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AKTUÁLNÍ PROBLÉMY VÝUKY RUSKÉHO JAZYKA 
(23. CELOSTÁTNÍ RUSISTICKÝ SEMINÁŘ) 

 
Informace o vzdělávací akci 

 

Akreditace semináře 
Vzdělávací akce je akreditována v systému DVPP pod číslem jednacím 982/2015-1-179. 
 
Seminář splňuje podmínky stanovené MŠMT – je možné jej zařadit do žádosti o dotaci v rámci Šablon 
pro ZŠ a SŠ v kategorii DVPP. 
 

Poplatek za seminář a způsob platby 
Cena semináře: 950,- Kč (zahrnuje účastnický poplatek, lektorné a materiály, nezahrnuje ubytování a 
stravování). Hradí se převodem či v hotovosti na místě. 
 
Potřebné údaje:  Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 
                                Magdaleny Rettigové 4,  
   116 39 Praha 1  
     IČ: 00216208, DIČ: CZ 00216208  
    č. účtu: 000000 – 0085236011, kód banky: 0100,  
   konstantní symbol: 0379, variabilní symbol: 625517 

specifický symbol: datum narození ve formátu DDMMRRRR 
 
Preferujeme platbu převodem, kterou je třeba provést nejpozději do 15. září 2017. Platbu, prosím, 
proveďte na základě výše uvedených údajů. Na tento typ akcí fakulta faktury nevystavuje.  
 
V případě, že na platbu požadujete daňový doklad, je třeba tuto skutečnost uvést v přihlášce a zadat 
všechny potřebné údaje (název plátce, adresu, IČ, číslo účtu, ze kterého byla platba provedena, datum 
platby). Vystavený doklad obdržíte při prezenci. V případě, že nepožadujete daňový doklad, obdržíte 
při prezenci pouze informativní potvrzení o provedení platby převodem. 
 
Při platbě v hotovosti obdržíte při prezenci příjmový pokladní doklad, na kterém bude uvedeno 
pracoviště i jméno. Tento doklad splňuje všechny náležitosti zjednodušeného daňového dokladu. 
 

Přihláška 
Přihlašování probíhá online pomocí přihlášky: http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=2576 
Případně můžete všechny požadované informace zaslat emailem. 
 
 
V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obracet na Jakuba Konečného, garanta programů 
celoživotního vzdělávání na KRL – email: jakub.konecny@pedf.cuni.cz 

 
Na setkání s vámi se těší 

 
PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D. 

Vedoucí KRL, garant semináře 
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Informace o ubytování a stravování 
Upozorňujeme zejména pravidelné účastníky semináře, že od letošního roku organizátor nezajišťuje 
ani nezprostředkovává ubytování a stravování pro účastníky. V programu jsou pauzy, v budově 
fakulty jsou k dispozici automaty na teplé i studené nápoje, drobné občerstvení a také bufet. Dále je 
možné využít nabídky restaurací v okolí fakulty. 
 

Program 
Aktuálně se program stále připravuje, rozšiřujeme jej o další vystoupení. Z již potvrzených vystoupení 
se můžete těšit na literárněvědné přednášky PhDr. Radky Hříbkové, CSc. a PhDr. Ivany Ryčlové, Ph.D., 
porovnáním mariánského kultu v katolictví a pravoslaví se budou zabývat ve svém vystoupení doc. 
PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. a PhDr. Pavel Moravec. S ruštinou poutačů, letáků a plakátů 
Vás seznámí Mgr. Vlasta Klausová, otázkám a problémům výuky ruštiny dětí s SPU a dalšími obtížemi 
se bude věnovat Mgr. Olga Bobrzyková, na zrádné oblasti ruské slovní zásoby a gramatiky upozorní ve 
své přednášce doc. Liudmila Valova, CSc. S PaedDr. Zuzanou Liptákovou, Ph.D. virtuálně navštívíte 
Treťjakovku. Nebudou chybět ani vystoupení Mgr. Klaudie Eibenové či Mgr. Jiřího Klapky. Těšit se však 
můžete také na další vystoupení. V sobotu 30.9. bude probíhat také prodejní prezentace nakladatelství 
Fraus a nakladatelství Klett. Zástupci obou společností vás v krátkém vystoupení seznámí s novinkami 
ve výukových materiálech pro ruský jazyk. 
Finální verzi programu budeme rozesílat přihlášeným účastníkům bezprostředně po dokončení na 
základě registrace na seminář. Bude k dispozici také na webových stránkách katedry. 
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