
 

 
Česká a Slovenská asociace učitelů jazykových center na 
vysokých školách, z.s.  
 
The Czech and Slovak Association of Teachers at Language 
Centres in Higher Education 
 

 
 

POZVÁNKA 

 na setkání s výborem a revizní komisí CASAJC 

 

Datum a čas:  7. 10. 2022, 10:45 

Adresa: Centrum jazykového vzdělávání FF UPOL, tř. Svobody 686/26, Olomouc viz. 

stránky konference Trendy ve vzdělávání v jazykových centrech na 

univerzitách v EU  https://cjv-konference.upol.cz/ 

 

Místo:    učebna 1.32 

On-line:  Schůzka Microsoft Teams  

Připojit se přes počítač nebo mobilní aplikaci  

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.  

ID schůzky: 337 045 161 44  

Přístupový kód: An22g5  

Stáhnout Teams | Připojit se na webu 

 

 

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, 

Dovoluji si vás pozvat na setkání s výborem a revizní komisí CASAJC, které se uskuteční na závěr 

konference Trendy ve vzdělávání v jazykových centrech na univerzitách v EU dne 7. 10. 2022 v 10:45.  

 

 

Program: 

• Zahájení, přivítání účastníků (L. Stejskalová) 

• Informace o připravované členské schůzi pro rok 2022 (L. Stejskalová) 

• Konference v Portu 09/2022 (L. Stejskalová, další účastníci) 

• Zápis a výstupy z jednání Cercles 16.9. 2022 

• Účast pracovišť CASAJC – zpětná vazba, diskuse 

• Stipendia – shrnutí  

• Informace k soutěži „Co se povedlo“ (L. Stejskalová) 

https://cjv-konference.upol.cz/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzNhYzIwZjctMzJhOS00ZjVjLWI5NjYtMmIyNzU3Yzc0M2Nl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a0fce05a-6b3c-4c3a-9e40-abdd06901e4d%22%2c%22Oid%22%3a%22c4ff5edc-0d35-40ce-bc90-1446319b9ddc%22%7d
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting


• Informace revizní komise k hospodaření (O. Břenek) 

• Informace k plánovanému rozpočtu (O. Břenek) 

• Platby členských příspěvků (M. Holasová) 

• Informace o dosavadní činnosti výboru CASAJC (L. Stejskalová, další účastníci) 

• Pomoc pro UA – sdílení aktivit a činností, které se na jednotlivých pracovištích odehrály; 

zpětná vazba, zkušenosti; jak fungují granty? (všichni účastníci) 

• Diskuse nad plány/aktivitami pro další rok 2023 (inspirace a best practice) (všichni účastníci) 

• Informace o publikačních možnostech (CASALC review, LLHE) (L. Koláčková, I. Mičínová) 

• Konference Beyond Horizons v MB, 1 – 2.6.2023 v Mladé Boleslavi (L. Stejskalová) 

• Různé 

    

 

Těším se na setkání prezenčně nebo distančně, 

 

    Lenka Stejskalová 

    Místopředsedkyně CASAJC    


