
 

ÚSTAV BOHEMISTICKÝCH STUDIÍ, FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY 

INTENZIVNÍ KURZ ČESKÉHO JAZYKA  

kurz pro studenty 1. ročníku bakalářského programu oboru 

Bohemistika pro cizince 

Přihláška na termín  

18. 1. 2021 – 29. 1. 2021 

 

Děkujeme za Vaše rozhodnutí přihlásit se do našeho intenzivního kurzu češtiny. Tuto přihlášku prosím 

vyplňte velkým tiskacím písmem a odevzdejte spolu s kopií pasu elektronicky nejpozději do 18. 12. 

2020.   

 

Jméno _________________________________________________  Příjmení _____________________________________________ 

Den, měsíc, rok  narození____________________________  Pohlaví    Ž           M  

Státní příslušnost ____________________________________  Mateřský jazyk ______________________________________ 

Kontaktní adresa  _____________________________________________________________________________________________________ 

E-mail _________________________________________________  Telefon/Mobil v ČR_________________________________ 

 

Školné činí:    2 týdny / 50 vyučovacích hodin  10 000,- Kč 

Ve školném je zahrnuto: poplatek za výuku, učební materiály 

Jedna vyučovací hodina je 45 minut. Detaily najdete na druhé straně této přihlášky.  

Platba (online, bankovním převodem, na pokladně) musí být provedena nejpozději do 11. 1. 2021.  

 

Ihned po nejzazším termínu přihlášení (18. 12. 2020) Vám dáme vědět, zda se kurz otevře.  

V případě zrušení závazné přihlášky ve lhůtě do 10 dnů před zahájením kurzu se vrací školné, bylo-li již zaplaceno, 

v plné výši. 

V případě zrušení závazné přihlášky ve lhůtě kratší než 10 dnů před zahájením kurzu nebo nenastoupení ke studiu 

k datu zahájení programu (zápisu) či zrušení účasti v programu v průběhu kurzu z důvodu vlastní žádosti studenta 

nebo z důvodu vyloučení studenta z kurzu administrátorem se školné nevrací.  

V případě zrušení kurzu ze strany pořadatele (FF UK) se školné vrací v plné výši.  

 

► Svým podpisem potvrzuji, že osobní data jsou správná a pravdivá.   

 

Datum_____________________________    Podpis_______________________________ 



 

     INTENZIVNÍ KURZ ČESKÉHO JAZYKA  

pro studenty 1. ročníku bakalářského programu  
oboru Bohemistika pro cizince 

Termín: 18. 1. – 29. 1. 2021 
 

Chcete si zdokonalit úroveň své komunikační kompetence v češtině? 

Přihlaste se na náš intenzivní kurz! 

 

Čas: denně od 12:00–13:30, 14:00–15:15, 15:30-16:30 

Počet výukových jednotek: 25×45min / týden 

 

Naučíte se: všechny řečové dovednosti, důraz klademe na ústní komunikaci a na poslech 

s porozuměním. 

Výuka probíhá distančně v prostředí ZOOM, anebo v malých skupinách v budovách Filozofické 

fakulty Univerzity Karlovy v centru Prahy, pokud to dovolí epidemiologická situace. Součástí 

kurzu jsou i lekce fonetiky a učební materiály (v ceně kurzu). 

Garantujeme špičkové učitele a individuální přístup! 
Výrazné zlepšení v krátkém čase! 

 

Přihlašovat se můžete do 18. 12. 2020. 

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 5 

Cena kurzu (kurzovné) Termín platby 

10 000 CZK Do 11. 1. 2021 

 

Těšíme se na Vás! 


