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Student
Vyberte si jazykovou zkoušku

Studium na Maltě

Výuka jazyků a podcast

Vracení daní ze zahraničí

praha

www.Jazyky.com 
denně nové články tohoto časopisu

www.Jazykovky.cz
adresář jazykových kurzů a škol

www.langs.info
první jazykový portál-vše o jazycích

Průvodce světem jazyků • jazykovky, výuka, překlady, zahraničí • www.Jazyky.com

HR manažer
DPH a jazykové školy

Specifika firemních kurzů

Elektronické výběrové řízení

Europass – doklad o kvalifikaci



JAZYKOVÉ KURZY

ANGLIČTINA
Toronto od 1.950,- Kč
Londýn   od 2.750,- Kč
Eastbourne  od 2.950,- Kč
Dublin  od 3.650,- Kč
Cork  od 5.450,- Kč
Malta  od 6.050,- Kč

NĚMČINA
Berlín  od 4.750,- Kč
Drážďany  od 4.850,- Kč
Vídeň  od 5.850,- Kč

ŠPANĚLŠTINA
Barcelona  od 3.500,- Kč
Madrid  od 4.660,- Kč

FRANCOUZŠTINA
Montpellier  od 6.600,- Kč
Paříž  od 8.290,- Kč

ITALŠTINA
Řím  od 7.100,- Kč

RUŠTINA
Petrohrad  od 4.400,- Kč

JAZYKOVÉ STUDIJNÍ POBY-
TY (kurz + ubytování)

ANGLIČTINA
Londýn   od 6.150,- Kč
Eastbourne  od 7.400,- Kč
Malta  od 7.500,- Kč
Toronto  od 9.700,- Kč
Dublin  od 9.800,- Kč
Cork  od 10.990,- Kč

NĚMČINA
Berlín  od 8.900,- Kč
Drážďany  od 8.990,- Kč
Vídeň  od 9.500,- Kč

ŠPANĚLŠTINA
Madrid  od 8.250,- Kč
Barcelona  od 8.350,- Kč

FRANCOUZŠTINA
Montpellier  od 11.200,- Kč
Paříž  od 16.500,- Kč

ITALŠTINA
Řím  od 10.100,- Kč

RUŠTINA
Petrohrad  od 9.850,- Kč

STUDUJTE 
S GTS INT.
angličtina, němčina, španělština, francouzština, 
italština a ruština 
Můžete studovat celkem ve 23 městech, v 11 zemích světa. Zajistíme vám kurzy 
všeobecného jazyka, obchodní jazyk a korespondenci, přípravu na mezinárodní 
zkoušky, kurzy typu [Out There!] i studium jazyka v kombinaci se studiem kultury, 
tance, vaření nebo golfu. Speciální nabídky pro držitele mezinárodních slevových 
karet ISIC, ITIC, IYTC a Euro 26.

Vyberte 
si z nabídky 

6 jazyků 

GTS Brno
Vachova 4 (odbočka 
z ul. Kobližná), 602 00 
Tel.: 542 221 996
gts.brno@gstint.cz

www.gtsint.cz 
call centrum: 844 140 140

www.gtsint.cz

S tímto kupónem můžete 
na pobočce uplatnit 
SLEVU 
500,- KČ 
z ceny kurzu.
Platnost kupónu do 31. 12. 2006
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Vážení čtenáři,
nové vydání Průvodce je zaměřeno 
směrem k informacím o meziná-
rodně certifikovaných jazykových 
zkouškách. Toto téma jsme vybrali 
z několika důvodů. Každý, kdo se 
někdy pokoušel o dosažení jakého-
koliv náročného cíle ví, že se vyplatí 
naplánovat si cestu po etapách. Při 
učení se cizímu jazyku, mohou být díl-
čími metami právě jazykové zkoušky 
postupně se zvyšující náročnosti.
Metodika veškerých  jazykových zkou-
šek v Evropě odpovídá jednoduchému 
systému šesti znalostních úrovní defi-
novaných v dokumentu Rady Evropy. 
Popisujeme je v příspěvku Znalosti 
pro budoucnost.
V další části Průvodce se zabýváme 
možnostmi, které zájemcům o studi-
um jazyků nabízí internet. Dozvíte se, 
jaké typy jazykových kurzů školy nej-
častěji nabízí, vysvětlujeme postup, 
jak na portálu Jazykovky.cz uspořá-
dat vlastní výběrové řízení a rozeslat 
poptávku po jazykovém kurzu na více 
škol současně. 
Při výběru jazykové školy není důleži-
tá jenom její vlastní prezentace, ale 
také způsob jakým informuje o jed-
notlivých kurzech, celkovém studij-
ním programu, zárukách organizace 
výuky, kvalifikaci lektorů a zejména 
referencích. Výběrem jazykové školy 
se zabýváme v článku Jazykovky na 
internetu.

V rubrice studium a práce v zahraničí 
se podíváte do exotických destinací, 
jako je Malta nebo Nový Zéland, a zjis-
títe, jak postupovat, pokud se rozhod-
nete studovat právě tam.
Podstatnou část našeho časopisu tvoří 
rubrika věnovaná nabídce jazykových 
škol pro firmy. Firemní kurzy mají 
specifika, o kterých je dobré vědět. 
Našich informací o těchto jazykových 
kurzech jistě využijí nejen manažeři, 
kteří je u škol poptávají, ale také ti, 
kdo tyto jazykové kurzy navštěvují 
nebo budou navštěvovat.
Průvodce uzavírají stránky s prezen-
tacemi jazykových škol, včetně tabu-
lek s přehledem jejich kurzů a další 
nabídky. Těmto školám vděčíme za 
vznik našeho Průvodce i fungování 
portálu www.langs.info, kde najde-
te denně aktualizované informace 
o jazykových školách, zkouškách, 
studiu v ČR i zahraničí a souvisejících 
tématech.
Vaše dotazy, připomínky a náměty 
k Průvodci uvítáme na e-mailové 
adrese redakce@jazyky.com.
Posílejte nám své zkušenosti s jazyko-
vými školami, studiem a prací v zahra-
ničí. Jsou pro nás cenným zdrojem 
inspirace při mapování současných 
trendů a tendencí v oblasti jazykové-
ho vzdělávání.

Zdeněk Mitáček
redaktor

www.Jazyky.com
jazyky.studium.práce



Na  podzim  loňského  roku  byly  zveřejněny 
výsledky průzkumu Eurobarometr věnované 
jazykovým  znalostem  Evropanů.  Průzkum 
potvrdil  rostoucí  převahu  angličtiny  jako 
nejpoužívanějšího „cizího“ jazyka na našem 
kontinentu.
Z výsledků průzkumu vyplývá, že standardní 
stupeň jazykových znalostí se v evropských 
zemích zvyšuje a společně s tím se zvyšují 
také očekávání a požadavky na úroveň těch-
to  znalostí  ze  strany  zaměstnavatelů  nebo 
na kvalitu komunikace při obchodních jed-
náních. Znalost jazyků se pozvolna profiluje 
k  převládající  angličtině  a  čtyřem  dalším 
nejrozšířenějším  jazykům.  Lidé  ovládající 
alespoň  na  průměrné  úrovni  dva  z  těchto 
hlavních  jazyků  mají  na  trhu  práce  velmi 
silnou  výhodu před  těmi,  kteří  znají  pouze 
jeden převládající evropský cizí jazyk.

Angličtina posiluje své postavení
Téměř polovina obyvatel členských států EU 
umí vedle svého mateřského jazyka používat 
některý další jazyk nejméně na konverzační 
úrovni.  Nejrozšířenějším  „cizím“  jazykem 
je v Evropské unii angličtina, kterou podle 
Eurobarometru  ovládá  na  �4  %  obyvatel 
členských zemí. Následuje němčina s 12 % 
a francouzština s 11 %. Španělštinu a ruš- 
tinu  jako  „cizí“  jazyk  ovládá  okolo  5  %  
respondentů.

Ze srovnání s podobným průzkumem, kte-
rý se konal před pěti lety, vyplývají násle-
dující skutečnosti:
• Angličtina si udržela statut nejrozšíře-

nějšího jazyka. Používá ji nyní o dvě pro-
centa více respondentů, než tomu bylo 
v roce 2001. V nových členských zemích 
znalost  AJ  uvádí  26  %  osob,  zatímco 
v zemích původní patnáctky je to �6 %. 

•  Na  druhé  místo  se  v  Evropě  dostala 
němčina, která o jedno procento před-
stihla francouzštinu. Vděčí za to svému 
rozšíření  v  nových  členských  zemích, 
kde  němčinu  ovládá  21  %  obyvatel, 
zatímco francouzštinu pouze tři procen-
ta. Rozšíření obou jazyků v procentuál-
ním vyjádření mírně stouplo. 

•  Díky  rozšíření  znalosti  ruštiny  v  nových 
členských  státech  obsadil  tento  jazyk 
čtvrté místo, co se týká jeho znalosti jako 
„cizího“ v zemích EU. Obdobně, jen v men-
ším měřítku, stoupl význam polštiny.

U  pěti  nejrozšířenějších  jazyků  se  nadpo-
loviční  část  respondentů  domnívá,  že  je 
ovládá dobře nebo velmi dobře (u angličti-
ny 69 %, španělštiny 65 %, němčiny 58 %, 
francouzštiny 55 % a ruštiny 54 %).  
V  naprosté  většině  evropských  zemí  byl 
mateřský  jazyk  účastníků  průzkumu  také 
oficiálně  uznávaným  jazykem  dané  země, 

Jaké  trendy  na  poli  jazykového  vzdělávání 
Asociace zaznamenává?
Je  to  zejména  nutnost  nechat  si  své  zna-
losti  tzv.  certifikovat,  neboli  mít  je  ověřeny 
nějakou nezávislou institucí, jejíž certifikát je 
mezinárodně  uznáván.  Koneckonců  všechny 
používané certifikáty odkazují na Společný ev-
ropský referenční rámec pro jazyky, takže jsou 
široké  veřejnosti  srozumitelné.  Pochopitelně 
čím vyšší znalosti prokázané certifikátem, tím 
vyšší hodnota jejich držitele na trhu práce.

Se  kterými  pravidly  kvality  mají  jazykové 
školy obecně největší potíže?
Kvalitní školu rámcově definujeme v našich de-
seti pravidlech. Lze konstatovat, že při vstup-
ních inspekcích odmítnutí žadatelé o členství 
v asociaci  většinou  nejsou  schopni  prokázat 
soustavnou  péči  o vzdělávání  svých  lektorů 
a jejich  profesní  růst.  I kantor  nebo  kantor-
ka se v tomto oboru, podobně jako v každém 
jiném  oboru  lidské  činnosti,  musí  neustále 
vzdělávat. Kvalitní škola svým lektorům při je-
jich vzdělávání napomáhá a rozvíjí je.

O jaké jazyky je nyní největší zájem?
Z jazyků je to stále angličtina, i když mírně 
stoupá i poptávka po jazycích převažujících 
v  Evropské  unii,  zejména  francouzštině 
a němčině. Dále se zvyšuje zájem po rušti-
ně. Firmy, zejména nadnárodní, které chtějí 

expandovat,  většinou  vysílají  na  východ 
svým jménem Čechy, kteří ovládají ruštinu.

Jaký  vliv  měla  na  nabídku  jednotlivých 
jazykových škol novela zákona o DPH?
Upřímně  musím  konstatovat,  že  žádný 
bezprostřední  ohlas  jsme  nezaznamenali. 
Dotazy k DPH většinou směřujeme na odkaz 
na našem webu (www.ajscr.cz), kde máme 
citace výkladu zákona poskytnuté Asociaci 
jazykových škol ČR daňovým poradcem.
 
Plánujete v asociaci nějaké novinky?
Členové  asociace  intenzivně  pracují  na 
zdokonalení  svého  inspekčního  schématu. 
Pořádali jsme workshop, na němž poskytla 
fundované  informace  zástupkyně  inspekto-
rů British Council a určitě z jejích přínosných 
rad budeme čerpat. Inspekční schéma, kte-
ré je de facto měřítkem kvality školy a dle 
něhož  probíhají  jak  vstupní  inspekce,  tak 
opakované  inspekce  stávajících  členů,  je 
pro asociaci esenciální.

Jak se díváte na využití možností internetu 
při jazykovém vzdělávání? 
Rozhodně  je  využíván  jako  velmi  vhodná 
podpora  výuky  „face  to  face“,  umožňuje 
uživatelům flexibilitu  ve  výuce. Nicméně  živý 
kontakt  s kantorem  je  pro  většinu  studentů 
nezastupitelný.
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Zájem o jazykové zkoušky se zvyšuje
Rozhovor s PhDr. Andreou Křížkovou, předsedkyní představenstva AJŠ ČR

jiný  jazyk  uvedlo  jako  svoji  mateřštinu  zpra- 
vidla do 5 % respondentů. Průzkumu se přitom 
účastnilo na �0 tisíc osob. Z toho vyplývá, že 
stupeň mobility obyvatel v rámci EU ani imigra-
ce neměla příliš velký vliv na získaná data.

Demografické trendy
Z výsledků průzkumu vyplývají zajímavé demo-
grafické  údaje.  Znalost  cizích  jazyků  je  v  EU 
mírně vyšší u mužů (52 %) než u žen (47 %). 
Ve věkové skupině 15-24 let uvedlo schopnost 
konverzovat v cizím jazyce na 69 % responden-
tů, u osob ve věku nad 55 let pouze �5 %. 
Největším  stupněm  jazykových  schopností 
disponují obyvatelé menších členských států. 
V  Lucembursku  více  než  jeden  jazyk  ovládá 
99 % obyvatel,  v  Lotyšsku a na Maltě 9� %, 
v Litvě 90 %. 
Naproti tomu velká část Maďarů (71 %), obyva-
tel Anglie (70 %), Španělska, Itálie a Portugal-
ska (64 % u těchto zemí) je schopna na otázky 
odpovídat pouze ve svém mateřském jazyce.
Největší  podíl  osob  schopných  konverzovat 
v jiném jazyce, než je jejich mateřština, byl ve 
skupině  studentů  a  manažerů,  konkrétně  to 
bylo 79 %, respektive 7� % osob. Na opačném 
pólu  se  umístily  skupiny  osob  v  domácnosti 
(�6 %), manuálně pracujících (46 %) a neza-
městnaných (47 %), což poměrně dobře vypo-
vídá o tom, jaké skupiny mají největší handica-
py na evropském pracovním trhu.
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Evropanů
J a z y k o v é  z n a l o s t i

Kvalitní škola, jak ji definuje AJŠ ČR:
1.  Poskytuje pravdivé a dostatečné 

informace. 
2.   Disponuje odpovídajícím prostředím 

a zázemím. 
�.   Zaměstnává vyučující s odpovídající 

kvalifikací. 
4.   Nabízí vstupní testy s adekvátním 

zařazením posluchačů. 
5.   Definuje jasně studijní programy. 
6.   Vydává závěrečná hodnocení. 
7.   Deklaruje, co cena kurzu obsahuje. 
8.   Garantuje řádné vedení a organizaci 

výuky. 
9.   Předkládá reference. 
10.  Řeší stížnosti a připomínky 

posluchačů. 

Kvalita projevu v hlavních jazycích na základě sebehodnocení (v %) Nejrozšířenější jazyky v EU (v %)
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Stupeň A1: Rozumí známým každodenním 
výrazům  a  základním  frázím,  jejichž  cílem 
je vyhovět konkrétním potřebám. Umí  tyto 
výrazy  a  fráze  používat.  Představí  sebe 
a  ostatní  a  odpoví  na  jednoduché  otázky, 
např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, 
a věcech, které vlastní. Dokáže se jednodu-
chým  způsobem  domluvit,  mluví-li  partner 
pomalu a jasně, a je ochoten mu/jí pomoci.
Odpovídající  jazykové zkoušky, např.: City 
& Guilds ESOL a SESOL Preliminary, Goethe-
Institut Start Deutsch 1.

Stupeň  A2:  Rozumí  větám  a  často  použí-
vaným výrazům vztahujícím se k oblastem, 
které  se  ho/jí  bezprostředně  týkají.  Doká- 
že  komunikovat  na  téma  jednoduchých 
a  běžných  úloh,  jež  vyžadují  jednodu- 
chou a přímou výměnu informací o známých 
a  běžných  skutečnostech.  Umí  jednodu- 
chým způsobem popsat svou vlastní rodinu, 
bezprostřední okolí a záležitosti týkající se 
jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.
Odpovídající jazykové zkoušky, např.: Cam-
bridge  ESOL  KET,  BEC  Preliminary,  City  & 
Guilds ESOL a SESOL Access, Goethe-Insti-
tut Start Deutsch 2.

Stupeň  B1:  Rozumí  hlavním  myšlenkám  
spisovné  vstupní  informace  o běžných  té-
matech,  se  kterými  se  pravidelně  setkává 

v práci, ve škole, ve volném čase atd. Poradí 
si  s většinou  situací,  jež mohou nastat při 
cestování v dané zemi. Napíše jednoduchý 
souvislý  text  na  témata,  která  dobře  zná 
nebo  která  ho/ji  osobně  zajímají.  Dokáže 
popsat  své  zážitky  a události,  sny,  naděje 
a cíle, umí stručně vysvětlit a odůvodnit své 
názory a plány.
Odpovídající jazykové zkoušky, např.: Cam-
bridge ESOL PET, BEC Vantage, City & Guilds 
ESOL a SESOL Achiever, Goethe-Institut ZD, 
Osvědčení o základní znalosti jazyka.

Stupeň  B2:  Dokáže  porozumět  hlavním 
myšlenkám složitých textů týkajících se jak 
konkrétních, tak abstraktních témat včetně 
odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. 
Dokáže se plynule účastnit rozhovoru, může 
vést  běžný  rozhovor  s rodilými  mluvčími, 
aniž  by  to představovalo  zvýšené úsilí  pro 
kteréhokoliv  účastníka  interakce.  Umí  na- 
psat srozumitelné podrobné texty na širokou 
škálu  témat a vysvětlit své názorové stano-
visko týkající se aktuálního problému.
Odpovídající jazykové zkoušky, např.: Cam-
bridge ESOL FCE, City & Guilds ESOL a SESOL 
Communicator, Goethe-Institut ZDFB, Státní 
jazyková zkouška - základní.

Stupeň  C1:  Rozumí  širokému  rejstříku 
náročných a dlouhých textů. Umí se plynule 

a  pohotově  vyjadřovat  bez  zjevného  hledání 
výrazů. Dovede jazyk užívat pružně a efektivně 
pro společenské, akademické a profesní účely. 
Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, 
podrobné texty na složitá témata, se zvládnu-
tím kompozičních útvarů,  spojovacích  výrazů 
a prostředků koheze.
Odpovídající  jazykové  zkoušky,  např.:  Cam-
bridge  ESOL  CAE,  BEC  Higher,  City  &  Guilds 
ESOL  a  SESOL  Expert,  Goethe-Institut  ZMP, 
Státní jazyková zkouška - všeobecná.

Stupeň C2: Snadno rozumí téměř všemu, co si 
vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout  infor-
mace  z různých  mluvených  a psaných  zdrojů 
a přednést  polemiku  a vysvětlení  v logicky 
uspořádané podobě. Dokáže se velmi plynule 
a přesně  vyjadřovat.  Rozlišuje  jemné  význa- 
mové odstíny ve složitějších situacích.
Odpovídající  jazykové  zkoušky,  např.:  Cam-
bridge ESOL CPE, City & Guilds ESOL a SESOL 
Mastery, Goethe-Institut ZOP.

Pozn.:  Zkoušky  DELF  A1-B2  a  DALF  C1,  C2 
(francouzština)  a  CILS  A1-C2  (italština) 
nesou  zařazení  do  příslušného  stupně  již  ve 
svém  názvu.  Obdobně  je  to  u  certifikátů 
TELC, které je možné získat ve stupních A1-C2, 
v angličtině, němčině, francouzštině a dalších 
jazycích. U zkoušky DELE (španělština) se roz-
lišují tři úrovně odpovídající úrovním A, B a C.

Nabídka  příležitostí  ke  studiu  nebo  prá-
ci  v  zahraničí  vyvolala  v  Evropě potřebu 
všeobecně uznávaných kritérií pro hodno-
cení jazykových znalostí. Na základě této 
poptávky  vznikl  dokument  Rady  Evropy 
nazvaný  Společný  evropský  referenční 
rámec  pro  jazyky.  Dokument  obsahuje 
stupnici  jazykových  dovedností  (stupně 
A1 až C2).

V dokumentu Rady Evropy jsou definovány 
požadavky  popisující,  jaký  obsah  znalostí 
je u jednotlivých stupňů vyžadován. Těmto 
požadavkům  pak  odpovídá  mj.  náročnost 
metodik  mezinárodně  uznávaných  jazyko-
vých zkoušek. 

Tři úrovně, šest stupňů
Metodika  Rady  Evropy  podrobně  popisu-
je,  jakým způsobem musí studenti ovládat 
daný jazyk, aby své znalosti mohli prakticky 
využít.
Jazykové  dovednosti  jsou  hodnoceny  po-
mocí tří základních úrovní rozdělených vždy 
do dvou stupňů.

Začátečník (tj. uživatel základů jazyka) 
•  stupeň A1 (Breakthrough  

neboli „Průlom“)
•  stupeň A2 (Waystage - „Na cestě“)

Středně pokročilý 
(tj. samostatný uživatel jazyka)
•  stupeň B1 (Treshold - „Práh“) 
•  stupeň B2 (Vantage - „Rozhled“)

Pokročilý (tj. zkušený uživatel jazyka) 
•  stupeň C1 (Effective Operational Profi-

ciency - „Účinná funkční způsobilost”) 
•  stupeň C2 (Mastery – „Zvládnutí“)

Stupnice slouží mj. pro vypracovávání  jazy-
kových  učebnic,  testů  a  zkušebních  mate- 
riálů  využitelných  pro  kurzy  zaměřené  na 
jednotlivé úrovně. 

Co rozhoduje o kvalitě 
ovládání jazyka?
Při  určení  obsahu  znalostí,  které  jsou 
potřebné pro dosažení jednotlivých stupňů, 
brali autoři stupnice do úvahy řadu kritérií. 
Kromě lingvistických znalostí, tj. gramatiky, 
slovní zásoby, syntaktických znalostí apod., 
sem včlenili požadavky z oblasti sociální, tj. 
vnímavost  studenta  ke  společenským  kon-
vencím a zvyklostem. Všímali si také kvality 
využití  jazykových  znalostí  v  každodenních 
situacích.
Principy hodnocení díky  tomu berou ohled 
i na to, zda  je student v cizojazyčném pro-
středí schopen dospět ke správnému řešení 
různých  situací  z  běžného  života,  nejen 
zda správně ovládá gramatiku příslušného 
jazyka.

Učení neprobíhá lineárně
Při  plánování  strategie  pro  dosažení  urči-
tého  stupně  znalostí  cizího  jazyka  nelze 
považovat  jednotlivé  stupně  za  lineární 
měřítko.  I  když  je  úroveň  A2  na  stupnici 
opticky  umístněna  na  půli  cesty  k  úrovni 
B1 a  úroveň B1 na půli  cesty  k  úrovni  B2, 
zkušenosti  ukazují,  že  studentům  obvykle 
trvá dvakrát  tak dlouho dosáhnout úrovně 
B1 z úrovně A2, než dostat se na úroveň A2 
z úrovně A1. Důvodem  je nezbytné  rozšiřo-
vání škály činností a dovedností potřebných 
ke  zvládání  cizího  jazyka  ve  vyšších  úrov-
ních. 
Jazykové  školy  rozdělují  jednotlivé  úrovně 
náročnosti  svých  kurzů  na  více  stupňů, 
zejména  v  oblasti mezi  úrovněmi  A2 a B2. 
Tím  studentům  umožňují  být  lépe  informo-
váni o průběžném rozvoji  jejich  jazykových 
schopností.

Otestujte se a zkuste jít výš
Jednotlivé stupně jazykových znalostí podle 
Rady  Evropy  jsou  definovány  následujícími 
stručnými popisy. Připojujeme k nim výběr 
odpovídajících jazykových zkoušek.

Znalosti pro budoucnost 
vyberte si jazykovou zkoušku

6 . www.jazyky.com . téma . Zdeněk Mitáček . redaktor Jazyky.com

Nejčastěji hledané zkoušky na www.JazykoveZkousky.cz
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né volby z odpovědí nebo doplnění 
chybějícího textu.

Writing - vyjadřování písmem. 
Druhý oddíl FCE se věnuje schopnosti 
vyjadřovat se písmem. Writing se dělí 
na dvě části. V první mají kandidáti 
napsat text na dané zadání, ve druhé 
si mohou vybrat téma ze čtyř různých 
zadání. Zkouška tímto způsobem ově-
řuje, zda je kandidát schopen napsat 
text vymezené formy, tj. dopis, zprávu, 
kompozici, a to podle zadaného téma-
tu. Kandidáti píší své odpovědi na 
speciální arch. Při hodnocení je každé 
části psaného textu udělena samostat-
ná známka. Klade se důraz na grama-
tickou správnost, použití výrazů a jevů 
určité úrovně a pravopis.

Use of English – použití angličti-
ny. Třetí oddíl FCE se skládá z pěti 
částí s 65 otázkami. Kandidáti mají 
předvést svoji jazykovou vyspělost 
a správné použití jazyka v různých 
situacích. Jednotlivé úkoly jsou 
zaměřeny na slovní transformace, 
opravy chybných vět, správný výběr 
doplňovaných slov. Zkouška je v této 
části zaměřena na gramatiku a slovní 
zásobu. 

Listening - poslech. Část poslech 
má čtyři části, skládající se z nahra-
ných textů a celkem třiceti otázek. 
Kandidátům je puštěna nahrávka 
monologů a dialogů, jsou to např. 
ukázky z rádia, telefonování, komen-
táře, instrukce, reklama, vtipy… atd. 
Poté musí odpovídat na kontrolní 
otázky. Jednotlivé části této sekce se 
liší následujícím způsobem: v první 
a ve čtvrté části kandidát odpovídá 
po každé otázce, ve druhé části kan-
didát odpovídá na otázky v průběhu 
poslechu, ve třetí vybírá správnou 
odpověď z nabídky několika různých 
možností. 

Speaking – zvládnutí rozhovoru.
Závěrečná etapa zkoušky má čtyři 
části zahrnující krátké konverzace 
se zkoušejícím a také s dalším kan-
didátem – na ústní část chodí dva 
kandidáti zároveň. Zkoušející při 
této části testu prověřují pohotovost 
reakcí kandidátů, jejich výslovnost, 
gramatickou správnost, plynulost atd. 
Jedná se o krátké rozhovory (výměny) 
mezi zkoušejícím a kandidáty. Zkouš-
ka je zaměřena na osobní a faktické 
informace, osobní postoj a vyjádření 
názorů. 

PET složíte i na počítači
Další  vyhledávanou  zkouškou  z  rodiny 
Cambridge  ESOL  je  PET  (Preliminary 
English Test). Odpovídá stupni B1 evrop-
ského  referenčního  rámce,  tedy  o  jeden 
stupeň nižší náročnosti než FCE. Hodí se 
pro  zájemce,  kteří  chtějí  získat  základní 
doklad  o  úrovni  své  znalosti  angličtiny 
a mají zájem dále se zdokonalovat.
Zkouška PET je uznávanou kvalifikací pro 
studium a práci v zahraničí. Test zahrnuje 
všechny čtyři základní jazykové dovednos-
ti – mluvený a psaný projev, poslech a čte-
ní  a  zároveň  gramatiku  a  slovní  zásobu. 
Úkoly a otázky jsou složeny z různých typů 
cvičení založených na situacích z reálné-
ho  života.  Celková  známka  je  průměrem 
jednotlivých dovedností. 
Na  podzim  loňského  roku  se  ve  Švýcar-
sku  a  Itálii  poprvé  objevila  počítačová 
verze zkoušky PET. Cambridge ESOL tou-
to novinkou reaguje na stále rozšířenější 
znalost  internetu  a  práce  s  počítačem. 
Využití nové technologie má zvýšit komfort 
u zkoušky a zkrátit období mezi registra-
cemi ke zkoušce a konečnými výsledky.
Počítačová verze zkoušky je oproti klasic-
ké verzi pro kandidáty mnohem přívětivěj-
ší. Registrace probíhají přibližně dva týdny 
před zkouškou a výsledky  jsou známy už 
za dva až tři týdny. Počítačová verze PET 
probíhá v datech mimo běžné zkouškové 
období,  čímž  se  zvyšuje  celkový  počet 
zkouškových  termínů.  V  České  republice 
by se zkouška měla objevit od jara 2007 
po předchozích pilotních programech.
Kromě části Speaking je s využitím počí-
tače  skládána  celá  zkouška  PET.  Struk-
tura  zkoušky  zůstává  zachována  a  je 
připravena velmi podobně jako v klasické 
papírové verzi, test je pouze přizpůsoben 
tak, aby se dal zpracovat na počítači, co 
se týče výběru možností, pohybu po textu, 
odpovědí na jednotlivé otázky v jakémko-
liv pořadí apod.  Zdroj: Britská rada

ESOL Examinations, který je uznáván 
univerzitami a zaměstnavateli v mno-
ha zemích. FCE je nejrozšířenější ze  
všech zkoušek Cambridge ESOL. Vzhle-
dem ke svému všestrannému zamě-
ření je uznávána ve školství, a také 
v obchodní sféře a průmyslu. Signalizu-
je schopnost zvládnout studium v ang-
ličtině na univerzitách, technických 
školách a dalších institucích. V profes-
ní sféře je využívána např. pracovníky 
v klientských službách, v bankovnic-
tví, aeroliniích nebo zásobování. Test 
se obvykle podstupuje po pěti až šesti 
stech hodinách výuky.

Obsah zkoušky: 
1. Reading - čtení  

(1 hodina a 15 minut)
2. Writing - psaní 

 (1 hodina a 30 minut)
3. Use of English - použití  

angličtiny (1 hodina a 15 minut) 
4. Listening - poslech 

(přibližně 40 minut) 
5. Speaking - mluvení 

(přibližně 14 minut)

Mezi zájemci o zkoušku u nás převažu-
jí kandidáti z řad osob mladších 25 
let, skoro 60 % z kandidátů jsou ženy. 

Od ledna roku 2006 mohou skládat 
zkoušku i kandidáti, jejichž rodným 
jazykem je angličtina.
Kandidáti s pokročilou znalostí 
angličtiny se na zkoušku mohou při-
pravit v přípravném kurzu, který je 
zaměřen přímo na jednotlivé oblasti 
testu a běžné formy testových otázek. 
Přípravné kurzy pro ně trvají od 8 do 
24 týdnů. U začátečníků ovšem trvá 
dosažení úrovně odpovídající FCE 
mnohem déle.
Nejčastějšími důvody pro složení 
FCE jsou potřeba zdokonalování se 
v angličtině, zvýšení kvalifikace, náro-
ky v zaměstnání nebo osobní zájem.

Podrobný popis 
částí zkoušky FCE
Reading – čtení. Tato část má čtyři 
části s celkem 35 otázkami. Kandidáti 
musí být schopni přečíst různé druhy 
textů, porozumět jim, odhadnout 
význam textu a odpovědět na kontrol-
ní otázky. Jedná se o různé typy textů: 
reklamu, korespondenci, různé nefor-
mální materiály, výňatky z průvodců, 
manuály, zařazeny jsou také zprávy ve 
formě odstavců z novin a magazínů.
Jednotlivé úkoly mají formu přiřazo-
vání odpovědí k otázkám, vícenásob-

Ve statistice hledání jazykových zkou-
šek na specializovaném webu www.
jazykovezkousky.cz se dlouhodobě na 
prvním místě drží zkouška ze skupiny 
Cambridge ESOL: FCE, o kterou se 
zajímá více než třetina návštěvníků 
tohoto specializovaného webu. 
The Cambridge First Certificate 
in English (FCE) je třetí úrovní Cam-
bridgeských zkoušek z angličtiny (Eng-
lish for Speakers of Other Languages 

- ESOL). Náročností odpovídá úrovni 
B2 Evropského referenčního rámce, tj. 
úrovni „více pokročilí“ (Upper-Inter-
mediate). Úspěšný absolvent FCE ovlá- 
dá anglický jazyk způsobem využitel-
ným v řadě praktických situací, včetně 
těch, které mohou nastat při obchodním 
jednání nebo při studiu v zahraničí.

Pokročilá znalost angličtiny
Ke složení zkoušky FCE je zapotřebí 
schopnost ovládat dostatečně širokou 
slovní zásobu a umět ji správně použít 
v nejrůznějších situacích. Posuzuje se 
rovněž schopnost adekvátně vnímat 
kontext a vyjadřovat se způsobem 
odpovídajícím běžným zvyklostem 
a konvencím.
Úspěšní kandidáti získají certifikát 
udělovaný University of Cambridge 

Nejžádanější jazyková zkouška: FCE
Jak probíhá mezinárodně uznávaný test z angličtiny?
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Cambridgeské zkoušky ze všeobecné angličtiny a stupně Rady Evropy (CEF)
Stupeň Název v AJ Název v ČJ  Odpovídající zkouška Zkratka názvu

A1 Breakthrough  Průlom – –

A2 Waystage  Na cestě Key English Test KET

B1 Threshold Práh  Preliminary English Test PET

B2 Vantage  Rozhled First Certificate in English FCE

C1 Effective operational 
profficiency

Účinná funkční 
způsobilost

Certificate in Advanced 
English CAE

C2 Mastery Zvládnutí Certificate of Proficiency 
in English CPE
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ců  státní  správy  ČR.  Dále  jsou  určeny  stu-
dentům, kteří  se chtějí ucházet o studium 
na českých i zahraničních vysokých školách. 
Využije  je  každý,  kdo  potřebuje  prokázat 
znalost anglického  jazyka a zajistit si  tak 
přístup  k  lepším  pracovním  příležitostem 
jak  u  českých,  tak  i  u  mezinárodních  spo-
lečností.  Platnost  udělených  certifikátů  je 
celoživotní.

Z jakých úrovní si lze vybrat?
Tabulka  na  vedlejší  stránce  uvádí  jednotli-
vé  verze  jazykových  zkoušek  City  &  Guilds, 
které  jsou vytvořeny  v  souladu s úrovněmi 
stanovenými  Jednotným  evropským  refe-
renčním  rámcem  pro  jazyky  vytvořeným 
Radou Evropy.
Písemné  zkoušky  trvají  přibližně  od  dvou 
do  tří hodin, podle úrovně náročnosti. Úst-
ní zkoušky, při kterých je testován vždy jen 
jeden  kandidát,  trvají  od  pěti  do  patnácti 
minut.

Výsledky a hodnocení
Procentuální  hranice pro  úspěch  ve  zkouš-
ce je 55 % („Pass“). Aby kandidát obdržel 
kladný  výsledek,  musí  dosáhnout  této 
hranice  ve  všech  částech  zkoušky.  Pokud 
dosáhne  70  %  ve  všech  částech  zkoušky, 
obdrží  výsledek „First Class Pass“  („Uspěl 
s  vyznamenáním“).  Neúspěšní  kandidáti 

obdrží písemné vyrozumění, v jakých oblas-
tech mají nedostatky. 
Opravu  a  hodnocení  zkoušek  zabezpeču-
je  centrála  instituce  City  &  Guilds  sídlící 
v  Londýně.  Akreditovaná  centra  v  České 
republice  odpovídají  za  administrativní 
stránku  testování.  Zkoušky  s  kandidáty 
vykonávají  za  dodržení  přísných  kritérií 
a získané materiály ihned zasílají do hodno-
tícího střediska v Londýně. Ústní zkoušky se 
nahrávají  na  audiopásky.  Tímto  způsobem 
je  zajištěno objektivní  a důvěryhodné hod-
nocení. Výsledky jsou k dispozici v průměru 
do čtyř  týdnů po konání  zkoušky, do osmi 
až  deseti  týdnů  obdrží  kandidát  certifikát. 
Výsledky zkoušek i certifikáty jsou odesílány 
z centrály instituce do centra, ve kterém se 
zkoušky skládaly. 

Kde a kdy je možné  
zkoušky složit?
V  České  republice  existuje  v  současnosti 
25 akreditovaných center, ve kterých lze 
skládat  jazykové  zkoušky  City  &  Guilds. 
Přesné  adresy  a  kontaktní  údaje  získáte 
na  webových  stránkách  www.cityandgui-
lds.cz.
Termíny zkoušek vypisují centra individuálně. 
V případě zájmu o složení zkoušky je možné 
si  zvolit  libovolné  akreditované  centrum 
a registrovat se v době čtyři až šest týdnů 

před  vyhlášeným  termínem  konání  zkoušky. 
Centra poskytují veškeré informace o způsobu 
zkoušení a poplatcích za zkoušku. 

Přípravné kurzy a učebnice
Většina  akreditovaných  testovacích  center 
nabízí přípravné kurzy, popř. předtesty, kdy 
je  možné  se  seznámit  s  testovým  formátem. 
V případě zájmu  je nejlépe se obrátit na nej-
bližší centrum a požádat o bližší údaje. 
Kandidátům  doporučujeme  projít  alespoň 
předtesty  k  dané  zkoušce.  Seznámí  se  tak 
se strukturou a formátem testů a vyzkouší si 
uplatněné  testovací  techniky.  Tyto  znalosti 
a dovednosti procento úspěšnosti kandidátů 
nepochybně zvyšují.
City & Guilds vytvořila řadu přípravných učeb-
nic zaměřených na jednotlivé úrovně zkoušek 
ESOL a SESOL. Na zkoušku však není nezbyt-
ně  nutné  využívat  pouze  těchto  učebnic.  Je 
možné čerpat  z  více  zdrojů. Nejdůležitější  je 
ovládat  hlavní  jazykové  dovednosti  moderní 
anglické  komunikace  a  umět  je  použít  odpo-
vídajícím způsobem. 
Vzorové testy a další pomůcky najdete na www.
cityandguilds.cz.  Ve  spolupráci  s  lektorem, 
který je seznámen s metodikou zkoušky ESOL 
a SESOL, je možné pro přípravu vybrat z exis-
tujících  moderních  britských  učebnic  anglič-
tiny, které vycházejí z Jednotného evropského 
referenčního rámce pro jazyky.

City & Guilds  je součástí City  and Guilds of 
London Institute, která patří mezi jednu z nej-
významnějších britských institucí zaměřených 
na odborné vzdělávání. Jedná se o neziskovou 
organizaci, která vznikla v roce 1878 a půso-
bí na základě královské charty Velké Británie 
(Royal Charter). Společnost každoročně vydá 
přes milión certifikátů, které zasahují do větši-
ny profesních oblastí. Svoji činnost vyvíjí pro-
střednictvím asi 9 000 akreditovaných center 
a je přítomna ve více než stovce zemí světa.

Jazykové zkoušky City & Guilds
Skupina  jazykových  zkoušek  City  &  Guilds 
zahrnuje kromě obecné angličtiny (Internatio-
nal ESOL, Spoken ESOL) i testování obchodní 

angličtiny  (English  for  Business  Communi-
cation, Spoken Test for Business, Business 
for Office Skills). Kandidáti ve věku mezi 8 
a  14  lety  mohou  složit  zkoušky  z  obecné 
angličtiny přizpůsobené jejich věku (Young 
Learners  ESOL,  Young  Learners  SESOL). 
Součástí jazykových kvalifikací jsou i zkouš-
ky  pro  učitele  angličtiny  -  ACE  a  SET  for 
Teachers.
Tematika a struktura zkoušek vychází z při-
rozené jazykové komunikace. Kandidát pro-
kazuje, jakým způsobem je schopen obstát 
v kontaktu s anglickým jazykem v běžných 
situacích  pracovního  i  soukromého  života. 
Mluvená  a  ústní  část  jsou  odděleny,  lze 
je skládat v  různém časovém období a na 

různých úrovních. Jednotlivé úkoly zkoušek 
napodobují  situace  každodenního  života, 
používají se výhradně autentické texty. Gra-
matické znalosti  jsou testovány v kontextu 
ostatních  dovedností,  nikoliv  samostatně. 
V  průběhu  písemné  i  ústní  zkoušky  jsou 
kandidátům k dispozici anglické výkladové 
slovníky. 

Pro koho jsou zkoušky určeny  
a jaký mají význam?
Úrovně  zkoušek  z  anglického  jazyka  ESOL 
a  SESOL  odpovídají  Společnému  evrop-
skému referenčnímu rámci pro jazyky. Jsou 
akreditovány  MŠMT  jako  certifikáty  doklá-
dající znalost anglického jazyka zaměstnan-
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Mezinárodní jazykové zkoušky City & Guilds: ESOL a SESOL 

Testování komunikativních dovedností

City & Guilds ESOL 
a SESOL

Odpovídající stupeň 
Jednotného evropského 
referenčního rámce

PRELIMINARY A1 (Breakthrough) 

ACCESS  A2 (Waystage) 

ACHIEVER B1 (Threshold) 

COMMUNICATOR  B2 (Vantage) 

EXPERT C1 (EOP) 

MASTERY  C2 (Mastery) 

ESOL – písemná zkouška, SESOL – ústní zkouška

1. Poslech: 4 – 5 úloh, 33 % výsledné známky

Přiřazení vyslechnuté informace k danému textu (integruje testování poslechu a slovní zásoby).

Výběr vhodné reakce na vyslechnutou výpověď (integruje testování poslechu a znalost funkčního jazyka).

Rozeznání tématu, účelu, kontextu více vyslechnutých rozhovorů.

Výběr specifických informací s vypracováním zadané úlohy na základě vyslechnutého textu.

Rozeznání jednotlivých témat, názorů, myšlenek vyslechnuté diskuze více než dvou účastníků. 

2. Čtení s porozuměním: 4 – 5 úloh, 33 % výsledné známky 

Znalost struktury krátkých autentických textů  
(doplnění chybějících slov, frází či vět - integruje testování čtení a gramatické kompetence).

Znalost typických lexikálních a gramatických rysů krátkých autentických textů 
(integruje testování čtení a gramatické a lexikální kompetence). 

Porozumění textů literárních a citově zabarvených (pouze u vyšších úrovní C1, C2).

Rozeznání účelu textu a pochopení specifických informací.

Výběr specifických informací z textu a vypracování zadané úlohy.

3. Psaní: 2 – 4 úlohy, 33 % výsledné známky 

Vyplnění formuláře (nejnižší úrovně A1, A2).

Oprava chyb v textu (pravopis, interpunkce, pořádek slov ve větě).

Vytvoření neutrálního a formálního textu (dopis, vzkaz, report, článek, instrukce atd.).

Slohová práce na zadané téma (narativní, deskriptivní, nebo diskursivní charakter).

Písemná část zkoušky City & Guilds: ESOL

Část 1.  Sdělení osobních informací a názorů,  
20 % výsledné známky

Část 2.  Vhodná reakce na zadané každodenní 
situace (funkční jazyk),  
30 % výsledné známky

Část 3.  Výměna informací a názorů za účelem 
plnění daného úkolu,  
20 % výsledné známky

Část 4.  Monolog na zadané téma, 
30 % výsledné známky

Ústní zkouška City & Guilds: SESOL

Úrovně jazykových zkoušek City & Guilds

inzerce



Většina  studentů,  kteří  se  chtějí  naučit 
cizí  jazyk,  shání  informace  o  tom,  jaké 
učebnice jsou nejlepší, nebo se ptají zná-
mých na jejich zkušenosti s místními jazy-
kovými  školami.  Další  dobrá  otázka  zní: 
kde  je  možné  najít  přátele,  kteří  danou 
řečí již mluví. 

Budete používat mluvené slovo
Jazyk  je  prostředek  komunikace,  která  se 
odehrává mezi různými lidmi a bere na sebe 
spoustu  různých  podob.  Komunikací  jsou 
vyjadřovány nejen objektivní poznatky, ale 
také  emoce  a  subjektivní  zkušenosti,  kte-
ré  nás  navzájem  spojují.  Proto  je  prvním 
důležitým pravidlem: Setkávejte se s lidmi, 
kteří  se  také  učí  nebo  už  mluví  danou 
řečí.
Pokud  jste  již  zkušenější,  zkuste  někomu, 
kdo  ještě  není  tak  daleko  jako  vy,  ukázat 
fotografie  ze  své  rodiny  nebo  z  dovolené 
a  popsat  mu  je.  Samozřejmě  bude  jenom 
dobře,  když  bude  chtít  něco  podrobněji 
vysvětlit.  Tato  metoda  funguje  i  naopak, 
když požadujete po někom,  kdo  zná  jazyk 
lépe než vy, aby sám popis k předloženým 
obrázkům upřesnil. Tak se vlastně navzájem 
nutíte lépe promyslet obsah svého sdělení. 
Pro  pokročilejší  může  být  užitečné,  když 
se  jim  někdo  bude  snažit  vysvětlit,  jaké 
spolužáky měl například v minulém ročníku 

jazykové školy. Pokud si navzájem vyměňu-
jete své zkušenosti, získáváte zároveň s tím 
i lepší porozumění danému jazyku.

Vaším cílem je porozumět
Učíte se ne proto, abyste „přelouskali“ cvi-
čení z gramatiky, ale proto, abyste porozu-
měli  lidem,  se  kterými  se  setkáte.  Druhé 
pravidlo  tedy zní: Věnujte od začátku zvý-
šenou pozornost mluvenému projevu, jsou 
v  něm  spousty  věcí,  které  vám  při  učení 
pomohou.
Myslíte si, že když jste se ještě nezačali učit, 
tak ještě ničemu v cizím jazyce nerozumíte? 
Něco na tom bude. Ale už od samého začát-
ku se můžete věnovat aktivitám, u kterých 
se od pokročilejších v daném jazyce dozvíte 
spoustu věcí. Můžete poslouchat  zahranič-
ní rozhlas, vypůjčit si film s titulky, případně 
sledovat zahraniční stanice pomocí satelitu 
nebo kabelové televize. Je to důležité i pro 
úplné  začátečníky,  kteří  tak mohou  získat 
povědomí  o  tom,  jak  lidé  daným  jazykem 
mluví v různých situacích. Za chvíli si sami 
začnete  říkat:  „Aha,  tak  tahle  věc  se  vy- 
jadřuje asi takto...“
Je to něco jiného než memorování slovíček. 
Učení  se  nazpaměť  je  sice  důležité,  ale 
nezapomínejte na další způsoby! Povědomí 
o  spoustě  věcí  souvisejících  s  praktickým 
používáním daného  jazyka s  jejich pomocí 

získáte  mnohem  rychleji,  než  učením  se  gra-
matickým pravidlům nazpaměť.

Důležité je mluvit
Tato  „obehraná“  větička  je  opravdu  důležitá. 
Dobrými „mluvčími“ se stanete  jenom teh-
dy,  pokud  budete mluvit  hodně.  Jedině  tak 
dokážete  vyjádřit  své myšlenky  svými  vlastní-
mi slovy i v nově osvojovaném jazyce.
Poměrně zajímavým fenoménem, který využívá 
technologii zvukových souborů MP� a internet, 
je  tzv. podcast.  Jedná se o záznamy dialogů 
nebo konverzací, které  je možné stáhnout si 
do vlastního počítače nebo MP� přehrávače 
a  používat  při  zlepšování  svých  jazykových 
schopností.  Zadejte  do  vyhledávače  Google.
com  klíčová  slova  Language  Learning  Pod-
cast a dostanete se hned na několik stránek 
s nabídkou těchto souborů volně ke stažení.
Pokud se budete řídit námi uvedenými princi-
py, nemělo by se vám stát, že se mechanicky 
naučíte něco, co skoro nikdy nepoužijete, pro-
tože nebudete vědět jak a kdy. 

Vaše jazykové schopnosti se vyvíjí
Přizpůsobujte tedy své učební aktivity rozvoji 
svých schopností. Pokud máte potřebu změny, 
nezůstávejte u jedné metody. A nezapomínej-
te na jednoduché pomůcky, které vám pomo-
hou  rozšířit  znalosti  o  každodenním  použití 
zvoleného jazyka.

 www.jazyky.com . student . Zdeněk Mitáček . redaktor Jazyky.com.1�
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Nabídka  jazykových škol  je  rozdělena na 
několik základních typů kurzů. Jsou urče-
ny pro různé skupiny zájemců o studium 
jazyků.  Jednotlivé  typy  kurzů  se  mohou 
vzájemně výhodně doplňovat.

Docházkové kurzy
Jedná se o kurzy založené na principu pra-
videlné  docházky  skupiny  studentů.  Tvoří 
největší část nabídky jazykových škol. Dále 
se dělí např. podle náročnosti, počtu hodin 
výuky, věku studentů, používaných učebnic, 
typu výuky apod. Ve většině škol trvají polo-
vinu školního roku. Po absolvování takového 
kurzu posluchači obvykle mohou na stejné 
škole pokračovat v kurzu vyšší náročnosti. 
Intenzivní  kurzy:  kurzy  s průměrnou denní 
výukou  jazyka  4  hodiny  a  více  nebo  kurzy, 
kde  průměrná  výuka  je  2  hodiny  denně 
každý pracovní den. Specifickým druhem je 
pomaturitní studium na školách splňujících 
požadavky MŠMT ČR. Student získává řadu 
studentských výhod.
Kurzy  pro  speciální  skupiny:  výuka  je 
přizpůsobena  potřebám  a  mentalitě  dané 
skupiny. Mohou být ještě dále specifikovány. 
Např.  kurzy  pro  děti  a  mládež  mohou  být 
zaměřeny  na  kurzy  pro  matky  s  dětmi,  na 
děti školního věku, na mládež do 18 let atd. 
U starší generace školy pořádají kurzy pro 
účastníky nad 40, 45 nebo 50  let,  kde  je 
výuka  přizpůsobena  zájmům  účastníků. 
Starší zájemci o intenzivní studium mohou 
také využít některý z kurzů pro manažery.
Kurzy pořádané v neobvyklých termínech: 
např. víkendové kurzy, kdy probíhá intenziv-
ní výuka v čase začínajícím nejdříve v pátek 
večer  a  končí  nejpozději  v  neděli  večer. 
Specifickým typem jsou prázdninové kurzy. 
Aktivním  turistům  se  nabízí  výhoda  spojit 
příjemnou dovolenou s užitečným využitím 
času. Jedná se o tzv. pobytové kurzy. 
Příprava  ke  zkouškám:  jedná  se o přípra-
vu  k  mezinárodně  uznávaným  jazykovým 
zkouškám.  Po  absolvování  je  student  při-

praven  na  odpovídající  jazykovou  zkoušku, 
nejenom co se týče jazykových znalostí, ale 
měl  by  získat  také  informace  o  průběhu 
zkoušky.  Kromě  mezinárodních  zkoušek 
může  jít  o přípravu  k maturitě,  přijímacím 
zkouškám na VŠ apod.
Dalším  typem  kurzů  jsou  firemní  kurzy. 
Věnujeme se jim podrobně v rubrice Firma.

Individuální kurzy
Jedná  se  o  výlučný  typ  kurzů,  který  je 
obvykle  dražší,  nicméně  dává  lektorovi 
možnost naprosto se soustředit na potřeby 
daného  klienta.  Kurzy  jsou  vedené  jazyko-
vým lektorem pro jednoho studenta, případ-
ně s ohledem na snížení nákladů pro dvojici 
studentů.  Je výhodou, pokud oba studenti 
postupují  zhruba  stejným  tempem.  Měli 
by  také  vycházet  ze  srovnatelné  vstupní 
úrovně. 

Dálkové kurzy a e-learning
Jsou vhodným doplňkem osobního kontaktu 
s lektorem. V některých případech a meto-
dách  se  však  stále  více  blíží  standardním 
metodám.  Informační  technologie  a  mul-
timediální  programy  ve  spojení  s  rychlým 
internetem dávají možnost vzdělávat se ve 
virtuálních třídách, formou videokonferencí 
apod. 
Dálkové  kurzy  umožňují  pracovat  doma 
s  výukovým materiálem,  kterým  jsou  texty, 
ukázky  k  poslechu  nebo  výuková  videa. 
Jazyková škola tyto materiály zasílá poštou 
nebo pomocí internetu. Existují také výuko-
vé programy, které jsou běžně k dostání na 
CD-ROM.
Podobná  forma  výuky  je  výrazně  levnější 
než  běžné  studium.  Je  však  náročná  na 
disciplínu, zejména tehdy, když si studenti 
sami opravují  vypracovaná cvičení a úkoly 
prostřednictvím klíče. Součástí  výuky  jsou 
zpravidla konzultace a konverzační cvičení. 
Dálkové kurzy mohou být zakončeny jazyko-
vou zkouškou.

Základní typy 
jazykových kurzů

Tipy pro hledání jazykových 
kurzů na www.Jazykovky.cz
•  Použijte formulář Jazykové kurzy 

(pokročilé nebo jednoduché hledání).

•  Pokud se vám zdá formulář příliš 
složitý použijte [jednoduché 
hledání] docházkových kurzů. 

•  Pokud se zobrazí příliš mnoho 
kurzů, zadáním více parametrů 
omezíte jejich počet. 

•  Volba [hledání odborných/cílených 
kurzů] vám pomůže nalézt kurzy 
s odborným zaměřením, konkrétní 
náplní nebo zvláštní formou výuky, 
případně zaměřené na určitou 
věkovou nebo cílovou skupinu. 

•  Vyhledané jazykové kurzy můžete 
ukládat do [tašky] a později se k nim 
vracet bez opětovného vyhledávání. 

•  Pokud nenaleznete žádný jazykový 
kurz ve městě, kde se chcete 
vyučovat cizímu jazyku, použijte 
volbu „hledání jazykové školy“. 

• Některé školy nevložily do 
databáze všechny své kurzy, 
přestože kontaktní informace 
o škole v databázi jsou. Vyhledejte 
školu a kontaktujte ji. 

rady  
pro dobrý start4

Jazyková škola Elvis
Žateckých 12 

140 00 Praha 4
tel./fax: 241 405 628 

tel.: 241 409 001
Eurotel: 602 350 632

T-Mobile: 731 570 807 
email: elvis@elvis.cz
http://www.elvis.cz

ANGLIČTINA S ELVISEM
• 16 let zkušeností • zařazení do vyhlášky MŠMT ČR 
• výuka podle evropských jazykových standardů

• Pomaturitní studium AJ - lze kombinovat s NJ, FJ, ŠpJ
• Kurzy AJ pro veřejnost - zahájení každých 6 týdnů
• Příprava ke zkouškám z AJ
• Firemní a individuální výuka
• Studium v zahraničí
• Prázdninové kurzy
•  Testování a vyhodnocení znalostí AJ podle evropských 

jazykových standardů



Proč hledat jazykové kurzy  
a školy na internetu?
• Získáte rychle přehled 

o problematice výuky jazyků 
a dalších služeb.

• Během krátké doby  
se informujete o mnohem  
větším počtu škol než jakoukoli 
jinou cestou.

• Při hledání vyplynou otázky,  
na které se máte ve škole ptát.

• Zorientujete se v nabídce 
a v cenách jazykových kurzů.

Deset pravidel  
pro výběr jazykové školy
1) Ptejte se rodičů, kamarádů, 

známých a učitelů ve škole na 
jejich osobní zkušenosti.

2) Rozmyslete si, co od kurzu 
očekáváte, stanovte si reálný cíl.

3) Zorientujte se v nabídce pomocí 
časopisů (www.jazyky.com), 
www stránek škol apod.

4) Hledejte na www.Jazykovky.cz 
konkrétní kurzy a školy, které je 
pořádají.

5) Porovnejte vybrané kurzy 
z Jazykovky.cz s kurzy škol, které 
vám byly doporučeny. 

6) Projděte si školní www stránky 
a zapište si podstatné věci.

7) Zužte výběr na tři nejlepší 
školy a domluvte si osobní 
schůzku; nechte si doporučit 
nejlepší formu studia vzhledem 
ke svým dosavadním  
znalostem.

8) Informujte se o pedagogických 
a odborných kvalitách lektora, 
který vybraný kurz povede.

9) Navštivte náslechovou hodinu 
tohoto lektora, obsahově 
podobnou vybranému kurzu.

10) Zvolte tu školu, která nejlépe 
vyhověla vašim požadavkům 
a představám.

V síti jazykových portálů  
www.langs.info najdete:
• adresář jazykových 

škol v České republice 
s vyhledáváním dle mnoha 
parametrů,

• adresář kurzů pro veřejnost, 
zacílených na konkrétní skupinu 
studentů, jazyky atd.,

• podrobný přehled aktuálních 
firemních a individuálních kurzů,

• možnost hromadného 
oslovení jazykových škol,

• informace o mezinárodně  
uznávaných jazykových 
zkouškách a kurzech

• časopis o jazykovém vzdělávání  
Jazyky.com.

osvědčené kurzy, a to i pro firemní klientelu. 
Jejich  přizpůsobení  by  mělo  být  samozřej-
mostí. Pokud škola kurzy nezveřejňuje ani na 
svých  stránkách,  ani  na www.Jazykovky.cz, 
ptejte se proč.
Škola  s  nejlevnějšími  kurzy  nemusí  být 
nejvýhodnější.  Dobrý  učitel  bere  obvykle 
více peněz. Pamatujte, že váš čas má svoji 
cenu a neplýtvejte ho zbytečně se špatným, 
byť  levným  lektorem.  Zajímejte  se  ale,  za 
co platíte.
Na  www  stránkách  školy  by  měly  být  zve-
řejněny obchodní podmínky nebo si nechte 
zaslat „smlouvu o výuce“, ať víte, za jakých 
podmínek můžete od studia odstoupit. Při-
pravte si otázky na osobní schůzku v jazyko-
vé škole; pocit z ní nepodceňujte.

www.langs.info
První jazykový portál - startovní 
bod hledání jazykového vzdělávání 
na českém internetu. Portál zastře-
šuje síť specializovaných jazykových 
portálů. 

www.Jazykovky.cz
Jedná se o internetový adresář 
jazykových kurzů a škol v celé 
České republice. Jazykové školy zde 
detailně prezentují své jazykové 
kurzy, které lze vyhledávat podle 
řady kritérií. Pomocí této stránky 
je možné hromadně oslovit více 
jazykových škol se žádostí o zaslání 
informací o kurzech a kalkulací ceny. 
Vyhledávání jazykových škol je mož-
né podle jazyka, místa a poskytova-
ných služeb.

www.JazykoveZkousky.cz
Stránka odpovídá poptávce po infor-
macích o mezinárodně uznáva-
ných jazykových zkouškách. Ved-
le popisu jednotlivých jazykových 
zkoušek přináší také informace 
o garantech každé jazykové zkoušky 
a odkazy na další stránky s detailní-
mi informacemi o zkoušce. U každé 
zkoušky je seznam škol a jazykových 
kurzů, které na ni připravují.

www.Jazyky.com
Magazín jazyky.studium.práce 
na internetu. Jde o internetový 
časopis věnovaný převážně studiu 
jazyků u nás i v zahraničí. Čtenářům 
přináší aktuality i články s trvalou 
informační hodnotou, které posky-
tují orientaci v problematice jazyko-
vého vzdělávání.

www.Jazykovky.cz
Jazykovky hledejte na internetu

Škol  působících  ve  velkých  městech  jsou 
dnes desítky,  jednotlivých kurzů tisíce a vy 
zcela jistě nemáte na průzkum této nabídky 
tolik  času,  abyste  ji  mohli  kompletně  pro-
zkoumat.  Jak  si  s takovou  situací  poradit? 
Nejprve si ujasněte, jaké jsou vlastně vaše 
požadavky.
Výběr jazykové školy není dobré uspěchat 
a  „vrhnout“  se  po  nabídce  nejbližší  školy 
a  nejlevnějšího  kurzu.  Podobná  volba  vás 
snadno zavede do plytkých vod obývaných 

„věčnými  začátečníky“.  Čas  promarněný 
ve  špatně  zvoleném  jazykovém  kurzu  vám 
nejen nikdo nevrátí, ale často vás podobný 
zážitek  od  dalšího  vzdělávání  odradí.  A  to 
by byla  rozhodně škoda, protože při  kvalit-
ním způsobu a naplánování výuky má šanci 
dostat se minimálně na komunikativní úro-
veň znalosti cizího jazyka prakticky každý.

Návštěva školy versus internet
Osobní návštěva jazykové školy s možností 
zažít  její atmosféru  je  těžko nahraditelnou 
zkušeností.  Můžete  ale  navštívit  všechny 
školy? Bude vyhovovat škola, kterou dopo-
ručil  kamarád,  i  vašim  potřebám?  Kde 
začít? Jak získat přehled v nabídce  jazyko-
vých škol?
Řešením  je  internet.  Rychlost  a  přehled-
nost,  s  jakou  získáte  orientaci  v  nabídce 
jazykového vzdělávání, je bezkonkurenční. 
Nejlépe  je začít na specializovaném interne-
tovém portálu www.langs.info, který zastře-
šuje  síť  specializovaných  portálů  orientova-
ných na jazyky, jejich studium a využití. Odtud 
lze pokračovat na další portály zaměřené na 
výběr jazykové školy a kurzu.
Vedle přehledu, jaký o nabídce jazykových 
škol  poskytuje  portál  www.Jazykovky.cz, 
získáte  další  podstatné  informace  na 
internetových stránkách každé z vybraných 
škol.  Měly  by  být  přehledné  s  dostatkem 
aktuálních informací, fotografiemi učeben 
a v ideálním případě i zázemí školy. Zásad-
ní  je  forma  zveřejnění  nabízených  kurzů. 

Pozor  na  školu,  která  má  tyto  informace 
zastaralé,  uvedené  neúplně  nebo  kde 
dokonce chybí. 

Informace o kurzech
Měli byste se dozvědět zejména přesný ter-
mín konání kurzu, jeho rozsah, zaměření, 
nejlépe  také  získat  informace  o  učebni-
cích a o lektorovi, jeho praxi a kvalifikaci. 
Informační otevřenost a přesnost je obvykle 
důkazem dobře fungující organizace výuky. 
Obecný  popis  kurzů  bez  konkrétních  infor-
mací může znamenat, že škola nemá zatím 
o  výuce  přesnou  představu  -  halí  to  slovy 

„kurzy šité na míru klientům“. Tyto kurzy by 
v  nabídce  samozřejmě  chybět  neměly,  ale 
profesionálové  vždy  nabízejí  i  standardní 
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Dopřejte si luxus

Vlastní výběrové řízení
Nejpohodlnějším místem pro hledání jazykové 
školy je internet. V internetové databázi www.
jazykovky.cz  během  několika  minut  zjistíte, 
které školy vyučují požadovaný jazyk ve vámi 
požadovaném čase a počtu hodin týdně. 

Výběrové řízení pro veřejnost
Velmi užitečnou pomůckou Jazykovek.cz je 
možnost zadání výběrového řízení. Při něm 
formulujete své požadavky do připraveného 
formuláře. Systém pak vaši poptávku předá 
kontaktním  osobám  přímo  na  těch  jazy-
kových  školách,  jejichž  nabídka  odpovídá 
zadaným kritériím. 
Druhým způsobem, jak můžete na www.jazy-
kovky.cz oslovit jazykové školy, je možnost 
odeslat  dotaz  přímo  u  vyhlédnutého  jazy-
kového kurzu nebo  jazykové školy. Můžete 
se zeptat např. na  to, zda  je v kurzu stále 
volné  místo,  na  podrobnosti  k  organizaci 
nebo obsahu kurzu a na veškeré okolnosti, 
které vás v souvislosti s vypsaným kurzem 
zajímají.
Doplňující  informace  o  jazykové  škole  se 
můžete  dozvědět  z  jejích  propagačních 
materiálů, z vlastní internetové prezentace 
nebo  z  reklamy  v  různých  médiích.  Nejdů-
ležitější vlastností u podobných informací je 
ověřitelnost. Kvalitní jazykové školy by měly 
poskytovat  reference,  které  jsou  klíčem 
k  názorům  bývalých  nebo  současných  stu-
dentů  jazykové  školy 
na  její  kvalitu.  Nepod-
ceňujte  tyto  zkušenos-
ti  a  u  vybraných  škol 
si  alespoň  některé 
reference ověřte.

Jak porovnat 
ceny kurzů?
Cena  je  samozřejmě 
důležitým  kritériem 
při výběru školy. Ptejte 
se,  co  uváděná  cena 
obsahuje.  Jedná  se 

pouze o výuku, kde musíte veškeré pomůc-
ky a související služby platit? Nebo je v ceně 
zahrnuto také průběžné testování, náhrady 
hodin odpadnutých při státních svátcích? 
Součástí  informace  o  ceně  kurzu  by  měla 
být  informace  o  ceně  s  DPH  a  bez  DPH, 
počet  výukových  hodin,  zda  je  zahrnuta 
cena  učebnic  (a  jakých),  případně  další 
služby  a  servis.  Pro  případ  nutnosti  přeru-
šení  výuky  by  měla  být  předem  dána  stor-
novací pravidla. 

Požadujte  
podrobný studijní program
Důležitým orientačním kritériem při výběru 
kurzů  je  studijní  program  jazykové  školy. 
V něm by měly být uvedeny zejména násle-
dující informace:

•  počet vyučovacích hodin,
•  počet studentů ve skupině, 
•  vstupní jazyková úroveň studentů,
•  stanovený cíl kurzu,
•  přesně stanovené učebnice, 

příp. jiné studijní materiály,
•  srozumitelně popsaná metoda  

výuky.

Pro zjištění jazykové úrovně studenta slouží 
většinou  vstupní  rozřazovací  test,  který 
je  u  řady  škol  umístěn  na  internetu.  Kro-

mě  tohoto  testu 
můžete  v  některých 
školách  absolvo-
vat  ústní  pohovor,  
kterým si škola dopl-
ní  své  informace 
o  úrovni  vašich  zna-
lostí.  Ústní  pohovor 
je  vždycky plus,  pro-
tože  písemný  test 
vypoví  jen  o  části 
vašich  aktuálních 
jazykových  schop-
ností.

Tipy a rady

Výběrové řízení s poptávkou po jazy-
kovém kurzu využijte na www.jazy-
kovky.cz vždy, když jste nenašli 
jazykový kurz dle svých představ.

Formulář k zadání poptávky 
po jazykovém kurzu pro veřejnost 
najdete v menu Jazykové kurzy - 
individuální kurzy - výběrové řízení, 
nebo v menu Školy/agentury - výbě-
rové řízení - na individuální kurz.

Posílejte poptávku maximál-
ně 8 až 12 školám. Vypracování 
nabídky stojí každou školu práci. 
Školy dostávají informaci o počtu 
dalších škol ve výběrovém řízení 
a pokud je poptáváno více škol, 
může je to odradit od vypracová-
ní nabídky šité „na míru“ vašim 
požadavkům. 

Posílejte poptávku nejméně 
třem školám. Některé školy reagu-
jí pomalu nebo vůbec. Při menším 
počtu byste nemuseli dostat odpo-
věď.

Prostudujte si předem detailní 
informace o škole a interneto-
vé stránky školy. Tím vyloučíte 
nevhodné adepty. Později nemusíte 
posuzovat jejich nabídky.

Nebojte se oslovit i školy ze vzdá-
lenějších míst. Mohou mít zajíma-
vé ceny. 

Buďte opatrní při výběru školy, 
která zajišťuje výuku po celé 
republice. Zjistíte to v detailním 
výpisu. Ověřte si, zda na to opravdu 
má. 
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Fenomén podcastu přímo vybízí k využití 
při výuce cizích jazyků. Jedná se o speci-
ální internetové stránky, na kterých jsou 
umístěny  zvukové  záznamy  se  záznamy 
konverzace, čtením nejrůznějších komen-
tářů nebo deníkových poznámek.

Zvukové  soubory  na  stránkách  věnovaných 
podcastu  je  možné  snadno  „stáhnout“ 
a přehrát v běžném přehrávači na počítači 
nebo  MP�  přehrávači.  Právě  od  slavného 
přehrávače iPod firmy Apple získal fenomén 
podcast svůj název, k přehrávání těchto sou-
borů se však hodí jakýkoliv MP� přehrávač.
Výhodou podcastu je to, že zvukové soubo-
ry se dají na  internet velmi snadno umístit 
a následně je lze bez potíží stáhnout a pře-
hrát si až tehdy, když se vám to hodí, kdy na 
to máte chuť a volný čas.
Na  internetu  funguje  obrovské  množství 
stránek, které se na podcast zaměřují. Stej-
ně jako jsou blogy různé kvality, je obdobně 
„nevyvážená“ i kvalita stránek zabývajících 
se podcastem. Na několik kvalitních projek-
tů vás proto chceme upozornit.

Typy podcastů
Internetová  encyklopedie  Wikipedia  ozna-
čuje  za  běžný  způsob  podcastu  příspěvky, 
které jejich autor sám celé namluvil a převe-
dl do MP�. Záznam mluveného slova může 
být doprovázen hudbou. Podcast také může 
namlouvat profesionální moderátor.
Méně běžným způsobem  je podcast  využí-
vající  automatické  čtečky,  která  psaný 
zápisek automaticky předčítá či převádí do 
zvukové  podoby.  Hlasovou  čtečku  uživatel 
nainstaluje  na  svůj  počítač  a  používá  na 
webech, které navštěvuje. Třetím způsobem 
je převádění textových příspěvků do zvuko-
vého formátu pomocí softwaru.
S  určitým  nadhledem  hodnotí  podcast 
odborník na  internet Jiří Hlavenka z  inter-
netového magazínu Zive.cz: „Domnívám se, 
že podcasting vytváří  výrazněji nový  feno-

mén  než  blogging,  protože  blogy  (vlastně 
„internetové stránky“)  jsou zde s námi už 
deset let, jen se jim neříkalo blogy a dávno 
jsme si na ně zvykli, ale bloggerské  rádio 
(podcast) se řítí na svět rozhlasu jako neří-
zená  střela...  Zmiňme  ještě,  že  podcast 
dodržuje  poctivě  základní  přednost  inter-
netu, a to, že si stáhnu, kdy chci, poslou-
chám, kdy chci.“

The Word Nerds
Příkladem  podcastového  projektu  zamě-
řeného  na  výuku  angličtiny  může  být  The 
Word  Nerds  (http://thewordnerds.org).  Je 
to týdenní podcast zabývající se slovní záso-
bou,  idiomy  a  etymologií  slov.  Autory  jsou 
Dave  Shepherd,  Howard  Shepherd  a  Ho-
ward  Chang,  středoškolští  učitelé  z  města 
Washington.
Každý  z  jednotlivých  týdenních  podcastů 
zde má dané téma, např. Barvy nebo Jazyk 
flirtování, v jeho rámci pak autoři rozebíra-
jí,  která  slova  či  slovní  spojení  jak  a  proč 
se  používají.  Některé  jevy  dále  probírají 
z obecnějšího lingvistického hlediska, nebo 
přidávají  své  vlastní  zkušenosti.  Součástí 
podcastu  jsou  i písničky a pravidelná  rub-
rika Rude Word of the Week. Je vhodný pro 
pokročilejší  studenty  angličtiny.  Parametry 
jednotlivých epizod: typ MP�, stereo, délka 
kolem �5 min., velikost přibližně 25 MB.

Výuka jazyků a podCasT
Další projekty
Englishcaster  -  podcastové  lekce  pro 
zájemce o angličtinu. Jednotlivé příspěv-
ky jsou hodnoceny uživateli stránek. 
www.englishcaster.com

Podcasting  Deutsche  Welle  -  lekce 
němčiny  s  využitím  zvukového  archivu 
uvedené  rozhlasové  stanice.  www.dw-
world.de/dw/0,2142,9541,00.html

Podcast.net - Podcast zaměřený na výu-
ku  jazyků. Příspěvky pro  studenty a uči-
tele  jazyků  zaměřené  na  francouzštinu, 
němčinu a španělštinu.
www.podcast.net/show/8715

The  Education  Podcast  Network  -  Roz- 
sáhlá sbírka zvukových souborů zaměře-
ných na různé úrovně angličtiny. Příspěv-
ky jsou využitelné nejen při výuce obecné 
angličtiny,  ale  díky  různé  specializaci 
autorů pokrývají řadu odborných témat.
http://epnweb.org

Language Learning Podcast - odkazy na 
několik  podcastových  projektů  zaměře-
ných na výuku různých jazyků, mj. anglič-
tiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny, 
japonštiny a čínštiny.
www.word2word.com/pod.html 



Jazyky.com
časopis věnovaný jazykům

sekci tvoří odkazy pro překladatele 
a tlumočníky. 
Víte, kde na internetu hledat komplet-
ní dílo Williama Shakespeara, kde 
najdete seznam odkazů vhodných 
pro výuku francouzštiny, chtěli bys-
te se zapojit do programu mezikul-
turních výměn nebo hledáte radu 
v oblasti vízového poradenství? 
Jazykový rozcestník Jazyky.com vám 
určitě poradí!

Co se bude dít?
Každý kvalitní časopis by měl směřo-
vat dopředu a informovat o tom, co 
se v nejbližší budoucnosti plánuje 
a chystá. V tomto směru redakce Jazy-
ky.com pravidelně aktualizuje a dopl-
ňuje rubriku nazvanou Přehled 
akcí. Jedná se o přehled atraktivních 
seminářů, veletrhů pracovních pří-
ležitostí, soutěží určených studentům 
a podobně. 
Mezi nejpilnější přispěvatele do 
této rubriky patří organizace jako 
je Komise J. W. Fulbrighta, Jednota 
tlumočníků a překladatelů, IAESTE, 
organizace zabývající se studijně-pra-
covními pobyty v Austrálii, jazykové 
školy připravující odborné metodické 
semináře pro učitele a další.

Hledali jste na Jazycích
Mezi nejoblíbenější náměty v časopi-
se Jazyky.com patří informace o výu-
kových materiálech a jazykových 
zkouškách. Časopis se v poslední 
době podrobně věnoval vyhledáva-
ným jazykovým zkouškám, jako je 
FCE (The Cambridge First Certificate 
in English), PET (Preliminary Eng-
lish Test), TOEFL (Test of English as 
Foreign Language), TOEIC a dalším. 
Učitelům jsou určeny Odborné texty, 
které redakce připravuje ve spoluprá-
ci s jazykovými katedrami vysokých 
škol. První vlaštovkou v tomto smys-
lu byla studie Language Learning 
Strategies Mgr. Stanislavy Čapkové 
z Pedagogické fakulty Masarykovy 
univerzity. 
Internetový časopis Jazyky.com je 
propojen s databází Jazykovky.cz 
a díky tomu svým čtenářům poskytu-
je možnost přímo vyhledat optimální 
jazykový kurz z databáze obsahující 
na 2500 kurzů 850 jazykových škol 
z celé České republiky. Na adrese 
www.jazyky.com najdete všechny 
podstatné informace o tom, co se 
v oblasti jazykového vzdělávání, stu-
dia a práce v zahraničí chystá a bude 
dít.

Současný svět díky své otevřenosti 
přináší velké výzvy a příležitosti. 
K jejich optimálnímu využití jsou 
potřeba dostatečné znalosti a vyba-
vení. 

Nezbytnou součástí výbavy pro „dobý-
vání světa“ je schopnost komunikace. 
Ovládání alespoň jednoho cizího jazy-
ka přináší obrovské výhody nejen při 
pobytu v zahraničí, ale díky moderním 
technologiím a propojenosti světové 
ekonomiky také při hledání pracovních 
příležitostí v naší vlastní zemi.
Zaměření současnosti na informace 
odpovídá ze všeho nejlépe internet. 
V oblasti jazyků je odpovědí specializo-
vaný internetový časopis o jazykovém 
vzdělávání Jazyky.com (www.jazyky.
com). 
Internetový časopis Jazyky.com se 
zabývá zejména jazykovými školami 
a studiem na nich. Okruh pokrytých 
témat je ale širší. Časopis přináší 
informace na téma jazykových a vzdě-
lávacích agentur, práce tlumočníků 
a překladatelů, zabývá se rovněž zpra-
vodajstvím o možnostech studia a práce 
v zahraničí.

Jazykový rozcestník
Internet jako by v řadě případů dispono-
val zvláštní schopností ukrýt ty nejzají-
mavější a nejužitečnější informace tako-
vým způsobem, že si s jejich objevením 
neporadí ani nejdokonalejší algoritmus 
slavného vyhledávače Google. 
Redakce Jazyky.com proto pravidelně 
doplňuje přehled stránek s užitečnými 
pomůckami pro studium jazyků, nazva-
ný Jazykový rozcestník. Jsou zde sek-
ce odkazů na online slovníky, učebnice 
a další praktické pomůcky, které jsou 
určeny pro lektory jazykových škol 
i pro studenty samotné. Samostatnou 
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   Specifika 
firemních kurzů

Ve firmách, zejména menších, obvyk-
le není možné organizovat kurzy 
systémem běžným v jazykových ško-
lách, ve kterých mají slabší studenti 
možnost „propadnout“ a zopakovat 
si již absolvovaný kurz, zatímco jejich 
kolegové pokračují v základní linii 
lekcí. Student, který se příliš opozdí 
za ostatními, je obvykle ztracen. Je to 
velká škoda, protože takový neúspěch 
většinu lidí odradí. Je proto důležité, 
aby měl lektor dostatek zkušeností 
a dovedl přizpůsobit tempo výuky 
účastníkům kurzu. Při výuce v sídle 
firmy odpadá ztráta z dojíždění do 
jazykové školy.

Výhody firemních kurzů
Výhodou firemních kurzů je možnost 
zařazovat odbornou slovní zásobu. 
Pokročilí studenti mohou přinášet 
návrhy na četbu z odborného tisku, 
lze provádět simulaci návštěv ve 
firmě nebo prezentací. V případě, že 
studenti přinesou dopis, fax nebo e-
mail, stává se tento nejen výukovou 
pomůckou, ale i revidovaným nebo 
překládaným textem. V takové situ-
aci lektor, pokud je současně členem 
Jednoty tlumočníků a překladatelů, 
postupuje v souladu s etickým kode-

xem této organizace a obsah textu je 
tlumočnickým tajemstvím. 

Kurzy pro manažery
Speciální kurz pouze pro manažery 
často trpí absencí. Z deseti manažerů 
se jich zřídkakdy sejde víc než pět. 
Nemají čas. Jezdí na jiné pobočky, na 
hlavní ředitelství, do Prahy, do ciziny, 
prostě nejsou k mání. Kurz se pak vle-
če, nelze postupovat vpřed dost ply-
nule a nakonec předčasně zaniká. 
Řešení 1: Nechcete-li, aby to takhle 
dopadlo, choďte s ostatními obyčejný-
mi studenty.
Řešení 2:  Objednejte si individuál-
ní kurz s operativně plánovanými 
lekcemi. Budete mít lektora jen pro 
sebe, lekce tehdy, kdy vám to vyhovu-
je, pojedete svým vlastním tempem 
a důkladně proberete právě ty věci, 
které jsou pro vás obtížnější.

Kurzy pro pracovníky  
obchodního oddělení
Pracovníci obchodního oddělení 
mívají čas v pondělí brzy ráno nebo 
v pátek odpoledne. Někdy mají jeden 
týden čas a druhý týden chybí na 
všech lekcích. Často nemají čas vůbec. 
Přitom to jsou právě oni, kteří potře-
bují prohloubit své jazykové znalosti. 
Pokud není možné upravit program 
jejich cest tak, aby se mohli kurzu 
zúčastnit, zbývá jediné řešení: série 
týdenních intenzivních kurzů. Je to 
cesta namáhavá, někdy organizačně 
složitá, ale bývá velmi účinná. Pokud 
se jim povede se skutečně oddělit od 
běžné práce vždy na jeden týden za 
každé dva měsíce, jsou po půl roce 
vidět jasné pozitivní výsledky. Nej-
vhodnější je pořádat je v době, kdy 
je aktivita firmy přechodně menší 
a absence frekventantů kurzu se tolik 

neodrazí na práci. Obvykle je to léto 
nebo doba mezi vánočními svátky.

Chyby při pořádání firemních kurzů
Vedoucí pracovníci dělají při výběru 
účastníků firemních kurzů dvě zásadní 
chyby:
1. vyberou skupinu „elitních“ pracov-

níků, kteří kurz musí navštěvovat, 
zatímco jiným účast upřou, 

2. nejsou ochotni se zúčastňovat 
běžného kurzu s „obyčejnými“ 
zaměstnanci a místo toho požadují 
speciální kurz „pro manažery“. 

„Elitářství“ vede často k tomu, že se jme-
novaná skupina rychle scvrkne na polo-
vinu a nikdy není doplněna na původní 
počet. Nejen, že to je plýtvání penězi, ale 
je to především důsledek mylné úvahy, 
že někdo si podporu při rozšiřování jazy-
kových znalostí zaslouží více a někdo 
méně, nebo dokonce nesprávný odhad 
jazykových schopností zaměstnanců. Co 
když třeba právě přehlížený zaměstna-
nec prokáže jazykové schopnosti, které 
mu pomohou vyjít ze stínu a přinést fir-
mě i sobě užitek? Vhodné je účast v kur-
zu omezit pouze počtem studentů a na 
začátku nechat chodit více pracovníků. 
Mnozí nevydrží a během krátké doby 
se počet ustálí na rozumné míře. Zkuše-
nost praví, že dobří zůstanou.
Druhá chyba je způsobena studem 
nebo v horším případě pýchou. Mnozí 
vedoucí pracovníci se prostě stydí dělat 
chyby před těmi, kterým běžně dávají 
příkazy. Je to naprosto přirozené a lid-
ské. Všichni děláme chyby, a všichni se 
za ně pak stydíme. Nikdo není dokonalý. 
Milí manažeři, naučte se snášet své chy-
by v cizím jazyce a překonávat je. Moje 
zkušenost mi říká, že účast vedoucího, 
ředitele nebo dokonce majitele firmy 
zaměstnanci zpravidla oceňují.
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že realizují tzv. jednoleté kurzy cizích 
jazyků s denní výukou pro čerstvé 
maturanty, tj. akreditované pomatu-
ritní studium. 
Na základě tohoto bodu mohou jazy-
kové školy poskytovat pomaturitní 
studium, pro které je zdanitelné plně-
ní osvobozeno od daně (tzn. 0 % DPH) 
bez nároku na odpočet daně. 

U jazykových škol  
rozhoduje zaměření kurzu
Plněním osvobozeným od daně bez 
nároku na odpočet daně je od loňské- 
ho října také jazykové vzdělávání 
poskytované v přípravných kurzech 
pro vykonání standardizovaných 
jazykových zkoušek uznaných Minis-
terstvem školství. Seznam těchto 
zkoušek je uveden v Rozhodnutí 
MŠMT ze dne 28. června 2005. 
Pro zařazení zkoušky do seznamu byla 
rozhodující podmínkou, že se musí 
jednat o zkoušky, které lze na území 
České republiky absolvovat. Vzdě-
lávací programy přípravných kurzů 
musí být orientovány k absolvování 
zkoušky bez ohledu na to, zda student 
jazykového vzdělávání bude zkoušku 
skládat u poskytovatele jazykového 
kurzu nebo jiné právnické osoby. 

Jedna škola - různé sazby?
Osvobození od daně se nevztahuje 
na přípravné jazykové kurzy, které 
nesměřují k výkonu standardizova-
ných zkoušek, ale např. pouze k pro-
hloubení a rozšíření znalosti cizího 
jazyka. U nich se jedná o poskytování 
zdanitelného plnění s uplatněním 
základní sazby daně. Osvobození se 
také nevztahuje na poplatky za vyko-
nání jazykové zkoušky.
Z toho vyplývá, že pro kurzy, které 
posluchače připravují ke zkouškám 
vyjmenovaným v Rozhodnutí Minis-
terstva školství, se daň z přidané 
hodnoty mění, tj. jsou osvobozeny od 
daně (0 % DPH) bez nároku na odpo-
čet daně. U kurzů, které nepřipravují 
studenty na některou zkoušku z uve-
deného seznamu, zůstává DPH u škol-
ného nezměněno, tj. ve výši 19 % 
a s nárokem na odpočet daně. 
Pro jazykovou školu je podstatné, 
jaký kurz student zvolí, zda se jedná 
o kurz přípravující jej ke složení uzná-
vané zkoušky či nikoliv. To, zda je kli-
ent plátcem DPH nebo ne, je v tomto 
ohledu vedlejší.

Otázka daně z přidané hodnoty u jazy-
kových škol je od loňského podzimu 
značně diskutovaným tématem. Podle 
informace Ministerstva financí má na 
sazbu této daně v jazykových školách 
rozhodující vliv skutečnost, zda v daném 
kurzu připravují studenty k certifikova-
né jazykové zkoušce či nikoliv.

K podstatným změnám v této oblasti 
došlo začátkem října 2005 společně 
s vydáním materiálu Ministerstva 
financí Informace k uplatňování záko-
na o DPH u vzdělávání. Na jeho základě 
jsou některé kurzy osvobozeny od DPH.

Státní školy  
a pomaturitní studium = 0 % DPH
Plněním osvobozeným od daně bez 
nároku na odpočet daně je jazykové 
vzdělávání poskytované fyzickými 
a právnickými osobami působícími  
v oblasti jazykového vzdělávání uzna-
nými Ministerstvem školství (MŠMT), 
a to bez ohledu na organizační formu 
výuky.
Jedná se o instituce, které se řídí škol-
ským zákonem a vyhláškou č. 33/2005 
Sb., o jazykových školách s právem stát-
ní jazykové zkoušky, dále se jedná o ško-
ly, které mají stejné postavení v případě, 

20 . www.jazyky.com . firma . Zdeněk Mitáček . redaktor Jazyky.com

DPH a jazykové školy

Stručné shrnutí
Na  semináři  pořádaném  Asociací  jazyko-
vých škol ČR vedeném daňovým poradcem 
erudovaným v oblasti vzdělávání ing. Ben-
dou byly vysloveny následující závěry:
Veškerá  výuka  realizovaná  subjekty  zařa-
zenými do přílohy vyhlášky č. 18�/1998 Sb. 
a tedy oprávněnými pořádat tzv. pomaturitní 
studium je plněním osvobozeným od DPH. 
Školy a vzdělávací subjekty neuvedené ve 
zmíněné  vyhlášce  realizují  výuku  v  příprav-
ných  kurzech  pro  vykonání  standardizova-

ných  zkoušek  jakožto  osvobozené  plnění, 
výuka  v  ostatních  kurzech  je  zdanitelným 
plněním.
Průkaz toho, zda se jedná o přípravný kurz, 
záleží na daňovém subjektu a závisí na kon-
cepci a dokumentaci výuky.
U  nákladů  příslušejících  k  osvobozenému 
plnění  nelze  uplatňovat  odečet  DPH  na 
vstupu,  účtuje  se  s  tzv.  daňovými  koefici-
enty, jejichž výše závisí na poměru osvobo-
zeného a zdanitelného plnění realizovaného 
daňovým subjektem. 

Studium Master  of  Business  Administra-
tion  (MBA)  dnes  najdete  v  nabídce  řady 
vzdělávacích  institucí. Nebývá  však běžné, 
abyste mohli zároveň také absolvovat spe-
cializovaný  jazykový  kurz,  který  vědomosti 
získané v odborně zaměřených předmětech 
umocní a zvýší vaši sebejistotu při obchodní 
komunikaci.

Titul MBA pochází ze zemí, kde vysokoškol-
ské  studium  má  již  tradičně  dva  stupně: 
bakalářský  a  magisterský  (Magistr  je  ang-
licky Master). Master znamená vyšší stupeň 
vysokoškolského  studia,  druhá  část  názvu 
vyjadřuje obor studia. Business Administra-
tion je možné volně přeložit jako podnikové 
hospodářství a management. V zemích jako 
USA a Velká Británie je prezenční, tj. denní 
studium MBA ekvivalentem našemu studiu 
inženýrskému  na  ekonomických  vysokých 
školách a fakultách. 

Význam praxe
Zejména americké školy stále důsledněji kla-
dou jako podmínku pro přijetí ke studiu MBA 
předchozí manažerskou praxi, obvykle nej-
méně tříletou. To znamená, že student dokon-
čí pouze bakalářský stupeň, nebo pokračuje 
na jiném oboru magisterského studia, v pod-
niku nastoupí na manažerskou funkci a nej-
dříve  po  třech  letech  se  přihlásí  ke  studiu 
MBA.  Metodika  výuky  vychází  z  požadavků 
manažerské  praxe.  Studium  MBA  je  problé-
mově orientované, pracuje se v týmech, řeší 
se reálné případové studie z praxe. Studenti 
si  navzájem  vyměňují  zkušenosti  a  jejich 
dovednosti  rychle  rostou.  Titul  MBA  otevírá 
dveře k úspěšné manažerské kariéře.

U nás je studium MBA často chápáno jako 
specializační  po  absolvování  vysoké  školy 
různých  oborů.  Organizačně  je  v  systému 
školství zařazeno do tzv. celoživotního vzdě-
lávání  a  obvykle  se  studuje  bez  přerušení 
zaměstnání.

Před  nástupem  ke  studiu  školy  obvykle 
zjišťují, jaké má uchazeč studijní předpoklady 
a je-li dostatečně jazykově vybaven. Na něk- Na něk-
terých školách  je výuka pouze v angličtině. 
Jinde je v cizím jazyce jen část studia.

Angličtina a MBA
Titul  MBA  má  pro  svého  držitele  význam 
především  tehdy,  pokud  prošel  kurzem 
mezinárodně  srovnatelné  kvality.  S  tím 
souvisí  požadavky  na  jazykové  znalosti 
studentů. Pro uchazeče, kteří chtějí titulem 
MBA  dosáhnout  lepšího  postavení  na  trhu 
práce a uplatnit se v mezinárodní konkuren-
ci, má praktické zvládnutí odborné angličti-
ny vysokou prioritu. 

Příkladem školy, která propojuje studium MBA 
a  studium  odborné  angličtiny,  je  Masarykův 
ústav vyšších studií ČVUT v Praze, kde speci-
fickou výuku  jazyka zajišťuje katedra  jazyků 
Jaspex.  Angličtina  je  v  tomto  případě  sou-
částí programu MBA ve formě samostatného 
modulu, jehož absolvování je oceněno deseti 
kredity. Studenti během odborně zaměřenýchStudenti během odborně zaměřených 
jazykových předmětů jako jsou Business Ter-
minology,  Writing  nebo  Business  Grammar 
zdokonalují svůj ústní i písemný projev.

V  průběhu  kurzu  získávají  jazykovou  prů-
pravu  pro  písemné  zpracování  odborné 
problematiky  v  jednotlivých  odborných 
předmětech.  Dalším úkolem studentů jeDalším  úkolem  studentů  je 
připravit  vlastní  prezentaci  v  angličtině, 
včetně jejího praktického předvedení. 

Požadovanou  vstupní  úrovní  je  B1  podle 
Společného  evropského  referenčního  rám-
ce.  Pokud  je  znalost  angličtiny  zájemce 
o studium MBA nižší, má možnost absolvo-
vat přípravný kurz nebo  intenzivní  variantu 
modulu.  Chod  programu  MBA  na  MÚVS 
ČVUT je koordinován ve spolupráci se Shef- 
field Hallam University, má tedy požadova-
nou mezinárodní kvalitu.

studium MBa a výuka angličtiny

www.jazyky.com . firma . Zdeněk Mitáček . redaktor jazyky.com.21

Anketa jazykových škol k DPH: 
www.Jazyky.com

Masarykův ústav 
vyšších studií
katedra jazyků JASPEX
nabízí ve školním roce 
2006/2007 kurzy

ANGLIČTINY 
a NĚMČINY
  akreditované MŠMT ČR  

s možností složit  
státní zkoušku

  standardizované  
jazykové zkoušky  
akreditované MŠMT ČR

  kurzy pro stálé  
začátečníky

  konverzační kurzy  
pro pokročilé

ANGLIČTINU 
pro MBA
  s validací Sheffield 

Hallam University UK

JAZYKOVÝ AUDIT
  testování jazykových  

znalostí

MÚVS ČVUT 
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internetových stránek jazykových 
škol brzo zjistíte, že způsob prezen-
tace jazykových kurzů pro firmy se 
u nich většinou příliš neliší. 

Řešením, které vám v takovém oka-
mžiku ušetří čas, je výběrové říze-
ní na portálu www.jazykovky.cz. 
Tato internetová databáze jazykových 
škol umožňuje snadno a přehledně zís-
kat informace o jazykových školách 
poskytujících firemní a individuální 
kurzy v požadované lokalitě. 

Jednou z funkcí www.jazykovky.cz 
je možnost sestavit poptávku po 
firemním jazykovém kurzu s uvede-
ním všech požadovaných parametrů 
kurzu. Poptávku pak pomocí poptáv-
kového formuláře odešlete na více 
škol najednou. Jazykové školy vás po 
obdržení vaší poptávky zpětně kon-
taktují s konkrétní nabídkou, případ-
ně se žádostí o upřesňující informace.

Průběh výuky
U většiny firemních kurzů se osvědčí 
vycházet ze stanovení vstupní úrovně 
jazykových schopností podle kritérií 
Rady Evropy. Tato kritéria obsahují 
popis schopností, které jsou zapotře-
bí ke zvládnutí jazyka na jednom ze 
šesti stupňů od stupně A1 (začátečník, 

„Breakthrough“) po stupeň C2 (zvlád-
nutí, „Mastery“). 

Uvedené stupně by měla být každá 
jazyková škola schopna posoudit při 
zahájení jazykového kurzu. Vhodné je 
pak stanovit cílovou úroveň a sestavit 
časový plán výuky směřující k jejímu 
dosažení. Efekt probíhajícího jazyko-
vého kurzu lze ověřovat testováním 
s reportingem dosažených výsledků. 
Všechny tyto okolnosti je vhodné pře-
dem projednat a začlenit do smlouvy 
o dodávce kurzu.

O významu jazykových znalostí 
pracovníků pro rozvoj firmy není 
potřeba dlouho diskutovat. Způsob, 
jak vybrat dodavatele jazykového 
kurzu pro firmu, je však komplikován 
množstvím jazykových škol, které 
firemní kurzy nabízí.

Jazykové školy nabízí celou řadu stu-
dijních programů využitelných při 
vzdělávání v rámci firmy. Nejflexibil-
nější, avšak také nejdražší, je indivi-
duální výuka. Individuální kurz lze 
ideálně skloubit s pracovním progra-
mem a požadavky klienta. Úspornější 
a častější formou je výuka v různě vel-
kých skupinkách, nejčastěji od dvou 
do dvanácti studentů. 

Firma může poptávat také pobytové 
kurzy, které je možné spojit s další-
mi aktivitami, jako je teambuilding, 
sportovní a relaxační programy apod. 
Takové kurzy většinou bývají víken-
dové nebo v délce jednoho až dvou 
týdnů a konají se mimo sídlo firmy. 
Další formou výuky jsou intenzivní 
jazykové kurzy. Nejčastěji se jedná 
o týden výuky naplánovaný na obdo-
bí nižšího vytížení firmy. Pro vyšší 
efekt je možné absolvovat týdenní 
intenzivní kurzy opakovaně.

Organizace výuky
Při sestavování poptávky po firem-
ním jazykovém kurzu je důležité si 
předem vymezit dobu konání kurzu, 
jeho požadované zahájení, náročnost, 
počet hodin týdně a také cíl, kterého 
je zapotřebí dosáhnout. Může jím být 
např. příprava k mezinárodně certifi-
kované jazykové zkoušce, prohloube-
ní znalostí z odborné terminologie 
v cizím jazyce nebo zlepšení konver-
začních schopností. 

Dalšími parametry ke zvážení je, zda 
požadovat českého lektora nebo 
rodilého mluvčího a zda se má kurz 
konat v sídle firmy nebo v prostorách 
jazykové školy. Firmy většinou dávají 
přednost výuce ve vlastních prosto-
rách, což pro jazykové školy nebývá 
problémem zajistit. 

Jazyková školy by měla zajistit úvodní 
rozřazení studentů do skupin podle 
jejich vstupních znalostí, vytvoření 
učebního plánu na míru potřebám 
firmy, průběžné testování pokroků 
účastníků kurzu. Důležitým ukazate-
lem kvality jazykové školy jsou také 
reference, několik z nich je vždy dob-
ré si ověřit.

Výběrové řízení
Po sestavení parametrů na systém 
jazykového vzdělávání ve firmě zbý-
vá oslovit jazykové školy a vybrat 
z nich tu nejvhodnější. Při prohlídce 

Organizace firemních kurzů
Elektronické výběrové řízení

Uspořádejte výběrové řízení na 
www.jazykovky.cz
•  Na  www.jazykovky.cz  v  menu  jazyko-

vé  kurzy/firemní  kurzy  zvolte  položku 
výběrové řízení.

•  Vyberte  okres,  kde  sídlí  vaše  firma, 
a jazyk, který požadujete.

•  Po stisknutí tlačítka Pokračovat vyberte 
jazykové školy, kterým má být poptávka 
zadána.

•  Poté  vyplňte  formulář  se  strukturova-
nou  poptávkou.  Ve  formuláři  uveďte 
všechny  podstatné  informace  o  svých 
požadavcích na výuku.

•  Na  formuláři  uveďte  své  kontaktní 
údaje. 

•  Formulář po vyplnění odešlete, systém 
vaši poptávku automaticky předá všem 
vybraným školám najednou. Kopie při-
jde i na vaši e-mailovou adresu.

Tipy a rady
•  Před finálním výběrem jazykových škol, 

které  do  výběrového  řízení  zařadíte, 
navštivte  jejich  webové  prezentace. 
Vyřadíte  tak  školy,  které  na  váš  první 
pohled nemají šanci uspět.

•  Ve výběrovém řízení by mělo být v opti-
málním případě osloveno šest až deset 
škol. 

•  Každá  ze  zařazených  škol  dostane 
informaci o tom, kolik konkurentů je do 
výběrového řízení zařazeno.

•  Pokud je to možné, zvolte nejméně čty-
ři školy.

Zkušenosti firem
Všechny  námi  oslovené  jazykové  školy 
poslaly během 1-2 dnů prezentaci nabí-
zených  služeb  i  cenovou  kalkulaci.  Pět 
z nich, které byly vybrány do užšího výbě-
ru,  pak  na  požádání  přizpůsobily  svou 
nabídku našim požadavkům a pohotově 
poskytly podrobnější informace.
Tři  vybrané,  které  jsme  k  nám  pozvali, 
poskytly  naší  studijní  skupině  jazykový 
audit a demonstrovaly ukázkovou hodinu. 
Nejlepší  dojem na nás udělala  jazyková 
škola  English  Link,  se  kterou  jsme  již 
zahájili  výuku.  Domníváme  se,  že  tato 
škola  nejlépe  vyhovuje  našim  požadav-
kům.  Se  všemi  oslovenými  školami  byla 
hladká,  rychlá,  velmi  profesionální  i  lid-
sky příjemná spolupráce. 
Martina Kubecová, 
IMS Health a.s., Praha

V  souvislosti  s  potřebou  urychleného 
zahájení  kurzu  jazykové  přípravy  jsme 
přistoupili  k  možnosti  využít  k  zadání 
výběrového  řízení  webu  www.jazykovky.
cz.  Na  zadání  výběrového  řízení  zare-
agovalo  celkem  sedm  jazykových  škol. 
Z důvodu konání kurzu v časných ranních 
hodinách  byly  osloveny  nejbližší  školy 
(Praha  a  okolí).  Po  posouzení  nabídek 
postoupily  do  dalšího  kola  tři  z  nich. 
S oslovenou školou jsme dosud ve shodě 
a nebyly řešeny žádné problémy v zabez-
pečení kurzu.
Ing. Zdeněk Dobda, 
Hlavní velitelství Vojenské policie 

Elektronickým  výběrovým  řízením  na 
Jazykovky.cz jsem oslovila asi deset jazy-
kových škol. Téměř každá jazyková škola 
se nám ozvala. Nakonec  jsme  si  vybrali 
Ability  -  jazykové studio a  jsme opravdu 
moc spokojeni s výukou! 
Moc se mi líbí váš server a jsem opravdu 
ráda, že  jsem si přes vás mohla  jazyko-
vou školu vybrat. Je to velmi jednoduché 
a  rychlé  hledání,  takže  jsem  nemuse-
la  trávit  dlouhé  hodiny  na  internetu 
a  dívat  se  na  všechny  jazykovky  a  psát 
jim  poptávku,  ale  vlastně  jsem  odesla-
la  jeden  e-mail  a  pak  už  jenom  stačilo 
počkat na nabídky. 
Jana Králová, 
Schmachtl CZ, spol. s r.o., Praha
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Studium na 
Novém Zélandu

landskými studenty. Minimální doba 
jsou tři měsíce. Studenti s maturitou 
si mohou vybrat z různě dlouhých 
odborných kurzů, zakončených 
diplomem. Jazykové kurzy je možné 
zahájit každé pondělí, odborné kur-
zy mají pevné začátky.

Stipendia, ubytování, 
praktické rady
Studenti s maturitou a dobrými zna-
lostmi angličtiny mají velký výběr 
z odborného studia na osmi univerzi-
tách a jednadvaceti místních polytech-
nikách. Bohužel možnosti stipendií 
pro studenty z Česka nejsou. Studenti 
přihlášení k akademickému studiu na 
školách třetího stupně získávají se stu-
dentským vízem pracovní povolení 
pro práci až 15 hodin týdně a částečně 
si na studium mohou vydělat.
Studenti na jazykových školách 
mohou získat pracovní povolení, 
když se přihlásí k intenzivnímu kur-
zu na minimálně šest měsíců a mají 
již zkoušky z angličtiny IELTS. Čeští 
studenti tyto zkoušky obvykle nemají. 
Existuje ale možnost složit je na mís-
tě po předchozím přípravném kurzu 
a o studentské vízum s pracovním 
povolením si zažádat potom.

Jazykové i odborné školy sídlí 
nejen v Aucklandu a velkých městech, 
studovat lze i na školách v menších 
městech, jako je Nelson, Queenstown, 
Tauranga, Rotorua nebo Napier, 
a snížit tím náklady na ubytování.
Školy zajišťují ubytování pro studenty 
v rodinách s polopenzí a plnou penzí 
o víkendu. Některé školy mají pro 
zahraniční studenty připraveny stu-
dentské ubytovny. 
K tříměsíčnímu studiu není třeba 
vízum, to potřebujete pouze k delší-
mu studiu. Pobyt v zemi je možné na 
místě prodloužit až na devět měsíců. 
O vízum se žádá zastoupení novo-
zélandské imigrační služby (NZIS) 
v Londýně. Podrobné informace 
v angličtině získáte na www.immi-
gration.govt.nz.
Od loňského roku bylo nově zavedeno 
pro mladé lidi do 30 let roční vízum 
pro pracovní prázdniny. Jeho získání 
je poměrně snadné. Podmínky jsou 
uvedeny na stejné webové stránce, 
v oddílu s názvem Working Holiday 
Visa.

Studium na Novém Zélandu leží 
poněkud ve stínu ostatních velkých 
zemí jako je Velká Británie, USA, 
Kanada a Austrálie. Přitom tato 
ostrovní země v Jižním Pacifiku ve 
srovnání s ostatními anglosaskými 
teritorii nabízí řadu výhod. Životní 
náklady jsou zde nejnižší a školné 
poměrně nízké, takže při delším 
studijním pobytu celkové náklady 
včetně letenky nejsou vyšší než 
např. ve Velké Británii.

Novozélandský vzdělávací systém má 
vysokou úroveň a kvalifikace zde zís-
kaná je mezinárodně uznávána. K před-
nostem země patří celoročně příjemné 
klima, krásná příroda s přímo ideální-
mi podmínkami pro rekreaci a cesto-
vání. Nový Zéland je malá, ale vyspělá 
země s exotickou maorijskou kulturou, 
celkově však se všemi vymoženostmi 
západní civilizace. 

Kvalitní studium  
a exotická dovolená
V zemi lze najít školy poskytující nej-
různější kurzy a druhy studia pro 
všechny věkové kategorie na jakoukoli 
dobu. Nejlevnější jsou půldenní kurzy 
všeobecné angličtiny rozvržené na 15 
hodin týdně. Jejich cena se pohybuje 
kolem 28 000 Kč za čtyři týdny včet-
ně ubytování s polopenzí. Dražší jsou 
intenzivní kurzy 25 hodin týdně, pří-
pravné kurzy k jazykovým zkouškám 
a ke studiu na VŠ, kurzy angličtiny 
pro manažery, učitele apod. Možné 
jsou i různé kombinace jazykového 
kurzu s odborným kurzem, se spor-
tovními aktivitami, neplacenou praxí 
ve firmě, následným nevýdělečným 
pobytem na farmě nebo při ochraně 
životního prostředí. Je možné i studi-
um na střední škole společně s novozé-
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Europass
Otevírá dveře ke studiu a práci v celé Evropě

dodatek  k  osvědčení  spolu  s  maturitním 
vysvědčením nebo výučním listem.

Národní centrum Europass
V  České  republice,  stejně  jako  v  ostatních 
zemích  EU,  pracuje  Národní  centrum  Euro-
pass,  které  zájemcům  poskytne  podrobnější 
informace a pomoc při pořizování jednotlivých 
dokumentů. Centrum můžete navštívit osobně 
každý pracovní den od 9,00 do 17,00 hod, sídlí 
v budově Národního ústavu odborného vzdělá-
vání, Weilova 1271/6, Praha Hostivař. Můžete 
využít e-mail (europass@nuov.cz) nebo navští-
vit webové stránky www.europass.cz.

Cestujete  za  prací  nebo  studiem  do 
zemí EU? Pořiďte si Europass – pomůže 
vám  v  situacích,  kdy  potřebujete  pro-
kázat  svou  kvalifikaci  nebo  dosažené 
vzdělání.

Europass je standardem EU
Europass  je mezinárodně uznávaná složka 
dokumentů o dosaženém vzdělání a doved-
nostech. Její půvab spočívá v tom, že údaje 
o vašem vzdělání, znalostech a pracovních 
zkušenostech  „převypráví“  tak,  aby  byly 
srozumitelné v celé Evropě. S Europassem 
tak  budete  moci  kdekoli  v  Evropě  snadno 
doložit, zda máte pro vybranou práci dosta-
tečnou kvalifikaci. Uplatnění v Evropě vám 
sice Europass nezaručí, může však pomoci 
při hledání práce nebo s uznáním odborné 
kvalifikace.

Kapitoly Europassu
Europass  se  skládá  z  pěti  částí,  každý  si 
však může vybrat, zda bude využívat všech-
ny nebo jen některé z nich. Pořízení všech 
částí Europassu je bezplatné.
Jeho  jádrem  je životopis, který si  vyplňuje 
každý  sám,  podobně  jako  jazykový  pas, 
kam  se  zanáší  údaje  o  znalosti  cizích 
jazyků  na  základě  sebehodnocení.  For-
muláře je možné si stáhnout na stránkách  
www.europass.cz. „Zájemcům o Europass 

jsme  schopni pomoci  s  vyplňováním doku-
mentů  v  hlavních  jazycích  Evropské  unie,“ 
říká  Karin  Jajtnerová  z  Národního  centra 
Europass.
K záznamu o absolvování zahraniční stáže 
slouží  dokument  nazvaný  mobilita.  Zájem-
cům  o  tento  doklad  stačí  před  odjezdem 
požádat  o  vystavení  mobility  a  stanovit, 
v kterém jazyce má být vyhotovena. O zby-
tek se pak postarají vysílající a hostitelská 
organizace  (zpravidla  škola  nebo  zaměst-
navatel). Po návratu ze zahraničí pak absol-
vent stáže obdrží již kompletní dokument se 
všemi náležitostmi.
Důležitou součástí Europassu jsou dodatky 

–  k  diplomu  (z  vysoké  nebo  vyšší  odborné 
školy)  a  dodatky  k  osvědčení  (dokladu 
o vzdělání ze střední školy). Smyslem dodat-
ku je ozřejmit obsah studia tak, aby si např. 
zaměstnavatel  v  zahraničí  udělal  obrázek 
o tom, co absolvent daného oboru z České 
republiky umí. 
Dodatek k diplomu vydávají příslušné vyso-
ké školy, dodatek k osvědčení na požádání 
zdarma  vystaví  Národní  ústav  odborného 
vzdělávání. „Pro většinu oborů jsou dodatky 
již zpracované, zbývající by měly být hotové 
v  průběhu  šk.  roku  2006/07.  Žádat  o  něj 
mohou školy i jednotlivci,“ upřesňuje Karin 
Jajtnerová.  Od  letošního  roku  tak  budou 
některé střední školy vydávat absolventům 

Podrobné informace o studiu 
a Novém Zélandu pro české zájemce 
najdete na www.novyzeland.info.
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N

  1	   ABILITY jazykové studio, U Dubu 1794/104a, Praha 4

  1	a  pobočka ABILITY jazykové studio,  
      Ul. Bartákova 1200, Praha 4

  2    AKCENT International House Prague,  
      Bítovská �, Praha 4

  2	a  pobočka AKCENT International House Prague,  
      Bítovská 5, Praha 4

  3    ALVIN - jazyková škola, Malenická 1784, Praha 4

  4    BOHEMIA INSTITUT, Tuklatská �, Praha 10

  5    ELVIS - Jazyková škola, Žateckých 12, Praha 4

  5	a  učebna ELVIS - Jazyková škola,  
      Karlínské náměstí 8, Praha 8

  6    ENGLISH POINT s.r.o.,  
      Senovážné náměstí 2�, Praha 1

  7	   GLOSSA, s.r.o., Jindřišská 11, Praha 1

	 7	a	 učebna GLOSSA, s.r.o., Sokolská �5, Praha 2

  7	b	 učebna GLOSSA, s.r.o.,Přemyslovská �, Praha �

  7	c	 učebna GLOSSA, s.r.o., Pod Terebkou 6, Praha 4

  7	d	 učebna GLOSSA, s.r.o., Na Bělidle �4, Praha 5

	 7	e	 učebna GLOSSA, s.r.o., Flemmingovo nám. �, Praha 6

	 7	f	 učebna GLOSSA, s.r.o., Nad záložnou 5, Praha 8

	 8    Jaspex MÚVS ČVUT v Praze, Horská �, Praha 2

	 9    Jazyková agentura NOISIS, Bělehradská 92, Praha 2

  10	   Jazyková škola P.A.R.K., Kloboukova 17, Praha 4

  11    JŠ SPěVáČEK, nám. Na Santince 2, Praha 6

  12    KOLUMBUS LANGUAGE CLUB, Záhřebská 9, Praha 2

  12	a  pobočka KOLUMBUS LANGUAGE CLUB,  
      Rembrandtova 2240, Praha 10

  13    LINGUA SANDY, Samcova 1, Praha 1

	 14    LINGUA VIVA, s.r.o., Křemencova 10, Praha 1

  15    LONDON INSTITUTE PRAHA, Soukenická 2�, Praha 1

  16    SF SERVIS spol. s r.o., nám. J. Palacha 2, Praha 1

  16	a  učebna SF SERVIS spol. s r.o., Štěpánská 8, Praha 1

  16	b  učebna SF SERVIS spol. s r.o., Černá 9, Praha 1

  16	c  učebna SF SERVIS spol. s r.o., Celetná 20, Praha 1

  17    TAU COLLEGE, Maškova �, Praha 8

  18    THE BELL SCHOOL, a.s., Nedvězská 29, Praha 10

  19    THE LANGUAGE HOUSE, Škrétova 8, Praha 2

Vybrané jazykové školy v praze

Úplný seznam škol naleznete na www.Jazykovky.cz



Daně v Austrálii
Australský  daňový  systém  je  specifický 
zdaňovacím obdobím, od 1. 7. do �1. 6., tj. 
o půl roku posunutým, než je běžné v Evro-
pě.  Daň  z  příjmu  je  odečítána  ze  mzdy. 
Rovněž  platby  důchodového  pojištění 
označované  jako  Superannuation  odvádí 
zaměstnavatel. Studenti mají nárok žádat 
o  vrácení  obou  těchto  plateb,  přičemž 
obě  se  refundují  odděleně.  O  refunda-
ci  daně  z  příjmu  je  možné  žádat  pět  let, 
o  refundaci  Superannuation  až  jedenáct 
let zpětně. Mnoho zahraničních studentů si 
neuvědomuje, že na Superannuation jejich 
zaměstnavatel  odvádí  až  9  %  z  celkové 
mzdy. Dosáhnout vrácení této částky může 
každý,  kdo  v  Austrálii  pracoval  na  časově 
omezené vízum.
Základním  dokladem  k  žádosti  je  tzv. 
konečná  výplatní  páska  (pay-stub  nebo 
Payment Summary) od každého ze zaměst-
navatelů.  O  tento  dokument  je  možné 
požádat  i  dodatečně.  Dalšími  důležitými 
doklady  jsou  Payment  Summary/Group 
Certificate.  V  nich  jsou  uvedeny  údaje 
o  výši  příjmu  a  odvedené  dani,  obdobně 
jako  v  českém  zápočtovém  listu.  Náhra-
dou  Payment  Summary/Group  Certificate 
muže být Final pay slip, což  je v podstatě 
výplatní páska, kterou obdržíte s poslední 
výplatou.

V Austrálii  se  může  objevit  problém  se 
zařazením  mezi  tzv.  nerezidenty.  Vždy  se 
vyplatí plánovat pobyt v této zemi  tak, aby 
jste  tam  pobývali  nejméně  šest  měsíců 
v rámci období od 1. 7. do �1. 6. Pokud tuto 
podmínku nesplňujete, je vhodné postup při 
žádosti o refundaci konzultovat s odborníky. 
Pro představu,  rezidenti platí daně o 12 % 
nižší než nerezidenti. 

Velká Británie a Irsko
Finanční  rok  ve Velké Británi  trvá od 6. 4. 
do 5. 4. Během pobytu zde je velice důležité 
zažádat o tzv. NIN (National Insurance Num-
ber), proces  jeho udělení  trvá dva měsíce. 
Číslo  NIN  zabrání  zbytečným  komplikacím 
při refundaci daně.
O vrácení daní je možné žádat pět let zpět-
ně. Při refundaci se vychází z formuláře P45 
(pokud zaměstnaní končí před 6. 4.) nebo 
P60 (pokud zaměstnání trvá i po 6. 4.), od 
každého  ze  zaměstnavatelů.  Dokument  je 
možné  získat  i  dodatečně,  ale  pokud  vám 
zaměstnavatel  již  jednou  tento  doklad 
vydal, nevydá vám nový. V takovém případě 
je lepší kontaktovat odborníky. 
Statistiky uvádí, že až 72 % studentů a náv-
štěvníků  celkovou  refundaci  nezíská,  nej-
častěji z důvodu nesprávně podané žádosti. 
Kromě daně z příjmu (Income tax)  jsou ve 
Velké Británii odváděna zdravotní a sociální 
pojištění, tyto platby však mohou být refun-
dovány jen v určitých případech.
Irská republika od roku 2001 používá pro 
daňové  účely  periodu  kalendářního  roku. 
Jsou zde ze mzdy odečítány daně z příjmu 
a  sociální  pojištení,  tzv.  Pay Related Soci-
al  Insurance  (PRSI).  Nárok  na  částečnou 
nebo  dodatečnou  refundaci  těchto  plateb 
vzniká zejména při dočasném zaměstnání. 
O  refundaci  je  možné  požádat  čtyři  roky 
po ukončení pracovního pobytu. Při  refun-
daci  se  vychází  z  formuláře  P45  (pokud 
zaměstnání  končí před �1. 12.) nebo P60 
(pokud  trvá  i  po  �1.  12.),  opět  od  každé-

ho  ze  zaměstnavatelů.  Pozor,  Severní  Irsko 
je  součástí  Velké Británie  a platí  zde britské 
předpisy.

Německo
Používá  kalendářní  rok  stejně  jako  většina 
evropských zemí. Termín pro odevzdání daňo-
vého přiznání je �1. �. po skončení finančního 
roku. O vrácení daní je možné žádat dva roky 
zpětně  po  skončení  zdaňovacího  období, 
v  němž  vznikly  příjmy.  Kdo  pracoval  v  SRN 
v roce 2004, musí do �1. �. 2005 podat při-
znání. Pokud podá přiznání později, musí tak 
učinit nejpozději do �1. 12. 2006, jinak ztratí 
nárok  na  vrácení  přeplatku.  Při  refundaci  se 
vychází  z  formuláře  nazvaného  Lohnsteu-
rebescheinugung.  Dokument  je  možné  získat 
i  dodatečně  od  zaměstnavatele.  Finanční 
úřad  v  SRN  vyžaduje  originální  dokument 
s razítkem, pouze pokud zaměstnavatel posílá 
údaje elektronicky, stačí kopie. Refundace ze 
SRN je náročnější než v jiných zemích, protože 
domovský  finanční  úřad  musí  žadateli  vydat 
potvrzení o domicilu,  což přináší  administra-
tivní úkon navíc.

Kanada
V Kanadě odvádí každý, kdo zde dosahuje příj- 
mů,  zálohy  na  daň.  Po  skončení  pracovního 
poměru nebo finančního  roku může požádat 
o  vrácení  přeplatku  daně,  a  to  nejdříve  po 
skončení  daného  finančního  roku.  Ten  je 
shodný s kalendářním rokem, trvá od 1. 1. do 
�1. 12. 
O vrácení přeplatku na dani je možné žádat až 
deset let zpětně. Pokud finanční úřad vyměřil 
nedoplatek na dani,  je aplikována pokuta  za 
pozdní podání přiznání plus úrok z dlužné část-
ky. Vracení daně se týká daně z příjmu, pen-
zijního a sociálního pojištění. Protože většina 
pracovníků v Kanadě pracuje jen část finanč-
ního roku, je každému z nich vrácen přeplatek 
na  dani  z  příjmu,  který  dosahuje  poměrně 
vysokých částek. Zdravotní a sociální pojištění 
je možné vrátit jen za určitých podmínek.

Vracení daní  
při práci v zahraničí
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Po návratu z pracovního pobytu v zahrani-
čí můžete získat zpět část daní, které vám 
z výplatní pásky strhával váš zaměstnava- 
tel. Jedná se o takzvanou refundaci. 

Jednání  s  daňovými  úřady  je  poměrně 
komplikovanou  záležitostí,  proto  se  řada 
lidí  v  této  věci  obrací  na  specializované 
agentury. Jedná se však o citlivou záležitost, 
u  které  je  užitečné  mít  na  paměti  několik 
základních pravidel,  jak dosáhnout co nej-
lepšího výsledku (viz sloupec).
Prvním  úkolem  při  zpracování  žádosti 
o  refundaci  je  získat  z  celkového hrubého 
výdělku  zdanitelný  výdělek,  ze  kterého  se 
vypočítá  daň.  Ta  je  porovnávána  se  zálo-
hami  odvedenými  z  výdělků.  Pokud  jsou 
zaplacené  zálohy  větší  než  daňová  povin-
nost, vzniká přeplatek, o  jehož vrácení (tj. 
refundaci)  se  žádá  příslušný  zahraniční 
finanční úřad.

Jaké služby agentury nabízí
Agentura by měla nejprve poskytnout bez-
platnou kalkulaci a případně daňové pora-
denství. Žádost o refundaci podá až potom, 
kdy její kalkulaci schválíte. Doba trvání celé-
ho procesu je několik týdnů, může se však 
výrazně prodloužit, pokud vám chybí někte-
ré doklady, nebo je vaše žádost nesprávně 
vyplněna.
Výše  navrácené  částky  závisí  na  hrubé 
mzdě, délce pobytu a odvedené dani. Pokud 
se necháte zastupovat specialisty, zvažujte 
jejich nabídku s ohledem na poplatky. Býva-
jí ve výši od několika set korun až do 25 % 
a více z navrácené částky. O všech poplat-
cích se předem ujistěte. 
Specializované agentury mohou dále posky-
tovat: servis v různých jazycích, vrácení daní 
v požadované měně, zasílání refundace do 
různých zemí nebo osobní daňové poraden-
ství. Součástí konzultace může být zjištění, 
zda jste v cizině měli status daňového rezi-
denta či nikoliv.

Daňové přiznání doma
Stále  více  lidí  pracuje  za  hranicemi  své 
domovské  země  a  zapomínají,  že  musí 
podat daňové přiznání z příjmů ze zahraničí 
také v ČR. Neznamená to, že by u nás nutně 
měli něco zaplatit, v naprosté většině přípa-
dů tomu brání uzavřené Smlouvy o zameze-
ní dvojího zdanění. Je ale nutné posuzovat 
každý  případ  zvlášť.  Pokud  si  myslíte,  že 
český finanční úřad vaše příjmy v zahraničí 
nezjistí, může jít o velmi nebezpečný omyl.

Daně v USA
V  USA  mohou  být  odváděny  ze  mzdy  až 
čtyři různé typy daní: federální, státní, FICA 
a  místní  daň.  Většina  držitelů  víz,  kteří 
během  svého  pobytu  v  USA  pracují,  má 
nárok  na  vrácení  relativně  značné  částky. 
Výše refundace závisí na několika faktorech, 
mimo  jiné  na  druhu  víza,  hrubém  příjmu, 
délce pobytu v USA a státě, ve kterém byla 
daň placena.
Pokud jste cestovali s vízem J, F, M nebo Q, 
máte povinnost  podat  daňové  přiznání,  ať 
už jste měli příjem ze závislé činnosti (práce 
atd.)  nebo  ne.  Bezchybný  stav  zaplacených 
daní  je  důležitý  při  vyřizování  vaší  příští 
žádosti o vízum do USA. Termínem pro daňo-
vé přiznání je 15. duben po skončení daňo-
vého roku. Refundovat daně je možné až tři 
roky zpětně. Pokud jste tedy byli v USA např. 
v roce 2002, pak ještě do 15. dubna 2006 
můžete  podat  žádost.  Americký  finanční 
úřad může  vyměřit pokutu  za pozdní podá-
ní přiznání. S ohledem na americké daňové 
a  imigrační  zákony  je  rozhodně  lepší podat 
daňové přiznání později než vůbec. Na refun-
daci  mají  často  nárok  právě  lidé,  kteří  byli 
zaměstnáni krátkodobě, a to i tehdy, pokud 
pracovali bez příslušného povolení.
Pro  refundaci  daně  potřebujete  formu-
lář  W2  nebo  konečnou  výplatní  pásku  od 
každého  z  amerických  zaměstnavatelů. 
O  vydání  těchto  dokumentů  je  možné 
požádat i zpětně. 

Pravidla pro jednání  
s agenturami
1) Uzavřete  s  agenturou  písemnou 

smlouvu  o  požadovaných  službách. 
Smlouva  není  nutná  pouze  v  případě, 
kdy  vám  agentura  vypracuje  přiznání, 
které sami odešlete.

2) Nikdy  nepodepisujte  formuláře  pro 
změnu  adresy,  pakliže  vám  agentura 
nepřepošle originál šeku od příslušné-
ho finančního úřadu.

3) Veškeré  detailní  informace  o  vašem 
případu  přijdou  od  finančního  úřadu 
přímo vám domů - agentura nesmí vaši 
adresu sama měnit.

4) Na  všech  dokumentech,  které  v  agen-
tuře podepisujete, musí být vaše jméno 
a  adresa.  Pokud  dokument  obsahuje 
řádky výpočtu, pak musí být  i  tyto vypl-
něny. Nepodepisujte prázdné formuláře.

5) Vyžadujte od agentury podrobnou kal-
kulaci obsahující: vstupní údaje (výděl-
ky, odvedené zálohy na daně), výstupní 
údaje  (refundované  částky  za  každou 
daň), rozpis ceny za provedené služby. 
Pozor, pokud cena je jen suma, nutné 
je uvádět vždy symbol měny.

6) Vyžadujte zaslání  refundace finanční-
ho úřadu přímo na svoji adresu šekem 
nebo na svůj účet.

7) Pokud podepisujete plné moci, musí 
obsahovat vaše jméno a adresu.

8) Vždy  vyžadujte  kopii  přiznání.  Kaž-
dý,  kdo  se  na  vypracování  podílí,  je 
povinen kopii vydat. Kopie přiznání  je 
možné získat také od finančních úřadů. 
Fotokopie  jsou  zpravidla  za  poplatek, 
můžete  však  požádat  o  elektronický 
výpis,  který  bývá  poskytován  zdarma.
  Zdroj: ETS

Tip:  O  zkušenostech  s  vracením  daní 
z USA se vede celá řada diskusí na inter-
netu, např. na stránce www.usaboard.sk 
nebo www.WATsearch.org.



Ve  středozemním moři  jižně od Sicílie  leží 
Maltské ostrovy - Malta, Gozo a Comino. Do 
roku 1964 byly ostrovy součástí Britského 
impéria a právě přítomnost Angličanů zane-
chala na ostrovech hluboké kořeny. Anglič-
tina  zde  zůstává druhým úředním  jazykem 
a Maltská republika se tak kromě skvělého 
místa pro dovolenou, sport a zábavu stává 
také oblíbeným cílem studentů angličtiny. 
Na  ostrovech  působí  několik  jazykových 
škol. Jednou z těch nejkvalitnějších je ESE 
(The  European  School  of  English),  která 
je v České republice zastupována výhradně 
Student  Agency.  Škola  se  může  pochlubit 
několika  moderně  vybavenými  budovami 
s  kvalitním  zázemím.  Hlavní  budova  školy 
pro dospělé má ideální pozici přímo v cent-
ru St. Julian’s ve čtvrti Paceville, což je jed-
na z nejpopulárnějších zábavních čtvrtí na 
Maltě. V dosahu školní budovy  se nachází 
vše, co můžete potřebovat: banky, obchody, 
restaurace,  kavárny,  kasina,  noční  kluby 
i  multikino.  Výuková  centra  pro  děti  jsou 
pak  odsunuta  do  podstatně  klidnějších 
a bezpečnějších oblastí, avšak stále v dosa-
hu veškerých maltských atrakcí.

Pro děti i dospělé
Výuka pro děti a mládež pobíhá v období let-
ních prázdnin, tj. od června do září. Student 
Agency  nabízí  oblíbené  skupinové  pobyty, 

které  skýtají  hned  několik  výhod.  Skupiny 
doprovází  česky  hovořící  delegáti,  kteří 
jsou  dětem  po  celou  dobu  pobytu  k  dis-
pozici  a  navíc  partnerská  škola  poskytuje 
těmto skupinám zvýhodněné ceny. Dospělí 
mohou nastoupit do kurzu kdykoliv během 
celého  roku. Nejvíce  zájemců  volí dvou až 
čtyřtýdenní kurzy, ale minimální délka poby-
tu je již od jednoho týdne a výjimkou nejsou 
ani  pobyty  dlouhodobé  po  dobu  několika 
měsíců.
Maltské  školy  nabízí  nejrůznější  typy 
a  intenzity  studia.  Pokud  se  rozhodujete 
právě  pro  spojení  pobytu  s  dovolenou, 
doporučujeme  základní  kurz  dvaceti  lekcí 
týdně. Dopoledne studujete ve skvěle vyba-
vených klimatizovaných třídách, odpoledne 
už můžete využívat bohatého programu pro 
volný čas nebo si prostě jen užívat pohody 
na pláži. Pro  ty,  kteří mají  zájem studovat 
intenzivněji,  je  možné  zajistit  výuku,  která 
pokračuje i odpoledne v dalších dvou návaz-
ných hodinách. Můžete si zvolit, zda budete 
pokračovat ve skupině nebo si připlatíte za 
privátní  lekce.  Ve  škole  ESE  si  přijdou  na 
své i motivovaní manažeři a profesionálové, 
kteří potřebují zlepšit své jazykové znalosti 
v  konkrétním  oboru.  Pro  tyto  zájemce  je 
možné zajistit privátního lektora, který se 
zaměří na klientem přesně specifikovanou 
oblast či daný obor.

Historie, pláže, potápění
Ať  už  se  rozhodnete  pro  jakýkoli  typ  studia, 
Malta vám má rozhodně co nabídnout  i v čase 
stráveném  mimo  učebny.  Milovníci  historie  na-
jdou  na  Maltě  megalitické  chrámy  i starobylá 
města.  Obdivovatelé  přírodních  krás  zase 
mohou  navštívit  sesterské  ostrovy  Gozo  a neo-
bydlené Comino s překrásnou modrou  lagunou. 
Skromná  rozloha  ostrovů  vám  umožní  i při 
kratším  pobytu  prozkoumat  ta  nejzajímavější 
a nejvýznamnější místa Maltské republiky, stejně 
jako si dostatečně užít slunce, moře a pláží. Pro 
vyznavače  vodních  sportů  jsou  ostrovy  atrak-
tivní  širokou  nabídkou  potápěčských  center 
a výjimečně  dobrými  podmínkami  k plachtění, 
přičemž  těchto  aktivit  se  mohou  zúčastnit 
i studenti  na  kurzech  zajištěných  jazykovou 
školou. V neposlední řadě si na Maltě přijdou na 
své i gurmáni při ochutnávce místních delikates 

– typického kozího sýra, speciálně upravovaného 
králíka, vynikajícího vína a čerstvých ryb.
Pokud  ještě stále váháte, kam vycestovat za 
studiem angličtiny, zvažte také finanční nákla-
dy na podobný pobyt. Cestou na Maltu získáte 
příjemnou  dovolenou  i kvalitní  jazykový  kurz, 
a to vše za výrazně nižší ceny než například ve 
Velké Británii nebo v Irsku. 

angličtina na Maltě? proč NE?
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LEtEnKy onLInE 
M A J Í  S V O U  K R Á L O V N U
dopředu na 1 kliknutí (!), zajistí tak přehled 
o  možných  termínech  odletu  za  nejnižší 
cenu.  Při  rezervaci  přes  Královnu  získává 
klient od spolupracujících leteckých společ-
ností rovněž speciální zvýhodněné ceny. 
Královna  je  rychlá,  spolehlivá  a  úspěšná. 
Vyhledání  letenky  končící  hotovou  rezerva-
cí má téměř 100% úspěšnost. Klient není 
odkázán na  tzv. offline  formulář nebo tele-
fonický kontakt.
Co  je možné od Královny dále  získat? Kro-
mě rezervace letenky je to cestovní pojiště-

ní, pronájem hotelu a auta v zahraničí, jak 
jinak, než taky ONLINE!
Královna si své jméno zasluhuje bezesporu 
právem. Doporučí vám nejlepší letenky a ví, 
kdy máte letět.

Internet  je  dnes  již  naším  každodenním  spo-
lečníkem, v práci, ve škole či doma. Nakupová-
ní přes internet už také není žádnou novinkou. 
A proto  se  vás ptáme –  vyzkoušeli  jste  si na 
internetu například rezervovat letenku?
Rezervování  letenek  přes  kvalitní  online 
vyhledávač  přináší  mnoho  výhod.  Jakých? 
Výhodnější cenu! Cena letenky a s ní spojené 
poplatky jsou při rezervaci přes internet vždy 
nižší. Jednoduchou dostupnost! Pohodlně ze 
svého domova či  kanceláře nebo odkudkoliv, 
rychle a bez čekání, zjistíte aktuální nabídku 
cen  letenek  různých  leteckých  společností 
do  požadovaného  města,  uvidíte  možnosti 
volných míst a provedete rezervaci vybraného 
spojení.  Po  zarezervování  obdržíte  e-mailem 
podrobné  potvrzení  o  vašem  letu  a  ceně. 
Nezbývá než letenku uhradit (na účet, hotově 
nebo kartou) a následně je vám zaslána elek-
tronicky na e-mail – novinka (!) nebo poštou 
domů,  popřípadě  si  ji  vyzvednete  před  odle-
tem na letišti.
Způsob  vyhledávání  a  rezervace  letenky  je 
u  jednotlivých  online  systémů  různý.  V  letoš-
ním roce byl uveden na trh nový revoluční onli-
ne rezervační nástroj pro rezervování letenek 
a dalších cestovních služeb Královna.cz. Proč 
revoluční? Přináší s sebou několik změn, kte-
ré  posouvají  online  nakupování  letenek  přes 
internet o značný krok vpřed.
Královna elegantně vyhledává vhodné a ceno-
vě nejvýhodnější spojení nejen na zadaný den, 
ale rovněž na 7 dní před a po termínu, klient 
tím  získá  kompletní  přehled  o  možnostech 
letu a vybírá si den odletu a cenu letenky pod-
le svého přání a možností. 
Nejen  z Prahy  jsou  letenky nejlevnější,  proto 
Královna automaticky nabízí spolu s možnost-
mi  odletu  z  Prahy  i  ceny  letenek  s  odletem 
z Vídně a Bratislavy za často nižší ceny a díky 
této  bohatší  nabídce  a  srovnání  uspokojí 
téměř každého. 
Královna je akční díky své akční nabídce! Jed-
ná se o funkci, která umí ukázat klientovi volná 
místa za vybranou akční cenu na mnoho týdnů 

�0 . www.kralovna.cz . info@kralovna.cz

Přesné cenové nabídky můžete získat od 
STUDENT AGENCY na www.studentagency.cz 
nebo na bezplatné infolince 800 100 300.

Náš tip:
Každý týden! Jeden z vás! 
Dostane dvě letenky ZDARMA! 
Rezervujte letenky na www.kralovna.cz 
Akce platí do konce června!
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aNGLIčTINa INTENZIVNĚ
•  osnovy výuky a hodnocení odpovídá 

evropským jazykovým standardům
•  zakončení studia: 

Certifikát o absolvování 
Vysvědčení platné v rámci EU

•  Cena 23.990 Kč/rok ve 2 splátkách 
24.990 Kč/rok v 6 splátkách

•  AJ: Po-Pá 9.00 – 12.�0 hod.
•  NJ: Po+St 1�.00 – 14.�0 hod.
•  FJ, ŠpJ: Út+Čt 1�.00 – 14.�0 hod.

KURZY PRO VEŘEJNOST
•  zahajujeme každých 6 týdnů
•  výuka 20, 10, 9, 6, 4, � hod./t. 

tj. 5x, 3x, 2x, 1x týdně
•  angličtina obecná, obchodní, konverzace
•  v kurzech je kladen důraz 

především na komunikaci

PŘÍPRAVNÉ KURZY  
KE ZKOUŠKÁM Z AJ
•  v kurzech připravujeme na tyto typy 

zkoušek: 
Státní jazyková zkouška 
Cambridge Exams – FCE, CAE, CPE 
IELTS

•  výuka 6, 4 hod./t., tj. 2x, 1x týdně
•  dlouholeté zkušenosti

PRÁZDNINOVÉ KURZY
•  červenec a srpen v Praze
•  výuka 20, 6 hod./t., tj. 5x, 2x týdně

FIREMNÍ VÝUKA
•  výuka AJ, NJ, FJ a ČJ pro cizince
•  výuka ve více než 50 firmách ročně

•  různá zaměření výuky včetně 
krátkodobých, úzce specializovaných 
kurzů šitých klientům přesně na míru

•  přípravné kurzy ke zkouškám z AJ
•  kombinovaná výuka v ČR a v zahraničí

TESTOVÁNÍ ZNALOSTI ANGLIČTINY 
PODLE STANDARDŮ ELP
•  pro firmy i pro jednotlivce
•  komplexní ohodnocení (konverzace, 

poslech, psaní, čtení)
•  přímá srovnatelnost hodnocení 

s Cambridge Exams
•  získané vysvědčení je srozumitelné, 

dvojjazyčné (AJ+ČJ), platné v rámci EU

STUDIUM V ZAHRANIČÍ
•  kurzy angličtiny
•  bakalářská, magisterská 

a postgraduální studia
•  Anglie, Irsko, Malta, Kanada, 

USA, Nový Zéland, Austrálie

Ročně projde našimi kurzy na 2 000 spoko-
jených  studentů.  Nabízíme  mnoho  typů 
kurzů  tak,  abychom  uspokojili  nároky  co 
největšího počtu zájemců o studium.

UČEBNY
Pomaturitní studium – u metra Florenc
Kurzy – u metra Florenc a Vyšehrad

Ve  všech  kurzech  pro  veřejnost  garantujeme 
5-9 studentů ve skupině

POMATURITNÍ STUDIUM 
2006/2007
jednoleté, denní
hlavní jazyk angličtina
možná kombinace s němčinou, francouzštinou, 
španělštinou
•  8 tříd = 8 znalostních úrovní 

(úplní začátečníci - velmi pokročilí)
•  zkušení a kvalifikovaní lektoři, denně 

český lektor a rodilý mluvčí
•  příprava na Státní jazykovou zkoušku 

a Cambridge Exams (KET, PET, FCE, CAE)
-  dlouhodobě nadprůměrně dobré 

výsledky našich studentů u zkoušek
-  písemná část SZJZ probíhá 

v našich učebnách
•  maturantům z r. 2006 přiznán statut 

středoškolského studenta
•  pro studenty každoročně pořádáme:

-  jarní zájezd do Londýna
-  2x ročně taneční párty se 

zajímavými kapelami
-  návštěvy divadelních  

představení v AJ

Svět jazyků pro Vás
Vzdělávací  a jazykový  BOHEMIA  INSTITUT 
působící  v Praze  již  více  než  15  let  re-
alizuje  rozmanitou  nabídku  jazykových 
a odborných  kurzů.  Aktivitu  směruje 
k přirozenému  osvojení  cizího  jazyka  se 
zaměřením  na  překonání  jazykové  bariéry 
a častých obav z „nedokonalého“ vyjádření 
v cizím  jazyce. Výuka  je  zajišťována pouze 
profesionálními  českými  či  zahraničními 
lektory a je vždy gramaticky  i konverzačně 
vyvážená s cílem získání konverzační plynu-
losti a jistoty projevu. 
BOHEMIA  INSTITUT  nabízí  skupinovou,  in-
dividuální  a firemní  výuku  všech  frekven-
tovaných  i dalších  jazyků  -  kurzy  mohou 
být  standardní,  intenzivní,  konverzační, 
rekapitulační  a přípravné  k mezinárodním 
a státním jazykovým zkouškám. 

„Čerstvým“  maturantům  i všem  dalším 
zájemcům o systematické intenzivní jazyko-
vé vzdělání je určeno pomaturitní jazykové 
studium  (Aj,  Nj,  Frj,  Špj)  s možností  stu-
dia  1  až  �  jazyků,  případně  také  v kom-
binaci  s odbornou,  státem  akreditovanou 
kvalifikací.  Účastníci  oceňují  individuální 
přístup,  dobré  studijní  zázemí  včetně 
kvalitně  vybavených  učeben,  zajištění 
studijních  materiálů  institutem,  zdarma 
konzultační hodiny, studovnu s přístupem 

k internetu,  pro  mimopražské  nabídku 
ubytování.  BOHEMIA  INSTITUT  organi-
zuje pro  své účastníky pravidelné hudební 
večery, výlety a zahraniční poznávací cesty. 
Všem  kategoriím  zájemců  o studijní  po-
byt  v zahraničí  poskytuje  poradenství 
a kompletní zajištění studia na jazykových 
školách, SŠ a VŠ v různých zemích světa. 

Vzdělání pro praxi
BOHEMIA  INSTITUT  realizuje  také  jednu 
z moderních forem prakticky orientovaného, 
post-sekundárního  celoživotního  vzdělání: 
skladebné  variabilní  studium  jazyků 
a kvalifikačních  programů  Obchodního 
managementu  a Obsluhy  PC  pro  matu-
ranty,  podnikatelskou  a manažerskou 
veřejnost.  Zajímavá  je  možnost  získání 
státem  uznaných  kvalifikací  i mezinárod-
ních počítačových certifikátů ECDL. 
Forma  modulového  variabilního  studia 
v časovém horizontu jednoho až tří semestrů 
vede  k intenzivnější  práci,  informace 
získané  tímto  studiem  jsou  zcela  aktuální. 
To  je velmi podstatné např. v oblasti  velmi 
rychle  se  vyvíjejícího  komerčního  práva, 
účetní a daňové problematiky atd. Studium 
má formu docházkovou s volitelnou intenzi-
tou, pro velmi zaměstnané či mimopražské 
účastníky je připravena individuální dálková 
forma.

…svět jazyků pro Vás… 

Jazyková škola  
ELVIS již 16 let  
nabízí  kvalitní 
výuku za dostupné 
ceny a je trvale 
zařazena  do 
vyhlášky MŠMT ČR. ...již 15 let  mluvíme společnou řečí...
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Již od roku 1992 nabízí Glossa 
– škola jazyků široké spektrum kva- 
litních služeb v oblasti jazykového 
vzdělávání. S více než 1800 týdně 
odučenými hodinami zaujímáme sta-
bilní pozici v první desítce institucí, 
které se v ČR zabývají výukou cizích 
jazyků.

Kurzy, jak je potřebujete
Glossa – škola jazyků nabízí nejširší 
výběr kurzů pro veřejnost v Praze. 
Na dobře dostupných místech u sta-
nic metra Anděl, Dejvická, Jiřího 
z Poděbrad, I.P. Pavlova, Kobylisy, 
Můstek a Vyšehrad otevíráme více 
než 140 kurzů angličtiny, němčiny, 
francouzštiny a španělštiny. Na in-
ternetu jsou k dispozici testy, které 
určí vaši jazykovou úroveň a na-
bídnou vám nejvhodnější varianty 
kurzů s možností on-line rezervace 
volných míst. Rok studia získáte již 
od 3 880 Kč, a to včetně e-learningu 
a ojedinělé garance návratu kur-
zovného při odhlášení v záruční 
lhůtě.

Kvalitní škola  
s mezinárodní akreditací
Ucelený systém studia jazyků je v naší 
škole založený na moderní komu- 
nikativní metodice. Dynamická, 
logicky uspořádaná a zábavná výu-
ka, vedená mezinárodním týmem 
kvalifikovaných lektorů, směřuje 
k jedinému cíli – připravit vás na 
praktickou komunikaci v situacích, 
kdy budete cizí jazyk potřebovat, 
v práci i v soukromém životě. Glossa 

– škola jazyků je akreditovaným 
centrem největší britské vzdělávací 
instituce City&Guilds Institute of 
London a držitelem certifikátu ISO 
9001:2000, patří mezi zakládající 

členy Asociace jazykových škol České 
republiky.

Mezinárodní jazykové zkoušky
Jako zkušební centrum City&Guilds 
Institute of London pořádá Glossa 

– škola jazyků mezinárodní jazykové 
zkoušky nejen v přímé návaznosti na 
vlastní kurzy, ale i pro externí zájemce. 
Certifikáty City&Guilds se zaměřením 
na obecnou angličtinu (Interna-
tional ESOL/SESOL)  i obchodní 
jaz yk (English for Business Com-
munication, Spoken English Test 
for Business) jsou prestižním dokla- 
dem jazykové kvalifikace uznávaným 
zaměstnavateli, univerzitami, školami 
a státními institucemi v zemích EU, 
Commonwealthu i dalších státech 
světa. Nabízíme také přípravné kurzy 
k ostatním mezinárodním zkouškám 
(FCE, CAE, BEC, ZD, ZMP, DELF, 
DALF, DELE).

Pomaturitní studium  
s britským certifikátem
V nabídce školy naleznete i pomatu-
ritní studium angličtiny zařazené 
do vyhlášky MŠMT s ojedinělou 
možností složení britské jazykové 
zkoušky International ESOL přímo 
v rámci kurzu. Odpadá tedy nutnost 
získání certifikátu ve zkušebním cen-
tru mimo školu, stejně jako nemalý 
zkušební poplatek. Kompletní roční 
kurz včetně zkoušky nabízíme za za-
jímavou cenu 25 980 Kč, s možností 
výhodných měsíčních splátek bez 
navýšení.

Zakázková výuka  
pro firmy a instituce
Firemním a institucionálním kli- 
entům nabízí Glossa - škola jazyků 
komplexní servis v jazykovém vzdě- 
lávání zaměstnanců, od individuál-
ních lekcí až po rozsáhlé projekty na 
celém území České republiky. Kva- 
litní a flexibilní služby na míru za-
hrnují nejen vlastní výuku, ale také 
analýzu vzdělávacích potřeb, návrh 
optimálního výukového programu, 
testování a hodnocení posluchačů 
i přesný administrativní servis 
včetně on-line podpory manažerů 
vzdělávání. Mezi naše spokojené 
zákazníky patří řada předních 
společností i významných státních 
institucí.

Obraťte se na nás, rádi vám 
pomůžeme s komunikací v cizích 
jazycích. S námi se domluvíte!

Glossa – škola jazyků  
s námi se domluvíte
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Mezinárodní
      jazyková škola
Soukromá  britská  jazyková  škola  působí 
na českém trhu od roku 1990.
Vlastní  ji  renomovaná  britská  vzdělávací 
instituce Bell  International,  kterou  založil 
Frank  Bell  v  roce  1955  v  Cambridgi.  Bell 
International vlastní čtyři  jazykové školy ve 

Velké Británii, tři školy v Evropě a podílí se 
na  výuce  ve  čtrnácti  přidružených  školách 
v Evropě i na Dálném Východě.
The Bell School, jako jediná soukromá jazy-
ková  škola  v České  republice,  je akredito-
vaným  centrem  University  of  Cambridge 
ESOL  Examinations  pro  pořádání  meziná-
rodně  uznávaných  zkoušek  PET,  FCE,  CAE, 
CPE, BEC, ILEC (nový mezinárodní certifikát 
právnické  angličtiny  -  International  Legal 
English Certificate). Úspěšnost našich  stu-
dentů u zkoušek dosahuje 98 %.
The  Bell  School  je  od  roku  2002  členem 
EAQUALS  (The  European  Association  for 
Quality  Language  Services)  –  panevropské 
organizace jazykových škol, které poskytují 
nadstandardní kvalitu výuky.
The Bell  School  je  jedním  ze  zakládajících 
členů  Asociace  jazykových  škol  České 
republiky  a  v  souladu  se  svým  posláním 
a cíli přispívá k profesionalizaci jazykového 
vzdělávání v České republice.

Specializujeme se na výuku angličtiny pro 
všechny  věkové  skupiny.  Nabízíme  širokou 
škálu jazykových kurzů:
•  Běžná angličtina,
•  Běžná obchodní angličtina,Běžná obchodní angličtina,
•  Odborná angličtina (EnglishOdborná angličtina (English 

for Specific Purposes),
•  Přípravné kurzy ke zkouškám,Přípravné kurzy ke zkouškám,

•  Kurzy rozvíjející jednotlivéKurzy rozvíjející jednotlivé 
jazykové dovednosti,

•  Rozvoj profesních jazykovýchRozvoj profesních jazykových 
dovedností.

Klademe důraz na budování a rozvoj schop-
ností porozumět, mluvit,  číst a psát  v nej-
různějších životních i pracovních situacích. 
Učíme na všech jazykových úrovních v sou-
ladu s mezinárodně stanoveným Evropským 
referenčním rámcem pro jazyky.

V  oblasti  firemní  výuky  nabízíme  kom-
plexní servis a flexibilitu v zaměření kurzů, 
časového  rozvrhu  a  místa  výuky.  Naším 
cílem je zajistit, aby studenti komunikovali 
správně a bez  zábran  v  celé  řadě profes-
ních situací.

Kurzy v zahraničí
The  Bell  Language  Centres  nabízejí  kli-
entům  z  České  republiky  pobytové  kurzy 
angličtiny  ve  Velké  Británii  (Cambridge, 
Londýn, Saffron Walde, Norwich) a na Mal-
tě. Kurzy jsou zaměřeny na výuku všeobec-
né,  obchodní  a  odborné  angličtiny.  Kurzy 
jsou  minimálně  dvoutýdenní  a  pořádají  se 
během  celého  roku.  Kurzy  v  univerzitním 
městě Cambridge jsou připravovány na míru 
jak pro vedoucí pracovníky firem, tak i pro 
skupiny  a  jednotlivce.  The  Bell  Language 
Centres nabízejí i přípravné kurzy na zkoušky 
z běžné i obchodní angličtiny. Studenti mají 
k  dispozici  moderně  vybavené  knihovny, 
studovny, jazykové laboratoře a počítačové 
učebny. The Bell Language Centres ve Velké 
Británii jsou akreditována British Council.
Zabýváme se také distribucí a přímým pro-
dejem učebnic a studijních materiálů.

Spokojenost našich studentů
Podle výzkumu spokojenosti  svých studen-
tů,  který  The Bell  School provedla  loni,  až 
75 % studentů má pocit, že se jejich jazyko-
vé schopnosti zlepšily a více než 55 % říká 
„zlepšily se o hodně“.

Zvyšujeme vzájemné 
porozumění a respekt mezi 
lidmi na celém světě.

Pomáháme našim 
studentům v dosahování 
jejich vlastních  
jazykových cílů.

The Bell School nabízí  
kontinuální a ucelený proces 
výuky, jehož cílem je rozšířit  
kvalifikaci všech studentů 
angličtiny.
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Cizí jazyky a ENErGIE – o čem je řeč?
LINGUA VIVA – jayzková škola. Křemencova 10 . Praha 1 .  222 922 292 . www.linguaviva.cz . �7

Ability – jazykové studio. U Dubu 1794/104a . Praha 4 .  60� 442 750 . www.ability.cz . �7

Ability - jazykové studio je moderní 
soukromá jazyková škola, která 
se zaměřuje zejména na firemní 
a individuální kurzy a pomaturit-
ní studium. 

FIREMNÍ A INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA
Pro firmy a organizace nabízí velice flexibil-
ní programy výuky jazyků. Podstatou je roz- 
víjení  individuálních  schopností  každého 
jednotlivého  studenta  a  přizpůsobení  výu-
kové  metodiky  i  materiálů  konkrétní  osob-
nosti.  Vzhledem  ke  skutečnosti,  že  studio 
spolupracuje s řadou lektorů, kteří jsou kro-
mě jazykového vzdělání zároveň i odborníky 
v dalších oblastech lidského vědění, může 
svým  studentům  nabídnout  i  speciální 
jazykové programy. Nezávislost jazykového 
studia a široké spektrum lektorů umožňují 
rychle  reagovat  na  měnící  se  požadavky 
jednotlivých  zákazníků  co  do  počtu  hodin 
výuky,  termínů  výuky  i  jejího  konkrétního 

obsahu.  Ukončení  studia  různými  zkouška-
mi  není  základním  cílem  výuky,  ale  pouze 
logickým  završením  rozvíjení  jazykových 
schopností  osobnosti studenta.
Ability nabízí nejenom studium „tradičních  
cizích jazyků“. Máme zkušenosti a možnos-
ti  vyučovat  individuálně  i  jazyky  orientální, 
slovanské a další.
Pro své klienty zajišťujeme zahraniční jazy- 
kové  kurzy  „šité  na  míru“.  Dobré  zkuše-
nosti  máme  i  s  organizováním  výjezdních 
firemních jazykových kurzů.
Dlouholetou  tradici  mají  intenzivní  letní 
jazykové kurzy v Praze.

POMATURITNÍ STUDIUM
Roční  intenzivní denní výuka  jazyků (v sou-
časnosti  anglického,  německého,  ruského 
a francouzského nebo i kombinace jazyků) 
je chápána jako kvalitní příprava na budou-
cí  povolání  absolventů  středních  škol.  Je 
jedinečnou  příležitostí  získat  kvalitní  jazy-

kové vzdělání, připravit se na zkoušky na VŠ 
a pro ty nejlepší i složit některou z mezinárod-
ně uznávaných jazykových zkoušek. 
Moderní  učebny  a  pěkné  prostředí  HOBBY 
CENTRA  v  ul.  Bartákova  1200  umožňují 
studentům další  kulturní  i  sportovní  aktivity 
a internet zdarma.
Škola  je  uvedena  v  novelizované  vyhlášce 
MŠMT a kvalitní lektoři s jazykovým i pedago-
gickým vzděláním se zaměřují především na 
rozvoj osobnosti studenta v jazykové oblasti 
a  znalosti  konkrétních  historických,  kultur-
ních a ekonomických reálií jednotlivých zemí. 
Naši studenti jsou již tradičně velice úspěšní 
při jazykových zkouškách na VŠ a při absolvo-
vání mezinárodních jazykových zkoušek.

Moderní škola

Možná jste to  jako studenti zažili – práce 
s textem,  která  Vás  vždy  bavila,  Vám  najed-
nou přijde k ničemu, odpovědi nejsou správně 
a na závěr Vám nejde ani nová  látka,  lektor 
se snaží  a Vám je až trapně, ale dnes…
Možná  jste  to zažili  jako personalisté Vaší 
společnosti. Náklady na výuku stále rostou, 
ale  zrovna  před  chvílí  jste  byla  svědkem, 
jak asistentka zase „blekotá“ do telefonu… 
Byla  jste mnohokrát ujištěna, že při výuce 
jsou  používány  nejprogresivnější  metody, 
ale  technik  z IT  oddělení  sice  stále  skvěle 
čte, ale prezentace je pohroma…
A jsme  u ní  –  u ENERGIE,  můžeme  k ní  za-
balit i empatii, vnímavost, citlivost, aktivi-
tu a emoční inteligenci. To vše dnes mimo 
jiné potřebuje kvalitní učitel k tomu, aby byl 
ve výuce úspěšný.
I ve  výuce  cizích  jazyků  LINGUA  VIVA  lze 
vnímat  trendy.  Dovolíme  si  jeden  trend 
nabídnout  k diskusi  a přemýšlení  –  je  jím 
naše  ENERGIE  a práce  s ní.  Jak  se  může 

stát,  že  schopný  vysokoškolsky  vzdělaný 
učitel  s praxí  nemá  odpovídající  výsledky 
v jazykové  škole?  Mimo  jiné  to  může  být 
i proto,  že  nedokáže  nebo  nechce  vnímat 
Váš  aktuální  stav  a pracovat  s ním.  Ale 
nároky  na  učitele  jsou  dnes  jiné:  vzdělání, 
pobyt  v zahraničí,  praxe,  efektivita,  pro-
fesionalita  -  samozřejmě,  ale  navíc  –  po-
zornost,  vnímavost,  vědomá práce nejen 
s aktuálním  stavem  studenta  (jeho  fyzic- 
kou, psychickou i emocionální kondicí), ale 
i skupiny (atmosférou, situací, náladou). 
Cíl  je zřejmý – naučit se cizí  jazyk, cest  je 
mnoho,  ale  klient  a jeho  momentální  kon-
dice  je  vždy  jedinečná,  a proto  musí  být 
jedinečná  a každou  hodinu  jiná  i práce 
učitele  LINGUA  VIVA.  Individuální  přístup 
neznamená  jeden  student  =  jeden  lektor. 
Individuální  znamená,  že  vidíme,  jak  se 
právě  Vám  nebo  Vaší  společnosti  ve  Vaší 
aktuální situaci a kondici budou jazyky učit 
nejlépe. J

  KURZY PRO FIRMY A INSTITUCE
  SEMESTRáLN�� KURZYSEMESTRáLN�� KURZY
  LETN�� INTENZIVN�� KURZYLETN�� INTENZIVN�� KURZY
  POMATURITN�� STUDIUMPOMATURITN�� STUDIUM
  SPOLEČENSK�� KONVERZAČN�� AKCESPOLEČENSK�� KONVERZAČN�� AKCE

ZáPIS:
  Křemencova 10, 110 00 Praha 1110 00 Praha 1Praha 1
  probíhá po celý rok
  rozřazovací test a ukázková hodina 

zdarma

A NAV��C:
  sestavení osobního studijního plánu
  český učitel a rodilý mluvčí v každém 

kurzu
  průměrně �–6 studentů ve skupině, 

garantujeme však max. 9

www.linguaviva.cz
www.pomaturitnistudium.cz
tel.: 222 922 292
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AKCENT International House Pra-
gue působí na trhu již od roku 
1990. Od té doby jsme se stali jed-
nou z největších soukromých škol 
v České republice a zaměstnává-
me více než 150 zaměstnanců.

Jsme zakládajícím členem Asociace jazy-
kových škol České republiky. Systém 
managementu jakosti instituce je certi-
fikován společností Det Norske Veritas 
dle mezinárodní normy ISO 9001:2000 
na bázi Risk Based Certification. V roce 
2000 se naše škola stala členem prestiž-
ní mezinárodní sítě International Hou-
se World Organisation.

International House World Orga-
nisation je se svými více než 120 
přidruženými členy ve více než 40 
zemích světa jednou z nejvýznamněj-
ších sítí jazykových škol na světě. Cen-
trála společnosti je v Londýně. Anglič-
tinu a mnoho dalších jazyků studuje 
ve školách sdružených v síti IH přes 
100.000 studentů ročně.

Cílem AKCENT International House 
Prague je zvyšování standardů jazy-
kového vzdělávání veřejnosti a zlep-
šování metodické úrovně učitelů 
v souladu s cíli celosvětové organiza-
ce International House World Orga-
nisation.

Ve škole pracuje více než 140 stálých 
zaměstnanců. Učitelé jsou vysoce me-
todicky vzděláni a průběžně rozšiřují 
svoji kvalifikaci. Přísným kritériím 
podléhá i výběr vyučujících. Důraz 
kladený na teoretickou průpravu 
i praktické zkušenosti učitelů 
předčí běžné standardy. Pravidelně 
prověřujeme kvalitu výuky formou 
hospitací a průzkumem spokojenosti 
našich studentů.

Hlavním a každodenním úkolem 
všech pracovníků včetně vedení spo-
lečnosti je spokojenost všech skupin 
našich zákazníků. Specializujeme se 
na komplexní jazykové vzdělávání.

... je rozumné rozumět

Škola nabízí kurzy:
 angličtiny 
 němčiny
 francouzštiny
 španělštiny
 češtiny pro cizince

Škola vyučuje:
 Centrála: Praha 4, Bítovská 3
 Pobočka: Praha 4, Bítovská 5
 Pobočka: Benešov, Řeznická 227
 Pobočka: Bratislava, Nám. SNP 14

Organizujeme:
 kurzy pro veřejnost
 pomaturitní studium 

(AJ, NJ, FJ, ŠJ)
 kurzy pro děti a mládež
 firemní jazykové projekty
 e-learningový program  

Net Languages a eCampus
 studium v zahraničí
 individuální výuku
 metodické kurzy pro učitele:

- The Cambridge CELTA
- The Cambridge ICELT
- The Cambridge DELTA
- TKT - Teaching Knowledge  

Test
- IHCYL - International House 

Certificate in Teaching Young 
Learners

- IH BET 1 - International House 
Business English Teaching  
certificate level 1
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JaspEX – učte se, co potřebujete
Katedra  jazyků  Jaspex  je  součástí  Masary-
kova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze.  Její 
činnost  je  zaměřena  na  výukové  programy 
pro dospělé v rámci celoživotního vzdělávání. 
Připravuje kurzy pro veřejnost  i pro speciální 
okruh  zájemců  a  její  předností  je  propojení 
jazykových  kurzů  s  potřebami  manažerské 
a technické praxe.

Rozdělení výuky
Kurzy  angličtiny  a  němčiny  jsou  na  JASPEXu 
rozděleny na několik vzájemně se doplňujících 
disciplín, které vyučují  různí učitelé. Komuni-
kativní  dovednosti  se  zaměřují  na  zlepšení 
pohotovosti v ústním projevu a rozšíření slovní 
zásoby.  Kupodivu  stále  více  žádaná  grama-
tika  se  zde  vyučuje  systematicky,  zaměřuje 
se  především na pochopení  struktury  jazyka, 
zdůrazňuje  logické  souvislosti,  což  zpětně 
opět zlepšuje schopnost i kvalitu komunikace. 
Neřeší se ani tak, jestli jste se vyjádřili „správ-
ně“, ale jestli víte, CO jste řekli, a JAK jste to 
řekli.  V  disciplíně  odborný  jazykový  styl  se 
studenti  naučí  lépe  orientovat  v  odborných 
textech  svého  oboru,  připravit  si  přednášku 
nebo  prezentaci  a  prakticky  si  ji  vyzkoušet. 
Cílem  prakticky  zaměřené  výuky  fonetiky 
je  zlepšit  výslovnost  a  porozumění.  Vše  pod 
vedením  zkušených  českých  i  zahraničních 
učitelů, z nichž mnozí, certifikovaní metodici, 
školí i kolegy odjinud.
Zájemci o výuku v JASPEXu nejprve absolvují 
rozřazovací  testy, které ověří základní  jazyko-
vé dovednosti. Jejich součástí je písemný test, 
poslech  krátkého  textu,  stručný  esej  na  vše-
obecné téma a nakonec ústní pohovor. Takto 
koncipovaný rozřazovací test zaručí, že škola 
každému vybere optimální kurz.

Nabídka kurzů
Jaspex MÚVS ČVUT veřejnosti nabízí akredito-
vané docházkové a pobytové kurzy v různém 
rozsahu  a  na  různých  jazykových  úrovních. 
Jednotlivé  úrovně  na  sebe  navazují  a  jsou 
ukončeny akreditovanými zkouškami.

Jazykové znalosti lze zdokonalit i v modulu 
odborné  angličtiny  v  rámci  studia  MBA. 
Předměty  Business  Terminology,  Business 
Grammar,  Writing  nebo  Presentations  je 
možné studovat  také samostatně, protože 
program MBA na MÚVS ČVUT je úzce propo-
jen se specializovanými kurzy JASPEXu.
Firmám je určena nabídka jazykového audi-
tu, tj. testování jazykových znalostí zaměst-
nanců  a  stanovení  jejich  jazykové  úrovně. 
Poté lze pro danou firmu „ušít kurz na míru“ 
a zaměřit se v něm na to, co zaměstnanci 
potřebují  zlepšit. S časovým odstupem se 
pak hodnotí dosažený pokrok.
V rámci celoživotního vzdělávání nebo rozši-
řujícího studia Jaspex nabízí také řadu akre-
ditovaných programů pro stávající i budoucí 
učitele  anglického  jazyka  a  v  nabídce 
nechybí ani čeština pro cizince.

Kurzy pro firmy a manažery
Specializované  kurzy  obchodní  angličtiny 
zahrnují např. kurzy Presentation Skills, ve 
kterých se klade důraz na formální i odborné 
zvládnutí profesionální prezentace. Účastníci 
pracují s odbornými materiály z vlastní praxe, 
naučí  se  přesvědčivě  používat  vhodné  ang-
lické fráze a obraty, zvýší přirozenost a kulti-
vovanost svého jazykového vyjadřování.
Zájem  je  také  o  kurz  Business  Grammar, 
určený  těm,  kteří  si  chtějí  zvýšit  kvalitu 

a přesnost svého jazykového projevu v běž-
ných pracovních situacích. Zaměřuje se na 
praktické  procvičování  gramatických  jevů 
a  na  adekvátní  vyjadřování  v  různých  situ-
acích. Obdobně je tomu v kurzu Communi-
cation in Business, jehož hlavními tématy 
jsou  komunikace  při  telefonování,  vedení 
jednání a diskusí, vyjednávání, apod.
Specialitou je kurz Advanced Course in Eng-
lish Academic Composition, vedený rodilými 
mluvčími, který se zaměřuje na rozvoj písem-
ného projevu. Je rozdělen na: Advanced Wri-
ting  (business  letters,  reports  and  emails) 
a  Academic  Composition  (Argumentative 
Essay, Cause&Effect, Comparison&Contrast 
and Research Paper).
Na  Jaspexu můžete dále navštěvovat např. 
konverzační kurzy nebo semináře o anglicky 
mluvících zemích. 
Obdobná nabídka platí pro němčinu a další 
jazyky.

Závěrem
Výuka  na  JASPEXu  se  koná  v  příjemných 
moderních  učebnách  vybavených  nejnověj-
ší  technikou. Preferují  tu přátelský, osobní 
přístup,  nicméně  v  hodinách  dbají  na 
důslednost,  a  co  studenti  velmi  oceňují, 
je  zpětná vazba. A pokud přijedete autem, 
můžete přímo před budovou školy bez pro-
blémů zaparkovat!

Jazyková škola P.A.R.K. působí 
v Praze od roku 2000, kdy zde 
otevřela svou pobočku, a za 
tuto dobu si vydobyla pozici 
úspěšné školy. Každoročně 
navštěvuje docházkové a firemní 
kurzy přibližně 500 studentů 
a není bez zajímavosti, že 
většina nových zájemců přichází 
(podle prováděného průzkumu) 
na doporučení od studentů 
stávajících či předchozích.

Jazyková škola P.A.R.K. splňuje 
všechna náročná kritéria Asociace 
jazykových škol ČR a je jejím 
řádným členem.

Základním  principem  školy  je  fakt,  že 
ji  tvoří  (včetně  vedení  školy)  výhradně 
profesionální  lektoři  –  angličtináři,  čeští 
i  rodilí  mluvčí,  které  mimo  jiné  spojuje 
jedna důležitá věc – učení je baví. Všichni 
lektoři jsou vybíráni v náročném tříkolovém 
výběrovém  řízení  a  v  případě  úspěšného 
absolvování  se  stávají  součástí  pevného 
a stabilního týmu lektorů.

Profesionální podmínky pro lektory, tvoří-
cí např. kvalitní zázemí a bohatě vybavená 
učitelská  knihovna,  pravidelná  jazyková 
a metodická školení, odborné vedení školy 
a  samozřejmě  i  dobré  platové  podmínky, 
se pak zákonitě odráží na výsledcích jejich 
práce, tedy na spokojenosti studentů.

Pestrá škála nabízených kurzů začíná od 
úplných a nepravých začátečníků a pokra-
čuje až k nejvyšší úrovni Proficiency. Jelikož 
v malých skupinkách studentů je nezbytná 
shodná  jazyková  úroveň  studentů,  nabízí 
škola výuku celkem na 16 úrovních pokro-
čilosti  u  obecné  a  �  úrovních  obchodní 
angličtiny.  Každý  kurz  se  řídí  závazným 
výukovým plánem, na jehož kvalitní plnění 
dohlíží ředitelé studií.

Specializace  na  zkoušky  Cambridge  je 
dalším  základním  principem  školy.  Pří-
pravné kurzy na zkoušky FCE, CAE a CPE 
obsahují  5  speciálních  seminářů  na  jed-
notlivé části zkoušky a modelový test před 
registrací a před samotnou zkouškou (vše 
již v ceně kurzu). O mimořádné pozornos-
ti,  kterou  škola  těmto  jazykovým  kurzům 
věnuje,  svědčí  pak  i  dlouhodobě  výborné 
výsledky studentů u samotných zkoušek.

6-8  studentů  ve  skupině  je  běžný  počet 
studentů  ve  třídě,  garantovaný  maximální 
počet  studentů  ve  všech  docházkových 
kurzech v P.A.R.K.u je 10 studentů ve sku-
pině.

Kompletní  nabídku  kurzů  tvoří  kromě 
docházkových  a  individuálních  kurzů  také 
firemní  výuka  a  pobytové  (týdenní  nebo 
víkendové)  kurzy  v  celé  ČR,  kterých  se 
každoročně  účastní  přibližně  1  000  stu-
dentů.

Celý  areál  školy,  kanceláře  i  učebny  se 
nachází  v dobře dostupné  lokalitě,  v klid-
ném a příjemném prostředí cca 200 m od 
stanice metra C Roztyly.  Ve  škole najdete 
5  moderně  vybavených  učeben,  knihovnu 
s beletrií na 6 úrovních pokročilosti, video 
i  audiotéku  (kazety  určené  k  aktivnímu 
samostudiu) a také anglo-americké noviny 
a časopisy.

Specialitou P.A.R.K.u  je také skutečnost, 
že  zde  můžete  chodit  „za  školu“.  Škola 
má totiž svou vlastní zahradu (i zde někdy 
probíhá  výuka),  ale  zejména  svůj  vlastní 
anglický  klub,  kde  se pravidelně  uskuteč-
ňují společenské akce,  jejichž cílem  je co 
nejvíce  zlepšit  komunikační  schopnosti 
studentů  (soutěžní,  tematické  a  filmové 
večery).

Kompletní  servis  pro  naše  studenty 
zahrnuje  také  např.  jazykové  konzultace 
a náhradní individuální hodiny pro studen-
ty zdarma nebo tzv. motivační program: na 
konci každého semestru dostávají nejlepší 
studenti hodnotné ceny.

Kurzy  pro  děti  a  teenagery,  tedy  kurzy 
speciálně  připravené  pro  věkovou  skupi-
nu 8-10, 11-14 a 15-17 let,  jsou novinkou 
v široké nabídce kurzů a pro velký úspěch 
v  letošním roce se stávají  již pevnou sou-
částí nabízených programů.

Profesionální jazyková škola
se specializací ANgličTiNA
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Je mnoho způsobů, jak se učit cizím řečem. 
Proč však stále experimentovat a zkoušet 

„zázračné“ způsoby, když už jsme se jedním 
způsobem  učili  všichni?  Jakým?  Přece 
drilem…  A  třeba  násobilku!  Stejným  způ-
sobem  můžeme  velice  rychle  a  efektivně 
nejen  pochopit,  ale  i  zvládnout  gramati-
ku  angličtiny,  němčiny  nebo  španělštiny 
v Jazykovém studiu ROLINO, které má s dri-
lem, neboli s psychologií cviku, sedmnácti-
leté zkušenosti.

V čem spočívá způsob výuky Rolina? Zepta-
li  jsme  se  Mgr.  Radka  Kasíka,  manažera 
Jazykového studia ROLINO.
Představte  si  skupinu posluchačů  v učebně, 
kde  jsou  lavice uspořádané do  tvaru písme-
ne „U“. Tím je zajištěn přímý kontakt každého 
posluchače s lektorem. Po jasném, logickém 
a přehledném vysvětlení gramatických jevů 
českým  lektorem  následuje  psychologie 
cviku neboli dril. Všichni posluchači hovoří 
najednou nahlas s lektorem, který udává tem-
po podle obtížnosti probírané látky a úrovně 
posluchačů.  Při  svižném  tempu  a  velkém 
množství  opakování  dochází  k  ukládání 
nových  informací  do podvědomí. Díky  tomu 

se lze cizí jazyk naučit používat jako náso-
bilku - rychle bez dlouhého přemýšlení.

Neznamená to, že posluchači pouze něco 
„papouškují“ po lektorovi?
Naopak!  Posluchači  aktivně  překládají 
sami  za  sebe a  zároveň hned slyší  správ-
nou odpověď lektora. Výuka se samozřejmě 
skládá i z písemného procvičování a četby 
originálních  materiálů.  Konverzace  čeká 
naše  posluchače,  až  když  mají  „nástroje 
komunikace“,  to  znamená,  až  když  se 
v daném jazyce umějí vyjádřit.

Určitě  se  mnou  budete  souhlasit,  když 
řeknu,  že  dospělému  člověku  je  před-
stava  vyvolání  a  chybné  odpovědi  nepří-
jemná…
Tento  pocit  posluchači  v  našich  kurzech 
nezažijí, neboť při  tomto  způsobu  výuky 
jakýkoliv  podobný  stres  odpadá.  Navíc, 
díky  tomu,  že  všichni  mluví  najednou 
a  tudíž  vlastně  neustále,  je  maximálně 
využitý  studijní  čas.  Nepředpokládáme 
ani,  že by posluchači měli  v  období mezi 
jednotlivými  bloky  čas  se  ještě  doma 
učit. Pro každý blok  je vypracován přesný 
harmonogram,  který  je  koncipován  tak, 

že  v  úvodu  se  zopakuje  látka  probraná 
v  předchozích  blocích.  Teprve  pak  se  při-
dávají nové gramatické pasáže, takže když 
odcházíte  z  hodiny,  neodnášíte  si  nové 
informace pouze ve svém sešitě, ale díky 
drilu je máte natrvalo uloženy ve svém pod-
vědomí - a o to přece jde.

A co firemní výuka?
O výuku ve firmách je velký zájem. Nabízí-
me totiž ucelený program kurzů od začá-
tečníků až ke konverzaci s rodilým mluv-
čím.  To  umožňuje  firmě komplexně  řešit 
jazykové  potřeby  svých  zaměstnanců 
s  dlouhodobou  perspektivou.  Pro  zájem-
ce  uspořádáme  ukázkovou  hodinu  přímo 
ve  firmě,  seznámíme  je  se  specifickými 
rysy výuky, ukážeme naše učební materiály 
a praktickou ukázkou předvedeme způsob 
výuky.  Posluchači  si  tak  dril  vyzkouší  na 
vlastní  kůži.  Na  základě  vstupních  testů 
pak sestavíme výukový harmonogram - roz-
dělení posluchačů do skupin, určení nápl-
ně výuky pro jednotlivé skupiny. Průběžné 
sledování  dosažených  výsledků  a  veškerý 
administrativní  servis  je  samozřejmos-
tí.  Firma  tak  má  jasnou  zpětnou  vazbu 
o každém posluchači.

Komu jsou jednotlivé typy kurzů určeny?
Základní kurzy  jsou určeny začátečníkům 
nebo  i  tzv.  „chronickým  začátečníkům“. 
Na  základě  hodnocení,  které  nám  píší 
posluchači na konci každého kurzu,  víme, 
že  i  ti  pokročilejší,  kteří  si  zvolili  I.  kurz 
nebo II. kurz v pořadí, byli spokojeni, pro-
tože si své dosavadní poznatky nejen oživili, 
ale  především  utřídili  a  zafixovali.  Úvod 
do  konverzace  slouží  pro  první  zkoušku 
samostatné  konverzace  před  III.  konver-
začním kurzem s rodilým mluvčím. Zcela 
specifickou  je  pak  výuka  dětí,  která  je 
přizpůsobena  každé  věkové  kategorii  tak, 
aby byla  zajištěna návaznost  od 4  let  až 
po maturanty.
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Také 
dril může naučit 
cizí jazyky

SPECIALIZACE NA ANGLIČTINU
JŠ PERFECT ENGLISH byla založena v roce 
199�  v Brně.  Poté  byla  otevřena  výuková 
centra v Praze a v Olomouci. Zaměřuje se na 
výuku anglického jazyka všech pokročilostí. 
Od svého založení buduje  tým profesionál-
ních českých i zahraničních lektorů. Jedním 
z rozhodujících  faktorů  ve  výuce  je  lektor, 
a proto  je  kladen  velký  důraz  na  práci 
s lektory  a jejich  výběr.  Moderní  výukové 
místnosti  jsou  umístěny  v centru  města 
s výbornou dostupností MHD.

JEDNOLETÉ DENNÍ  
POMATURITNÍ STUDIUM
JŠ Perfect English pořádá již 12. rok denní 
(pomaturitní) studium. Doposud byla výuka 
věnována  výhradně  výuce  angličtiny,  od 
školního roku 2006/2007 je nabízena také 
volitelná  kombinace  studia  AJ  s NJ.  Škola 
je  zařazena  do  vyhlášky  MŠMT  ČR,  proto 
se  toto  studium  považuje  za  studium  na 
SŠ. Studenti, kteří složili maturitní zkoušku 
v daném  roce,  mají  nárok  na  veškeré  so-
ciální  výhody,  rodinné  přídavky,  zdravotní 
pojištění, slevu na dopravu apod. Do kurzů 
se  mohou  přihlásit  i ostatní  studenti,  bez 
nároku na tyto výhody.
• Studium angličtiny probíhá 

v těchto pokročilostech:
  a) začátečníci
  b) mírně pokročilí
  c) pokročilí
• Výuka probíhá 20 hodin/týden 

(pouze angličtina)
• 20 + 4 hod./týden (kombinace 

angličtina + Nj). Studium druhé-
ho předmětu je volitelné a nemá 
vliv na status studenta.

• Výuka probíhá v těchto časech:  
a) 8.20 – 11.�5 
b) 11.50 – 15.05 (dle výběru 
studentů), vždy po – pá

• Celé studium je zaměřeno na 
vykonání státní zkoušky (základní 

nebo všeobecné) a na mezinárodně 
uznávané zkoušky jako např. FCE, CAE. 
Každý měsíc procházejí studenti gra-
matickými zkušebními testy a konver-
začními zkouškami. Tyto zkoušky 
mají za cíl důkladně připravit 
studenty na státní zkoušky 
a upozornit na jejich rezervy. 
Každý student je ohodnocen 
pololetní a celoroční známkou 
z gramatiky a konverzace.

• Absolventi získávají 
mezinárodně uznávaný 
certifikát o studiu a vysvědčení 
platné v České republice.

• Lektoři jsou kvalifikovaní 
čeští učitelé a rodilí mluvčí 
se zkušeností s výukou.

• V každé pokročilosti 
jsou pevně stanoveny 
osnovy studia, každý 
lektor má svůj roční 
plán výuky a ředitel 
školy či jeho 
zástupce pravidelně 
dbá na úroveň výuky 
a na dodržování osnov.

• V průběhu studia jsou pořádány 
různé mimoškolní společenské 
a sportovní aktivity jako např. návště-
va vhodných divadelních představení, 
besed, setkání, velmi oblíben je 
týdenní lyžařský zájezd na hory atd.

ODPOLEDNÍ KURZY,  
INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA
JŠ  Perfect  English  pořádá  také  odpolední 
a večerní kurzy AJ, podnikovou či individuál-
ní výuku.

TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZY
V letních měsících (červen – září) jsou také 
pořádány  týdenní  intenzivní  kurzy.  Výuka 
probíhá každý den a je zaměřena na grama-
tiku nebo konverzaci.

JŠ Perfect English . Mezibranská 4.Praha 1 . 224 94� 201.777 021 21� . www.anglictina.cz . 41

Když aNGLICKY ...tak perfektně!

CD + manuál

nìmèina.I

CD + manuálCD + manuál

nìmèina.I

CD + manuál

inzerce

JŠ Perfect English,  
Mezibranská 4, Praha 1
tel.: 224 943 201 
mobil: 777 021 213
praha@anglictina.cz, www.anglictina.cz
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)* kontakt na jazykové školy je uveden v první tabulce rejstříku barevné čtverečky znamenají výuku příslušného jazyka
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pro cizince

Jazykové školy – přehled jazykových škol a jejich kurzů

KONTAKTNÍ ÚDAJE, JAZYKY KURZY (barva značí jazyk) INFO
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proč si vybrat tuto školu
ABILITY jazykové studio•ability@volny.cz, www.ability.cz/ 
Centrála: Praha 4, U Dubu 1794/104a, 147 00 Praha 4,  603 442 750, 602 339 208; Pobočka: 
Praha 4, Ul. Bartákova 1200, 14000 Praha 4,  603 442 750, 602 339 208 
Vyučované jazyky a zkoušky: AJ(FCE, Osvědčení, SJZ - základní, SJZ - všeobecná, Access, EFB - First, 
EFC - First, BULATS), FJ, NJ, ŠJ, IJ, RJ, ČJ pro cizince, MJ, arabština, bulharština, čeština, dánština, 
hebrejština ... (a dalších 15 jazyků)

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 
■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 
■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

Naše škola: ... specializace na firemní výuku a pomaturitní studium • velký rozsah nabízených cizích jazyků • flexibilita výuky . Naše škola vás/vám: ... 
příprava v různých oborech • příprava na různé zkoušky  ... 

AGENTURKA•info@agenturka.cz, www.agenturka.cz 
Centrála: 26701 Králův Dvůr, Plzeňská 86,  606 875 169   
Vyučované jazyky a zkoušky: AJ(FCE, Preliminary, Access, Communicator, Achiever, Expert), FJ, NJ, ŠJ, 
IJ, RJ, ČJ pro cizince, MJ, albánština, arabština, bulharština, čeština, dánština ... (a dalších 19 jazyků)

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

Naše škola: ... se specializuje na firemní jazykovou výuku • zajistí výuku v Praze a Středních Čechách • zaměstnává zkušené lektory s individuálním přístu-
pem • vám pomůže zvládnout běžnou konverzaci i odborný jazyk • nabízí ke každému kurzu učební materiály zdarma • si váží každého svého klienta, malých 
i velkých firem . Naše škola vás/vám: ... zajistí brzký počátek výuky a její libovolnou intenzitu • zajišťuje nejen přínosné ale i zajímavé a zábavné hodiny • 
nabízí výuku s Čechy i rodilými mluvčími • poskytne vstupní testy i průběžné testování zdarma • pomůže provést jazykový audit ve vaší firmě • bude spolehli-
vým dodavatelem v oblasti jazykové výuky  ... 

AKCENT International House Prague•akcent@akcent.cz, www.akcent.cz/ 
Centrála: Praha 4, Bítovská 3,  261 261 638, 261 261 675; Pobočka: Praha 4, Bítovská 5,  261 
109 249  ; Pobočka: Benešov, Řeznická 227,  317 728 878, 261 261 675; Pobočka: Bratislava, 
Námestie SNP 14,  252 962 675   
Vyučované jazyky a zkoušky: AJ(příprava na většinu zkoušek), FJ, NJ(Osvědčení, Start Deutsch 1, 
Start Deutsch 2, ZD, ZMP), ŠJ, IJ, RJ, ČJ pro cizince, MJ, čeština, slovenština ..

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 
■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 
■■■■ ■■■■ 

Naše škola: ... nabízí širokou a kombinovatelnou nabídku služeb • má dlouhodobé zkušenosti s přípravou a realizací projektů • certifikuje učitele certifikáty 
CELTA, ICELT, DELTA, TKT • disponuje plně multimediální učebnou a knihovnou • je pravidelně auditována DNV ČR, AJŠČR a IHWO • má mezinárodní působ-
nost v síti IH World Organisation  ...

ALVIN - jazyková škola•alvin@web.cz, www.alvin.web.cz 
Centrála: Praha 4, Malenická 1784,  271 914 083, 604 201 008 
Vyučované jazyky a zkoušky: AJ(KET, PET, FCE, SJZ - základní, SJZ - všeobecná), FJ, NJ, ŠJ, IJ, RJ, ČJ 
pro cizince

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 
■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 
■■■■ ■■■■ ■■■■ 

Naše škola: ... zajišťuje pomaturitní studium jazyků na zákl. vyhl.  MŠMT • kurzy pro veřejnost • firemní kurzy a individuální výuku • intenzivní víkendové 
kurzy, letní kurzy • dětské kurzy • zaměstnává kvalifikované české  i zahraniční lektory . Naše škola vás/vám: ... připraví ke zkouškám FCE, KET, PET, SJZ • 
zajistí  individuální nebo firemní kurz na míru • pomůže odstranit zábrany při používání cizího jazyka • nabídne výuku v příjemném prostředí s bezbariérovým 
vstupem • v případě vážných důvodů vrátí školné • umožní efektivní studium cizího jazyka  ... 

BOHEMIA INSTITUT•info@bi.cz, www.bi.cz 
Centrála: Praha 10 - 100 00, Tuklatská 3,  274 776 256, 274 780 916 
Vyučované jazyky a zkoušky: AJ(PET, FCE, CAE, CPE, SJZ - základní, SJZ - všeobecná), FJ(SJZ - 
základní, DELF A2, DELF B1, SJZ - všeobecná, DELF B2), NJ(SJZ - základní, SJZ - všeobecná, ZD, ZMP), 
ŠJ(SJZ - základní, SJZ - všeobecná, DELE Nivel Intermedio), IJ, RJ, ČJ pro cizince, arabština, čínština, 
hebrejština, novořečtina, švédština ..

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 
■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 
■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

■■■■ ■■■■ ■■■■
■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

Naše škola: ... nabízí jazykové studium, rekvalifikační a firemní vzdělávání • má obory akreditované MŠMT ČR, mezinárodní certifikace IES • vytváří časově 
variabilní modulový systém rozvrhů • využívá moderní metodiku výuky, motivační a osobní přístup • má pouze vysoce kvalifikované lektory a odborníky • 
je vybavena PC studovnou a kvalitním studijním prostředím . Naše škola vás/vám: ... připraví k mezinárodním certifikátům a státním zkouškám • zajistí 
vyvážený a systematický posun v jazykové znalosti • umožní ověřit a zdokonalit své znalosti studiem v zahraničí • vytvoří studijní program na míru pro váš 
profesní rozvoj • zajistí výukové, doplňkové materiály a multimediální program • nabízí různé formy slev a výhod v rámci BiS klubu studentů  ... 

ELVIS - Jazyková škola•elvis@elvis.cz, www.elvis.cz 
Centrála: Praha 4, Žateckých 12,  241 409 001, 241 405 628; Externí učebny: Praha 8, Karlínské 
náměstí 8, Praha 8 
Vyučované jazyky a zkoušky: AJ(příprava na většinu zkoušek), FJ, NJ, ŠJ, IJ, RJ, ČJ pro cizince

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 
■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 
■■■■ ■■■■ Naše škola: ... byla založena r. 1990 a je trvale zařazena do vyhl. MŠMT ČR • se specializuje na intenzivní formy výuky angličtiny • poskytuje 5% slevu 

při pokračování v návazných kurzech • poskytuje 10% slevu na veškeré výukové materiály • má učebny v blízkosti centra, u metra Florenc a Vyšehrad • 
zaměstnává kvalifikované české i zahraniční lektory . Naše škola vás/vám: ... naučí komunikovat v angličtině • vytvoří firemní jazykový program na míru • 
profesionálně připraví ke zkouškám z angličtiny • vystaví Vysvědčení platné v rámci EU • nabízí širokou škálu intenzivních kurzů AJ pro veřejnost • přesvědčí, 
že přemýšlet v cizím jazyce se naučíte i Vy  ... 

English Point s.r.o.•info@englishpoint.cz, www.englishpoint.cz 
Centrála: Praha 1, Senovážné náměstí 23,  224 142 442, 737 214 051 
Vyučované jazyky a zkoušky: AJ(KET, PET, FCE, CAE), FJ, NJ, ŠJ, ČJ pro cizince

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 
■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

Naše škola: ... klade důraz na jazykové a pedagogické dovednosti lektorů • je místem, kde angličtina baví učitele i studenty • nabízí specializované kurzy i 
pro starší věkové kategorie • se nachází v centru Prahy - výborná dostupnost MHD • poskytuje slevy na výukové materiály . Naše škola vás/vám: ... přesvěd-
čí, že anglicky se může naučit opravdu každý • připraví individuální kurzy přesně dle Vašich představ • příjemně překvapí cenami i přístupem  ... 

EVROPSKÁ ŠKOLA KORESPONDENČNÍCH KURZŮ�•eskk@eskk.cz, www.eskk.cz 
Centrála: 252 43 Průhonice, Třešňová 424,  267 750 013, 736 462 077 
Vyučované jazyky a zkoušky: AJ, FJ, NJ, ŠJ, IJ, RJ, ČJ pro cizince

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

■■■■ ■■■■ Naše škola: ... používá speciální texty a nahrávky pro domácí studium • umožňuje přizpůsobit tempo studia potřebám studenta • poskytuje individuální 
podporu zkušeného lektora • umožňuje zvolit způsob úhrady kurzů, a tím i výši slevy • nechá na studentovi, kdy, kde a jak rychle studuje • nabízí všechny 
výhody korespondenčního vzdělávání . Naše škola vás/vám: ... pošle vše potřebné poštou - studujete pohodlně doma • umožní učit se po malých dávkách 
a vlastním tempem • nabízí podporu lektora prostřednictvím domácích úkolů • naučí aktivně a s jistotou používat cizí jazyk • umožní řídit svoje studium a 
ušetřit čas i peníze • nabízí patnáctileté zkušenosti v ČR a mnohem delší jinde  ... 

GLOSSA, s.r.o.•info@glossa.cz, www.glossa.cz 
Centrála: Praha 1, Jindřišská 11,  224 219 484, 224 213 303; Externí učebny: Praha 2, Sokolská 
35; Praha 3, Přemyslovská 3; Praha 4, Pod Terebkou 6; Praha 5, Na Bělidle 34; Praha 6, Flemingovo 
nám. 3; Praha 8, Nad Záložnou 5 
Vyučované jazyky a zkoušky: AJ(příprava na většinu zkoušek), FJ(DELF A2, DELF B1, DELF B2, DALF 
C1, DALF C2), NJ(ZD, ZdfB, ZMP), ŠJ(DELE D.S.E., DELE Nivel Intermedio, DELE Nivel  Superior), IJ, RJ, 
ČJ pro cizince, MJ, čeština, japonština, polština, portugalština ..

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 
■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 
■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ Naše škola: ... je akreditovaným centrem City&Guilds Institute of London • jako zkušební centrum pořádá britské zkoušky ESOL/SESOL • má certifikovaný 

systém řízení dle mezin. normy ISO 9001 • je zakládajícím členem Asociace jazykových škol ČR • vyučuje více než 2500 studentů ročně • zaujímá stabilní 
pozici v první desítce jazykových škol v ČR . Naše škola vás/vám: ... nabízí více než 140 kurzů pro veřejnost na 7 místech Prahy • otevírá kurzy pomaturitního 
studia s britským certifikátem • garantuje ojedinělou záruku návratu kurzovného • má mezinárodní tým kvalifikovaných lektorů • vyučuje moderním komuni-
kativním přístupem • pořádá zakázkové kurzy pro firmy a instituce po celé ČR  ... 

Jaspex MÚVS ČVUT v Praze•jaspex@muvs.cvut.cz, www.muvs.cvut.cz/ 
Centrála: Praha 2, Horská 3,  224 359 135, 224 359 136 
Vyučované jazyky a zkoušky: AJ(SJZ - všeobecná), FJ, NJ(SJZ - všeobecná), IJ, RJ, ČJ pro cizince

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

■■■■ ■■■■ Naše škola: ... nabízí všeobecnou, obchodní a odbornou angličtinu. • nabízí možnost skládat akreditované zkoušky. • má tradici a zkušenosti • zaměstnává 
kvalifikované lektory-dobré odborníky i metodiky. • podle znalostí a potřeb studenta navrhuje optimální kurz. • disponuje moderními učebnami s audio-
vizuální technikou. . Naše škola vás/vám: ... naučí používat jazyk v praktických situacích. • naučí orientovat se v odborných textech • zlepší přesnost a 
kultivovanost vašeho vyjadřování. • připraví ke státní zkoušce. • nabídne zajímavé vlastní výukové materiály. • přinese radost z efektivního studia.  ... 
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)* kontakt na jazykové školy je uveden v první tabulce rejstříku barevné čtverečky znamenají výuku příslušného jazyka
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přiřazení barev k jazykům:       francouzština         angličtina             němčina            španělština           italština                                         ruština             maďarština    čeština 
pro cizince

Jazykové školy – přehled jazykových škol a jejich kurzů

KONTAKTNÍ ÚDAJE, JAZYKY KURZY (barva značí jazyk) INFO
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proč si vybrat tuto školu
Jazyková agentura Noisis•info@noisis.cz, www.noisis.cz 
Centrála: Praha 2, Bělehradská 92,  603 758 630, 776 890 330 
Vyučované jazyky a zkoušky: AJ(CAE, CPE), FJ(příprava na většinu zkoušek), NJ(příprava na většinu 
zkoušek), ŠJ(SJZ - základní, SJZ - všeobecná, DELE Nivel Intermedio, DELE Nivel  Superior), IJ(příprava 
na většinu zkoušek), RJ(SJZ - základní, SJZ - všeobecná), ČJ pro cizince(SJZ - všeobecná, SJZ - základ-
ní), MJ(SJZ - základní, SJZ - všeobecná), albánština, arabština ... (a dalších 34 jazyků)

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

Naše škola: ... Vám nabízí výuku více než 30 jazyků • se specializuje na výuku češtiny pro cizince • nabízí veřejné kurzy méně tradičních jazyků (čínština ...) 
• zajišťuje překlady, tlumočení a korektury ve 30 jazycích • poskytuje vysoce kvalitní služby za příznivé ceny • Vás seznámí s historií a kulturou příslušných 
zemí . Naše škola vás/vám: ... zajistí komplexní jazykový servis • vytvoří individuální jazykový plán šítý na míru • přípraví k mezinárodním zkouškám (FCE, 
PET, CAE, DELE..) • naučí používat odborný jazyk z různých oblastí • pravidelné testování a hodnocení pokroků studentů • zaručí individuální a komunikativ-
ní přístup ke studentům  ... 

Jazyková škola P.A.R.K.•park@brn.czn.cz, www.jspark.cz/ 
Centrála: Brno, Staňkova 8c,  541 211 900  ; Pobočka: Praha, Kloboukova 17,  267 912 218   
Vyučované jazyky a zkoušky: AJ(příprava na většinu zkoušek)

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ Naše škola: ... je specializovaná na výuku angličtiny a zkoušky Cambridge • zaměstnává výhradně kvalifikované lektory, české i rodilé • garantuje maximálně 
8 - 10 studentů ve třídě • má nové, moderní, kvalitně vybavené učebny a zázemí • má dlouhodobě vysokou úspěšnost studentů u zkoušek • má 15 let 
zkušeností a vynikající reference, je člen AJŠ ČR . Naše škola vás/vám: ... ráda přivítá na bezplatné ukázkové hodině jakéhokoliv kurzu • připraví ke zvládnutí 
všech zkoušek Cambridge bez stresu • nabídne výuku na 16 úrovních pokročilosti v malých skupinách • přináší řadu nadstandardních služeb v ceně kurzu • 
vyučuje ve svých školách v Brně a Praze nebo kdekoliv u Vás • nabídne pestrou a zábavnou formu výuky při které se nenudíte  ... 

JAZYKOVÁ ŠKOLA SPĚVÁČEK s.r.o.•info@jazykovka.info, www.jazykovka.info 
Centrála: Praha, nám. Na Santince 1554/2,  233 331 627, 800 100 620; Externí učebny: Kladno, 
nám. Sítná 3105 (budova KOKOS) • Vyučované jazyky a zkoušky: AJ(KET, PET, FCE, CAE, BEC PRELI-
MINARY, BEC Vantage), FJ, NJ(ZD, ZdfB, ZMP), ŠJ, IJ, RJ, ČJ pro cizince

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 
■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

■■■■ ■■■■ ■■■■ Naše škola: ... pro Vás připraví individuální a firemní kurzy na míru • klade důraz na kvalitu a individuální přístup ke studentům • nabízí kombinaci výuky 
českým lektorem a rodilým mluvčím • pořádá skupinové kurzy v příjemném prostředí v Praze 6 • vyučuje v malých skupinkách studentů • učí angličtinu ve 
více než 40 mateřských školách v Praze . Naše škola vás/vám: ... zprostředkuje cizí jazyky zábavnou a srozumitelnou formou • připraví na běžnou konverzaci 
i odborný jazyk • poskytne vstupní testy a rozřazení do skupin zdarma • zajistí výuku angličtiny pro děti v MŠ • bude spolehlivým partnerem ve všech 
jazykových otázkách • zprostředkuje překlady z/do všech běžných jazyků  ... 

KOLUMBUS LANGUAGE CLUB•info@klckrystof.cz, www.klckrystof.cz/ 
Centrála: Praha 2, 120 00, Záhřebská 9,  222 516 578  ; Pobočka: Praha 10 - Skalka, 100 00, 
Rembrandtova 2240,  222 516 578  ; Pobočka: Černošice, 252 28, Sadová 61,  222 516 578   
Vyučované jazyky a zkoušky: AJ(KET, PET, YESOL - Starters, YESOL - Movers, YESOL - Flyers), NJ, ŠJ, 
ČJ pro cizince

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 
■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 
■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

Naše škola: ... přináší ucelený program: ANGLICKY NON STOP S RODILÝM MLUVČÍM • začíná s výukou dětí od 3 let ve školičce KRYŠTOF • pokračuje anglic-
kým programem pro školáky KRYŠTOF JUNIOR • realizuje firemní výuku na vysoké profesionální úrovni • vyučuje v malých skupinkách ve vlastních učebnách 
• je jedinečná v přístupu k výuce i ke klientům . Naše škola vás/vám: ... přiblíží cizí jazyky na podobné úrovni jako mateřštinu • vytváří velmi kvalitní základ 
pro úspěch v dalším studiu • na požádání připraví k certifikovaným zkouškám • spolupracuje s vysoce kvalitními, kvalifikovanými lektory • vyučuje v malých 
skupinkách max. 3 klientů • používáme ucelené, účinné, motivující materiály  ... 

LINGUA SANDY•info@lingua-sandy.cz, www.lingua-sandy.cz 
Centrála: 110 00 Praha 1, Samcova 1,  224 816 269, 724 753 225 
Vyučované jazyky a zkoušky: AJ(KET, PET, FCE, CAE), FJ, NJ, ŠJ, IJ, RJ, ČJ pro cizince, MJ, arabština, 
čeština, čínština, finština, hebrejština ... (a dalších 12 jazyků)

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

Naše škola: ... organizuje jazykové kurzy světových i menšinových jazyků • má k vašim přáním a potřebám individuální přístup • přizpůsobí dny, časy a 
frekvenci výuky vašim požadavkům • disponuje českými i zahraničními lektory • kontroluje namátkově práci lektorů . Naše škola vás/vám: ... nabízí efektivní 
a cílenou výuku • zajistí dojíždění lektorů v rámci města Prahy bez příplatku  ... 

LINGUA VIVA, s.r.o.•info@linguaviva.cz, www.linguaviva.cz/ 
Centrála: 110 00 Praha 1, Křemencova 10,  222 922 292, 608 660 771 
Vyučované jazyky a zkoušky: AJ(PET, FCE, Osvědčení), FJ, NJ, ŠJ, IJ, RJ, ČJ pro cizince, MJ, čeština, 
portugalština ..

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 
■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

Naše škola: ... při sestavování studijního plánu přihlížíme k Vaší osobní • nebo firemní aktuální kondici • rozřazovací test a ukázkovou hodinu poskytujeme 
zdarma • v každém kurzu spolupracují český lektor a rodilý mluvčí • v běžných kurzech zajistíme 4-6 studentů, max. 9 • pracujeme se zajímavými texty 
- nebudete se nudit . Naše škola vás/vám: ... zjistíte jaký je Váš optimální přístup k výuce jazyků • splníte své cíle a plány v pokročilosti jazyka • v rámci 
firemní výuky získáte jazykový audit  a • několik variant řešení • získáte nové znalosti, informace a kontakty • při doprovodných aktivitách  ... 

LONDON INSTITUTE PRAHA s.r.o.•londoninstitut@volny.cz, www.londoninstitute.cz/ 
Centrála: Praha 1, Soukenická 23,  224 811 043, 224 811 047 
Vyučované jazyky a zkoušky: AJ(KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, Osvědčení, BEC PRELIMINARY, BEC 
Vantage, BEC Higher), FJ, NJ, ŠJ, ČJ pro cizince

■■■■ ■■■■ ■■■■ 
■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 
■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ Naše škola: ... vyučuje jednotlivce i firemní klientelu • pořádá letní jazykové kurzy • v září 2006 nově otevírá pomaturitní studium • umožňuje zahájit inten-
zivní výuku AJ každé pondělí • spolupracuje s renomovanými školami v zahraničí • zajistí výuku v zahraničí pro manažery a vedoucí pracovníky . Naše škola 
vás/vám: ... pomůže překonat jazykové překážky • zbaví ostychu při komunikaci v cizím jazyce • připraví na složení Cambridge zkoušek FCE, CAE, BEC, IELTS 
• umožní zkušební hodinu zdarma • zaujme vstřícným a přátelským přístupem lektorů • najde školu v zahraničí podle Vašich představ a požadavků. 

SF servis spol. s r.o.•info@sfservis.com, www.sfservis.com 
Centrála: Praha 1, nám. J. Palacha 2,  221 619 297  ; Externí učebny: Praha 1, Štěpánská 8; Praha 
1, Černá 9; Praha 1, Celetná 20 
Vyučované jazyky a zkoušky: AJ(KET, PET, FCE, CAE, CPE, TOEFL, BEC PRELIMINARY, BEC Vantage, BEC 
Higher), ČJ pro cizince(SJZ - základní, SJZ - všeobecná)

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ Naše škola: ... je zavedenou vzdělávací institucí s mnohaletou tradicí • zaměstnává kvalifikované, certifikované lektory • má propracovaný systém průběžné-
ho vzdělávání lektorů • nabízí pestrou paletu jazykových kurzů • umí připravit specializované kurzy dle potřeb klienta • pravidelně monitoruje kvalitu výuky . 
Naše škola vás/vám: ... připraví na většinu mezinárodně uznaných zkoušek • naučí používat jazyk v oblastech vaší specializace • zbaví strachu komunikovat 
• seznámí s nejnovějšími trendy ve výuce cizího jazyka • zaručí bezplatnou konzultaci při vytváření studijního plánu • neslíbí, co nemůže splnit  ... 

Tau College•taucollege@centrum.cz, www.taucollege.zde.cz/ 
Centrála: Praha 8, Maškova 3, 182 00  Praha 8,  286 891 233, 283 882 169 
Vyučované jazyky a zkoušky: AJ(FCE, CAE, CPE), FJ, NJ, ŠJ, IJ, RJ, ČJ pro cizince, čeština, novořečtina, 
portugalština ..

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

Naše škola: ... je specializovaná na individuální a mikroskupinovou výuku • zaměstnává kvalifikované učitele • nabízí nadstandardní kurzy i s odborným 
zaměřením • používá moderní učebnice a prodává je studentům • dává slevu při získání nového studenta . Naše škola vás/vám: ... naučí používat jazyk v 
běžné i odborné oblasti • připravuje na mezinárodní zkušky z AJ (FCE, CAE, CPE) • umožňuje přístup k výukovému materiálu • nabízí inspirativní a klidné 
prostředí i s občerstvením • vydává osvědčení po absolvování kurzu i po jedn. semestrech • zpracovává rozvrh podle časových možností studentů  ... 

THE BELL SCHOOL, a.s.•info@bellschool.cz, www.bellschool.cz 
Centrála: Praha 10, Nedvězská 29,  274 815 342, 274 810 187 
Vyučované jazyky a zkoušky: AJ(příprava na většinu zkoušek), FJ, NJ, ŠJ, MJ

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 
■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

■■■■ ■■■■ Naše škola: ... je akreditovaným centrem pro pořádání mezinárodních zkoušek • jako člen EAQUALS a AJŠ ČR poskytuje nadstandardní výuku • je vlastněna 
britskou Bell International • buduje schopnost porozumět, mluvit, číst a psát • zabezpečí výuku kvalifikovanými a zkušenými pedagogy • nabízí kurzy vysoce 
odborně specializované (ESP) angličtiny . Naše škola vás/vám: ... naučí mluvit, číst a psát anglicky v nejrůznějších situacích • připraví na všechny zkoušky 
- PET, FCE, CAE, CPE, BEC, ILEC • garantuje úspěšné složení mezinárodních zkoušek • naučí komunikovat správně a bez zábran v pracovním životě • pomůže 
s rozvojem všech jazykových dovedností • zprostředkuje studijní pobyt ve Velké Británii a na Maltě  ... 

The Language House•info@thelanguagehouse.cz, www.thelanguagehouse.cz 
Centrála: Praha, Škrétova 8, Praha 2,  224 231 211   
Vyučované jazyky a zkoušky: AJ(KET, PET, FCE, CAE, Preliminary, Access, Communicator, Achiever, 
Expert, Mastery, TEFL), FJ(DELF 1, DALF), NJ(ZD, ZMP), ŠJ, IJ, RJ, ČJ pro cizince, MJ, arabština, 
čeština, čínština, hebrejština, japonština ... (a dalších 6 jazyků)

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 
■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

Naše škola: ... je akreditovaným centrem jazykových zkoušek City&Guilds • nabízí ústní přezkoušení a zařazení dle SERR • organizuje program TEFL pro 
lektory z celého světa • vyučuje evropské i orientální jazyky  ...
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)* kontakt na jazykové školy je uveden v první tabulce rejstříku barevné čtverečky znamenají výuku příslušného jazyka
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přiřazení barev k jazykům:       francouzština         angličtina             němčina            španělština           italština                                         ruština             maďarština    čeština 
pro cizince

Školy vyučující KURZY PRO VEŘEJNOST – docházkové (skupinové), pomaturitní, dálkové (e-learning) a intenzivní pobytové kurzy

ŠKOLA – kontakt viz dříve FORMA STUDIA VĚK INTENZITA VÝUKA DÉLKA KURZU ČAS KONÁNÍ KURZU ZAMĚŘENÍ JAZYKY
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kurzy dalších jazyků

ABILITY jazykové studio )*
■■ ■■■ ■■■ ■ ■■■ ■■■ ■■

■■■ ■■■ ■■
■■■ ■■■ ■■

■■■ ■■■ ■■
■■■ ■■■ ■■

■■■ ■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■
■■■ ■■■ ■■

■■■ ■■■ ■■
■■■ ■■■ ■■

■■■ ■■■ ■■
■■■ ■■■ ■■

■■■ ■■■ ■■
■■■ ■■■ ■■

■■■ ■■■ ■■
■■■ ■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■

■■■ ■■■ ■■
■■■ ■■■ ■■

■■■ ■■■ ■■
■■■ ■■ arabština, bulharština, čeština, hebrejšti-

na, holandština ... (a dalších 12 jazyků)

AGENTURKA )*
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

AKCENT International House Prague )*
■■ ■■■ ■■■ ■ ■■ ■■■ ■■■ ■■

■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■ ■■ ■■ ■■■ ■■ ■ ■■ ■■■ ■■■ ■■ ■■■ ■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■ ■
■■■ ■ čeština, slovenština ... 

ALVIN - jazyková škola )*
■■ ■■■ ■■■ ■■ ■ ■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■ ■ ■■■ ■■■ ■ ■ ■■■ ■■ ■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

BOHEMIA INSTITUT )*
■■ ■■ ■■■ ■ ■■■ ■■■ ■

■■■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■■■ ■
■■■ ■ ■■■ ■■■ ■ ■■■ ■■■ ■

■■■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■■■ ■
■■■ ■■■ ■

■■■ ■■■ ■
■■■ ■ ■■■ ■■■ ■ ■■■ ■■■ ■

■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ 

ELVIS - Jazyková škola )*
■■ ■■ ■■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■■■ ■■ ■ ■ ■■ ■■ ■ ■■■ ■ ■■ ■■■ ■ ■■ ■ ■■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■■■ ■

English Point s.r.o. )* ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

EVROPSKÁ ŠKOLA KORESPONDENČNÍCH 
KURZŮ� )*

■■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■

GLOSSA, s.r.o. )* ■■ ■■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■ ■ ■■■ ■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■ ■ ■ ■

Jaspex MÚVS ČVUT v Praze )*
■■■ ■■■ ■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■ ■■ ■■■ ■■■ ■ ■ ■■■ ■■■ 

Jazyková agentura Noisis )*
■■■ ■■■ ■

■■■ ■■■ ■■
■■■ ■■■ ■

■ ■ ■■■ ■■■ ■
■ ■ ■■■ ■■■ ■

■■■ ■■■ ■
■ ■■■ ■■■ ■

■ ■■■ ■ ■ čeština, čínština, dánština, holandština, 
chorvatština ... (a dalších 11 jazyků)

Jazyková škola P.A.R.K. )* ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

JAZYKOVÁ ŠKOLA SPĚVÁČEK s.r.o. )* ■■■ ■■ ■ ■ ■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■

KOLUMBUS LANGUAGE CLUB )*
■■■ ■ ■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■

LINGUA SANDY )*
■■■ ■■■ ■■

■■■ ■■ ■■■ ■ ■■■ ■■■ ■
■■■ ■■■ ■■

■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■■ ■
■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■

■■■ ■■■ ■■
■■■ ■■■ ■■

■■■ ■■■ ■■
■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ arabština, čeština, čínština, finština, 

chorvatština ... (a dalších 11 jazyků)

LINGUA VIVA, s.r.o. )* ■■ ■■■ ■■
■■■ ■ ■■■ ■■■ ■■

■■■ ■■■ ■
■■■ ■■■ ■

■■■ ■■■ ■
■■■ ■■■ ■

■■■ ■■■ ■
■■■ ■■■ ■

■■■ ■■■ ■
■■■ ■■■ ■

■■■ ■■■ ■
■■■ ■■■ ■

■■■ ■■■ ■
■■■ ■■■ ■

■■■ ■■■ ■
■■■ ■■■ ■

■■■ ■■■ ■
■■■ ■■■ ■

■■■ ■■■ ■
■■■ ■■■ ■

■■■ ■■■ ■
■■■ ■■■ ■

■■■ ■■■ ■
■■■ ■■■ ■

■■■ ■■■ ■
■■■ ■■■ ■

■■■ ■■■ ■
■■■ ■■■ ■

■■■ ■■■ ■
■■■ ■■■ ■

■■■ ■■■ ■
■■■ ■■■ ■ čeština, portugalština ... 

LONDON INSTITUTE PRAHA s.r.o. )* ■■ ■ ■■ ■■■ ■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■ ■ ■ ■ ■■■ ■■■ ■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■■ ■ ■■

SF servis spol. s r.o. )* ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■ ■■ ■■ ■■ ■ ■■ ■ ■■ ■■ ■

Tau College )*
■■■ ■■■ ■

■■■ ■■■ ■
■■■ ■■■ ■

■■■ ■■■ ■
■■■ ■■■ ■

■■■ ■■■ ■
■■■ ■■■ ■

■■■ ■■■ ■
■■■ ■■■ ■

■■■ ■■■ ■
■■■ ■■■ ■

■ ■ ■ ■■■ ■■■ ■
■■■ ■■■ ■

■■■ ■■■ ■
■■■ ■■■ ■

■■■ ■■■ ■
■■■ ■■■ ■

■■■ ■■■ ■
■■■ ■■■ ■

■ ■■■ ■■■ ■ ■■■ ■■■ ■
■■■ ■■■ ■

■■■ ■■■ ■
■■■ ■■■ ■

■■■ ■■■ ■ novořečtina, portugalština ... 

THE BELL SCHOOL, a.s. )* ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

The Language House )*
■■ ■■■ ■■■ 

■■■ ■ ■■■ ■■■ ■■
■■■ ■■■ ■■

■■■ ■ ■■■ ■■■ ■■
■■■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■■■ ■■

■■■ ■■■ ■■
■■■ ■■■ ■■

■■■ ■■■ ■■■ ■■
■■■ ■■■ ■■

■■■ ■■■ ■■
■■■ ■■■ ■■

arabština, čeština, čínština, hebrejština, 
japonština ... (a dalších 6 jazyků)
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)* kontakt na jazykové školy je uveden v první tabulce rejstříku barevné čtverečky znamenají výuku příslušného jazyka
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přiřazení barev k jazykům:       francouzština         angličtina             němčina            španělština           italština                                         ruština             maďarština    čeština 
pro cizince

Školy vyučující ZAKÁZKOVÉ KURZY – individuální, firemní a manažerské, kurzy odborného jazyka, e-learning a intenzivní firemní pobyty

ŠKOLA – kontakt viz dříve TYP KURZU ZAMĚŘENÍ KURZY PRO JAZYK PRO BUSINESS A PRÁCI JAZYK VĚDY JAZYKY
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kurzy dalších jazyků

ABILITY jazykové studio )*
■■■ ■■■ ■■

■■ ■■■ ■■■ 
■■■ ■■■ ■■

■■■ ■■■ ■■
■■■ ■■■ ■■

■■■ ■■■ ■■
■■■ ■■■ ■■

■■■ ■■ ■■■ ■■■ ■■
■■■ ■■■ ■■

■■■ ■■■ ■■
■■■ ■■■ ■■

■■■ ■■■ ■■
■■■ ■■■ ■■

■■■ ■■■ ■■
■■■ ■■■ ■■

■■■ ■■■ ■■
■■■ ■■■ ■■

■■■ ■■■ ■■
■■■ ■■■ ■■

■■■ ■■■ ■■
■■■ ■■■ ■■

■■■ ■■■ ■■
■■■ ■■■ ■■

■■■ ■■■ ■■
■■■ ■■■ ■■

■■■ ■■■ ■■
■■■ ■■■ ■■

arabština, bulharština, čeština, dánština, hebrejština ... (a dalších 
12 jazyků)

AGENTURKA )*
■■ ■■■ ■■■ 

■■■ ■■■ ■■
■ ■■■ ■■■ ■■

■■■ ■■■ ■■
■■■ ■■■ ■■

■■■ ■■■ ■■
■■■ ■■■ ■■

■■■ ■■■ ■■
■■■ ■■■ ■■

■■■ ■■■ ■■
■■■ ■■■ ■■

■■■ ■■■ ■■
■■■ ■■■ ■■

■■■ ■■■ ■■
■■■ ■■■ ■■

■■■ ■■■ ■■
■■■ ■■■ ■■

■■■ ■■■ ■■
■■■ ■■■ ■■

■■■ ■■■ ■■
■■■ ■■■ ■■

■■■ ■■■ ■■
■■■ ■■■ ■■

■■■ ■■■ ■■
■■■ ■■■ ■■

■■■ ■■■ ■■
■■■ ■■■ ■■

albánština, arabština, bulharština, čeština, dánština ... (a dalších 
19 jazyků)

AKCENT International House Prague )*
■■ ■■■ ■

■■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■■ ■■
■■■ ■■ ■■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■ ■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■ ■ ■■■ ■ ■

ALVIN - jazyková škola )*
■■ ■■■ ■■

■■■ ■■■ ■
■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■

■■■ ■■■ ■
■■■ ■■■ ■

■■■ ■■■ ■
■■■ ■■■ ■

■■■ ■■■ ■
■■■ ■■■ ■

■■■ ■■■ ■
■■■ ■■■ ■

■■■ ■■■ ■
■■■ ■■■ ■

■■■ ■■■ ■
■■■ ■■■ ■

■■■ ■■■ ■
■■■ ■■■ ■

■■■ ■■■ ■
■■■ ■■■ ■

■■■ ■■■ ■
BOHEMIA INSTITUT )*

■■ ■■■ ■■
■■■ ■■■ ■

■■■ ■■■ ■
■■■ ■■■ ■■■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■■■ ■

■■■ ■■■ ■
■■■ ■■■ ■

■■■ ■■■ ■
■■■ ■■■ ■

■■■ ■■■ ■
■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■

■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■ ■■■ ■ arabština, čínština, hebrejština, novořečtina, švédština ... 

ELVIS - Jazyková škola )*
■■■ ■■■ ■■ ■■■ ■

■ ■■■ ■■■ ■■■ ■ ■■■ ■■■ ■
■■■ ■■■ ■

■■■ ■■■ ■
■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■ 

English Point s.r.o. )* ■■ ■■■ ■■■ ■■ ■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■ ■

EVROPSKÁ ŠKOLA KORESPONDENČNÍCH 
KURZŮ� )*

■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■ ■■

GLOSSA, s.r.o. )* ■■ ■■■ ■■■ 
■■■ ■■■ ■■

■■■ ■■■ ■■
■■■ ■■■ ■■

■■■ ■■■ ■■
■■■ ■ ■■■ ■■■ ■■

■■■ ■■■ ■■
■■■ ■■■ ■■
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■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■ čeština, japonština, polština, portugalština ... 

Jaspex MÚVS ČVUT v Praze )*
■■■ ■■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Jazyková agentura Noisis )*
■■ ■■■ ■■■ 

■■■ ■■■ ■■
■■■ ■■■ ■■
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■■■ ■■■ ■■
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■■■ ■■■ ■■
albánština, arabština, bulharština, čeština, čínština ... (a dalších 31 
jazyků)

Jazyková škola P.A.R.K. )* ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

JAZYKOVÁ ŠKOLA SPĚVÁČEK s.r.o. )* ■■ ■■■ ■■
■■■ ■■■ ■
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KOLUMBUS LANGUAGE CLUB )*

■■ ■■ ■■■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■

LINGUA SANDY )*
■■ ■■■ ■■■ 
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■■■ ■■■ ■■

■■■ ■■■ ■■
arabština, čeština, čínština, finština, hebrejština ... (a dalších 11 
jazyků)

LINGUA VIVA, s.r.o. )* ■■ ■■■ ■■
■■■ ■■■ ■
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■■■ ■■■ ■

■■■ ■■■ ■
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■■■ ■■■ ■
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■■■ ■■■ ■
■■■ ■■■ ■ čeština, portugalština ... 

LONDON INSTITUTE PRAHA s.r.o. )* ■■ ■■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■

SF servis spol. s r.o. )* ■■ ■■ ■ ■■ ■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Tau College )*
■■■ ■■■ ■

■■■ ■■■ ■
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■■■ ■■■ ■
■ ■■■ ■ ■■■ ■■■ ■

■■■ ■■■ ■ čeština, novořečtina, portugalština ...

THE BELL SCHOOL, a.s. )* ■■ ■■■ ■■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■ ■ ■ ■ ■■■ ■ ■ ■ ■ ■■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

The Language House )*
■■ ■■■ ■■■ 
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■■■ ■■■ ■
arabština, čeština, čínština, hebrejština, japonština ... (a dalších 6 
jazyků)



50 . www.jazyky.com . rádce . internetový rozcestník

www.langs.info
První  jazykový  portál  je  rozcestníkem 
a zároveň informačním centrem v oblasti 
jazykových kurzů, certifikátů,  jazykových 
škol. S pomocí  interaktivní mapy si kaž-
dý  snadno  najde  potřebné  informace 
o  jazykových  školách  a  jejich  kurzech 
v požadované lokalitě. Kromě studia v ČR 
lze vyhledat i školy a agentury zajišťující 
studium v zahraničí.

Jazyky na internetu

www.jazykovky.cz
Portál  poskytuje  detailní  informace 
o více  než  850  jazykových  školách  a je-
jich  službách  a o více  než  2500  jazyko-
vých  kurzech.  Vyhledávání  škol  podle 
místa  výuky,  vyučovaných  jazyků  a typu 
poskytovaných služeb. Vypisování on-line 
výběrových řízení na firemní a individuální 
jazykové kurzy.

www.jazykovezkousky.cz
Zdroj  informací  o jazykových  zkouškách 
a certifikátech.  Odkazy  na  další  stránky 
věnované  této  problematice.  Vybrané 
jazykové  školy,  které  se  specializují  na 
přípravu na jazykové zkoušky.
Naleznete  zde  informace  o  zkouškách 
z angličtiny, němčiny, francouzštiny, ital-
štiny, španělštiny a ruštiny.

www.jazyky.com
Internetový  časopis  zaměřený  na oblast 
jazykového  vzdělávání,  studia  a  práce 
v  zahraničí.  Je  zde  možno  vyhledávat 
jazykové školy a kurzy. Stránka umožňuje 
snadný přístup k požadovaným  informa-
cím – filtrování podle uživatele nebo pod-
le tematické rubriky

www.english-online.cz
Přehledný web obsahující nejrůznější tes-
ty, překladová cvičení, deník psaný rodi-
lými mluvčími, ukázky k poslechu apod. 
Interaktivní  cvičení  s  ukázkami  z  testů 
Cambridgeských zkoušek. Projekt zvítězil 
v soutěži Junior internet 2006 v kategorii 
Junior Web do 18 let. Autoři spolupracují 
s Oxford University Press, Britskou radou 
a University of Cambridge.

http://eeyore.uh.cz
The Eyeball of a Rooster  je neortodoxně 
pojatá webová stránka s testy a cvičeními 
zaměřenými na americkou angličtinu. Její 
autoři doplňují nová cvičení a příspěvky 
každý druhý den. Lekce jsou komentová-
ny  a  tím  poskytují  rozšiřující  pohled  na 
probíraná témata a zpětnou vazbu ohled-
ně nejčastějších omylů a chyb.

řešení pro firemní manažery HR
individuální zájemce o studium jazyků

www.Jazykovky.cz 
výběrové řízení

Výhody elektronického výběrového řízení:
•	 vybíráte	ze	škol	a	agentur,	které	se	zaměřují	na	firemní	(individuální)					

				jazykové	kurzy	–	vybíráte	mezi	profesionály
•	 oslovíte	více	jazykových	škol	současně	hromadnou	poptávkou
•	 strukturovaný	formář		vám	pomůže	sestavit	poptávku
•	 můžete	oslovit	i	školy	z	jiných	okresů,	které	jsou	ochotny	k	vám	dojíždět
•	 výběrové	řízení	zorganizujete	za	5	minut	
•	 obdržíte	konkrétní	srovnatelné	kalkulace	
•	 nic	neplatíte,	zasílání	poptávek	je	zdarma	zdarma

firemní	a	individuální	kurzy

Elektronické výběrové řízení můžete uspořádat
z www adres: www.jazykovky.cz, www.langs.info
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To je ná pad na dovolenou!


