
Letní škola 

slovanských studií 
13. 8. – 4. 9. 2023 

 

Letní školu slovanských studií pořádá Ústav bohemistiky Filozofické fakulty 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Jedná se o třítýdenní kurz, který 
se vždy koná na přelomu srpna a září. Kurzy jsou určeny pro zahraniční studenty, 
odborníky (pedagogy, překladatele, tlumočníky) a akademické pracovníky z oblasti 
bohemistiky a slavistiky. Vítáni jsou ale samozřejmě všichni zájemci o český jazyk, 
literaturu, dějiny a kulturu. 
 

Program 
Účastníci se mohou těšit na jazykové lekce, přednášky, exkurze, kulturní akce 
a víkendové výlety. 

 

A Začátečníci absolvují 5 hodin intenzivní výuky českého jazyka denně. 

B Mírně pokročilí absolvují 3 hodiny intenzivní výuky českého jazyka a dvě hodiny 

konverzace denně. 

C Pokročilí absolvují 3 hodiny intenzivní výuky českého jazyka a dvě hodiny 

konverzace, nebo odborných přednášek. 

 

Výběrové přednášky jsou v českém jazyce a pokrývají různorodé oblasti: lingvistika, 
literární historie, česká kulturní historie apod. 

V rámci exkurzí mohou být představena vybraná pracoviště ostatních fakult 
Jihočeské univerzity (např. univerzitní minipivovar), dále místní památky a instituce. 
Studentům nabízíme výlety na zajímavá místa jižních Čech. 
 

Vstupní kritéria 
Letní školy se účastní reciproční stipendisté českého Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy (MŠMT ČR) a samoplátci. Počet míst na Letní škole je omezen 

(cca 80). Část volných míst je určena stipendistům MŠMT ČR na základě 

mezistátních kulturních dohod. O tato stipendia se zahraniční zájemci ucházejí 

u příslušných úřadů (obvykle u ministerstva školství) ve své zemi. Druhá část 

volných míst je určena platícím účastníkům, kteří si náklady na pobyt hradí sami. 

 

  



Ubytování a stravování 
Účastníci LŠSS jsou ubytováni 
na studentských kolejích. Snídaně, 
obědy a večeře jsou podávány 
v menze. Kolej i menza se nacházejí 
v blízkosti Filozofické fakulty, 
v kampusu Jihočeské univerzity. 

Adresa 

KOLEJE A MENZY 
Studentská 15 
370 05 České Budějovice 

 

Platba 
Zájemci pošlou vyplněnou přihlášku a poté obdrží fakturu. Po přijetí platby obdrží 
dopis o přijetí. Dopis o přijetí zároveň slouží jako podklad při žádosti o udělení víza. 
Platbu je možné uhradit v českých korunách nebo v EUR tak, aby v přepočtu 
odpovídala dané částce. 

 

Kontakt 
Adresa 
Mgr. Helena Dvořáková 
Filozofická fakulta – LŠSS 
Branišovská 31a 
370 05 České Budějovice 
Czech Republic 

E-mail 
cpc@ff.jcu.cz 
 
Telefon 
+420 730 161 464 

 
Web 
www.ff.jcu.cz/cz/mezinarodni-spoluprace/letni-skola-slovanskych-studii 
 
 

O univerzitě 
Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích byla založena v roce 
1991. V současné době má osm 
samostatných fakult s více než 10 000 
studenty. 

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity 
byla založena roku 2006. 

 

 

O městě 
České Budějovice – správní, 
hospodářské a kulturní středisko 
Jihočeského kraje – založil v roce 1265 
král Přemysl Otakar II. na soutoku 
řek Vltav a Malše. 
V srdci historického centra se nachází 
náměstí lemované měšťanskými domy 
s klenutými průchody. Dominantou je 
zde Samsonova kašna se sochami 
J. Ditricha.  Dále zde nalezneme 
barokní radnici a Černou věž 
(dosahující výšky 72 metrů).

 


