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MODERNÍ DIDAKTIKA RUŠTINY JAKO DALŠÍHO CIZÍHO JAZYKA 

1., 2., 29., 30. dubna 2022 
 

Základní informace 

• Místo konání: Pedagogická fakulta UK, Celetná 13, Praha 1 (učebna bude 
upřesněna v informačním emailu přihlášeným účastníkům nejpozději týden 
před termínem konání) 

• Lektoři: PhDr. Lenka Rozoboudová, Ph.D, PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. 

• Jazyk výuky: český 

• Termín pro zasílání přihlášek: 13. března 2022 
 
V případě, že by došlo ke změně podmínek pro konání vzdělávacích akcí, budeme všechny přihlášené 
zájemce neprodleně informovat. Při realizaci semináře budou dodržena všechna platná hygienická 
opatření – konkrétní pokyny budou sděleny přihlášeným účastníkům nejpozději týden před konáním). 
 

Akreditace semináře 
Vzdělávací akce je akreditována v systému DVPP pod číslem jednacím MSMT-16033/2019-1-693. 
 

Platba 
Platba je možná pouze bankovním převodem na základě vystaveného pokynu k platbě (platební údaje 
budou sděleny po zaslání přihlášky). Vzdělávací program nelze uhradit v hotovosti. Cena semináře je 
2500 Kč. 
 
Seminář splňuje podmínky stanovené MŠMT – je možné jej zařadit do žádosti o dotaci v rámci Šablon 
pro ZŠ a SŠ v kategorii DVPP. 
 

Struktura semináře 
Vzdělávací akce je plánována jako blok 4 seminářů, přičemž každý je plánován na 6 hodin výuky. 
Jednotlivá setkání budou věnována následujícím oblastem: 

1. Jazykové prostředky – jejich místo a význam v komunikativně zaměřené výuce ruštiny, ústní 
úvodní kurz a počáteční nácvik azbuky na ZŠ a SŠ 

2. Rozvoj řečových dovedností žáků na pozadí aktuálně nabízených učebních souborů pro výuku 
ruštiny 

3. Rozvoj interkulturní komunikační kompetence žáků prostřednictvím ruských reálií 
4. Aktuální problémy výuky ruštiny jako dalšího cizího jazyka – výuka žáků s SPU, projektové 

vyučování, hodnocení, využití informačních a komunikačních technologií 
 
Výuka v pátek bude probíhat v čase 14:00 – 19:00 vč. přestávek 
Výuka v sobotu bude probíhat v čase (09:00 – 14:00 vč. přestávek) 
 
V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se vzdělávacího programu se neváhejte obracet na Jakuba 
Konečného, garanta programů celoživotního vzdělávání na KRL – email: jakub.konecny@pedf.cuni.cz. 
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S dotazy administrativního charakteru (informace k přihlášce, platbě, …) se můžeme obracet na Ing. 
Janu Budskou, referentku Centra celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UK na emailu: 
jana.budska@pedf.cuni.cz.  
 
Informace naleznete také na webu https://krl.pedf.cuni.cz/index.php/czv/ 
 

Těšíme se na setkání s Vámi. 
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