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VÝUKA RUŠTINY INTERAKTIVNĚ A S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ 

 
Informace o vzdělávací akci 

 

Základní informace 
Datum konání: 27. listopadu 2018 
Čas: 9:30 – 17:00 hodin 
Místo konání: Pedagogická fakulta UK, Magdaleny Rettigové 4, učebna R103 (1. patro vedle studijního 
oddělení) 
Lektor: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. 
 
Seminář má omezenou kapacitu míst – v případě zájmu neváhejte s přihlášením. Uzávěrka přihlášek 

je 12. listopadu 2018. 

 

Akreditace semináře 
Vzdělávací akce je akreditována v systému DVPP pod číslem jednacím MSMT-1051/2017-1-212. 
 
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: 1000,- Kč 
 
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: 625718 

specifický symbol: bude zaslán emailem po potvrzení přihlášky 
 

Preferujeme platbu převodem, kterou je třeba provést nejpozději do 19. listopadu 
2018. Platbu, prosím, proveďte na základě výše uvedených údajů. Na tento typ akcí fakulta faktury 

nevystavuje. Platbu, prosím, provádějte až na základě potvrzení o účasti na semináři (nikoliv 
potvrzení o přijetí přihlášky, které je generováno automaticky).  
 
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 bude/byla platba provedena). 
Vystavený doklad obdržíte při prezenci případně bude zaslán přímo na adresu zaměstnavatele. 
 
Po dohodě je možné účastnický poplatek uhradit také v hotovosti. 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. 
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Přihláška 
Přihlašování probíhá online pomocí přihlášky: http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=2576 
Případně můžete všechny požadované informace zaslat emailem. Z nabídky vzdělávacích akcí, prosím, 
nezapomeňte vybrat požadovaný seminář. 
 

Program 
09:15 – 09:30 Prezence, zahájení semináře v 09:30 
09:30 – 10:30 Didaktická technika ve výuce ruského jazyka (I) 
10:30 – 10:45 Přestávka 
10:45 – 11:45 Digitální a interaktivní materiály 
11:45 – 12:15 Diskusní skupina – výměna zkušeností, prezentace příkladů dobré praxe 
12:15 – 13:15 Oběd 
13:15 – 14:45 Online zdroje pro výuku ruského jazyka (I) 
14:45 – 15:00 Přestávka 
15:00 – 17:00 Online zdroje pro výuku ruského jazyka (II) 
17:00  Ukončení semináře 
 

Upozornění 
S ohledem na charakter a zaměření vzdělávacího programu je podmínkou účasti alespoň uživatelská 
znalost práce na PC (textový editor, email, internet). Během semináře budete mít možnost 
zaregistrovat se na různých webových stránkách a zdrojích – k tomu je nezbytná funkční emailová 
adresa. 
 
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. Jakub Konečný, Ph.D. 
garant semináře 
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