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Krkonošská státní vysoká škola v Jelení Hoře 
a 

Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola 
a Obchodní akademie, Trutnov 

 
zvou na polsko-český tematický online seminář: 

 
„Výuka cizích jazyků a jejich význam v přeshraničním prostoru“ 

29. března, 11:30 hodin 
Zoom platforma. Volný vstup. 

 
K účasti na setkání zveme ředitele škol, učitele, středoškoláky, studenty a všechny další lidi, kterým jsou 
blízké cizí jazyky, výuka jazyků a jejich historie. Nejzajímavější hlasy z diskuse budou oceněny a zveřejněny 
na webu https://www.cz-pl-transedu.eu/. 

Zájemci z Polska prosím vyplňte formulář, čeští účastníci nás prosím kontaktujte na: 
cadova@szstrutnov.cz do 22. 2. 2022 do 23:59 

Jako odpověď zašleme odkaz na schůzku. 

Během semináře vystoupí s prezentací: 

Dr. Józef Zaprucki, profesor KPSW - Polsko, dlouholetý přednášející filologii na Fakultě humanitních a 
sociálních věd. Odborník na německou literaturu a kulturologii. Člen Washingtonského mezinárodního 
komunikačního institutu (ICI) a Americké sémiotické společnosti (SSA). Hostující profesor na Duquesne 
University v Pittsburghu PA. Autor mnoha knih a článků. 

Zuzana Kuželová, MA - Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie 
(VOŠZ, SZŠ a OA), Trutnov, Česká republika, - učitelka angličtiny. Absolventka Masarykovy univerzity v Brně, 
kde vystudovala anglistiku, amerikanistiku a učitelství pro SŠ. Kromě výuky má na starosti také kurzy cizích 
jazyků pro žáky a studenty školy. 

Akce byla spolufinancována v rámci programu Evropské unie: INTERREG Polsko-Česká republika přes hranice, z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, projekt Internetová platforma obsahující informace pro učitele a vedení škol v přeshraničním regionu /  
Online digitální platforma s informacemi pro pedagogiku a management škol v přeshraničním kraji: CZ.11.4.120 / 0.0 / 0.0 / 20_032 
/ 0002839. 

Účastí na schůzce souhlasíte s pořizováním, používáním a šířením vašeho snímku pořadatelem akce. 
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