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V Brně dne 25. 04. 2016 

Potvrzení o přijetí ke studiu 

Olena  DOLECHEK * stipendist/ka MŠMT ČR 

Vážená paní, vážený pane, 

dne 25. 04. 2016 jsme obdrželi Vaši přihlášku na 49. běh Letní školy slovanských 

(bohemistických) studií. S potěšením Vám sdělujeme, že jste byl/a přijat/a. 

Letní škola slovanských (bohemistických) studií začíná v sobotu 16. července 2016 
(dnem příjezdu) a končí v sobotu 13. srpna 2016 (den odjezdu). Po tomto datu Vám již 
nemůžeme zajistit ubytování ani stravování. 

Program jazykového kurzu, o kterém budete informován/a po svém příjezdu, 
začíná v pondělí 18. července 2016 v 9:30 hod. slavnostním zahájením 

(místo konání: Aula FF MU – budova „B“ FF MU, A. Nováka 1, 602 00 Brno). 

Tento den budete také rozděleni do skupin podle výsledků písemného testu. 
Ke společnému pozdnímu obědu se sejdeme týž den, tj. 18. července 2016 v 17:00 hod. 
(místo konání: menza Masarykovy univerzity). 

Ubytování: studentský hotel Masarykovy univerzity – „Družba“ 
 (Kounicova 50, 602 00 Brno) 

dopravní spojení: 

 ze stanice Hlavní nádraží: tramvaj č. 12 /směr TECHNOLOGICKÝ PARK/, 
zastávka Klusáčkova. 

 Na pokojích je možné připojení na internet pouze prostřednictvím kabelu (LAN), 
který není součástí vybavení pokoje. 

Stravování: menza Masarykovy univerzity 
forma polopenze (snídaně a oběd; pondělí – sobota) 

 začíná v pondělí 18. 7. 2016 snídaní. 
  



V:ýuka: bude probí hat vbudově,oK" Filozofické  fakulty MU (Veveří  28,60200 Brno)
dopravní  spojení :
o ze stanice Hlavní  nádraž í : tramvaj č .12 l směr TECHNOLOGICKÝ PARK7,

zastávka Grohova
o ze stanice Č eská: tramvaj ě.I2 / směr TECHNOLOGICKÝ PARK/,

zastávkaGrohova
. od VŠ  koleií  ..Druž bď': tramvaj č . 12 /směr KOMÁROY l, zasávka GrohQva

V rámci konání  Letní  š koly slovanských (bohemistických) studií  se mů ž ďe zú ěastnit exkurzí ,
f,rlmových představení , přednáš ek, seminářů  a besed.

Studenti r,Š SS - stipendisté  MŠ MT Č & Xalioetu č eš tiny pro cizince FF'MUo programu
Bohemicum a §amoplátci by si měli ve vlastní m zájmu ryří dit zdravotní  pojiš tění
na dobu pobytu v Č eské  republice.

Doufáme. ž e budete se studijní m pobytem na naš í  Letní  š kole slovanských (bohemistických)
studií  spokojeni a pŤejeme Vám pří jemný pobyt v naš em městě.

S pozdravem

MÁSARYKOVA UNIVER;ITA
Filozofická fakulta

KABINET Č EŠ rrNy PRo cizINcE
Arne Ngváka 1

60200 B RN o
ředitelka Letní  š koly sl9í anslqých (bohemistických) studií

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Brno, Č eská republika
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In Brno on XXXXX 

Acknowledgement of Acceptance 

XXXXXXXXXX * scholarship holder of the Ministry 
of Education, Youth and Sports 
of the Czech Republic 

 

Dear madam/sir, 

on XXXXX we received your application for the 49. session of the Summer 

School of Slavonic (Czech) Studies. It is our pleasure to inform you that you have been 

accepted. 

The course begins on Saturday, 16th July 2016 (arrival day) and ends on Saturday, 
13th August 2016 (departure day). After that, we cannot ensure your accommodation or board. 

The language course, about which you will be informed upon your arrival, begins 

on Monday, 18
th

 July 2016 at 9:30 a.m. with an opening ceremony 

(location: Aula of the Faculty of Arts – building “B”, A. Nováka 1, 602 00 Brno). 

On this day you will be divided up into groups according to the results of the entrance test. 
We will also gather for a late lunch on this day, i.e. 18th July 2016 at 5:00 p.m. 
(location: Masaryk University Menza). 

Accommodation: Masaryk University Student Hotel – „Družba“ 
 (Kounicova 50, 602 00 Brno) 

transportation links: tram No. 12 from the main train station (Hlavní 

nádraží) /direction TECHNOLOGICKÝ PARK/, 
stop Klusáčkova 

 Ethernet (LAN) cables, which are not provided by the hotel, are required to 
connect to the Internet. 

Board: Masaryk University Menza 
half-board (breakfast and lunch; Monday – Saturday) which begins on Monday 
18th July 2016 with a breakfast. 

  



Tuition: takes place in building „K“ of the Faculty of Arts (Veveří 28, 602 00 Brno) 
transportation links:  

 from station Hlavní nádraží: tram No. 12 /direction TECHNOLOGICKÝ 
PARK /, stop Grohova 

 from station Česká: tram No. 12 / direction TECHNOLOGICKÝ PARK /, 
stop Grohova 

 from dormitory „Družba“: tram No. 12 /direction KOMÁROV/, stop Grohova  

During the Summer School of Slavonic (Czech) Studies you will have the opportunity 
to participate in excursions, film screenings, lectures, seminars, and discussions, all of which 
are included within the framework of the school. 

Studies – scholarship holders of the Ministry of Education, Youth and Sports of the 

Czech Republic, of the Department of Czech for Foreigners of the Faculty of Arts MU, 

of the Bohemicum programme and self-paying participants should arrange health 

insurance to cover the duration of their stay in the Czech Republic.  

We hope you will be satisfied with your stay at the Summer School of Slavonic (Czech) 
Studies and wish you a pleasant stay in our city. 

Yours sincerely 

PhDr. Eva Rusinová 
Head of the Summer School of Slavonic (Czech) Studies 

Faculty of Arts, Masaryk University 
Brno, Czech Republic 

 


