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Text zprávy:

Zahraniční pobyt
Letní škola se konala v roce 2017 ve Velkém Tărnovu (dále VT), ve kterém jsme byli dva a půl týdne,
na poslední 4 dny se jelo k moři, celkem jsme tedy na letní škole byli tři týdny. V Bulharsku existují
dvě letní školy, které jsou podporovány mezivládními dohodami, a to sofijská a velikotarnovská. Letos
obě dvě školy vyšly na stejný termín. V sofijské probíhá výuka volněji a celé dva týdny, ve VT je
stejný počet hodin, ale vzhledem k výletu k moři je výuka nahuštěnější. Kromě výuky jazyka je zde
bohatý program na speciální semináře (každý týden si člověk může vybrat ze 4 témat, jedno bývá
v angličtině pro mluvčí, kteří jsou na nižší úrovni). Speciální semináře studenti navštěvovat nemusí,
mohou místo nich chodit na lexikální a gramatická cvičení ve své skupině.

Do skupin jsou studenti rozděleni pomocí testu, během prvních dvou dní se můžou přeřadit do jiné
skupiny, protože test neprověřuje všechno. Skupiny jsou od A0 (neznají cyrilici a neumí žádný
slovanský jazyk) po C2. Skupiny se liší pak podle reálné znalosti, pokud není nikdo s C2, otevřou se
dvě skupiny C1 a podobně.
Tuto letní školu jsem navštívila podruhé a letos jsem se nezaměřovala na žádné speciální semináře,
pouze na znalost jazyka. Ve výuce se používaly učebnice, které nám byly poskytnuty univerzitou.

Před odjezdem
Je nutno sjednat si cestovní pojištění, zajistit si dopravu, formality na jednotlivých VŠ se liší. Pro
MUNI jsem je popisovala v předchozích zprávách z pobytu v minulých letech.

Ubytování, stravování, doprava
Všichni studenti bydlí na kolejích, které jsou v rámci stipendia zajištěné. Stravování probíhá
v kantýně, je možnost i vegetariánského jídla. Koleje jsou hezké, ubytování po dvou s koupelnou.
K dispozici je i prádelna (za nějaký peníz). Jídlo je i vegetariánské, masové porce jsou obrovské,
vegetariánské malé, jídlo je často vlažné. Tarator by doporučilo 11 z 10 návštěvníků kurzu., zkuste jej!

Finance (způsob výplaty stipendia, dostatečnost finančních prostředků, potřeba finanční zálohy ze
soukromých zdrojů, nepředvídané náklady)
Stipendium je přiděleno, student se musí jen dopravit na místo (a pak si může zkusit nechat proplatit
náklady). V rámci stipendia je pokryto ubytování a jídlo, výlety, výuka a učebnice, tak i pobyt a jídlo u
moře. Kolik student utratí bokem za dárky, výlety mimo letní školu a podobně už je jen na něm. Cesta
s MHD vyjde na 70 stotinek, ale do města se dá chodit i pěšky (krásná procházka na zhruba
půlhodinu)

Volný čas
Volného času moc nebylo, výlety zajišťovali organizátoři. Měli jsme jednu volnou sobotu, jinak je
večer vždy nějaký (nepovinný) program. Přístup k internetu byl v knihovně, wifi pak byla k dispozici
na chodbě kolejí a v některých místech na univerzitě.
Oceňuji, že v programu byly výlety, které jsme neměly dva roky před tím, tzn. program se aktualizuje
a přizpůsobuje jednotlivým ročníkům (letos jsme byli např. na autentické národní svatbě v krojích
apod.).

Celkové hodnocení
Letní škola byla výborná, velmi oceňuji rozdělení na skupiny a následné přesuny, člověk může být ve
skupině, která mu nejvíce vyhovuje. Výuka byla přehledná a přínosná, měli jsme sice hodně domácích
úkolů, ale aspoň si člověk upevnil látku. Test na konci kurzu byl zpracován jasně a přehledně. Mohla
jsem se dostat ke knihám, ke kterým se v České republice nedostanu, což je nesmírné plus.
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