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A. NÁRODNÍ ÚROVEŇ 

1. Jak získat povolení k pobytu a status studenta 

Obecný popis tématu - úvod týkající se země: 

Být v České republice jako student je skvělá zkušenost. Budete zde mít mnoho příležitostí rozšířit si 

obzory, poznat lidi z celého světa, získat kvalitní vzdělání a zlepšit vyhlídky pro Vaši budoucí kariéru. 

Jako student budete mít mnoho možností stáží, stipendií a cestování. Dále budete moci uplatnit různé 

slevy například na cestování, kulturní akce a mnoho dalšího. 

1.1 Víza a věci související se vstupem do země 

Klíčová slova : víza, formulář, studium v zahraničí 

 

Klíčové fráze přeložené do angličtiny a ruštiny : 

 

Jaké vízum potřebuji ke studiu na vysoké škole? 

 What kind of visa do I need to study at university? 

 Какая виза мне нужна чтобы учиться в университете? 

 

Na koho se můžu obrátit o pomoc s vízy? 

 Who can I contact to help me with the visa process?  

 К кому я могу обратиться чтобы помогли мне с процессом визы? 

 

Potřeboval/a bych pomoc s ….........  

 I need a help with …......... 

 Мне нужна помощь с………. 

 

Krátký popis (max. 200 Povinnost získání víza pro vstup do České republiky závisí stejně jako v mnoha zemích 

EU na zemi vašeho původu nebo povolení k dlouhodobému pobytu. 
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slov) Občané zemí EU a držitelé povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za účelem 

studia jiným členským státem EU (kromě Velké Británie, Irska, Dánska) nepotřebují 

ke studiu na území ČR vízum. Pokud však patříte na seznam státních příslušníků 

třetích zemí, budete muset žádat o vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé) a každý 

rok je prodlužovat. 

Typ víza 

• Ke studiu na vysoké škole: dlouhodobé vízum za účelem pobytu „student“ (číslo 

22, 23) 

• Ke studiu jazykového kurzu: dlouhodobé vízum za účelem pobytu „ostatní“ 

(číslo 99) 

Pro oba typy víz musíte podat spolu s žádostí o dlouhodobé vízum následující 

dokumenty: 

a. cestovní doklad (originál), 

b. 1 fotografie; není nutné, pokud byl o cizinci pořízen obrazový záznam, 

c. potvrzení o ubytování, 

d. doklad o zápisu do studijního programu, 

e. doložení finančních prostředků, 

f. souhlas rodičů, pokud je vyžadován, 

g. poplatek za přihlášku, pokud je vyžadován. 

 

Dále budete povinni předložit doklad prokazující splnění podmínek stanovených 

opatřením Ministerstva zdravotnictví o prevenci šíření infekčních onemocnění. 

 

Je-li vaše žádost schválena, před vlepením víza jste povinni předložit doklad o 

zdravotním pojištění 

 

Podmínky a požadované dokumenty se mohou změnit. Z tohoto důvodu vždy 

sledujte oficiální stránky Ministerstva vnitra. 

Aktuální odkazy s 

popisem (v české a 

anglické verzi): 

Oficiální a aktualizované informace poskytnuté Ministerstvem vnitra:  

EN: https://www.mvcr.cz/mvcren/article/third-country-nationals-long-term-

residence.aspx?q=Y2hudW09Mg%3D%3D 

CZ: https://www.mvcr.cz/clanek/vizum-k-pobytu-nad-90-dnu-

dlouhodobe.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d 

 

https://www.mvcr.cz/mvcren/article/travel-document.aspx
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/third-country-nationals-application-requirements-photograph.aspx
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/proof-of-accommodation.aspx
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/third-country-nationals-application-requirements-proof-of-funds.aspx
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/a-consent-of-parents.aspx
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/third-country-nationals-fees.aspx
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/third-country-nationals-application-requirements-travel-medical-insurance-during-a-stay-longer-than-90-days.aspx
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/third-country-nationals-long-term-residence.aspx?q=Y2hudW09Mg%3D%3D
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/third-country-nationals-long-term-residence.aspx?q=Y2hudW09Mg%3D%3D
https://www.mvcr.cz/clanek/vizum-k-pobytu-nad-90-dnu-dlouhodobe.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
https://www.mvcr.cz/clanek/vizum-k-pobytu-nad-90-dnu-dlouhodobe.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
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1.2 Cestování v hostitelské zemi (letiště, vlaky, autobusy) 

Klíčová slova :  

Doprava, autobus, tramvaj, vlak, metro 

 

Klíčové fráze přeložené do angličtiny a ruštiny : 

 

Jak se dostanu do ........ . 

 How do I get to ........ . 

 Как мне добраться до…… 

 

Chtěl/a bych jet do ........ . 

 I would like to go to ........ . 

 Я хотела бы пойти до  

 

Můžete mi, prosím, říct, kde je zastávka ........ ? 

 Could you tell me were the stop ........ is? 

 могли бы вы мне сказать, где остановка? 

 

Potřebuji jízdenku z ........ do ........ . 

 I need a ticket from ........ to ........ . 

 Мне нужен билет от……. до……… 

 

Krátký popis (max. 200 

slov) 

Stěhování v rámci České republiky je celkem snadné. Ve městech je infrastruktura 

pro veřejnou dopravu obvykle dobře rozvinutá. Nejefektivnějším způsobem 

cestování po městě jsou veřejná tramvaj, autobus nebo metro. Pro větší pohodlí 

můžete využít taxislužbu jako Bolt, Uber, Liftago. Dále je v mnoha městech také 

možné chodit pěšky nebo jezdit na kole. 
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Pro cestování mezi městy můžete snadno využít vlaky nebo autobusy jako RegioJet 

nebo České dráhy. 

 

Nejlepší možností pro vstup do země je letadlo. 2 hlavní letiště se nacházejí v hlavním 

městě Praze a ve druhém největším městě Brně. Velmi časté je přiletět do Vídně a 

odtamtud pak pokračovat vlakem nebo autobusem do České republiky. 

 

V rámci země jsou ceny za dopravu pro studenty sníženy o 75 %.   

 

Aktuální odkazy s 

popisem (v české a 

anglické verzi): 

Mezi městy 

České dráhy 

https://www.cd.cz/ 

 

RegioJet 

https://regiojet.cz/ 

 

V rámci města 

https://idos.idnes.cz/ 

 

UBER 

CZ: https://www.uber.com/cz/cs/ 

EN: https://www.uber.com/cz/en/ 

 

BOLT 

CZ: https://bolt.eu/cs 

EN: https://bolt.eu/en-gb/ 

 

Liftago 

CZ: https://www.liftago.cz/ 

https://www.cd.cz/
https://regiojet.cz/
https://idos.idnes.cz/
https://www.uber.com/cz/cs/
https://www.uber.com/cz/en/
https://bolt.eu/cs
https://bolt.eu/en-gb/
https://www.liftago.cz/
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ENG: https://www.liftago.com/ 

 

Brno 

http://idsjmk.idos.cz/idsjmk/spojeni/ 

 

Praha 

CZ: https://www.dpp.cz/ 

EN: https://www.dpp.cz/en 

 

Mezinárodní doprava 

RegioJet 

CZ: https://regiojet.cz/ 

ENG: https://regiojet.com/ 

 

Letiště 

Praha 

CZ: https://www.prg.aero/#/ 

EN: https://www.prg.aero/en#/ 

 

Brno 

CZ: http://www.brno-airport.cz/ 

EN: http://www.brno-airport.cz/en/ 

 

Celorepubliková dopravní platforma 

IDOS 

https://idos.idnes.cz/ 

 

https://www.liftago.com/
http://idsjmk.idos.cz/idsjmk/spojeni/
https://www.dpp.cz/
https://www.dpp.cz/en
https://regiojet.cz/
https://regiojet.com/
https://www.prg.aero/#/
https://www.prg.aero/en#/
http://www.brno-airport.cz/
http://www.brno-airport.cz/en/
https://idos.idnes.cz/
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1.3 Pojištění 

Klíčová slova : zdravotní pojištění cizinců, Evropský průkaz zdravotního pojištění, zdravotní pojištění, 

zdravotní péče pro cizince 

Klíčové fráze přeložené do angličtiny a ruštiny :  

 

 Jaký typ pojištění potřebuji, abych získal/a vízum? 

 What kind of insurance do I need to get a visa? 

 Какой вид страховки мне нужен чтобы получить визу? 

 

 Chtěla bych Vás poprosit o potvrzení o zdravotním pojištění. 

 I would like to ask you for confirmation of health insurance. 

 Я хотел/а бы у вас попросить подтверждения медицинской страховки 

 

Krátký popis (max. 200 

slov) 

Studenti, kteří potřebují ke vstupu do země vízum, jsou také povinni mít cizinecké 

zdravotní pojištění od PVZP. Jeho potvrzení je potřeba doložit k žádosti o vízum. 

 

Studenti ze zemí EU nebo EHP nebo Švýcarska mají nárok na nezbytnou zdravotní 

péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC), vydaného 

pojišťovací institucí daného státu. 

 

Pravidla pojištění však mohou být až na mnohé výjimky značně komplikovaná. Pro 

váš konkrétní případ se podívejte na stránky Kanceláře zdravotního pojištění. 

Aktuální odkazy s 

popisem (v české a 

anglické verzi): 

 

Pojišťovna:  

 CZ: https://www.pvzp.cz/cs/ 

 EN: https://www.pvzp.cz/en/ 

 

Kancelář zdravotního pojištění: 

 CZ: https://kancelarzp.cz/en/homepage/ 

 EN: https://kancelarzp.cz/en/homepage/ 

https://www.pvzp.cz/cs/
https://www.pvzp.cz/en/
https://kancelarzp.cz/
https://kancelarzp.cz/en/homepage/
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Další informace: 

 EN: https://www.vzp.cz/pojistenci/komercni-pojisteni/komercni-pojisteni-

cizincu 

 

 EN: https://en.vzp.cz/information/healthcare-for-foreigners 

 

 https://infocizinci.cz/zdravotni-pojisteni-cizincu/ 

 

 EN: https://www.cizinci.cz/web/en/health-and-health-insurance 

 CZ: https://www.cizinci.cz/web/en 

 

 

 

1.4 Informace o dalších zajímavých projektech a průvodcích pro cizince 

Klíčová slova : integrace, projekt pro cizince, pomoc cizincům 

 

Klíčové fráze přeložené do angličtiny a ruštiny :  

 

Jmenuji se ….......  

 My name is …....... . 

 Меня зовут….. 

 

Jsem z …....... . 

 I am from …...  .... . 

 Я из…… 

 

https://www.vzp.cz/pojistenci/komercni-pojisteni/komercni-pojisteni-cizincu
https://www.vzp.cz/pojistenci/komercni-pojisteni/komercni-pojisteni-cizincu
https://en.vzp.cz/information/healthcare-for-foreigners
https://infocizinci.cz/zdravotni-pojisteni-cizincu/
https://www.cizinci.cz/web/en/health-and-health-insurance
https://www.cizinci.cz/web/en
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Ráda Tě poznávám. 

 Nice to meet you. 

 приятно познакомиться 

 

Zajímám se o …....... .  

 I am interested in …....... . 

 Я заинтересован/a ........... 

 

Krátký popis (max. 200 

slov) 

Web „cizinci“ vám poskytne všechny informace, které jako cizinec potřebujete znát. 

Můžete se zde dozvědět o zaměstnání, zdravotní péči, nevládních organizacích, 

vzdělávání, vízech, průvodcích, bydlení atd. Provozuje ho oficiální subjekt MPSV, takže 

dostanete nedatované a platné informace. 

 

Erasmus Student Network podporuje a rozvíjí propojení studentů. Erasmus Student 

Network (ESN) je jednou z největších studentských asociací v Evropě. Byla založena za 

účelem podpory a rozvoje studentské výměny a vzájemného propojení. Reprezentuje 

potřeby a práva zahraničních studentů na místní, národní a mezinárodní úrovni a 

poskytuje relevantní informace o programech mobility. 

 

Obecně lze říci, že v České republice existuje široká škála projektů pro cizince, které 

obvykle nabízejí univerzity (tj. „buddies“), integrační centra, jazyková, gastronomická a 

kulturní výměna, …. 

 

Aktuální odkazy s 

popisem (v české a 

anglické verzi): 

 

Web poskytující všechny potřebné informace pro cizince z mnoha oblastí: 

CZ: https://www.cizinci.cz/ 

EN: https://www.cizinci.cz/web/en 

 

Zjistěte více o ESN: 

EN: https://www.esn.org/ 

 

 

https://www.cizinci.cz/
https://www.cizinci.cz/web/en
https://www.esn.org/
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2. Checklist - zkontrolujte, zda máte vše  

Obecný popis tématu – jak to funguje v dané zemi: 

Abyste mohli zahájit pobyt, žít a studovat v České republice, budete muset předložit, získat nebo 

vlastnit konkrétní dokumenty a podniknout několik kroků. Tato sekce vás provede přijímacím 

řízením, ubytováním a každodenním životem v České republice. Naleznete zde seznam 

nejdůležitějších věcí „co udělat“ před a po příjezdu.  

PŘÍKLAD: 

1. Trvalý pobyt v zemi a získání statusu studenta 

 Vízum a biometrická karta (v případě potřeby) a informace, jak si platnost víza 

prodloužit 

 Zdravotní pojištění a kartička pojištěnce (nebo jiný doklad prokazující platnost vašeho 

pojištění) 

 Povinné očkování (pokud je vyžadováno) 

 Cestovní pas (nebo jiný průkaz totožnosti) 

 Rodný list 

 Doklad o dosaženém vzdělání (pokud je třeba jej nostrifikovat) nebo další diplomy 

 ISIC karta, dopis o přijetí nebo jiný dokad prokazující účel mého pobytu (je-li 

vyžadován) 

 Ubytování (smlouva) 

 Seznam důležitých čísel a osobních údajů 

 Informování mé současné banky o mém odchodu 

 

2. Přijímací řízení a požadavky 

 Výběr vysoké školy a oboru, který chcete studovat 

 Získání znalosti o přijímacích zkouškách, podání přihlášky, požadovaná jazyková 

úroveň mnou zvoleného studijního oboru 

 Podání přihlášky na vysokou školu – zvolený obor 

 Předložení požadovaných dokladů a dalších dokumentů (motivační dopis, životopis...) 

 Platba poplatku za přijímací řízení 

 Registrace k přijímacímu testu (pokud je vyžadována) 

 Platba za přijímací test 

 Absolvování přijímacího testu 
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 Ověření mého diplomu/dokladu o vzdělání = nostrifikace (pokud je vyžadována)  

 Zahájení studia vybraného oboru   

 Platba poplatků za studium (jsou-li vyžadovány) 

 

3. Ubytování a bydlení 

 Žádost o poskytnutí místa na koleji / hledání vlastního ubytování s předstihem 

 Smlouva o ubytování 

 Bankovní účet v české bance (pokud je vyžadován) 

 České telefonní číslo a tariff (je-li vyžadováno) 

 Síťová jízdenka na hromadnou dopravu (je-li vyžadováno) 

 Finance na bydlení a každodenní život a jejich zajištění 

 

 

 

3. Užitečné informace  

Obecný popis tématu - jak to funguje v dané zemi: You are not on your own! Even when you are 

in another country there is always someone to help you. But it is “good to know” to who to 

contact or where to go.  

 

Here you will find the most important numbers to call in an emergency situation, places to go for 

medical help, and organizations that provide assistance to foreigners   

 

3.1 Safety, emergencies or unusual situations, emergency numbers 

Klíčová slova:  hospital, safety, ambulance, police 

 

Klíčové fráze přeložené do angličtiny a ruštiny: 
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Potřebuji pomoc. 

 I need help. 

 Мне нужна помощь. 

 

Zavolej …...... 

 Call (to)…...... 

 Позвони……. 

 

Jaké je číslo na tísňovou linku? 

 What is the emergency phone number? 

 Какой номер телефона экстренной службы? 

 

Kde je nejbližší nemocnice? 

 Where is the nearest hospital?  

 Где ближайшая больница? 

 

Je to tu bezpečné? 

 Is it safe here? 

 Здесь безопасно? 

 

Krátký popis (max. 200 

slov) 

Obecně je Česká republika bezpečná země s nízkou kriminalitou. V případě, 

že se někdy ocitnete v situaci, která vyžaduje nouzovou reakci, měli byste si 

zapamatovat následující telefonní čísla: 

 

 Jednotné evropské číslo tísňového volání: 112 

 Sanitka: 155 

 Policie: 158 

 Hasiči: 150 

 Městská policie: 156 
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Nejdůležitější je 112. Je to univerzální číslo pro všechny druhy mimořádných 

událostí. 

 

Nezapomeňte, že je důležité mít vždy u sebe průkaz totožnosti a průkaz 

pojištěnce.  

Aktuální odkazy s 

popisem (v české a 

anglické verzi): 

Seznam nemocnic: 

https://www.seznam-nemocnic.cz/ 

 

Police: 

CZ: https://www.policie.cz/ 

EN: https://www.policie.cz/clanek/Police-of-the-Czech-Republic.aspx 

3.2 Organizations helping foreign students 

Klíčová slova: help, support, integration, information 

 

Klíčové fráze přeložené do angličtiny a ruštiny: 

 

Jaká organizace mi může pomoci s …........? 

 Which organization can help me with …........? 

 Какая организация может помочь мне с……? 

 

Jaké organizace tady pomáhají cizincům? 

 Which organizations helps foreigners here?  

 Какая организация здесь помогает иностранцам? 

 

Kdo mi může pomoci? 

 Who can help me? 

 Кто может мне помочь? 

https://www.seznam-nemocnic.cz/
https://www.policie.cz/
https://www.policie.cz/clanek/Police-of-the-Czech-Republic.aspx
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Krátký popis (max. 200 

slov) 

V rámci České republiky můžete najít mnoho státních i nevládních organizací 

(NNO), které pomáhají cizincům právním a sociálním poradenstvím, 

vzdělávacími kurzy, pomocí při kontaktu s úřady nebo pomocí v nouzi. Dále 

se zaměřují na integraci, volnočasové aktivity a mnoho dalšího. 

 

Každý kraj má své organizace, které pomáhají cizincům. „Integracnicentra“ je 

webová stránka poskytující seznam organizací pomáhajících cizincům. 

Ministerstvo vnitra poskytuje seznam organizací poskytujících bezplatné 

poradenství cizincům.  

Aktuální odkazy s 

popisem (v české a 

anglické verzi): 

 

Seznam nevládních organizací, které poskytují služby zdarma: 

https://www.mvcr.cz/clanek/kontakty-na-organizace-ktere-vam-poskytnou-

bezplatnou-pomoc-ci-poradenstvi.aspx  

 

Seznam organizací, které pomáhají cizincům: 

CZ: https://www.integracnicentra.cz/ 

EN: https://www.integracnicentra.cz/?lang=en 

 

Organizace pomáhající cizincům v Jihomoravském kraji 

CZ: https://www.cizincijmk.cz/cs/ 

EN: https://www.cizincijmk.cz/en/ 

 

Web s komplexním a aktuálním zdrojem informací o integraci cizinců včetně 

klíčových informací pro cizince: 

CZ: https://www.cizinci.cz/web/cz/adresar-organizaci-a-instituci 

ENG: https://www.cizinci.cz/web/en 

 

 

 

https://www.mvcr.cz/clanek/kontakty-na-organizace-ktere-vam-poskytnou-bezplatnou-pomoc-ci-poradenstvi.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/kontakty-na-organizace-ktere-vam-poskytnou-bezplatnou-pomoc-ci-poradenstvi.aspx
https://www.integracnicentra.cz/
https://www.integracnicentra.cz/?lang=en
https://www.cizincijmk.cz/cs/
https://www.cizincijmk.cz/en/
https://www.cizinci.cz/web/cz/adresar-organizaci-a-instituci
https://www.cizinci.cz/web/en


 

   
 

 
  Page 16 of 42 

TEACHME 
‘Multimedia Didactics’: The Art and Science of Teaching Host Country Language 
2021-1-DE01-KA220-HED-000031184 

B. MÍSTNÍ ÚROVEŇ 

4. Seznam univerzit a fakult v Brně a jazykových kurzů pro zahraniční studenty 

Obecný popis tématu - jak to funguje v dané zemi:  

Chcete studovat vysokou školu v Brně? Chcete se dozvědět o všech studijních oborech, do 

kterých se můžete zapsat? Tato sekce vám poskytne informace o každé univerzitě a poruchách v 

Brně a jejích studijních oborech. 

 

Věděli jste, že můžete studovat na univerzitě zdarma? Naučte se česky a všechny veřejné vysoké 

školy pro vás budou dostupné zdarma. Vysoké školy v České republice se stávají velmi oblíbenými 

pro zahraniční studenty díky poloze České republiky ve středu Evropy, vysoké kvalitě vzdělání, 

dostupným životním nákladům a univerzitnímu systému, který umožňuje každému studovat na 

vysoké škole zdarma bez ohledu na to, jaké je národnosti. Podmínkou je umět česky a složit 

přijímací zkoušky. 

 

Mnoho studentů přichází do České republiky po ukončení střední školy, aby se naučili jazyk a 

poté pokračovali ve studiu na vysoké škole. Po absolvování si obvykle dávají rok s přestávkou, než 

jdou na vysokou školu studovat český jazyk. Je to skvělý způsob, jak získat titul z kvalitní 

univerzity a nezadlužit se na následujících 10 let. 

4.1 Seznam univerzit (obecné stránky zobrazující seznam potenciálních univerzit) 

Klíčová slova: seznam univerzit v Brně, české vysoké školy, fakulty, univerzity 

 

Klíčové fráze přeložené do angličtiny a ruštiny: 

 

Studuji na …..........  

 I study at ….......... 

 Я учусь в…………… 
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Hlásím se na univerzitu ..............  

 I have enrolled into university of ….......... 

 Я поступил/a в университет…………. 

 

Studuji na vysoké škole. 

 I study at university.  

 Я учусь в университете. 

 

Kde najdu seznam vysokých škol a jejich studijních oborů? 

 Where do I find a list of universities and their study departments? 

 Где я могу найти лист университетов и их учебных разделов 

 

Jaká vysoká škola je nejlepší?  

 Which university is the best?  

 Какой университет лучший? 

 

Krátký popis (max. 200 

slov) 

Brno nabízí širokou škálu univerzit. Zde prezentované univerzity jsou 

nejznámější. 

  

1) Masarykova univerzita (MU) 

Fakulta: 

 lékařská 

 přírodovědecká 

 filozofická 

 pedagogická 

 farmaceutická 

 ekonomická 

 informatická 

 sociálních studií 

 sportovních studií 

 práv 

 Institut celoživotního vzdělávání 
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2) Vysoké učení technické (VUT) 

Fakulta: 

 strojního inženýrství 

 stavební 

 elektrotechniky a komunikačních technologií 

 architektury 

 chemická 

 podnikatelská 

 výtvarných umění 

 soudního inženýrství 

 Institut celoživotního vzdělávání 

 

3) Mendelova univerzita (MENDELU) 

Fakulta: 

 agronomická 

 regionálního rozvoje a mezinárodních studií 

 lesnická a dřevařská 

 provozně ekonomická 

 Institut celoživotního vzdělávání 

 zahradnická 

 

4) Veterinární univerzita Brno (VFU) 

Fakulta: 

 veterinárního lékařství 

 veterinární hygieny a ekologie 

 

Aktuální odkazy s 

popisem (v české a 

anglické verzi): 

 

Souhrnný seznam všech českých vysokých škol 

CZ: https://www.vysokeskoly.cz/ 

 

Seznam vysokých škol v Brně 

CZ: https://www.vysokeskoly.cz/v/region-brno/ 

 

 

https://www.vysokeskoly.cz/
https://www.vysokeskoly.cz/v/region-brno/
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Masarykova univerzita 

CZ: https://www.muni.cz/  

EN: https://www.muni.cz/en 

 

Mendelova univerzita a její fakulty 

CZ: https://mendelu.cz/?psn=300  

EN: https://mendelu.cz/en/?psn=0 

 

Veterinární univerzita Brno 

CZ: https://www.vfu.cz/cz/ 

EN: https://www.vfu.cz/en/ 

 

Vysoké učení technické 

CZ: https://www.vut.cz/  

EN: https://www.vut.cz/en/ 

 

4.2 Přípravné jazykové kurzy pro mezinárodní studenty 

Klíčová slova : Kurz češtiny pro cizince, čeština pro cizince, český jazyk, čeština 

Klíčové fráze přeložené do angličtiny a ruštiny: 

 Učím se česky.  

 I am learning Czech. 

 Я учу чешский. 

 

 Navštěvuji kurzy českého jazyka.  

 I am taking a Czech language course. 

 Я посещаю курсы чешского языка. 

 

 Nerozumím česky moc dobře.  

 I don´t understand Czech very well.  

 Я не понимаю чешский очень хорошо. 

https://www.muni.cz/
https://www.muni.cz/en
https://mendelu.cz/?psn=300
https://mendelu.cz/en/?psn=0
https://www.vfu.cz/cz/
https://www.vfu.cz/en/
https://www.vut.cz/
https://www.vut.cz/en/
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 Chci se naučit česky. 

 I want to learn Czech.  

 Я хочу выучить чешский. 

 

Krátký popis (max. 200 

slov) 

Existují dvě hlavní možnosti, jak se přihlásit do jazykového přípravného kurzu. 

Jako první možnost si můžete zvolit zapsat se do vysokoškolského 

přípravného kurzu českého jazyka, který většina univerzit nabízí. Druhou 

možností je přihlásit se do jazykové školy, kde vás připraví na složení 

přijímacích zkoušek na vámi zvolenou vysokou školu. 

 

Přínosem kurzu pořádaného vysokou školou je, že se seznámíte s prostředím 

a systémem vysokoškolského vzdělávání. Na druhou stranu mohou být tyto 

kurzy dražší a individuálního přístupu se možná nedočkáte. Kromě toho vám 

univerzity obvykle neposkytnou pomoc ohledně víz, ubytování atd. 

  

Jazykové školy se specializují na výuku jazyků, mají přátelské prostředí a 

individuální přístup. Jazyková škola často spolupracuje s agenturami, které 

studentům nabízejí konzultace a pomoc ohledně víz, ubytování, nostrifikací, 

přijímacích zkoušek a dalšího. 

Aktuální odkazy s 

popisem (v české a 

anglické verzi): 

 

Kurzy pořádané univerzitami: 

Mendelova univerzita 

CZ: https://icv.mendelu.cz/26133n-cestina-pro-cizince 

EN: https://icv.mendelu.cz/en/czech-for-foreigners 

 

VUT 

CZ: https://www.lli.vutbr.cz/intenzivni-kurz-ceskeho-jazyka-pro-

cizince-praha 

EN: https://www.lli.vutbr.cz/intensive-course-of-czech-language-for-

foreigners-cestina-pro-cizince-2-semester 

 

Masarykova univerzita 

CZ: https://kabcest.phil.muni.cz/kurzy/celorocni-priprava 

https://icv.mendelu.cz/26133n-cestina-pro-cizince
https://icv.mendelu.cz/en/czech-for-foreigners
https://www.lli.vutbr.cz/intenzivni-kurz-ceskeho-jazyka-pro-cizince-praha
https://www.lli.vutbr.cz/intenzivni-kurz-ceskeho-jazyka-pro-cizince-praha
https://www.lli.vutbr.cz/intensive-course-of-czech-language-for-foreigners-cestina-pro-cizince-2-semester
https://www.lli.vutbr.cz/intensive-course-of-czech-language-for-foreigners-cestina-pro-cizince-2-semester
https://kabcest.phil.muni.cz/kurzy/celorocni-priprava
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EN: https://kabcest.phil.muni.cz/en/courses/year-long-preparation 

 

Kurzy v jazykových školách:  

PELICAN 

CZ: https://www.skolapelican.com/cestina-pro-cizince-2/ 

EN: https://www.skolapelican.com/en/czech-for-foreigners-2/ 

Go Study 

https://www.gostudy.cz/ 

 

 

5. Přijímací řízení a požadavky na Masarykově univerzitě 

Obecný popis tématu - jak to funguje v dané zemi:  

Zdá se vám přijímací řízení příliš složité? Nebojte se, papírování může být nepříjemné, ale není to 

tak těžké. Je to však důležité a nutné. 

 

Masarykova univerzita připravila pro studenty přátelské průvodce, jak vše zvládnout dobře a 

včas. Čtěte pozorně a nebojte se zeptat. Všechny potřebné informace již poskytují univerzity na 

svých stránkách. Přečtěte si ji dvakrát a ujistěte se, že máte všechny znalosti o celém procesu, 

požadavcích a termínech. I přesto, že je Masarykova univerzita ke studentům velmi vstřícná a 

vstřícná, nepromeškejte žádný termín! V případě jakýchkoliv dotazů se nebojte kontaktovat 

univerzitu, je lepší být v bezpečí, než litovat. 

 

Kromě toho mají studenti mnoho příležitostí pro granty a finanční podporu. K získání stipendia 

nemusíte být mimořádným studentem, ale musíte být proaktivní.  

5.1 Přijímací řízení 

Klíčová slova: zápis, komise, přihlášky a přijímací zkoušky, jazykové požadavky, nostrifikace. 

https://kabcest.phil.muni.cz/en/courses/year-long-preparation
https://www.skolapelican.com/cestina-pro-cizince-2/
https://www.skolapelican.com/en/czech-for-foreigners-2/
https://www.gostudy.cz/
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Klíčové fráze přeložené do angličtiny a ruštiny: 

 

 Jak se mohu přihlásit na vysokou školu? 

 How can I apply for university? 

 Как я могу подать заявление в университет? 

 

 Kde najdu informace k přihláškám na vysokou školu? /  

 Where can I find information about the admission procedures?  

 Где я могу найти информацию о поступлении в университет 

 

 Potřebuji pomoc s …......  

 I need a help with …...... 

 Мне нужна помощь с….. 

 

 Kdy dostanu dopis o přijetí?  

 When do I receive the letter of acceptance? 

 Когда я получу письмо о принятии? 

 

Krátký popis (max. 200 

slov) 

Abyste mohli studovat v českém univerzitním programu, budete muset 

udělat několik kroků: 

1) Podání žádosti 

2) Přijímací zkoušky (pokud jsou požadovány) 

3) Nostrifikace (pokud je vyžadována) 

4) Registrace 

 

Základní doklady pro podání přihlášky na českou vysokou školu jsou: 

- Kopie maturitního vysvědčení 

- Administrativní poplatek 

- Přihláška 

- Specifické dokumenty požadované každou vysokou školou jako: 

životopis, portfolio prací, může vyžadovat přijímací řízení 
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(písemné zkoušky), ústní pohovor. 

 

Přihlášky a přijímací zkoušky na Masarykovu univerzitu 

- Přihlášku je nutné podat online přes Masarykův web. 

- Standardní lhůta pro podání je listopad – únor. 

- Počet žádostí není nijak omezen, ale za každou z nich platíte 

provizi. Cena se pohybuje mezi 600 – 850 Kč. 

- Abyste byli ve většině případů přijati, musíte složit přijímací 

zkoušku. Každá fakulta a katedra má jiné podmínky. Požadavky 

je třeba zkontrolovat na webu vybrané fakulty. Většina fakult 

však využívá „Test studijních předpokladů“ (TSP), který se koná 

v průběhu dubna. Masarykova univerzita nabízí širokou škálu 

přípravných kurzů. 

- Není vyžadován jazykový certifikát. 

- V případě, že budete přijati, budete se muset zapsat a předložit 

své maturitní vysvědčení. Pokud jste některý ze svých diplomů 

získali v zahraničí, možná budete muset požádat o jejich 

oficiální uznání. 

 

Nostrifikace:  

- Proces uznávání diplomů, kvalifikací nebo částí studijních 

programů absolvovaných na zahraničních vzdělávacích 

institucích se nazývá nostrifikace. 

- Povinnost notářsky ověřit předchozí vzdělání závisí na zemi, 

kde jste jej získali. 

- Ověření stojí 1000 Kč a může trvat až 30 dní. 

- Žádost je potřeba podat na krajském úřadě. 

Aktuální odkazy s 

popisem (v české a 

anglické verzi): 

 

Přihláška na Masarykovu univerzitu  

CZ: https://is.muni.cz/prihlaska/ 

EN: https://is.muni.cz/prihlaska/?lang=en 

Podmínky přijetí ke studiu na MU 

CZ: https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-

studium/prijimacky 

https://is.muni.cz/prihlaska/
https://is.muni.cz/prihlaska/?lang=en
https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium/prijimacky
https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium/prijimacky
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ENG: https://www.muni.cz/en/admissions/bachelors-and-

masters-studies/how-to-apply 

Ověření podmínky pro přijetí ke studiu absolventů zahraničního 

středního vzdělání 

CZ: https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-

studium/overovani-podminky-prijeti-ke-studiu 

ENG: https://www.muni.cz/en/admissions/bachelors-and-

masters-studies/verification-of-the-condition-for-admission 

 

Nostrifikace 

CZ: https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-

skolstvi/nostrifikace?lang=1 

 

Informace o nostrifikačním procesu 

CZ: https://nostrifikace.mkc.cz/cz/uznavani-pro-

studium//nostrifikace 

ENG: https://nostrifikace.mkc.cz/en/ 

 

Přípravné kurzy na přijímací řízení: 

CZ: https://is.muni.cz/obchod/vzdelani/pripravky/ 

 

5.2 Stipendijní systém 

Klíčová slova: stipendium, vzdělávací systém, finanční podpora 

Klíčové fráze přeložené do angličtiny a ruštiny: 

O jaké stipendium můžu žádat? 

 What scholarship can I apply for? 

 На какую стипендию я могу подать заявку? 

https://www.muni.cz/en/admissions/bachelors-and-masters-studies/how-to-apply
https://www.muni.cz/en/admissions/bachelors-and-masters-studies/how-to-apply
https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium/overovani-podminky-prijeti-ke-studiu
https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium/overovani-podminky-prijeti-ke-studiu
https://www.muni.cz/en/admissions/bachelors-and-masters-studies/verification-of-the-condition-for-admission
https://www.muni.cz/en/admissions/bachelors-and-masters-studies/verification-of-the-condition-for-admission
https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/nostrifikace?lang=1
https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/nostrifikace?lang=1
https://nostrifikace.mkc.cz/cz/uznavani-pro-studium/nostrifikace
https://nostrifikace.mkc.cz/cz/uznavani-pro-studium/nostrifikace
https://nostrifikace.mkc.cz/en/
https://is.muni.cz/obchod/vzdelani/pripravky/
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Mohu o stipendium žádat, ikdyž nejsem z Česka? 

 Can I apply for a scholarship even though I am not from the Czech Republic.  

 Могу ли я подать заявку на стипендию даже если я не из Чешской Республики? 

 

Krátký popis (max. 200 

slov) 

Mysleli jste si, že musíte být skvělým studentem s průměrem čisté „A“, 

abyste získali stipendium? Určitě ne. Stipendia v České republice jsou 

zaměřena na podporu zájmu studentů o jejich obor, a tím ke zlepšení 

úrovně vzdělání obecně. Masarykova univerzita, stejně jako mnoho 

veřejných škol, poskytuje studentům mnoho příležitostí, jak získat 

stipendium. 

 

Seznam stipendií poskytovaných Masarykovou univerzitou: 

 

 příspěvek na ubytování, 

 stipendijní program rektora, 

 stipendium za vynikající studijní výsledky, 

 stipendium pro zahraniční studenty, 

 stipendium na podporu tvůrčí činnosti, 

 stipendium na podporu mobility, 

 stipendium ve výjimečných případech, 

 stipendium na podporu studia v doktorském studijním 

programu. 

 

Stipendia a jejich podmínky se mohou pro každou fakultu lišit, proto 

vždy sledujte stránky fakulty, na které studujete. Tam najdete 

aktualizované podmínky a příležitosti.  

Aktuální odkazy s 

popisem (v české a 

anglické verzi): 

 

Stipendijní systém v České republice: 

CZ: https://www.studyin.cz/cs/studium/stipendia/ 

EN: https://www.studyin.cz/plan-your-studies/scholarships/ 

https://www.studyin.cz/cs/studium/stipendia/
https://www.studyin.cz/plan-your-studies/scholarships/
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Stipendia na Masarykově univerzitě 

EN: https://www.muni.cz/en/students/scholarships 

CZ: https://www.muni.cz/studenti/stipendia 

 

 

 

6. Bydlení a každodenní život  

Obecný popis tématu - jak to funguje v dané zemi:  

Bydlení v České republice je obecně dostupné. Životní náklady se však liší podle města a oblasti, 

ve které žijete, a podle vaší životní úrovně. 

 

Přesto se bydlení v Brně stalo problémem. Ne kvůli nízké kvalitě nebo nedostupnosti, ale kvůli 

jeho kapacitám. Zejména v částech města, kde žijí studenti, a v centru města se stává velkým 

problémem sehnat ubytování. 

 

Existuje mnoho druhů ubytování. Tato sekce vám poskytne pohled na to, jak tyhle „věci“ v České 

republice a především v Brně obecně fungují – bydlení, životní náklady, doprava, atd. 

 

6.1 Hledání ubytování 

Klíčová slova : koleje, apartmán, ubytování, byt 

Klíčové fráze přeložené do angličtiny a ruštiny : 

Jak si můžu požádat o koleje? 

 How can I apply for dormitories? 

 Как мне оформить общежитие? 

https://www.muni.cz/en/students/scholarships
https://www.muni.cz/studenti/stipendia
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Kolik je nájem? 

 How much is the rent? 

 Cколько стоит аренда? 

 

Kdy se můžu nastěhovat? 

 When can I move in?  

 Когда я смогу заехать? 

 

Krátký popis (max. 200 

slov) 

Bydlení v Brně je v současnosti dost problematické. Brnu chybí 

kapacity pro ubytování všech studentů. Navíc ceny rostou. Nejběžnější 

typy ubytování studentů jsou následující: 

1) Koleje 

2) Sdílené pokoje & byty 

 

Koleje 

Koleje provozují univerzity. Přihlásit se můžete prostřednictvím 

univerzity, na kterou jste byli přijati. Kapacita je však omezená a 

neexistuje žádná záruka, že ji dostanete. Navíc můžete být nuceni se 

na léto odstěhovat. 

 

Sdílené pokoje & byty 

Velmi časté je bydlení v bytě, který sdílíte s dalšími studenty. Ceny za 

koleje a bydlení ve sdíleném bytě jsou srovnatelné. 

 

Cena za pokoj v apartmánech nebo na kolejích se pohybuje kolem 

7000 Kč. 

 

Aktuální odkazy s 

popisem (v české a 
Koleje: 
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anglické verzi): 

 

VUT 

https://www.vut.cz/zivot/koleje 

MUNI 

https://www.skm.muni.cz/ubytovani/koleje-muni 

 

 

6.2 Pronájem bytu: jak, kde, nájemní smlouva atd. 

Klíčová slova : bydlení, ubytování, byt, apartmán 

 

Klíčové fráze přeložené do angličtiny a ruštiny :  

 

Kdy můžu podepsat smlouvy? 

When can I sign the contract? 

Когда я могу подписать контракт? 

 

Jak je byt velký? 

How big is the apartment? 

Насколько большая квартира? 

 

Kdy se můžu nastěhovat? 

When can I move in?  

Когда я смогу заехать? 

 

Krátký popis (max. 200 

slov) 

Už několik let se situace s ubytováním zhoršuje. Kapacity jsou 

nedostatečné, proto se ujistěte, že začnete hledat byt s předstihem. Je 

velmi běžné sdílet byt nebo pokoj s dalšími studenty. 

https://www.vut.cz/zivot/koleje
https://www.skm.muni.cz/ubytovani/koleje-muni
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Pokud v bytě bydlíte, ujistěte se, že jste si pečlivě pročetli smlouvu o 

ubytování a všemu rozumíte a znáte svá práva. Někdy se 

pronajímatelé snaží využít toho, že cizinci spoléhají na to, že neznají 

svá práva nebo si smlouvu pořádně nepřečetli. 

 

Nejčastější způsob, jak najít bydlení, je procházet pravidelně 

facebookové skupiny týkající se tohoto tématu. Nápady, kde hledat, 

najdete na níže uvedených odkazech. Také se můžete obrátit na 

realitní kancelář, zde však zaplatíte poměrně dost za provizi, kterou 

vám agentura naúčtuje. Provize se obvykle rovná výši nájemného na 1 

měsíc.  

Aktuální odkazy s 

popisem (v české a 

anglické verzi): 

 

Facebookové skupiny, kde hledat ubytování 

 https://www.facebook.com/groups/1478964265714551/ 

 https://www.facebook.com/groups/238269172968582 

 https://www.facebook.com/groups/135997947143227/ 

 https://www.facebook.com/groups/1700523476637964/ 

 https://www.facebook.com/groups/brno.byty/ 

 

Webové stránky (realitní kanceláře) 

 https://www.sreality.cz/ 

 https://www.ulovdomov.cz/ 

 https://www.bezrealitky.cz/ 

 

6.3   Životní náklady 

Klíčová slova :  rent, shopping, grocery, cost of living 

 

Klíčové fráze přeložené do angličtiny a ruštiny : 

 

https://www.facebook.com/groups/1478964265714551/
https://www.facebook.com/groups/238269172968582
https://www.facebook.com/groups/135997947143227/
https://www.facebook.com/groups/1700523476637964/
https://www.facebook.com/groups/brno.byty/
https://www.sreality.cz/hledani/pronajem/byty/brno
https://www.ulovdomov.cz/#!/vyhledavani/pronajem/Brno/v- 53.89139;24.47754;45.35215;6.48193
https://www.bezrealitky.cz/


 

   
 

 
  Page 30 of 42 

TEACHME 
‘Multimedia Didactics’: The Art and Science of Teaching Host Country Language 
2021-1-DE01-KA220-HED-000031184 

Jaké jsou životní náklady v Brně? 

What is the living cost in Brno? 

Какова стоимость жизни в Брно? 

 

Je Brno drahé? 

Is Brno expensive? 

В Брно дорого? 

 

Kolik je nájem? 

How much is the rent?  

Сколько стоит аренда? 

 

Krátký popis (max. 200 

slov) 

Vzhledem k tomu, že Brno je druhé největší město, jsou ceny obecně 

vyšší než na vesnicích či menších městech. Také ceny se mění a díky 

nedávným událostem se postupně zvyšuje. 

 

Nejlepší způsob, jak získat lepší představu o tom, kolik utratíte, je 

využít platformu „Traveltables“. Vidíte tam přibližně výši současných 

cen. Umožňuje také spočítat své potenciální životní náklady nebo 

porovnat životní náklady v Brně s jiným městem nebo jinou zemí. 

 

Průměrné náklady pro studenty se pohybují kolem 12 000 Kč. Částka 

se však může lišit v závislosti na vaší životní úrovni. Pokud vaříte doma, 

jezdíte tramvají/autobusy, sdílíte pokoj s další osobou, vejdete se do 8 

000 - 10 000 Kč měsíčně. V případě, že chcete bydlet sami nebo jíst 

mimo, bude číslo mnohem vyšší. 

Aktuální odkazy s 

popisem (v české a 

anglické verzi): 

 

Spočítejte si své životní náklady nebo porovnejte ceny mezi městy 

nebo zeměmi 
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 CZ: https://cz.traveltables.com/country/czech-republic/city/brno/cost-

of-living/ 

EN: https://traveltables.com/country/czech-republic/city/brno/cost-

of-living/ 

 

Statistika: „Brno v číslech“ 

CZ: https://data.brno.cz/ 

EN: https://datahub.brno.cz/ 

 

6.4 Místní doprava 

Klíčová slova :  doprava, autobus, tramvaj, auto 

 

Klíčové fráze přeložené do angličtiny a ruštiny : 

 

Kde je zastávka …........? 

Where is the …........bus/tram station? 

Где…………..автобусная/трамвайная остановка? 

 

Můžete mi, prosím, poradit, jak se dostanu …........? 

Can you help me, please. How do I get to …........? 

Можете ли вы мне помочь, пожалуйста. Как мне дойти до……? 

 

Dobrý den, už jste tady? ….. Hned tam budu. 

Hello, are you already here? ….. I will be right there. 

Здравствуйте вы уже здесь?....... Сейчас прям там же и буду. 

 

https://cz.traveltables.com/country/czech-republic/city/brno/cost-of-living/
https://cz.traveltables.com/country/czech-republic/city/brno/cost-of-living/
https://traveltables.com/country/czech-republic/city/brno/cost-of-living/
https://traveltables.com/country/czech-republic/city/brno/cost-of-living/
https://data.brno.cz/
https://datahub.brno.cz/
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Krátký popis (max. 200 

slov) 

Brno má dobře rozvinutou dopravní infrastrukturu pro veřejnou 

dopravu. Nejlepší způsob, jak se kamkoli rychle dostat, jsou tramvaje a 

autobusy. Obecně platí, že mezi autobusy a tramvajemi stejné 

dopravní linky je maximálně 10 minut a pokud nebydlíte mimo Brno, 

dostanete se do centra do 15 minut. 

 

Také vše v Brně je v docházkové vzdálenosti. Pro Brno je také typické 

používání skútrů nebo kol, které stojí na ulicích. Centrum Brna, kde 

bydlí většina studentů, není pro auto opravdu vhodné. Je zde mnoho 

dopravních zácp a je těžké najít parkovací místo. 

 

Vzhledem k tomu, že Brno je studentským městem, byla odpovídajícím 

způsobem rozvíjena jeho infrastruktura. Studenti mají velkou slevu na 

MHD. Navíc je tu skvělý systém „nočních autobusů“, který zvyšuje 

bezpečnost a pomáhá studentům dostat se domů kdykoli během dne. 

 

V případě, že chcete být pohodlnější, můžete využít taxi služeb jako 

Bolt, Uber nebo Liftago. 

 

Chcete-li zjistit, jak se někam dostat, můžete použít aplikaci IDOS, 

která vám pomůže najít cestu. K objednání taxislužby použijte její 

aplikace. Pro MHD můžete využít IDSJMK 

Aktuální odkazy s 

popisem (v české a 

anglické verzi): 

 

 

IDOS – Všechny jízdní řády  

https://idos.idnes.cz/ 

 

Aplikace veřejné dopravy 

CZ: https://www.idsjmk.cz/index 

EN: https://www.idsjmk.cz/en/index 

 

https://idos.idnes.cz/
https://www.idsjmk.cz/index
https://www.idsjmk.cz/en/index
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Soukromé taxislužby: 

UBER 

CZ: https://www.uber.com/cz/cs/ 

EN: https://www.uber.com/cz/en/ 

 

BOLT 

CZ: https://bolt.eu/cs 

EN: https://bolt.eu/en-gb/ 

 

Liftago 

CZ: https://www.liftago.cz/ 

EN: https://www.liftago.com/ 

 

Scooters 

CZ: https://www.uber.com/cz/cs/ride/scooters/ 

EN: https://www.uber.com/cz/en/ride/scooters/ 

EN: https://bolt.eu/en/scooters/ 

 

 

7. Kulturní informace  

Obecný popis tématu - jak to funguje v dané zemi:  

 

Česká republika je malá země s mnoha příležitostmi. Nabízí širokou škálu aktivit. Ať už rádi trávíte 

čas v přírodě, vyplňujete svůj čas kulturou, historií nebo jste obklopeni lidmi, Česká republika je 

plná míst a událostí. Vše zde najdete do pár hodin jízdy. 

 

https://www.uber.com/cz/cs/
https://www.uber.com/cz/en/
https://bolt.eu/cs
https://bolt.eu/en-gb/
https://www.liftago.cz/
https://www.liftago.com/
https://www.uber.com/cz/cs/ride/scooters/
https://www.uber.com/cz/en/ride/scooters/
https://bolt.eu/en/scooters/
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Další skvělá věc na České republice je její poloha. Česká republika je srdcem Evropy, což 

usnadňuje cestování kamkoli po Evropě. Cestovat můžete podle svých preferencí vlakem, 

rovinou nebo autem. Všechny možnosti jsou možné a dostupné. 

 

7.1 Nemůžete nevidět - krátký popis vybraných tradičních místních akcí 

Klíčová slova : festival, volný čas, zábava 

Klíčové fráze přeložené do angličtiny a ruštiny : 

 

Co bych neměl/a propásnout? 

What event shouldn´t I miss? 

Что я не должен/должна пропустить? 

 

Kdy se koná .........? 

When does …....... take place? 

Когда………… будет? 

 

Kde si můžu koupit lístky na …........ ? 

Where can I buy tickets for …........ ? 

Где я могу купить билеты на…..? 

 

Krátký popis (max. 200 

slov) 

Ignis Brunensis 

Ignis Brunensis je každoroční dechberoucí událost, která se obvykle 

koná v červnu nebo červenci. Jádrem tohoto festivalu jsou 

mezinárodní soutěže ohňostrůjců, které přinášejí sadu 

nezapomenutelných ohňostrojů po celém Brně. Tato akce je doplněna 

řadou dalších forem zábavy jako je dron a světelná show. 

 



 

   
 

 
  Page 35 of 42 

TEACHME 
‘Multimedia Didactics’: The Art and Science of Teaching Host Country Language 
2021-1-DE01-KA220-HED-000031184 

Tradiční české trhy 

České tradice a festivaly jsou po celý rok připomínány tradičními 

jarmarky, kde můžete ochutnat české tradice a kulturu. Můžete zažít 

pravou atmosféru Vánoc, Velikonoc, Svatováclavských slavností i 

pivních slavností a mnoho dalšího. 

 

Open House Brno 

Seznamte se s velkolepou architekturou míst, kam za normálních 

okolností nesmíte. Brno se zapojilo do sítě každoročních festivalů 

městské architektury Open House Worldwide. Během jednoho 

víkendu se volně a zdarma otevírají budovy a objekty běžně 

nepřístupné široké veřejnosti. 

 

Majáles 

Zažijte skutečný studentský život. Oslava května plná koncertů, 

průvodů, ohňostrojů, alkoholu, jídla a spousty zábavy. 

 

Aktuální odkazy s 

popisem (v české a 

anglické verzi): 

 

Informace o Ignis Brunensis: 

http://www.ignisbrunensis.cz/ 

 

Informace o Open House Brno: 

https://openhousebrno.cz/ 

 

Zjistěte více o Majálesu zde: 

https://brno.majales.cz/ 

 

 

http://www.ignisbrunensis.cz/
https://openhousebrno.cz/
https://brno.majales.cz/
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7.2 Společenský život v Brně 

Klíčová slova : zábava, studentský život, kultura 

Klíčové fráze přeložené do angličtiny a ruštiny : 

Dal/a bych si jedno pivo. 

 I would like to have one beer.  

 Я хотел/а бы одно пиво. 

 

Promiňte, kde je …........ ?  

 Excuse me, where is ….........? 

 Простите, где…………..? 

 

Rád/a bych navštívila …....... .  

 I would like to visit ….......... . 

 Я хотел/а бы навестить…… 

Krátký popis (max. 200 

slov) 

Bary 

 Na stojáka 

 Čtyři pokoje 

 Scala 

 Slast 

 Bar, který neexistuje 

 

Kavárny 

 Podnebí 

 Café Mezzanine 

 Piknik Box 

 Buchta 

 Monogram Espresso Bar  

 Provázek dvůr 

 Jaga 
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Kultura: 

 Národní divadlo Brno 

 Výstaviště Brno 

 ZOO  

 Moravské zemské muzeum 

 VIDA! science centrum 

 Technické muzeum v Brně 

 Kino Scala 

 

Příroda 

 Brněnská přehrada 

 Kraví hora 

 Park Lužánky 

 Přírodní rezervace Holedná 

 

Aktuální odkazy s 

popisem (v české a 

anglické verzi): 

 

Web s akcemi, místy a tipy, co dělat  

https://www.kudyznudy.cz/ 

 

Web s akcemi, místy a tipy co dělat v Brně 

CZ: https://www.gotobrno.cz/kalendar-akci/ 

EN. https://www.gotobrno.cz/en/events-in-brno/ 

 

Národní divadlo Brno 

https://www.ndbrno.cz/ 

 

Výstaviště Brno 

https://www.bvv.cz/ 

 

https://www.kudyznudy.cz/
https://www.gotobrno.cz/kalendar-akci/
https://www.gotobrno.cz/en/events-in-brno/
https://www.ndbrno.cz/
https://www.ndbrno.cz/
https://www.bvv.cz/
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7.3 Studentský život, akademický kalendář 

Klíčová slova : studentský život, semestr, studentské spolky a kluby, univerzita 

 

Klíčové fráze přeložené do angličtiny a ruštiny : 

 

Kdy začíná semestr? 

 When does the semester starts?  

 Когда начинается семестр? 

 

Měl/a bych zájem o.........?  

 I am interested in.......? 

 Буду ли я заинтересован/a в….? 

 

Chtěl/a bych se zúčastnit …........? 

 I would like to participate on/at/in …........? 

 Я хотел/а бы поучаствовать в….? 

 

Krátký popis (max. 200 

slov) 

Akademický rok je rozdělen do dvou semestrů. První „podzimní“ semestr 

obvykle začíná 3. týden v září a trvá do listopadu. Zkouškové období probíhá 

od listopadu do poloviny února. 

Druhý „jarní“ semestr začíná 3. týden v únoru a trvá do poloviny května. Od 

poloviny května do konce června je jarní zkouškové období. 

V rámci univerzity i mimo ni existuje mnoho iniciativ vytvořených studenty, a 

to jak v rámci vašeho studia, tak i mimo něj. Záleží na vaší aktivitě a zájmech, 

ale obecně jsou studenti v Brně ambiciózní a aktivní, rádi se stýkají, tvoří a učí 

se nové věci. Najdete zde širokou škálu možností a příležitostí pro vaši 

kariéru a osobní rozvoj. 

Není přehnané říci, že Brno řídí „studenti pro studenty“.   
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Aktuální odkazy s 

popisem (v české a 

anglické verzi): 

 

Studentské spolky 

CZ: https://www.muni.cz/studenti/studentske-spolky 

 

Kalendář studentských akcí 

CZ: https://www.muni.cz/studenti/studentske-spolky#kalendar 

 

Studentská iniciativa pro nováčky, která jim má pomoci a uvést je do 

studentského/univerzitního života 

CZ: https://prvakoviny.muni.cz/ 

EN: https://www.muni.cz/en/students/prvakoviny-first-year-student-meet 

 

7.4  Zajímavá fakta o Brně 

Klíčová slova : pravá tvář Brna, jako místní, zapadnout 

Klíčové fráze přeložené do angličtiny a ruštiny : 

 

Jdu na prýgl. 

 I am going to a dam. 

 Я иду на плотину. 

 

Jedu šalinou. 

 I am on the tram.  

Я в трамвае. 

 

Nerozumím anglicky. 

 I do not speak English. 

 я не говорю по английски. 

 

https://www.muni.cz/studenti/studentske-spolky
https://www.muni.cz/studenti/studentske-spolky#kalendar
https://prvakoviny.muni.cz/
https://www.muni.cz/en/students/prvakoviny-first-year-student-meet


 

   
 

 
  Page 40 of 42 

TEACHME 
‘Multimedia Didactics’: The Art and Science of Teaching Host Country Language 
2021-1-DE01-KA220-HED-000031184 

Jdu na jedno. 

 I am going for a (one) beer.  

 Я выйду на одно пиво. 

 

Dáme sraz pod hodinama. 

 Let´s meet under the clock.  

 Давай встретимся под часами. 

 

Potkáme se na čáře. 

 Let´s meet at Česká street.  

 Давай встретимся на улице чешской. 

 

Krátký popis (max. 200 

slov) 

 Brno je 6. nejoblíbenější studentské město na světě. 

 

 Brno má několik kontroverzních soch: Orloj a sochu Jošta 

Lucemburského. 

 

 Vzhledem k brněnskému slangu nikdo nepoužívá termín „tramvaj“, 

ale tento dopravní prostředek nazývá slovem „šalina“, které lze 

používat pouze v Brně. 

 

 Brňané nejezdí na „přehradu“, ale na „prýgl“, což je další důležité 

slangové slovo. 

 

 Brno má před Nejvyšším správním soudem sochu Spravedlnosti, 

veřejnosti známou spíše pod názvem „Exekutor se zabavenou 

pračkou“. 

 

 Pražáci a Brňáci se rádi navzájem urážejí (zábavnou formou). 

 

 Symbolem Brna je známý brněnský drak, kterým je ve skutečnosti 

krokodýl. 

 

 Brno je nazýváno předměstím Vídně. 

 

 Brněnské hlavní nádraží vypadá jako bezdomovecké ghetto. Krásný 
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způsob, jak udělat skvělý první dojem. 

 

 Brno je multikulturní město, kde většina lidí nemluví anglicky. 

 

 Místem pro sraz v Brně jsou hodiny, které se nacházejí na rohu ulice 

Česká. Abychom se setkali, říkáme „Sejdeme se pod hodinami“. 

Dalším místem setkávání je ulice „Česká“, které se běžně říká „Čára“. 

 

 Není neobvyklé v sandálech nosit ponožky. 

 

Aktuální odkazy s 

popisem (v české a 

anglické verzi): 

 

Statue of Justice 

Astronomical clock 

Brno´s dragon 

Under the clock 

Česká  

 

https://www.google.com/search?q=socha%20spravedlnost%20brno&oq=socha+spravwedlnost+brno&aqs=chrome..69i57j0i13j0i22i30.5608j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:1&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=1170455258053176447&lqi=Chdzb2NoYSBzcHJhdmVkbG5vc3QgYnJub1ohIhdzb2NoYSBzcHJhdmVkbG5vc3QgYnJubyoGCAIQABABkgESdG91cmlzdF9hdHRyYWN0aW9u&phdesc=UTf_WJ6hjW8&ved=2ahUKEwiiqPb6t6X5AhXWuaQKHSkxD5oQvS56BAgKEAE&sa=X&rlst=f#rlfi=hd:;si:1170455258053176447,l,Chdzb2NoYSBzcHJhdmVkbG5vc3QgYnJub1ohIhdzb2NoYSBzcHJhdmVkbG5vc3QgYnJubyoGCAIQABABkgESdG91cmlzdF9hdHRyYWN0aW9u,y,UTf_WJ6hjW8;mv:[[49.1974903,16.6071004],[49.1974841,16.6070854]];tbs:lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!
http://www.pruvodcebrnem.cz/hodinovy-stroj
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/brnensky-drak-symbol-mesta-brna
https://www.google.com/maps/place/%C4%8C%C3%A1ra+-+meeting+point+%22Pod+hodinama%22/@49.1973552,16.6053782,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd4197122de1a85cb!8m2!3d49.1973552!4d16.6053782
https://www.google.com/maps/place/%C4%8C%C3%A1ra+-+meeting+point+%22Pod+hodinama%22/@49.1973552,16.6053782,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd4197122de1a85cb!8m2!3d49.1973552!4d16.6053782

