
LLeettnníí šškkoollaa sslloovvaannsskkýýcchh ssttuuddiiíí
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 

nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha l

Česká republika
fax a tel.+420 221619262

e-mail : lsss.praha@ff.cuni.cz
internet:  http://lsss.ff.cuni.cz nebo http://ubs.ff.cuni.cz

Přihláška LŠSS

DDěěkkuujjeemmee zzaa VVaaššee rroozzhhooddnnuuttíí ppřřiihhlláássiitt ssee nnaa LLeettnníí šškkoolluu sslloovvaannsskkýýcchh ssttuuddiiíí.. TTeennttoo vvyyppllnněěnnýý ffoorrmmuulláářř nnáámm

ssaammooppllááttccii zzaaššlloouu ssppoolluu ss ppoottvvrrzzeenníímm oo vvkkllaadduu nneevvrraattnnééhhoo rreeggiissttrraaččnnííhhoo ppooppllaattkkuu 33 000000 KKčč ((nneebboo eekkvviivvaalleenntt))..

PPřřííjjmmeenníí ______________________________________________________________________________

KKřřeessttnníí jjmméénnoo__________________________________________________________________________

RRooddnnýý jjaazzyykk_______________________________SSttááttnníí ppřříísslluuššnnoosstt ____________________________

KKoonnttaakkttnníí aaddrreessaa________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E-mail_________________________________________________________________________________

FFaaxx__________________________TTeell.__________________________Mobil _______________________

ZZaamměěssttnnáánníí___________________ČČíísslloo ppaassuu____________________Pohlaví_______________________

DDeenn,, mměěssíícc,, rrookk

nnaarroozzeenníí_________________________Kuřák_____________________VVeeggeettaarriiáánn__________________

Češtinu jsem studoval(a) (kde a jak dlouho)___________________________________________________________________

Forma účasti: ►   samoplátce  interní (včetně ubytování a stravování – 37 500 Kč nebo ekvivalent)* 

                           ►  samoplátce  externí (bez ubytování a stravování – 19 500 Kč nebo ekvivalent)*

►   stipendista (Ministerstva školství,  mládeže  a tělovýchovy  ČR (MŠMT ČR) nebo  
                                                 rektorátu Univerzity Karlovy a partnerských univerzit. )*

*   škrtněte, co se nehodí

Chci se zúčastnit:

A. praktického jazykového kurzu        B. výběrového semináře

� I.     ZAČÁTEČNÍCI --- ---

�  II.  MÍRNĚ POKROČILÍ --- ---

�  III. STŘEDNĚ POKROČILÍ -  interpretace autentických textů  (čtení a    
    konverzace)
-  konverzace  pro středně pokročilé

- české historie a kultury (přednášeno 
   v angličtině nebo němčině)

�  IV. POKROČILÍ - česká literatura
-konverzace pro pokročilé 
-české reálie

-  české jazykovědy a literární vědy  
    (přednášeno v  češtině) 
-  české kultury a historie (přednášeno
     v  češtině) 
-  české historie a kultury (přednášeno    
    v angličtině nebo němčině)

Prohlašuji, že se v případě přijetí na LŠSS budu řídit podmínkami uvedenými v prospektu. 

Datum....................................................... Podpis.......................................................

C. cyklu přednášek z



► Doporučujeme, abyste na celou dobu pobytu v České republice uzavřel(a) ve 

     své zemi zdravotní pojištění na úhradu léčebných výloh.

► Na zastupitelském úřadu ve Vaší zemi se informujte o případné vízové 

    povinnosti a podmínkách pro překročení hranic, které se pro jednotlivé státy liší   

    a je nutné žádost podat v dostatečném předstihu.

► Pokud se kurzu nebudete moci zúčastnit, prosíme, okamžitě nám to nahlaste. 




