
 

  

  

 
Masarykova univerzita, Univerzita třetího věku 
Komenského nám. 2, 602 00  Brno 
www.u3v.muni.cz, mail: u3v@rect.muni.cz, tel.: 549 49 8141 
Úřední hodiny: Po, St:  9:00 – 11:00 hod. 

Út, Čt: 13:00 – 15:00 hod. 

Vážení přátelé, 
nad rámec základního programu U3V, ve spolupráci s Centrem jazykového vzdělávání MU, 
Vám nabízíme kurz: 
 

Francouzský jazyk pro pokročilé 
 
Forma výuky:  online přes aplikaci Microsoft Teams 
Počet účastníků:  maximálně 14 osob 
Lektor:   Mgr. Daniela Veškrnová 
Termíny:  10. 2. – 26. 5. 2021 vždy ve středu 9.00 – 10.30 h., celkem 16 lekcí 
Cena:   40,- Kč/lekce 
Platba:   640,- Kč (únor – květen 2021) 
 

Výuka probíhá online.  
Pro řádný a efektivní průběh výuky je nutné, abyste měli na svých počítačích kamery a mikrofony, 
protože bude třeba, aby Vás při plnění zadaných úkolů viděla a slyšela vyučující i ostatní studenti. 
Také možnost použití tiskárny je pro výuku výhodou. 
 

Pro připojení k výuce je nutné znát Vaše UČO (univerzitní číslo osoby) a také primární heslo. Pokud 
již tyto údaje máte, dejte nám to prosím vědět v přihlašovacím formuláři. Pokud je nemáte, rádi Vám 
je vygenerujeme a pošleme na uvedený e-mail. 
 

Před začátkem první lekce Vám zašleme e-mail s pokyny, jak se k výuce připojit. 
 

Francouzština, to nejsou jen neoblíbená nepravidelná slovesa, náročná gramatika a záludná 
výslovnost! Studovat francouzštinu znamená osvěžit si znalosti o francouzské kultuře a významných 
osobnostech i jejich vlivu na naši zemi, poučit se (a možná se přitom i trochu pobavit) o 
francouzském přístupu k tolik glorifikované gastronomii i k životu a třeba také získat inspiraci pro 
poznávací cestu do některé z frankofonních zemí. To všechno formou čtení krátkých textů, ústního i 
písemného doplňování cvičení a kvízů, poslechů a nácviku jednoduchých komunikačních situací ve 
francouzštině.   
 

Náročnost kurzu: jazyková úroveň B1 (dle Společného evropského jazykového rámce). 
Kurz navazuje na předešlou výuku, ale je otevřen všem ostatním zájemcům, kteří si už dříve osvojili 
základy francouzštiny a chtějí si je oprášit a rozvinout. 
 

Výukové materiály: účastníci je obdrží zdarma v kurzu, není třeba pořizovat si učebnici. 
 
V případě zájmu se přihlaste prostřednictvím elektronické přihlášky! Odkaz na elektronickou 
přihlášku je umístěn níže. 

Elektronická přihláška do kurzu 
Francouzský jazyk pro pokročilé 

 

Poplatek za kurz je nutné uhradit nejpozději týden před zahájením kurzu, preferujeme platbu 
bankovním převodem (splatnost 14 dní od vystavení faktury). Je-li to možné, zvolte prosím tuto 
variantu. 
 

    Ing. Bc. Barbora Hašková, v. r.                                           Mgr. Daniela Veškrnová, v. r.      
    vedoucí Oddělení CŽV                  garant kurzu 
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