
Začátek školního roku v ČR 1. 9. 2022

Zahájení výuky – pomaturitní jazykový kurz 1. 9. 2022

Výuka 5. 9. 2022 – 20. 1. 2023 

Zahájení výuky – příprava ke studiu na VŠ 5. 9. 2022

Zahájení výuky – intenzivní kurzy češtiny pro cizince ‒ středisko Praha (Voršilská) 5. 9. 2022

Zahájení výuky – příprava ke studiu na VŠ pro české studenty 12. 9. 2022

Zahájení výuky – šestitýdenní a neintezivní kurzy češtiny pro cizince podle harmonogramu SJOP Praha 

Zahájení výuky – Dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka (ZKUČ) 7. 10. 2022

Vánoční prázdniny                                                                      20. – 30. 12. 2022

Ukončení výuky –  intenzivní kurzy češtiny pro cizince ‒ středisko Praha (Voršilská) 13. 1. 2023

Zkouškové období – intenzivní kurzy češtiny pro cizince ‒ středisko Praha (Voršilská) 16. – 20. 1. 2023

Písemná zkouška z češtiny – příprava ke studiu na VŠ 20. 1. 2023

Zkouškové období – příprava ke studiu na VŠ 23. – 27. 1. 2023

Výuka 30. 1. 2023 – 19. 5. 2023 

Zahájení výuky v letním semestru – příprava ke studiu na VŠ 30. 1. 2023

Zahájení výuky v letním semestru – příprava ke studiu na VŠ pro české studenty 30. 1. 2023

Zahájení výuky v letním semestru – intenzivní kurzy češtiny pro cizince 30. 1. 2023

Zahájení výuky v letním semestru – šestitýdenní a neintezivní kurzy češtiny pro cizince podle harmonogramu SJOP Praha 

Zahájení výuky v letním semestru – kurz ZKUČ 17. 2. 2023

Písemná zkouška z češtiny – příprava ke studiu na VŠ 22. 5. 2023

Zkouškové období – příprava ke studiu na VŠ 23. 5. – 30. 6. 2023     

Zkouškové období – příprava ke studiu na VŠ pro české studenty 22. ‒ 26. 5. 2023

Ukončení výuky – intenzivní kurzy češtiny pro cizince ‒ středisko Praha (Voršilská)  26. 5. 2023

Zkouškové období – intenzivní kurzy češtiny pro cizince ‒ středisko Praha (Voršilská) 29. 5. ‒ 2. 6. 2023

Předání studentů na VŠ podle dohody s VŠ (červen – září)

Ukončení výuky – kurz ZKUČ a obhajoby závěrečných prací     16. 6. / 23. a 24. 6. 2023

Ukončení výuky – pomaturitní jazykový kurz 26. ‒ 30.06.2023

Metodické sympozium bude upřesněno

Dny pro ÚJOP bude upřesněno

Letní škola slovanských studií bude upřesněno

Mezinárodní letní škola pro mládež bude upřesněno

Kurz češtiny pro krajany bude upřesněno

Čeština a česká kultura bude upřesněno

Metodický kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka pro vyučující z krajanských komunit bude upřesněno

Malé metodické léto bude upřesněno

Letní kurz angličtiny bude upřesněno

CCE podle harmonogramu VTC 

ZKOBČ podle harmonogramu VTC 

Zkouška A1 pro trvalý pobyt podle harmonogramu NPI ČR a VTC

Kolegium ředitelky bude upřesněno

Dny pracovního volna a pracovního klidu se řídí podle českého kalendáře.

HARMONOGRAM VÝUKY A AKTIVIT  2022 – 2023

ZIMNÍ SEMESTR

LETNÍ SEMESTR

LETNÍ ŠKOLY

DALŠÍ AKTIVITY

Tento harmonogram může ředitel studijního střediska přizpůsobit konkrétním podmínkám po dohodě se zástupcem ředitele ÚJOP UK pro 

pedagogickou činnost.


