
Uč se čínštinu, poznávej Čínu! 
 

Projekt „Letního kempu Chinese Bridge pro 100 českých 

studentů“  

 

 V červnu roku 2015 navštívila místopředsedkyně Státní rady Čínské lidové republiky Liu 

Yandong Českou republiku. Společně s českým prezidentem, premiérem a dalšími absolvovala mnoho 

bilaterálních aktivit, navštívila také Univerzitu Karlovu v Praze. Při této příležitosti místopředsedkyně 

Liu Yandong srdečně pozvala 100 českých studentů k účasti na „Letním kempu Chinese 

Bridge“ konaném v roce 2015/2016 v ČLR, vyzvala také k uskutečnění společného přání – 

prohloubení vzdělávání, kulturních výměn a spolupráce mládeže z obou zemí. 

 Za účelem realizace této výzvy čínských vládních představitelů k povzbuzení vzájemné 

spolupráce mezi českými a čínskými studenty vysokých a středních škol bude „Letní kemp Chinese 

Bridge pro 100 českých studentů“ oficiálně uskutečněn v roce 2016. Plán je následující:  

  

 1. Plán rozsahu a termínů 

1) Letní kemp pro studenty vysokých škol (celkem 65 osob rozdělených na dvě skupiny): 

První skupina: 4. – 16. července 2016, místo: Peking 

Druhá skupina: 18. – 30. července 2016, místo: Peking 

(Tato akce se týká studentů, jejichž hlavním oborem není čínština a kteří jsou z Univerzity Karlovy, 

Univerzity Palackého v Olomouci, Masarykovy univerzity, Vysoké školy ekonomické v Praze, České 

zemědělské univerzity v Praze, Českého vysokého učení technického v Praze i z dalších univerzit, jež 

nabízejí volitelné kurzy čínštiny. Z důvodu limitovaného počtu účastníků dáme přednost dříve 

přihlášeným studentům, kteří mají certifikát HSK nebo absolvovali volitelný předmět čínského jazyka 

(vyšší úroveň) na své univerzitě.) 

2) Letní kemp pro studenty středních škol (celkem 35 osob, jedna skupina):  

18. – 30. července 2016, místo: Tianjin (přílet do Pekingu, návštěva některých tamních míst) 

(Tato akce se týká všech českých státních středních škol, které nabízejí výuku čínštiny) 

 

 2. Program Letního kempu a náklady s ním spojené: 

1) V ČLR stráví účastníci 2 týdny. 

2) Hlavní náplň akce: kurz čínštiny (40 %), kulturní lekce (20 %), výměnné aktivity (20 %), 

prohlídka památek a cestování (20 %). 



3) Ředitelství Konfuciových institutů v Pekingu hradí účastníkům náklady spojené s pobytem 

v ČLR (tzn. studium, stravu a ubytování, dopravu, návštěvu památek a pojištění akutní 

zdravotní péče v nepředvídatelných případech). 

4) Účastníci kempu hradí náklady na cestu do ČLR a zpět, mezinárodní cestovní pojištění, 

poplatky spojené s vyřizováním víza atd. 

  

 3. Předpoklady pro přihlášení 

 1) Studenti vysokých škol (bakalářských a magisterských programů) a studenti středních škol 

 musejí odpovídat následujícím požadavkům a musejí odevzdat následující dokumenty: 

 vysokoškolští studenti, jejichž hlavním oborem není čínština nebo středoškolští studenti od 14 

let; 

 nerodilí mluvčí, kteří mají základní znalost čínštiny (požadujeme potvrzení od školy o 

absolvování volitelného předmětu – z univerzitního systému; u středních škol potvrzení od 

školy o absolvování kroužku, předmětu čínština) nebo jsou držitelé certifikátu HSK nebo YCT 

(certifikát pro studenty do 18 let); 

 čeští občané, s dobrým zdravotním stavem, vhodným pro cestování do zahraničí; 

 mít zájem o čínskou kulturu, nebýt však účastníky dřívějších ročníků Letního kempu Chinese 

Bridge; 

 dobrovolně se účastnit všech aktivit Letního kempu a respektovat všechna jeho  pravidla; 

 životopis; 

 kopii pasu (pas musí být minimálně 1 rok před koncem platnosti); 

 potvrzení o studiu; 

 veškeré dokumenty, včetně přihlášky musí být v originále. Certifikáty HSK nebo YCT dodejte 

jako ověřené kopie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2) Doprovodné osoby (9 – 15 studentů na jednu doprovodnou osobu) musejí dle požadavků: 

 respektovat a znát čínskou kulturu; 

 být přátelští, zodpovědní a komunikativní; 

 mít učitelskou praxi nejméně 1 rok; 

 dodat potvrzení/doporučující dopis o působení na univerzitě/střední škole v učitelské profesi; 

 životopis 

 kopii pasu (pas musí být minimálně 1 rok před koncem platnosti) 

 mít bohaté zkušenosti s vedením studentů a s organizováním aktivit; 

 mít dobrý zdravotní stav, vhodný pro mezinárodní cestování; 

 být mladší 50 let. 

 

 

 3) Doprovodné osoby dále musejí splnit následující povinnosti: 

 pomoci Konfuciovu institutu s proškolením studentů před odjezdem; 

 účastnit se všech aktivit Letního kempu a respektovat všechna jeho pravidla; 

 nést hlavní zodpovědnost za organizaci a být studentům k dispozici; 

 v krizových situacích poskytnout studentům pomoc a komunikovat s jejich rodinami; 

 po skončení Letního kempu zajistit evaluaci kempu od studentů a podat Konfuciovu institutu 

souhrnnou zprávu. 

  

 4. Čas a způsob přihlášení, potřebné materiály a postup výběru 

uchazečů: 

1) Uchazeči se mohou přihlašovat od dnešního dne až do 1. dubna 2016. Studenti tak učiní 

prostřednictvím svých škol – každá škola předloží formulář pro školy a univerzity, přihlášky 

studentů a další požadované dokumenty viz níže. Školy a univerzity provedou výběr 

(doporučení) doprovodných osob. Doprovodné osoby předloží Konfuciovu institutu přihlášku 

pro doprovod, životopis a doporučující dopis od školy. 

2) Podle předložených materiálů a pořadí přihlášení provede Konfuciův institut předběžný výběr, 

po vzájemné dohodě se vzdělávací kanceláří Velvyslanectví Čínské lidové republiky v Praze 

určí vhodné uchazeče a před 15. dubnem 2016 předá rozhodnutí Ředitelství Konfuciových 

institutů k ověření a potvrzení. 

3) Ředitelství Konfuciových institutů po ověření informuje Konfuciův institut UP o finálním 

rozhodnutí. Konfuciův institut UP následně s vybranými vysokoškolskými studenty a se 

zákonnými zástupci studentů středních škol podepíše „Prohlášení účastníka kempu“ a 



„Souhlas s všeobecnými pravidly letního kempu“. Tyto materiály pak spolu s kopií pasu 

uchazeče předá Ředitelství Konfuciových institutů. 

4) Ředitelství Konfuciových institutů si vyhrazuje právo na finální interpretaci postupu 

výběrového řízení, zmíněného programu i všech výše uvedených ustanovení. 

 

 

 

 

 5. Kontaktní osoby: 

 Mgr. Lucie Laníková 

             Česká ředitelka Konfuciova institutu, Univerzita Palackého v Olomouci  

 Tel： +420 585 631 256 

 e-mail: lucie.lanikova@upol.cz  

 

 Zhang Kexin  

             Lektor Konfuciova institutu UP v Olomouci 

             Tel.:+420 777 666 290 

 e-mail: karel1016@126.com  

 

 

  

Přílohy:  

1. Formulář pro školy a univerzity  

(Seznam přihlášených studentů a doprovodných osob- formát EXCEL) 

2. Přihláška pro studenta (Students Application Form) 

3. Přihláška pro doprovod (Chaperons Application Form) 

4. Prohlášení účastníka kempu (acknowledgement) 

 

mailto:lucie.lanikova@upol.cz
mailto:karel1016@126.com
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=6&country_id=10
http://www.dzs.cz/admin/file/3571/Students'%20Application%20Form%20%282%29.pdf
http://www.dzs.cz/admin/file/3570/Chaperons'%20Application%20Form%20%282%29.pdf
http://www.dzs.cz/admin/file/3572/Acknowledgement.pdf


Manuál pro střední školy a univerzity 

Letní kemp Chinese Bridge v ČLR 

Dobrý den, 

děkujeme Vám za spolupráci při organizování letního kempu pro 100 českých studentů, který je 

organizován ve spolupráci s Ředitelstvím Konfuciových institutů v Pekingu a Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR.  

Předkládáme Vám postup pro přihlašování studentů a doprovodných osob pro Vaši školu/univerzitu: 

Prosíme Vás o následující: 

 Zveřejnění nabídky kempu a dokumentů Chinese Bridge Summer Camp 2016, Chaperons 

Application Form, Students Application form, Acknowledgement na internetových stránkách 

Vaší školy/internetových stránkách zahraničního oddělení Vaší univerzity 

 Přijímání přihlášek a ostatních potřebných dokumentů (viz Chinese Bridge Summer Camp 

2016) u pověřené osoby 

 Zaslání všech přihlášek a potřebných dokumentů do Konfuciova institutu při Univerzitě 

Palackého v Olomouci, včetně dokumentu Seznam studentů a doprovodných osob za 

konkrétní školu. Požadujeme originály přihlášek a ostatních dokumentů, proto žádáme o 

zaslání poštou. 

 Zkontrolovat, zda platnost pasu studenta a doprovodné osoby je delší než jeden rok. 

V opačném případě jeho žádost zamítněte. 

 Jako doprovodné osoby se nemohou hlásit univerzitní studenti. Pouze učitelé středních škol a 

univerzit. 

V případě dotazů kontaktujte Konfuciův institut při Univerzitě Palackého v Olomouci: 

Mgr. Lucie Laníková 

Česká ředitelka 

lucie.lanikova@upol.cz 

+420 585 631 256 

nebo  

Zhang Kexin 

Lektor KIUP 

+420 585 631 253 

karel1016@126.com 

 

Univerzita Palackého v Olomouci 

Konfuciův institut 

Křížkovského 8 

771 47 Olomouc 
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