 9 do 12 
hodin (povinná pro všechny), poté následovaly zvané přednášky (12.15–13.00 odborné přednášky, po 
obědě 15.00–16.30 možnost výběru mezi literárními a lingvistickými přednáškami, povinné pro 
všechny ze skupin B1 a výše). Témata odborných lingvistických přednášek byla spíše synchronní, 
představovaly se např. problémy současné makedonské jazykovědy. V rámci programu bylo zařízeno 
i několik výletů – jeden byl větší (celodenní) do kláštera sv. Nauma, zbylé byly večerní výlety do 
okolních vesnic (např. Noc básníků ve Velestovu), jednalo se o dva večery. Ani jeden z výletů nebyl 
povinný. 
Kromě jednoho výše zmíněného výletu výuka probíhala každý den (včetně víkendů). V neděli byla 
výuka kratší (jen hodinu a půl), nicméně byly i odborné přednášky. Volného času tudíž nebylo příliš. 
 

 Před odjezdem 
Před odjezdem bylo třeba zařídit jen pojištění, víza nejsou třeba. Nyní se dají od WizzAir sehnat 
relativně levné letenky (mimo sezónu jsou levnější), nicméně létají pouze v určité dny v týdnu, proto 
jsem musela přiletět o den dříve a zaplatit si ubytování v hostelu. WizzAir létá trasy Vídeň–Ochrid 
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a Bratislava–Skopje. První varianta má tu nevýhodu, že lety jsou příliš brzo ráno (kolem šesté ráno), 
tudíž musíte nocovat na letišti. Druhá varianta má tu nevýhodu, že zase přiletíte příliš pozdě (někdy 
kolem půlnoci), takže se pak z letiště musíte dostat a sehnat si ubytování s non stop recepcí. Ze 
Skopje se pak dá velice jednoduše dostat autobusem do Ochridu. Cesta trvá přibližně tři a půl hodiny 
(až čtyři) a stojí 490 MKD (zhruba 200 CZK). V Makedonii, stejně jako v Bulharsku, funguje více 
soukromých dopravců. Za sebe bych Vám doporučila jezdit s Galebem, jejich řidiči umí občas 
i anglicky a nemají problém vám poradit, kdy vystoupit. Někteří kurzisti přijeli také autobusem. Je to 
levnější a ekologičtější než letadlo, komu tedy nevadí 20+ hodin sedět na jednom místě, může použít 
i toto řešení. Existují dvě varianty – buď se dá jet z ČR do Sofie a pak ze Sofie do Skopje. Druhá 
varianta byla jet z ČR do Bělehradu a z něj pak do Skopje (přesné časy např. viz rozpisy Flixbusu).  
Důležité však je, že z ochridského letiště do města nejede žádná pravidelná autobusová linka. Co se 
týče taxíků, doporučuju Bel Mercedes, nedoporučuju neoznačená auta, většinou Vám dají vyšší cenu 
a sami neví, kam jedou (vlastní zkušenost). 
 

 Ubytování, stravování, doprava 
Ubytováni jsme byli, jak jsem zmínila výše, v Kongresovém centru Univerzity svatých Cyrila 
a Metoděje ve Skopje. Personál byl milý, rád vtipkoval; čistota a velikost pokojů byla průměrná 
(v některých případech podprůměrná – plesnivějící koupelny, invaze mravenců atd.), nicméně 
v každém pokoji byla klimatizace. Ubytování nám bylo poskytnuto makedonskou stranou, přijeli jsme 
a bez dlouhých popotahování jsme dostali klíč. Nejčastěji jsme byli v pokoji po dvou, některé pokoje 
byly však i po třech (avšak se 4 postelemi, tzn. více místa). V pokoji byl pouze jeden stůl a jedna židle, 
polovinu stolu zabírala obří CRT televize, která ale byla funkční jen v některých pokojích. Naštěstí 
jsme si však mohli mimo přednášky sednout i do učebních prostor a použít stoly v nich. 
Strava byla zajišťována v místní restauraci. Snídaně byla formou švédských stolů, oběd i večeře pak 
byly teplé. U oběda si většinou člověk mohl vybrat ze dvou jídel. Na dietní omezení se bral zřetel, ale 
tato jídla nebyla vyvážená (u vegetariánských jídel se často stávalo, že nám dávali pouze přílohy 
k masovým jídlům, tedy k bramborům byla rýže a podobně). 
 

 Finance  
Stipendium nám bylo poskytnuto z makedonské strany, zahrnovalo zaplacení ubytování, stravného 
a kurzovného. Nenastaly tedy potíže s převáděním peněz, neboť byl kurz zaplacen za nás. Peníze byly 
potřeba jen k vlastním volnočasovým aktivitám, případně ke koupi něčeho v místním obchodě (který 
byl naproti ubytování), k platbě dopravy do Ochridu atd. V obchodě brali karty, ve vedlejším hotelu 
Metropol údajně byl i bankomat. Pokud si nechcete měnit peníze a raději hned po příletu vybíráte 
z bankomatu, na letišti v Ochridu jsou dva, jeden u příletů (ten nefungoval) a jeden u odletů (o tom 
jsem se dozvěděla pozdě). Pokud se vám nepovede vybrat, mějte s sebou nějaká EUR, můžete 
zaplatit i jimi. V některých obchodech ve městě šlo platit i BGN. 
 

 Volný čas 
Volného času příliš nebylo. V době, kdy jsme v Ochridu byli, převládala velká horka, tak jsme se 
většinou koupali v jezeře a dělali domácí úkoly na břehu. Internet v Kongresovém centru byl velmi 
špatný, doporučila bych každému podívat se na aktuální nabídky a koupit si předplacenou kartu 
s mobilním internetem (mě stálo 10 GB na 2 týdny asi 300 MKD, což je zhruba 130 CZK, poté 2 GB na 
týden za 99 MKD, což je asi 43 CZK – karta byla od operátora VIP, nyní A1). Severní Makedonie zatím 
není členem EU, proto to byla levnější varianta než řešit roaming. Volat např. rodině do ČR přes 
WhatsApp a Messenger pak šlo z většiny míst, které jsem navštívila. 
 

 S jakými problémy jste se setkal/a při přípravě cesty a během zahraničního studia 
Je potřeba si spoustu věcí zařídit dopředu (na Masarykově univerzitě je třeba Learning Agreement se 
spoustou podpisů, pak si ho musíte vzít s sebou a nechat ho podepsat na letní škole vedením, 
v Ochridu ale neměli ani razítko univerzity apod.), ale to má asi každá univerzita jinak. 



Jediný výrazný problém, který jsem zaznamenala, byla neochota organizátorů komunikovat anglicky 
v e-mailové komunikaci. Veškeré organizační e-maily byly makedonsky. Je pak těžké se dorozumět, 
zvláště pokud si potřebujete domluvit nějakou závažnější věc (pozdější příjezd, dietní omezení apod.). 
Ne každý, kdo na letní školu přijíždí, má již znalost jazyka na takové úrovni, aby byl schopen rovnou 
komunikovat makedonsky. 
 

 Další komentáře a doporučení 
Doporučovala bych projít si celý Ochrid, obětovat třeba jednu odbornou přednášku a jet do města. 
Není velké, většina pamětihodností se dá projít za den. Zkoušejte mluvit s lidmi makedonsky, i když 
jste jen začátečníci. Často vás opraví, navíc zjistíte, jak makedonština zní opravdu, na to nikoho ve 
výuce nepřipraví :-) 
 

 Celkové hodnocení  
 
Letní škola v Severní Makedonii mi přinesla výrazné zlepšení znalosti makedonštiny a ostatních 
slovanských jazyků, měli jsme skvělého učitele; organizace semináře byla zdařilá, až na některé 
prostoje a jiné uspěchanosti; věřím ale, že v dalších letech se toto zlepší (letní škola se teď 
organizačně měnila – v časové dotaci, v místě, programem apod.). 
 

 Odkaz na fotogalerii  
Užijete si spoustu kýčovitých západů slunce a hezké krajiny 

:  



 
 


