
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. Na letní škole jsou ale 
samozřejmě vítáni všichni zájemci o český jazyk, literaturu, dějiny a kulturu. 

Program zahrnuje jazykové lekce, přednášky, exkurze, kulturní akce 
a víkendové výlety. 

Účastníci LŠSS jsou ubytováni na studentských kolejích. Snídaně, obědy 
a večeře jsou podávány v univerzitní menze koleje. Kolej i menza se 
nacházejí v blízkosti Filozofické fakulty, v kampusu JU.

Adresa: 
KOLEJE A MENZY, Studentská 15,
370 05 České Budějovice – Čtyři Dvory 

Telefonní čísla: 
+420 389 034 401 (kontaktní osoba) 
+420 389 034 400 (recepce)

České Budějovice, správní, hospodářské a kulturní středisko Jihočeského 
kraje, v současnosti s přibližně 100 000 obyvateli, založil v roce 1265 král 
Přemysl Otakar II. na soutoku řek Vltava a Malše.

V srdci historického centra je náměstí lemované starými měšťanskými domy, 
každý s klenutým průchodem; nejvýraznější je barokní radnice. Ve středu 
náměstí je Samsonova kašna se sochami J. Ditricha. Mezi další významné 
znaky patří 72 metrů vysoká Černá věž, donedávna nejvyšší stavba ve městě, 
která formálně sloužila jako strážní věž a zvonkohra. Nejstarší stavbou 
v Českých Budějovicích je dominikánský klášter s kaplí Obětování Panny 
Marie na Piaristickém náměstí. Celé historické jádro obklopují zbytky 
středověkého opevnění.

Za zmínku také stojí zachované památky, například česká část bývalé koňské 
železnice z Českých Budějovic do Lince, kde se nachází malé muzeum. Město 
je místem mnoha velkých společností. Nejznámější z nich jsou pivovary 
Budweiser Budvar a Samson, strojírenská firma Bosch, potravinářská firma 
Madeta či Koh-i-noor Hardtmuth.

V roce 1991 byla založena Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, která 
má v současné době osm samostatných fakult s více než 10 000 studenty. 
Z hlediska cestovního ruchu mohou České Budějovice díky své výhodné 
poloze sloužit jako dobrá základna pro cestování po celém jihočeském 
regionu. V bezprostředním okolí se nacházejí významné památky UNESCO: 
město Český Krumlov a vesnice Holašovice. Dalším architektonickým 
skvostem je zámek v Hluboké nad Vltavou.

Výběrové přednášky jsou v čekém jazyce a pokryvají různorodé oblasti 
(např. lingvistika, literární historie a česká kulturní historie či etnografie).
V rámci exkurzí mohou být představena vybraná pracoviště ostatních fakult 
Jihočeské univerzity – např. univerzitní minipivovar, případně návštěva 
budějovického pivovaru Budvar či exkurze do archivu. Studentům nabízíme 
výlety na zajímavá místa jižních Čech.

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.

Zájemci o Letní školu 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. V případě potřeby je vystaveno potvrzení 
o přijetí, které slouží jako podklad při žádosti o udělení víza.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta,
LŠSS – Letní škola slovanských studií,
Mgr. Barbora Poslušná, e-mail: bposlusna@ff.jcu.cz, Branišovská 31a, 
CZ-370 05 České Budějovice,
Telefon: +420 387 774 801 / M: +420 735 700 558
Web: www.ff.jcu.cz/zahranicni-vztahy/summer-school-of-slavonic-studies-1

Začátečníci absolvují 5 hodin intenzivní výuky jazyka denně (tři hodiny 
dopoledne, dvě hodiny odpoledne), lekce jsou vedeny buď v angličtině, 
nebo v němčině. 

Mírně pokročilí studenti absolvují 3 hodiny intenzivní výuky jazyka 
v dopoledních hodinách a dvouhodinový seminář dle vlastního výběru 
(čtení, koverzace, gramatika) v odpoledních hodinách. 

Pokročilí studenti absolvují 5 hodin konverzace a semináře zaměřené 
na fonetiku a gramatiku. 
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