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Metody a formy práce ve výuce
mateřského jazyka
Záštitu nad konferencí přijala paní PhDr. Hana Marešová, Ph.D.,
proděkanka pro studijní záležitosti a celoživotní vzdělávání PdF UP v Olomouci
Konference je zaměřena na aktuální otázky výchovy, vzdělávání a didaktiky
mateřského jazyka
Podrobné informace o konferenci naleznete na adrese

http://kcjlkonference.blogspot.com/

Vědecký výbor konference:
Doc. PhDr. Vlasta Řeřichová, CSc.
Doc. Mgr. Igor Fic, Dr.
Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D.
Mgr. Jana Sladová, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D.

Organizační výbor konference:
Mgr. Kateřina Ďoubalová, Ph.D.
Mgr. Jana Bartoňová
Mgr. Zuzana Pustinová
Mgr. Martin Malenovský

Elektronickou přihlášku s názvem příspěvku a anotací (v českém a anglickém jazyce) je
třeba zaslat do 2. 4. 2012. Přihlášku naleznete na webových stránkách konference
http://kcjlkonference.blogspot.com/ v odkazu elektronická přihláška.
Kontaktní e-mail: konferencekcjl@seznam.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Pustinová

Výstup z konference
Účastníkům konference letos nabízíme dvě varianty publikačních výstupů:
1. uplatnění příspěvku v monografii s názvem JAZYK A LITERATURA V ODBORNÉ KOMUNIKACI
(monografie projde recenzním řízením a bude splňovat požadavky RIV);
2. v nově vznikajícím elektronickém časopise JAZYK – LITERATURA – KOMUNIKACE, jehož první
číslo je nyní připravováno pracovníky KČJL PdF UP v Olomouci. Časopis bude mít přiděleno ISSN
a pravidelně nabídne publikační možnosti pro širší odbornou veřejnost, od letošního roku nahradí také
tradiční konferenční sborník.
Věříme, že účastníci konference přivítají nové pojetí publikačních výstupů, zvláště možnost účasti na
připravované recenzované monografii. Pokyny pro úpravu obou forem příspěvku naleznete (společně se vzorovou
šablonou) na webových stránkách konference. Termín odevzdání textu je v den konání konference, nebo
nejpozději do 30. 4. 2012.
Publikační výstupy jsou vázány na zaplacení konferenčního příspěvku, osobní účast na konferenci není zásadní
podmínkou pro publikování příspěvku. Vítáme však aktivní vystoupení a těšíme se na tradičně přínosná setkání
s kolegy, na odborné diskuse i neformální setkání v rámci konference.
Organizační pokyny
Maximální délka aktivního vystoupení na konferenci je stanovena na 10 minut. Pro jednotlivá vystoupení bude
k dispozici dataprojektor. Požadavky na technické vybavení uveďte v přihlášce. Jednání bude probíhat v jazykové
a literární sekci. Jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina, němčina, polština, slovinština, ruština.

Konferenční poplatek
Konferenční poplatek (včetně DPH) byl stanoven na 600 Kč (nebo 25 Eur). Částku je nutno uhradit do 2. 4.
2012 (číslo účtu a variabilní symbol naleznete na webových stránkách konference, odkaz pokyny k platbě).
Z konferenčního poplatku bude hrazeno vydání monografie, drobné občerstvení během konference a další náklady
spojené s organizací konference.

Stravování a ubytování
Během konference bude zajištěno občerstvení. Konferenční poplatek nezahrnuje oběd, který si účastníci hradí
individuálně. V případě zájmu o zajištění oběda v menze (cca 5 minut od fakulty, doprovod bude zajištěn) je
nutné uvést tuto skutečnost v elektronické přihlášce, platba ve výši 90 Kč proběhne při prezenci.
Nocleh si zajišťují účastníci individuálně. K výběru ubytování doporučujeme využít například nabídku
dostupnou na http://www.olomouc.com/ubytovani/ nebo na www.skm.upol.cz. Telefonický kontakt na koleje UP:
585 638 016, 585 638 017. Doporučujeme včasnou rezervaci.

Předběžný časový harmonogram konference
9.00 – 9.30 prezence
9.30 – 9.45 zahájení konference
10.00 – 12.00 jednání v sekcích
12.00 – 13.30 oběd, občerstvení
13.30 – 16.00 jednání v sekcích (přestávka 14.45 -15.00)
16.00 – 16.15 oficiální ukončení jednání v sekcích, následuje neformální setkání na katedře ČJL (do cca 17 hodin)
Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách konference.
Kontakt: Mgr. Zuzana Pustinová (e-mail: konferencekcjl@seznam.cz)

Upozornění
Všechny účastníky konference upozorňujeme na možnost využít pobytu v našem univerzitním městě také k účasti
na dalším setkání odborníků na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Přijměte pozvání na konferenci pořádanou
naší katedrou a řešiteli projektu Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační
výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích, která
se koná dne 11. 4. 2012. Více informací o konferenci a publikačních výstupech naleznete na
http://komunikacnivychova.upol.cz/konference/ nebo na webu naší katedry http://kcjl.upol.cz/.
Za pořadatele srdečně zve
Mgr. Jana Sladová, Ph.D., vedoucí KČJL PdF UP v Olomouci

