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Vážení čtenáři,
držíte v rukou nového Průvodce, kte-
rý volně navazuje na předchozí čer-
nobílou tiskovinu, obsahově je však 
nesrovnatelně bohatší. Díky většímu 
formátu  jsme ho mohli naplnit články 
odborníků z jazykových škol, institucí 
i našich redaktorů. Nová generace 
časopisu o jazykovém vzdělávání, stu-
diu a práci je obohacena kromě člán-
ků o mapu jazykových škol; osvědče-
né rejstříky škol a kurzů v informační 
části zůstávají zachované.

Další vítanou novinkou je elek-
tronická verze tohoto Průvodce na 
adrese www.Jazyky.com, kde budou 
pravidelně zveřejňovány články 
i v období mezi vydáními tištěné 
verze. On-line přístupný informační 
zdroj s aktualitami i články trvalej-
ší informační hodnoty jistě potěší 
všechny, kterým se tento Průvodce 
nedostane do rukou.

Obsah Průvodce otevírají rozho-
vory s osobnostmi, které reprezentují 
organizace s velkým významem v ob-
lasti jazykového vzdělávání. 

Nosným tématem čísla je firemní
jazykové vzdělávání, kde se významně 
odráží nové trendy ve výuce jazyků. 
Také formy vyhledávání firemního
kurzu se mění a stále více manažerů 
vypisuje elektronické výběrové řízení 
na firemní jazykové kurzy prostřed-
nictvím portálu www.jazykovky.cz. 
Máme velmi pozitivní ohlasy.

Nezapoměli jsme samozřejmě ani na 
studenty a veřejnost. Těm jsou vě-
novány články o studiu v zahraničí,  
jazykových zkouškách ÖSD a TOLES 
a další. Téma jazykových zkoušek, 
které jsme začali v předchozím 
čísle, zde dále rozvíjíme. Jazykové 
zkoušky postupně zpracováváme 
na informační stránce www.Jazy-
koveZkousky.cz. Počet specializova-
ných jazykových portálů roste, proto 
jsme je sloučili pod jeden hlavní ja-
zykový rozcestník – První jazykový 
portál na adrese www.langs.info. 

Součástí Průvodce je i prezentace 
vybraných jazykových škol a agentur. 
Děkuji jim, že podpořily toto vydání 
a jsem přesvědčen, že jejich vstřícnost 
a pozitivní přístup se odráží i v jejich 
výuce a přístupu ke studentům. Určitě 
si z nich vyberete.

Závěrem bych se chtěl podělit 
o jednu naši starost. Hledáme schop-
né redaktory nejlépe z řad studentů 
fakult žurnalistiky a filosofických
fakult – zaměření na studium jazyků. 
Pokud máte zájem s námi spolupraco-
vat na tvorbě internetového časopi-
su, máte dobré znalosti češtiny a jste 
schopni komunikovat s odborníky 
z řad jazykových škol, pište nám na 
adresu prace@gdi.cz. 

Václav Kovařík
šéfredaktor
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V čem jsou hlavní rozdíly mezi 
členskými  a ostatními školami?
Členské školy veřejně deklarují, jak 
rozumí slovu „kvalita“ v jazykovém 
vzdělávání tím, že se podrobují vnitř-
ní inspekci AJŠ ČR (inspekční schéma 
viz. www.ajscr.cz) a řídí se níže cito-
vaným desaterem. Je na studentovi, 
zda  si takovou školu vybere.

Jaký je přínos Asociace  
pro jazykové školy a studenty? 
Myslím, že hlavní význam má naše 
činnost pro veřejnost. Pomáhá jí ori-
entovat se na trhu, umět vybrat školu, 
která splňuje posluchačova kritéria. 
Podstatné však je, aby si každý stu-
dent uměl své požadavky definovat.  

Jaký pozorujete v posledních  
letech vývoj ve výuce jazyků u nás? 
Nemyslím, že je nějaký dramatický 
zvrat ve vývoji výuky cizích jazyků. Jen 
si veřejnost stále více uvědomuje nut-
nost komunikace v cizích jazycích. Vý-
voj nastal v rozšíření známosti a užití 
Společného Evropského referenčního 
rámce pro jazyky, který byl nedávno 
ještě neznámým pojmem a dnes podle 
něj již mnohé firmy zadávají kritéria
do svých výběrových řízení.

Jak byste zhodnotila situaci 
 na poli jazykových zkoušek? 
Mezinárodně uznávaných zkoušek je 
u nás dostatek. Pro posluchače je dů-
ležité, aby zkouška, kterou si vybere, 
měla relevanci k jeho cílům a umožni-
la mu prokázat jazykové dovednosti 
na mezinárodní či evropské úrovni. 
Pokročilost u Mezinárodních zkoušek 
je  většinou zpracována dle úrovní po-
kročilostí Evropského referenčního 
rámce pro jazyky.

Proč je zatím  
v Asociaci tak málo škol? 
Neřekla bych, že je v ní málo škol. Ve-
likost školy se hodnotí počtem vyučo-
vaných hodin (mnoho kurzů je indivi-
duálních), a v současnosti představují 
členské školy 42% trhu. Avšak je nut-
no si uvědomit, že není cílem AJŠ ČR 
být „odborovou“ organizací. AJŠ ČR 
má za cíl sdružovat kvalitní školy.

Jak hodnotíte snahu interneto-
vých portálů o poskytnutí infor-
mací o jazykovém vzdělání?
Je to běh na dlouhou trať… avšak je 
rozhodně dobré informace sbírat 
a systematicky třídit tak, aby byly pro 
uživatele přehledné.

inzerce

EXPOLINGUA 2005
     rozhovor s Janicou Ciglianovou

inzerce

„ J a z y k y  s b l i ž u j í “
… bude mottem již 15. ročníku Mezinárod-

ního veletrhu jazyků, vzdělávání a kultury 
EXPOLINGUA PRAHA, který se bude konat 
11. - 12. listopadu 2005 v Národním domě 
na Vinohradech.  Při této příležitosti jsme 
oslovili Janicu Ciglianovou, která je od roku 
2003 ředitelkou tohoto veletrhu.

Co je hlavní činností společnosti ICWE 
GmbH, která veletrh organizuje?
Jak napovídá její název - International 
Conferences, Workshop and Exhibiti-
ons se zabývá organizací mezinárod-
ních konferencí, veletrhů, seminá-
řů, workshopů a odborných výstav  
v oblasti vzdělávání, jazyků, kultury,  
e-learningu a Knowledge manage-
mentu. Organizuje národní i meziná-
rodní akce. Naším cílem je dávat do-
hromady organizace, instituce nebo 
soukromé osoby, jejichž činnost se 
soustředí na rozšiřování vědomostí 
v uvedených oblastech a napomáhat 
jim k vybudování partnerských vzta-
hů na mezinárodní obchodní urovni.

Věnujme se konkrétně veletrhu  
EXPOLINGUA Praha…
Veletrh má svým návštěvníkům 
ukázat pestrost možností ve výuce 

a zdokonalování se v cizích jazycích. 
Vzdělávání dnes nestaví pouze na 
tradičních způsobech, jakými jsou 
jazykové kurzy, učebnice pro sa-
mouky nebo konverzace s rodilým 
mluvčím. Dnes lze spojit příjemné 
s užitečným a odjet za studiem ja-
zyků do zahraničí, nebo využívat 
moderních metod - PC kurzů či  
e-learningu. Našim cílem je prezen-
tace různých možností a přístupů 
k výuce jazyka, přiblížit jednotlivé 
kultury a jejich jazyky.
 
Co přesně nabídne letošní Expolingua?
Návštěvníci budou mít možnost 
setkat se s různými kulturami, s re-
prezentanty světových univerzit, 
vyzkoušet si své jazykové znalosti 
a vybrat si z bohatého odborného 
programu. Také mohou získat ně-
kterou z cen, které veletrhu věnovali 
naši vystavovatelé.

Řekněme tedy něco o vystavovatelích…
Patří k nim zejména jazykové školy 
z tuzemska i zahraničí, univerzity 
a vysoké školy, kulturní instituce 
a velvyslanectví, pořadatelé studij-
ních pobytů v zahraničí, knihkupec-
tví se zaměřením na cizojazyčné pu-

blikace, firmy nabízející počítačový
software a online jazykové kurzy či 
elektronické  překladače, pořadatelé 
výměnných programů pro studenty, 
dodavatelé jazykových testů či zpro-
středkovatelé pobytů au-pair. 

Jaký přínos pro ně Expolingua má?
Veletrh je prestižní záležitostí. Mezi 
vystavovateli jsou proto reprezenta-
tivní zástupci svých odvětví. Veletrh 
je pro ně vítanou formou propagace 
a možností přímé komunikace s ná-
vštěvníky. V rámci veletrhu vznikají 
nové podněty pro práci jazykových 
institucí, stejně jako pro adepty stu-
dia jazyků.

Co nabídne  
odborný doprovodný program?
Doprovodný program je důležitou 
součástí veletrhu. Formou prezentací, 
přednášek a workshopů informují 
odborní referenti o trendech a nabíd-
kách v oblasti jazykového vzdělávání, 
kultury a studia v zahraničí. Velmi 
oblíbené jsou jazykové minikurzy, 
které nabízejí rychlý a hravý vstup do 
výuky nového jazyka. Své metody vý-
uky zde budou prezentovat instituty 
z celého světa.
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Kvalitní škola, jak ji definuje AJŠ ČR:
1. Poskytuje pravdivé a dostatečné in-

formace. Spektrum služeb, pravdivost 
a úplnost propagačních materiálů, veli-
kost a právní forma školy…

2.  Disponuje odpovídajícím prostředím 
a zázemím. Centrála školy, vybavení 
učeben, technické zázemí, dobrý dojem 
z pracovního prostředí…

3.  Zaměstnává vyučující s odpovídající 
kvalifikací. Vzdělání a kvalifikace lekto-
rů, způsob jejich výběru...

4.  Nabízí vstupní testy s adekvátním za-
řazením posluchačů. Forma, závaznost 
a validita testů…

5.  Definuje jasně studijní programy. Syla-
bus, užívané materiály…

6.  Vydává závěrečná hodnocení. Meziná-
rodní zkoušky, výstupní certifikát…

7.  Deklaruje, co cena kurzu obsahuje. Co 
přesně cena zahrnuje, velikost výukové 
skupiny, skutečná hodinová sazba...

8.  Garantuje řádné vedení a organizaci 
výuky. “Logistika”, práce se zpětnou 
vazbou, reporting firemním klientům,
nahrazování hodin...

9.  Předkládá reference. Posluchači, fi-
remní klienti....

10.  Řeší stížnosti a připomínky poslucha-
čů. Klientský servis, řešení nestandard-
ních situací…

inzerce

Rozhovor  
s PhDr. Andreou Křížkovou
– předsedkyní představenstva AJŠ ČR
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Osobní návštěva jazykové školy a nasátí její 
atmosféry je těžko nahraditelná zkušenost. 
Můžete ale navštívit všechny školy? Bude 
vyhovovat škola, kterou doporučil kamarád, 
i vašim potřebám? Kde začít? Jak získat 
přehled v nabídce jazykových škol?

Řešením je internet. Rychlost a přehled-
nost, s jakou získáte orientaci v nabídce ja-
zykového vzdělávání, je bezkonkurenční. Jen 
vědět, jak na to.

Nejlépe je začít na specializovaném in-
ternetovém portálu www.langs.info, který 
zastřešuje síť specializovaných portálů ori-
entovaných na jazyky, jejich studium a vyu-
žití. Odtud lze pokračovat na další portály  
zaměřené na výběr jazykové školy a kurzu, 
poskytování informací o jazykových zkouš-
kách nebo si přečíst internetový časopis 
věnovaný studiu jazyků u nás i v zahraničí.

Před návštěvou vybraných jazykových 
škol si důkladně projděte jejich www 
stránky. Pokud jsou nepřehledné, nevzhled-
né a s nedostatkem informací, pak manage-
ment školy svoji funkci zřejmě neplní příliš 
dobře. Totéž platí, pokud má škola zveřejně-
ny své jazykové kurzy na stránkách zmate-
ně, neúplně nebo dokonce vůbec. Prezen-
tace jazykové školy na internetu vypovídá  
o organizačních schopnostech vedení 
školy. Pokud jsou stránky školy líbivé, ale 

bez informací, škola asi něco tají a je třeba 
postupovat obezřetně.

Důležitým kvalitativním ukazatelem je 
způsob zveřejnění jazykových kurzů. Zve-
řejnění přesného termínu, rozsahu, ná-
plně kurzu a lektora (jeho praxe…) jsou 
věrohodným důkazem dobře zaběhlých 
organizačních mechanismů a neměli bys-
te se dočkat nemilých překvapení. Obecný 
popis kurzů bez konkrétních informací 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 profesio-
nálové vždy nabízejí i standardní osvědče-
né kurzy a to i pro firemní klientelu. Jejich

Jazykovky  
na internetu

www.langs.info
První jazykový portál - startovní bod pro 
hledání jazykového vzdělávání. Portál za-
střešuje síť specializovaných jazykových 
portálů. 

www.Jazykovky.cz
Portál je internetový adresář jazykových 
kurzů a škol v celé ČR. Jazykové školy 
zde detailně prezentují své jazykové kurzy, 
které lze vyhledávat podle řady kritérií. Je 
možné hromadně oslovit více jazykových 
škol s žádostí o zaslání informací o kur-
zech a kalkulací ceny.  Vyhledávání jazy-
kových škol je možné podle jazyka, místa 
a poskytovaných služeb.

www.JazykoveZkousky.cz
Portál poskytuje základní informace o ja-
zykových zkouškách, o garantech jazyko-
vé zkoušky a odkazy na detailní informace 
o zkoušce. U každé zkoušky je seznam škol 
a jazykových kurzů, které na ni připravují.

www.Jazyky.com
Magazín jazyky.studium.práce – inter-
netový časopis věnovaný převážně studiu 
jazyků u nás i v zahraničí. Portál obsahu-
je aktuality i články s trvalou informační 
hodnotou, které poskytují orientaci v pro-
blematice jazykového vzdělávání.

4 . www.jazyky.com . trendy . Václav Kovařík . ředitel gdi, s.r.o.

přizpůsobení by mělo být samozřejmostí. 
Pokud škola kurzy nezveřejňuje ani na svých 
stránkách, ani na www.Jazykovky.cz, ptejte 
se proč.  

Škola s nejlevnějšími kurzy nemusí 
být také 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.

Připravte si otázky na osobní schůzku 
v jazykové škole; pocit z ní nepodceňujte.

Proč hledat jazykové kurzy a školy 
na internetu? 

• získáte rychle přehled v problematice 
 výuky jazyků a dalších služeb

• informujete se o větším počtu škol  
než jinou cestou

• vyplynou otázky, na které 
se máte ve škole ptát

• zorientujete se v nabídce a v cenách 
jazykových kurzů

Desatero  výběru jazykové školy 

1) Zeptat se rodičů, kamarádů, známých 
a učitelů ve škole... na osobní zkušenosti.

2) Rozmyslet si, co od kurzu očekávám, jaká 
je moje motivace

3) Zorientovat se v nabídce jazykového 
vzdělávání pomocí časopisů (www.jazyky.
com), www stránek škol…

4) Najít si na www.Jazykovky.cz konkrétní 
kurzy a podle nich i školy

5) Porovnat vybrané kurzy z Jazykovky.cz 
s kurzy škol, které mi byly doporučeny. 

6) Prostudovat školní www stránky a zapsat 
si podstatné věci

7) Zúžit výběr na tři nejlepší adepty 
a domluvit si osobní schůzku; nechat si 
doporučit nejlepší formu studia vzhledem 
k mým znalostem

8) Zjistit si pedagogickou i odbornou 
schopnost lektora, který by mě měl učit.

9) Navštívit náslechovou hodinu mého lek-
tora, která je obsahově podobná mému 
kurzu

10) Vybrat si jednu ze škol, která nejlépe 
vyhověla mým požadavkům a ze které 
jsem měl nejlepší pocit

Co najdu v síti jazykových portálů 
www.langs.info? 

• Adresář jazykových škol v ČR  
s vyhledáváním dle mnoha parametrů.

• Adresář kurzů pro veřejnost (do-
cházkové skupinové,odborného 
jazyka, zacílené na konkrétní skupi-
nu, pomaturitní studium jazyků)

• Firemní a individuální kurzy
• Možnost hromadného oslovení 

 jazykových škol s poptávkou  
po jazykovém kurzu

• Informace o jazykových zkouškách 
a kurzech, které na ně připravují

• Časopis o jazykovém vzdělávání 
 v elektronické podobě



BUSINESS LANGUAGE  
TESTING SERVICES

Co jsou testy BULATS?
Testy BULATS jsou vytvářeny pro 
organizace a firmy, které potřebují
rychlý, spolehlivý a efektivní způsob 
testování jazykových znalostí svých 
zaměstnanců, praktikantů a uchaze-
čů o zaměstnání. 
Lze je použít kdykoliv dle potřeb or-
ganizací a firem bez zvláštních poža-
davků na školené pracovníky nebo 
speciální vybavení. Výhodou je snad-
ná organizace a rychlá zpětná vazba 

– v případě Počítačového testu jsou 
výsledky k dispozici okamžitě. 
V současnosti mají testy BULATS čtyři 
formy: Počítačový test, Standardní 
test, Test mluveného jazyka a Test 
psaného jazyka, jež se mohou použí-
vat samostatně nebo se mohou navzá-
jem kombinovat. 
K dispozici jsou testy pro čtyři světo-
vé jazyky – angličtinu, francouzštinu, 
němčinu a španělštinu. Anglický test 
byl vytvořen organizací Cambridge 
ESOL Examinations, francouzský or-
ganizací Aliance Francais, německý 
Goethe Institutem a španělský zajis-
tila Universidad de Salamanca. Testy 
BULATS celosvětově koordinuje orga-
nizace Cambridge ESOL, která tvoří 
a pořádá jazykové zkoušky již od roku 
1913 a ročně projde jejími testy přes 
milion lidí ve 130 státech světa.

Pro koho jsou testy 
BULATS určeny?
Testy jsou navrženy pro společnosti 
a firmy tak, aby vyhovovaly široké-
mu spektru odborností a povolání 

– technikům, manažerům, pracovníkům 
v bankovnictví, ve vzdělávání, v admi-
nistrativě, ve výzkumu a vývoji či mar-
ketingovým pracovníkům. Nevyžadují 
zkušenost z obchodního sektoru a pro-
to jsou vhodné i pro studenty. Testování 
je vhodné zejména v těchto případech:

•  Hodnocení jazykov ých znalostí 
současných i potenciálních zaměst-
nanců

•  Rozřazení zaměstnanců do jazyko-
vých kurzů dle úrovní

•  Zjišťování efektivity dosavadní po-
skytované jazykové výuky

•  Určení vhodné úrovně jazykových 
certifikátů u kandidátů zkoušek

Standardní test
BULATS Standard Test je psaným 
testem, který zjišťuje schopnost po-
rozumění mluvenému a psanému ja-
zyku, rozsah slovní zásoby a znalost 
gramatiky. Úlohy jsou zaměřeny na 
dovednosti a aktivity potřebné v za-
městnání, např.:

• Záznam telefonické zprávy
• Porozumění delším textům
• Opravování chyb v textu

Počítačový test
BULATS Computer Test poskytuje 
vysoce propracovanou metodu tes-
tování jazykových znalostí. Všichni 
kandidáti začínají test na stejné úrov-
ni bez ohledu na jejich znalosti. Test 
vyhodnocuje jednotlivé odpovědi 
a na jejich základě klade další otázky. 
Tak se stává postupně pokročilejším 
nebo snazším, dokud není určena od-
povídající úroveň znalosti. 

•  Není třeba dohlížet nad průběhem 
testu. Součástí je nápověda v mnoha 

Více informací:

www.bulats.org 
www.britishcouncil.cz

www.cambridgeesol.org

jazycích, která provede kandidáty 
celým testem.

•  Program v průběhu testu čerpá z roz-
sáhlé databanky otázek, čímž je za-
mezeno podvádění.

•  Výsledky jsou generovány okamžitě 
po jeho ukončení. 

Test mluveného jazyka
Test zkouší znalost mluveného jazyka 
pro potřeby zaměstnavatele a trvá při-
bližně 12 minut. Je zaměřen zejména 
na přesnost (správné užití slovní záso-
by a gramatiky), plynulost, správnou 
výslovnost, schopnost zapojení se do 
konverzace a organizaci vlastního 
mluveného projevu.

Test psaného jazyka
BULATS Writing Test trvá 45 minut 
a skládá se ze dvou částí: napsání krát-
ké zprávy nebo dopisu na základě zada-
ných informací, napsání delší zprávy 
nebo dopisu dle zadaných instrukcí.

BEC – BUSINESS  
ENGLISH CERTIFICATES

Co jsou zkoušky BEC? 
Zkoušky BEC vytváří organizace 
Cambridge ESOL Examinations. Kaž-
doročně skládá tyto zkoušky přes 
60 000 lidí ve více než 50 zemích svě-
ta. Stovky zaměstnavatelů používají 
tyto testy nejen jako součást dalšího 
vzdělávání zaměstnanců, ale také je 
považují za dostatečnou kvalifikaci
při výběrových řízeních.

Pro koho jsou BEC určeny?
Zkoušky BEC jsou určeny všem, kdo 
se na pracovišti setkávají s angličti-

nou a potřebují ji aktivně uplatňovat. 
Mezinárodně uznávané certifikáty
prokazují odpovídající znalost jazyka 
a zvyšují šance na získání dobrého za-
městnání v ČR i v zahraničí. 
Testy jsou dostupné na třech jazyko-
vých úrovních. Zájemci si tak mohou 
zvolit úroveň dle svých jazykových 
možností a profesních potřeb. 

BEC Preliminary – pro mírně po-
kročilé studenty.
BEC Vantage – pro středně pokročilé 
studenty, kteří pracují v organizacích 
s angličtinou jako jednacím jazykem 
nebo se připravují na práci v nich.
BEC Higher – zaměřeno na studenty, 
jejichž znalosti v oblasti podnikání 
a managementu jsou na pokročilé 
úrovni; od studentů je očekávána 
schopnost používání složitých vět-
ných konstrukcí a rozsáhlá znalost 
příslušné slovní zásoby. 
Zkoušky BEC hodnotí všechny čtyři 
jazykové dovednosti – poslech, mlu-
vený projev, čtení a psaní v obchod-
ním kontextu. Jednotlivé úkoly jsou 
založeny na reálných situacích a pro-
kazují schopnost kandidáta používat 
jazyk v oblasti obchodu a podnikání, 
včetně znalosti gramatiky a specific-
ké slovní zásoby.

Jak jsou testy hodnoceny?
U testů BEC platí stejný systém hodno-
cení jako u zkoušek Cambridge ESOL 
(KET, PET, FCE, CAE, CPE). Kandidát 
musí prokázat svou znalost jazyka 
vybrané úrovně ve všech částech tes-
tování a musí být úspěšný minimálně 
ze 70 % (BEC Preliminary) a ze 60 % 
(BEC Vantage a Higher). 

w w w . J a z y k o v e Z k o u s k y . c z
rozcestník jazykových zkoušek a certifikátů

INTERNATIONAL ENGLISH  
LANGUAGE TESTING SYSTEM 
IELTS je mezinárodní testovací systém, 
který je uznáván většinou univerzit ve 
Spojeném království, Austrálii, na No-
vém Zélandu, v Kanadě a Spojených 
státech jako vstupní jazykový poža-
davek. Zkouška je pořádána Britskou 
radou ve spolupráci s University of 
Cambridge ESOL Examinations a IDP 
Education Australia.
Zkouška IELTS hodnotí schopnost 
kandidáta používat čtyři klíčové jazy-
kové dovednosti: poslech, čtení, psa-
ný a mluvený projev. Poslech a ústní 
část zkoušky jsou stejné pro všechny 
kandidáty. U čtení a psaní si kandidáti 
mohou vybrat ze dvou verzí – General 
Training (všeobecná) nebo Academic 
(akademická).
Výsledky zkoušky jsou k dispozici do 
dvou týdnů. Kandidáti obdrží bodové 
ohodnocení každé ze čtyř částí zkoušky 
a také souhrnné skóre s krátkým popi-
sem jazykové úrovně. Výsledek zkoušky 
je platný dva roky.
Na zkoušku IELTS se můžete zaregistro-
vat v pražské pobočce British Council. 
Přihlášku, včetně bližších informací 
o zkoušce, najdete na internetové 
stránce www.ielts.org.
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Success 
tomorrow
starts 
today
Qualify with 
the British Council

British Council
Bredovský dvůr
Politických vězňů 13
110 00 Praha 1
T 221 991 111
english.exams@britishcouncil.cz

www.britishcouncil.cz
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Při kvalitním firemním kurzu musíme mít
vždy na paměti, že jazyk se učí komplexně 
a všechny jazykové dovednosti musí být vzá-
jemně propojeny. Pro zkušeného lektora je 
hračkou odhadnout potřeby studentů a vést 
je k požadovaným výsledkům. Kromě výuky 
podle učebnice nebo stanoveného plánu 
obohatí hodinu o řadu zajímavých informací 
z doplňkových učebnic, z internetu, o různá 
zajímavá cvičení, diskuze a jazykové hry. 

Kde je tedy problém?
Bohužel, v kvalitním lektorovi. Ne každý uči-
tel je schopen poskytnout studujícím stejnou 
kvalitu. Tím se ve firmách vytvářejí nepoměry
v možnostech využití firemní jazykové výuky.
Hodně záleží i na čase, ve kterém je student 
nucen výuku přijímat a na frekvenci, kterou 
mu zaměstnavatel umožní. Při výuce vrcho-
lového managementu se přidává ještě pra-
covní vytížení, které brání pravidelnosti výu-
ky a schopnosti soustředit se na probíranou 
látku. Zdálo by se, že uvedené problémy jsou 
nutným zlem každé firemní jazykové výuky.

Existuje nějaké řešení? 
V současné době se objevil nový fenomén. 
Internet a e-learningová výuka. Nemyslí-
me tím e-learning, který kopíruje stávající 
učebnice nebo vytváří texty, lehce oživené 
interaktivními metodami. Upozorňujeme 
na vysoce interaktivní e-learningové kurzy, 
které s vámi při cvičeních diskutují, můžete 
nacvičovat výslovnost a program je schopen 
do omrzení opakovat špatně vyslovené slovo 
a na stupnici vám ukazovat, jak se postupně 
přibližujete k dokonalosti. Zapomněli jste 
něco z článku? Neznáte odpověď na dotaz? 
Program vám vše připomene. Nevzpomínáte 
si na probranou gramatiku? Žádný problém. 
Program vám okamžitě vysvětlí gramatický 
jev nebo předvede souhrnnou tabulku právě 
probrané gramatiky. Nejde vám poslech nebo 
výslovnost? Na každou formu výuky máte na-
víc speciální cvičení. Myslíte si, že vám bude 

chybět živý styk s lektorem? Omyl. Po dobu 
24 hodin můžete diskutovat se zahraničním 
učitelem, a to již na základním stupni znalosti. 
Chcete si povídat s jinými studenty ve světě? 
Také s nimi můžete chatovat nebo mluvit. Za-
jímají vás novinky ze světa? Máte vlastní, stá-
le aktualizovaný časopis pro všechny úrovně 
znalostí. Také o jeho článcích můžete ústně či 
písemně diskutovat. Každý zaměstnavatel si 
teď pomyslí: „To je krásné, ale co cena? A jak 
budu kontrolovat, nakolik moji studenti využí-
vají zaplacené licence?“

Kontrola studia není problém
Zaměstnavatel může prostřednictvím od-
povědného pracovníka sledovat v počítači 
pokroky zaměstnanců. Má přehled o tom, 
jak často a jak dlouho student využívá  
e-learningového programu a zná výsledky tes-
tů. V případě zanedbávání studia může licenci 
přidělit jinému zaměstnanci. Všichni mají 
stejné podmínky ke studiu. Mohou přecházet 
na nová pracoviště – i do zahraničí, a nic jim 
nebrání v další výuce. Mohou lekce stahovat 
z internetu do vlastního počítače a vracet do 
programu zpracované části kurzu. Každý si 
sám určí frekvenci a délku studia. V zaměst-
nání je možné využít volných chvil ke studiu. 
Zlepší se  využití pracovní doby a ušetří se 
finanční prostředky zaměstnavatele. Cena je
podstatně nižší než u klasické výuky s lekto-
rem, která je navíc časově limitována. Dá se 
předpokládat, že s rozvojem internetu bude 
cena nadále klesat a kvalita výuky se bude 
zvyšovat. Za nějaký čas budeme s učitelem po 
internetu nejen mluvit, ale také se uvidíme. 

Transformace klasické výuky
E-learning je závislý na rychlosti připojení na 
internet a na schopnosti pracovat s počíta-
čem. E-learningové kurzy jsou doprovázeny 
semináři, které ukazují zvláště začáteční-
kům produktivní práci s programem. Tím je 
umožněna postupná transformace klasické 
výuky na výuku moderní.

Gorkého 15, BRNO 
Info: Po-Pá 8-17 h 
vyuka@aspena.cz

Eurotel +420 602 730 736
T-Mobile +420 737 288 251

ANGLIČTINA, 
NĚMČINA 

+ 12 jazyků

tel. 541 211 651

www.aspena.cz

O  T Ř Í D U  V Ý Š

> kurzy FIREMNÍ na míru

> INDIVIDUÁLNÍ kurzy

> nadstandardní SKUPINOVÉ

> RANNÍ KONVERZACE 
s rodilými mluvčími 7-8

> LETNÍ intenzivní kurzy

> VÝUKA Po-Ne 7-22

> ZDARMA ukázkové hodiny 

> KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁS
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Finanční efektivnost
E-learning sice přináší počáteční náklady  
na výrobu kurzů, implementaci řídícího 
systému či investic do výpočetní techniky. 
Poté jsou však již náklady na provoz oproti 
klasické výuce minimální. Lektoři jsou vyu-
žíváni efektivně pro tvorbu obsahu a řízení 
výuky a ne pro neustálé opakování výkladu 
v učebnách, pronájem školicích prostor 
většinou odpadá, vyrobená školení se 
velmi jednoduše aktualizují, rozšiřují a in-
tegrují se do nich nové poznatky získané 
při výuce.
Zavedením e-learningu i se započtením 
počátečních nákladů se významně sníží již 
v prvním či druhém roce celkové náklady na 
vzdělávání.

Přístupnost a rychlost
E-learning umožňuje studentům uskuteč-
nit kurz či školení ve chvíli kdy sami chtějí. 
Každý absolvent kurzu či školení se může 
k jakémukoliv školení či jeho části vrátit. 
Při změně pravidel, předpisů apod. se tato 
změna dostává ke všem zaměstnancům či 
studentům ihned po zapracování do školí-
cího programu. 

Přizpůsobivost
Student prochází výukovým kurzem svým 
tempem, vrací se k tématům, vybírá si 

z více variant výkladu. Sám si určuje čas 
a místo studia, a to zvyšuje předpoklad 
jeho pozornosti. Prostřednictvím řady 
otázek, simulací a testů je vtahován ak-
tivně do výuky, což významně zvyšuje její 
zapamatování. 
E-learning pomocí testovacích objektů a ří-
dících systémů efektivně hodnotí každý kurz. 
Umožňuje objektivně nastavit požadované 
cíle (např. student musí po absolvování 
kurzu správně zodpovědět 95 ze 100 dota-
zů o probrané látce). Poskytuje informace 
o jednotlivých studentech, kolik kde do-
sáhli bodů, jak dlouho trávili čas v kterých 
částech kurzu, jak odpovídali na dotazy, 
atd. Rovněž statisticky hodnotí úspěšnost 
jednotlivých kurzů a tím identifikuje kurzy,
které je třeba přepracovat.
Přináší nové formy komunikace a spoluprá-
ce mezi studenty i mezi studenty a lektory.

Výhody pro organizaci
• rychle obnovovat znalosti zaměst-

nanců a kontrolovat jejich úroveň, 
• studium na svém pracovišti,
• je omezeno cestování, sníží 

se náklady na vzdělávání, 
• známá a trvale zajištěna kva-

lita získaných znalostí, 
• kurzy k dispozici dle potřeby, (např. 

ihned pro nové zaměstnance),

• v rámci e-learningu můžete vytvářet 
prostředí pro zvyšování firemních
znalostí a dovedností, firemní kultury.

Výhody pro studenta
• studuje v době, která mu nejlépe vyhovuje,
• studuje vlastním tempem, 
• může se opakovaně vracet k informacím.

Využití e-learningu
Při školení firemních zaměstnanců. Za-
vedením e-learningu do školícího systému 
zaměstnanců se daří vyškolit větší skupinu  
a školit ji intenzivněji. 
Na VŠ a SŠ. Téměř na všech VŠ a některých 
SŠ je e-learning v současné době využíván. 
Studenti se připojí většinou pod jménem 
a heslem na školní server a tam mohou ře-
šit otázky zkoušek a konzultací s profesory, 
najít si různé přednášky, testy apod.(více na 
http://vsportal.osu.cz)
V jazykových školách. O výuce jazyků me-
todou e-learningu se dozvíte na stránkách, 
kde jsou umístěny interaktivní jazykové 
kurzy (www.anglictina.com, www.educatio-
nonline.cz, nebo na www.aj.cz/testquiz.htm, 
kde jsou online testy) a na stránkách zatím 
jediné jazykové školy specializované na  
e-learningovou výuku angličtiny u nás - www.
englishonline.cz.

Zdroj: internet

E learning

E-learning je vzdělávací proces, který po-
užívá multimédia a internet pro zlepšení 
kvality vzdělávání. Multimédia umožňují 
používání obrazových, zvukových a tex-
tových informací k obohacení obsahu 
výuky. Internet poskytuje lepší přístup ke 
studijním materiálům, k výměně informací 
a spolupráci mezi studujícími. 
K jeho používáni je zapotřebí PC s odpoví-
dajícím softwarovým vybavením, připojení 
na internet (ve většině případů) a někdy 
také náhlavní souprava.
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firemní kurzy
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inzerce

Pro HR manažera nebo pra-
covníka v oboru vzdělávání 
a tréninku zaměstnanců se 
na trhu s firemní jazykovou
výukou nabízí velký výběr 
možností. Mít z čeho vybírat je 
pozitivní, ale jak z  množství 
dodavatelů jazykových služeb 
vybrat toho pravého?

Pro většinu firem není zkušenost s ja-
zykovým vzděláváním nová. A proto 
se mohou při výběru nového doda-
vatele odpíchnout od svých minulých 
zkušeností. Mohou k rozhodnutí dojít 
skrze doporučení třetí osoby, nebo se 
spokojit s obecným věhlasem některé 
z institucí a jí svěřit školení zaměst-
nanců. Avšak každá firma má jiné
nároky na své zaměstnance a tudíž 
i jiné nároky na kvalitu a zaměření 
jejich projevu v cizím jazyce, a proto  
je vždy vhodné porovnat nabídky, 
metody, možnosti a ceny několika ja-
zykových institucí.

Výběr
Kritéria pro výběr tvoří hodnoty, 
které jsou dopředu známé a sice: 
množství kurzů (objem proškolených 
zaměstnanců), úrovně pokročilosti 
kurzů, definované cíle – složení jazy-
kových zkoušek, znalost odborné ter-
minologie apod., místo konání, doba 
trvání kurzů a jejich intenzita daná 
pracovním vytížením zaměstnanců 
a jejich vzdělávacím programem. 
K tomu přibývá představa firmy o cel-
kovém obnosu, který je ochotna do 
jazykového vzdělání zaměstnanců na 
dané období vložit.
Zbývá jen oslovit jednotlivé školy 
a podle jejich nabídek, způsobu jed-
nání a míry flexibility vybrat tu vhod-
nou.

Při prohlídce internetových prezenta-
cí škol se pravděpodobně podaří pou-
ze odfiltrovat ty školy, které firemní
či individuální kurzy neprovozují. 
Prezentace těchto služeb u škol, kte-
ré je poskytují, bude velmi podobná. 
Vlastní www prezentace má samo-
zřejmě určitou výpovědní hodnotu 
o škole a jejím managementu, ale 
nelze jí přisuzovat zásadní význam 
vzhledem ke kvalitě její výuky. Dobrá 
webová prezentace svědčí o tom, že  
škola, která ji využívá, je větší institu-
ce, má dobré finanční zázemí a stará
se dobře o prodej svých služeb. Ale 
nezaručuje, že má kvalitní firemní
a individuální kurzy. Školy s kvalit-
ními www stránkami, které nabízejí 
firemní a individuální kurzy – to je
stále velké množství škol, ze kterých 
je třeba zvolit jen jednu. 

Výběrové řízení na portálu www.Ja-
zykovky.cz umožňuje nejen snadno 
a přehledně shlédnout prezentace ja-
zykových škol poskytujících firemní
a individuální výuku, ale i vybrané 
školy oslovit svou poptávkou. Portál 
www.Jazykovky.cz vyhledá jazyko-
vé školy poskytující firemní kurzy
v určené lokalitě a umožní klientovi 
vytvořit strukturovanou poptávku. 
Poptávkový formulář je pak jedním 
kliknutím zaslán více vybraným 
školám současně. Jazykové školy po 
obdržení poptávky kontaktují klienta 
s konkrétní nabídkou nebo se žádostí 
o případné upřesňující informace.

www.Jazykovky.cz 
moderní způsob  výběrového řízení

Elektronické výběrové řízení
na firemní a individuální kurzy

řešení pro firemní manažery HR
individuální zájemce o studium jazyků

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

RADY 
1. Před výběrem jazykových škol do vý-
běrového řízení by si měl klient prostudo-
vat informace o nabízených školách, aby 
neposílal zbytečně poptávku škole, která 
v jeho očích nemá šanci na úspěch.

2. Ve výběrovém řízení by mělo být oslo-
veno 6 až 10 škol. Každá škola dostává 
informaci o tom, kolika dalším školám 
byla poptávka zaslána a na základě toho 
se rozhoduje, zda na ni bude reagovat 
nebo ne. 
3. Doporučujeme, abyste si do výběrového 
řízení zvolili nejméně 4 školy. Některá jazy-
ková škola nemusí odpovědět.

POSTUP 
Z menu jazykové kurzy/firemní kurzy zvol-
te položku výběrové řízení.

Vyberte okres, kde sídlí vaše firma a za-
dejte jazyk, který požadujete.

Po stisknutí tlačítka „Pokračovat“   vyber-
te jazykové školy, kterým má být poptávka 
zaslána, a přečtěte si další informace 
o školách.

Poté vyplňte strukturovanou poptávku 
– formulář vám pomůže specifikovat poža-
davky potřebné ke kalkulaci ceny.

Po zadání vašich kontaktních údajů lze 
objednávku jedním kliknutím odeslat 
vybraným školám. Kopie přijde i na vaši 
e-mailovou adresu.
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Jazykové školy
Díky tradici dvojjazyčnosti vyvinuly kanad-
ské školy jedny z nejvyhledávanějších jazy-
kových programů francouzštiny i angličtiny 
na světě. Mezinárodní studenti si tak mohou 
vybírat z nepřeberného množství všeobec-
ných a obchodně zaměřených jazykových 
kurzů nebo mohou získat certifikát učitelů
těchto jazyků. Jazykové kurzy nabízejí kromě 
soukromých jazykových škol také všechny 
univerzity a colleges (druh pomaturitních 
vzdělávacích institucí v Kanadě hojně rozší-
řený a vyhledávaný). Všechny tyto instituce 
studenty přijímají v průběhu celého roku 
a na různou délku studia. Pokud se rozhod-
nete studovat jazyky v Kanadě, předem si 
vyberte provincii a město, kde chcete stu-
dovat. Pro francouzštinu je nejvhodnější stu-
dium v jediné frankofonní provincii Quebek, 
kde 80 % obyvatelstva hovoří francouzsky. 
Na následujících stánkách naleznete veške-
ré další potřebné informace.
http://www.c-l-c.ca – Kanadská jazyková 
rada – sdružuje veřejné a soukromé jazykové 
instituce (vč. vysokých škol a college) a ga-
rantuje, že její členové dodržují předepsané 
standardy a kvalitu výuky. Její stránky posky-
tují přehled škol a kontaktů po celé Kanadě.
http://www.capls.com/ - Kanadská asoci-
ace soukromých jazykových škol - sdružuje 
více než 72 jazykových škol.

Studium na univerzitě
Výběr univerzity a studijního oboru
Abyste se mohli lépe rozhodnout, který 
konkrétní studijní program na kanadských 
institucích zvolit, podívejte se v první řadě 
na internet. Vynikajícím zdrojem informací 
o kanadských univerzitách včetně propoje-
ní na webové stránky všech kanadských uni-
verzit je Asociace colleges a univerzit Ka-
nady (www.aucc.ca). Na těchto stránkách 
naleznete vyhledávače škol podle provincií, 
jednotlivých oborů i stupně studia (bakalář-
ský, magisterský, doktorandský).

Přijetí na univerzitu
Každá univerzita určuje své vlastní přijímací 
požadavky a stanovuje kvalifikaci svých
uchazečů individuálně, tj. sama uznává 
zahraniční diplomy. Pokud potřebujete 
všeobecné informace o uznávání diplomů, 
kontaktujte prosím Kanadské informační 
centrum pro zahraniční doklady (www.
cicic.ca), jeho úloha je však pouze poraden-
ská a kanadské univerzity nemají povinnost 
se jeho názorem řídit.
Jakmile se rozhodnete pro školu a studijní 
obor, měli byste kontaktovat zahraniční 
oddělení univerzity, o kterou se zajímáte, in-
formovat se o podmínkách přijetí a požádat 
o zaslání přihlášky. Pokud podáváte přihláš-
ku na univerzitu v Ontariu, měli byste zaslat 
své registrační formuláře do Centra pro ucha-
zeče o přijetí na univerzitu v Ontariu (www.
ouac.on.ca) a v případě Britské Kolumbie 
na Službu pro uchazeče o pomaturitní studi-
um v Britské Kolumbii (www.bccie.bc.ca). 
Pro přijetí na quebecké univezity musíte 
obdržet tzv. Quebecký certifikát o přijetí 
(Certificat d’acceptation du Québec) v ceně
100 CAD. Ten se vyřizuje, až splníte poža-
davky kanadské federální vlády pro odjezd 
do Kanady. Žádost o certifikát se podává
prostřednictvím Quebeckého imigračního 
úřadu ve Vídni, který je kompetentní pro 
dotazy studentů ze střední a východní Evro-
py (tel.: +43-1-53138-3005). 
Jako součást přijímacího řízení může univer-
zita vyžadovat ověřené kopie vysvědčení ze 
střední školy a úřední výpisy o dosavadním 
pomaturitním studiu. K oficiálnímu ověření
diplomů, neboli legalizaci dokladů, je zapo-
třebí získat potvrzení Ministerstva školství 
mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva za-
hraničních věcí ČR a konečně Velvyslanectví 
Kanady v ČR.

Vízové požadavky
Jakmile budete přijati na některý studijní 
program v Kanadě, měli byste požádat 

Ročně Kanada přijímá více než 
150 000 zahraničních studentů, 
od roku 1994 jejich počet vzrostl 
o více než 100 %. Proč Kanada 
láká tolik zahraničních studentů? 
Podívejme se na výhody,  
které nabízí:

životní úroveň, bezpečnost a stabilita 
– podle hodnocení OSN patří Kanada od 
roku 1994 ke čtyřem zemím světa s nej-
vyšší kvalitou života (http://hdr.undp.
org).

vysoká úroveň zdravotní péče – v porov-
nání s USA je zdravotní pojištění v Kanadě 
velice levné.

kvalitní vzdělávací systém – podle studie 
PISA za rok 2003 vydávané organizací 
OECD se Kanada umístila v konkurenci 41 
zemí světa na předních místech v různých 
kategoriích, kterými je hodnocena úroveň 
vzdělání (www.pisa.gc.ca).

nízké náklady na studium a živobytí 
– studijní poplatky v Kanadě patří k nej-
nižším v porovnání s jinými anglicky mluví-
cími zeměmi jako Spojené státy americké, 
Austrálie či Velká Británie.

možnost pracovat – zahraniční studenti 
se studentským oprávněním, kteří jsou 
zapsáni minimálně na jeden rok do stu-
dia na veřejných školách pomaturitního 
stupně, mají možnost požádat o pracovní 
povolení a získat tak praktické zkušenosti 
na kanadském trhu práce. Toto povolení 
se nově vztahuje i na zaměstnání mimo 
areál školy. Po dokončení studia a ob-
držení diplomu mohou navíc zahraniční 
studenti v Kanadě zůstat pracovat až dva 
roky (z tohoto oprávnění jsou prozatím 
vyloučena některá města).

dvojjazyčná země – Kanada má dva ofi-
ciální jazyky – angličtinu a francouzštinu 
– studenti tak mohou studovat v jednom 
nebo obou jazycích.

multikulturní země – už od doby svého 
vzniku je Kanada zemí, která otevřeně 
přijímala přistěhovalce ze všech koutů 
světa, složení obyvatelstva je proto různo-
rodé a díky oficiální multikulturní politice
se podařilo skloubit kultury a zvyky všech 
národností žijících v této velké zemi v  
pestrobarevnou „mozaiku“. Chcete-li za-
žít a okusit něco ze zvyků národů celého 
světa, lepší zemi na světě nenajdete.

o studentské oprávnění na vízové sekci Ka-
nadského velvyslanectví v Praze. Potřebné 
informace o náležitostech žádosti, včetně 
formuláře, naleznete na internetových strán-
kách velvyslanectví (www.canada.cz). Pokud 
budete v Kanadě studovat méně než 6 měsí-
ců, pak studentské oprávnění nepotřebujete 
a bude Vám stačit pouze návštěvnické vízum. 
Pro veškeré další informace doporučujeme 
stránky Kanadského ministerstva pro občan-
ství a imigraci (www.cic.gc.ca).
Kanadské velvyslanectví v Praze:
Vízové oddělení, Muchova 6, Praha 6
fax: 272 101 890, e-mail: visa@canada.cz 

Jazykové požadavky
Žadatelé o studium na vyšších a vysokých 
školách jsou povinni znát alespoň jeden ze 
dvou kanadských oficiálních jazyků. Jazy-
kové požadavky určuje každá škola sama. 
U angličtiny je nejčastěji požadován doklad 
o dostatečné znalosti anglického jazyka ve 
formě uspokojivého výsledku nejméně 550 

- 600 bodů v testu TOEFL (www.ets.org/toefl). 
Frankofonní univerzity hodnotí jazykovou 
úroveň uchazečů individuálně.

Školné, ubytování a životní náklady 
Výše školného se liší v závislosti na škole 
i na provincii, ve které chcete studovat, 

a pohybuje se mezi 5 000 až 15000 CAD. 
K těmto poplatkům je potřeba přičíst nákla-
dy na živobytí (ubytování, stravování, knihy, 
kapesné atd.). Průměrné náklady na uby-
tování na koleji činí 3 000–7 500 CAD na 
školní rok. Přijetí na univerzitu neznamená 
automatický nárok na ubytování na koleji, 
i když ve většině případů mají univerzity 
dostatečné ubytovací kapacity. Průměrné 
náklady na společné ubytování mimo kolej 
jsou v rozmezí 250–700 CAD měsíčně. Cel-
kové náklady (vč. školného a nákladů na 
ubytování) lze vyčíslit na 15 000 až 25 000 
CAD ročně.

Zdravotní pojištění
Provincie Alberta, Britská Kolumbie a Sas-
katchewan pojišťují zahraniční studenty 
v rámci plánů zdravotní péče svých provin-
cií. Všechny ostatní provincie vyžadují, aby 
zahraniční studenti měli vlastní soukromé 
zdravotní pojištění platné po celou dobu 
jejich pobytu v Kanadě. 

Stipendia
Na federální úrovni je pro české studenty 
nebo absolventy dostupná jen velmi malá 
finanční pomoc. Každá univerzita však na-
bízí individuální nebo provinciální stipendia. 
Nejvhodnější je proto obrátit se pro infor-
maci na kancelář pro finanční pomoc na

univerzitě, kterou si přejete navštěvovat. In-
formaci o dalších podporách naleznete na:
http://www.scholarships-bourses-ca.org 
http://www.scholarshipscanada.com
http://studentawards.com
http://www.canlearn.ca/financing/ 
http://osap.gov.on.ca/eng/not_secure/ogs.
htm - Ontario Graduate Scholarship Pro-
gram (OGS) - stipendia provincie Ontario 
pro magisterské a vyšší stupně 
http://www.nserc.ca - stipendia kanadské 
Rady pro výzkum a inženýrství v oblasti pří-
rodních věd
http://www.sshrc.ca - stipendia kanadské 
Rady pro výzkum v sociálních a humanit-
ních vědách

Užitečné odkazy
http://www.studycanada.ca – všeobecné 
informace o studiu v Kanadě
http://www.youthonthemove.gc.ca – výměn-
né programy, stipendia a vládní programy
http://www.destineducation.ca – kancelář 
pro mezinárodní studenty
http://www.cmec.ca – provinciální minis-
terstva školství

Kontakt
Magdalena Fiřtová, Kanadské velvyslanectví,  
Akademické vztahy, tel.: 272 101 825,  
magdalena.firtova@international.gc.ca

Školné a životní náklady pro zahraniční studenty na jeden školní rok (2002)  
v kanadských dolarech (pozn: 1 USD = 1,4 CAD)

Země Průměrná výše školného  
(bakalářský stupeň)

Průměrná výše  
životních nákladů Celkové náklady

Kanada 8 264 10 577 18 841 
Velká Británie 18 257 13 788 30 045 
USA (veřejné školy) 16 372 13 753 30 125 
USA (soukromé 
školy) 28 687 14 764 43 451 

Austrálie 11 929 9 488 21 417 
Francie  
(veřejné školy) minimální 14 874 15 472 

Zdroj: Association for Universitites and Colleges of Canada

PROČ STUDOVAT V 
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KRÁTCE O STUDIU V AUSTRÁLII
Do Austrálie přichází ročně okolo 180 tisíc 
zahraničních studentů a to z více jak 80ti 
zemí světa. Čechy a Slováky láká kromě ji-
ného i  odlišný systém výuky, který obecně 
klade menší důraz na teorii a pouhé memo-
rování informací. Prioritou je zde bezesporu 
praktická aplikace nabytých vědomostí.

STUDIUM ANGLIČTINY
Jazykové školy nabízejí kurzy obecné an-
gličtiny, obchodní angličtiny, přípravu na 
všechny Cambridge zkoušky, přípravu na 
IELTS, TOEFL, akademickou angličtinu 
atd... Studium jazyka lze zahájit libovol-
né pondělí, jen některé speciální kurzy, 
např. FCE (First Certificate - Cambridge)
začíná v konkrétní termíny. (21/03/2005, 
19/09/2005, 03/01/2006). Příjemným 
faktem je i to, že každý český i slovenský 
student může počítat se slevou až 25% 
z běžného školného účtovaného ostatním 
studentům z jiných států. Ceny pro Čechy 
a Slováky se tedy pohybují okolo $190 až 
$230 AUD týdně. Standardně výuka na ja-
zykových školách probíhá 25 hodin týdně.

AUSTRALSKÁ VÍZA
Každý český student musí před plánova-
ným studiem v Austrálii zažádat o student-
ská víza. Se studentským vízem získáte 
možnost pracovního povolení s omezením 
20 pracovních hodin týdně. Toto omezení 
neplatí v době oficiálních školních prázd-
nin. Poplatek za studentské vízum je nyní 
410 AUD, ve Vídni se tento poplatek ovšem 
platí v Euro a odpovídá částce 255 Euro. 
Podmínky pro získání studentského víza se 
mění v závislosti na typu školy nebo kom-
binaci škol, na kterých se student chystá 
studovat. Studentská víza se vydávají na 
délku vašeho kurzu + 1 měsíc. Víza si mů-
žete zařídit sami a nebo za pomoci agentury. 
Dejte pozor právě na výběr vhodné agentu-
ry. Správně postavená žádost o studentská 

víza ovlivní vaší situaci v Austrálii, jako na-
příklad schopnost si víza prodloužit nebo 
možnost výběru či změny školy. S vízem se 
spolehněte na registrovaného emigračního 
poradce, který Vám zaručí přesné a spoleh-
livé informace. 

ZKUŠENOSTI  
ČESKÝCH STUDENTŮ

Petr Dospiva,  
Sydney, Central College, kurz: Advance 
Diploma in Business Management
Co se týká práce, tak se mi nechtělo vzhle-
dem k mé profesní praxi začít od nuly, což je 
bohužel jediné východisko u lidí, kteří se moc 
nedomluví anglicky a nemají praxi v něčem 
specifickém. Proto bych každému doporučil,
aby cestu plánoval již dopředu a hlavně se 
učil anglicky již s předstihem. Samozřejmě, 
že tady na jazykových školách se naučíte 
relativně rychle, ale hlavně na začátku je 
potřeba oběhat pár úřadů a i při hledání prá-
ce Vám znalost angličtiny rozhodně pomůže. 
Hlavně nedejte na rady lidí, kteří jsou tady 
již nějaký ten pátek a snaží se vás přesvědčit, 
že každý musí začít u mytí nádobí apod. Je 
potřeba sepsat zajímavě vypadající CV a ro-
zesílat na všechny inzeráty u pozic, na které 
máte. Když si nepřivezete dostatečné finanč-
ní zásoby, asi budete muset začít u nějaké 
hůř placené práce, abyste měli na nájem, 
jídlo, dopravu. To samozřejmě neznamená, 
že u takové práce musíte skončit! Berte to 
jen jako prozatímní řešení a pořád se snažte 
získat práci, která vás bude bavit a při které 
si vyděláte nějaké rozumné peníze.
Mně se podařilo po rozeslání mého CV získat 
práce jako Marketing Specialist v obchodní 
firmě a nakonec jsem se dostal na pozici
zástupce ředitele, takže v případě jeho ne-
přítomnosti mám celou firmu na starosti.
Jelikož, jak všichni víme, je Sydney u moře, 
rozhodl jsem se přestěhovat blíže k pláži, 
do čtvrti Manly – vyhlášeného letoviska.

Na pláž to mám necelých 200 metrů a ne-
znám lepší pocit, když po práci /nebo ráno 
po nějaké party/ jen obléknu plavky, vezmu 
ručník a jdu surfovat nebo jen tak skákat 
do vln. Někdo by možná řekl, že platím za 
ubytování mnohonásobně více než je ob-
vyklé, ale já jsem sem přijel prožít několik 
let života, takže si chci užít volného času 
a žít trochu na úrovni. Samozřejmě, že na 
Manly je i několik klubů, hotelů – daly by 
se přirovnat k hospodám. Život v mé čtvrti 
tedy rozhodně stojí za nějaký ten dolar na-
víc. další výhoda – 80% obyvatel Manly jsou 
mezinárodní studenti nebo mladí lidé, kteří 
cestují po světě. 
Mými spolubydlícími jsou Kanaďanka, Ja-
ponec, Němka, Skotka, Novozélanďan 
a Čech... Každému bych doporučil bydlet 
s lidmi jiných národností, protože vás to 
donutím mluvit anglicky. Setkal jsem se 
tu s několika Čechy; mluví díky tomu, že 
bydlí a pracují s Čechy špatně anglicky, 
přestože jsou tu už druhý rok. Každý sem 
přece jede poznat něco nového, takže se 
nebojte a bydlete s cizinci! Z vlastní zkuše-
nosti mohu říci, že i když to bylo ze začátku 
složitější než bydlet s krajany, ve finále se
to vyplatilo. 
Studium je tu nesrovnatelně lehčí než 
v ČR. Většinou stačí dávat pozor a před 
testy si pročíst poznámky, které většinou 

dostanete od učitele vytištěné. Hlavně pro 
nově příchozí je škola výhodné místo na 
seznámení se s novými lidmi a získání infor-
mací, které potřebujete. Některé předměty 
jsou samozřejmě celkem nudné, ale např. 
v mém oboru – business se učíme o mezi-
národním obchodu, obchodních zvycích růz-
ných národností a jsem si jistý, že spoustu 
věcí budu moci v budoucnu použít. Na naší 
škole je hodně Čechů a Slováků. Při jedné 
hodině jsme napočítali ve třídě 13 různých 
národností ze 22 studentů.
Někteří učitelé učí mimo naší školu ješ-
tě na univerzitách, takže rozhodně vědí, 
o čem hovoří a mají velký přehled ve svých 
oborech. Výhoda je, že škola je víceméně 
v centru Sydney, 5 minut ze stanice Cent-
ral, kde se kříží všechny metra a autobusy. 
K dispozici máme počítačové učebny, kde 
si můžeme kdykoliv přes den zkontrolovat 
e-maily nebo prohlížet internetové stránky 
s nabídkami volných pozic.
Jako svého agenta jsem si vybral Australia-
Online.cz a rozhodně jsem neudělal špatně. 
Měl jsem drobné problémy s vízem, které 
mi nakonec agentura pomohla vyřešit.
Když jsem vystupoval z letadla a poprvé 
se rozhlédl kolem sebe s pocitem, že je teď 
všechno jen na mně, uklidňovalo mne to, že 
kdyby se cokoliv stalo, mám v Sydney mož-
nost kontaktovat australskou kancelář, kde 
mi pomohou. 

Jiří Nováček
Sydney, Školy: UEC, MEGT
Na myšlenku odcestovat do Austrálie mě 
přivedla moje “lenost”. Nedokázal jsem se 
přinutit učit anglicky v dlouhodobějším ča-
sovém úseku. Platil jsem si vesele půlroční 
kurzy, ale nikdy jsem je z “nedostatku” času 
nedokončil. Cestu do Austrálie jsem pro-
mýšlel docela dlouho a příprava mi trvala 
cca 3 roky. Zjišťoval jsem si hodně podrob-
nosti na internetu, v knihách, až jsem nara-
zil na Australiaonline. 

Do Sydney jsem přijel se svou přítelkyní 
a nejlepším kamarádem. Neměli jsme ani 
zajištěno ubytováni a naše angličtina byla 
na úrovni ELEMENTARY.
Následovala velká změna životního stylu. Ze 
dne na den se z “kravaťáka” pracujícího na 
burze cenných papírů stala “myčka nádobí”.
Trvalo mi delší dobu najít tuto “kvalifikova-
nou” práci (přibližně 3 měsíce), jelikož jsem 
si ze začátku pouze užíval a bezstarostně 
utrácel veškeré moje úspory z Čech. Postu-
pem času jsem si našel i další přivýdělek 
jako uklízečka u našeho línějšího souseda 
(to je i dobrý tip pro nově příchozí, vyvěsit si 
inzerátek v budově, kde bydlíte, on už se na 
to někdo naláká).
Vím, že mnoho lidí “nerozdejchá” tuto 
životní proměnu, ale já to beru jako velice 
dobrou životní zkušenost a hlavně dočas-
nou, nyní jsem už v jiné situaci, kdy moje 
angličtina je na mnohem lepší úrovni a není 
problém najít lepší práci.
Co se týče mého názoru na Austrálii, tak 
se mi tu hodně líbí. Tím myslím celkově 

- počasí, lidi, pohoda, příroda, životní styl 
a možnosti budoucího života.
Pokud sem přijedete jako student, tak 
musíte počítat s tím, že tu prvních pár 
měsíců bude krušných, učit se anglicky, ko-
munikovat s Australany, pracovat, abyste si 
pokryli svoje náklady…, ale po půl roce se 
to pomalu začne zlepšovat. Čeká vás první 
cestování, první krátké výlety do okolí, lepší 
práce, více volného času při studiu na od-
borné škole. 

Další plus, které vám studium jazyka v ČR 
uniká, je i možnost seznámit se s dalšími 
studenty různých národností, vyměňovat 
si s nimi zkušenosti, navzájem si pomáhat 
a poznávat kulturu toho druhého. Já jsem 
takto absolvoval cestu do Koreje za svým 
kamarádem ze školy, a díky němu prožil 
pár výjimečných dnů v exotickém prostředí 
s tím nejlepším průvodcem. in
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Život studentů  
        v Austrálii
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Rakouský jazykový diplom z němčiny, jak 
je název překládán do češtiny, má celkem 
čtyři stupně a mohou jej absolvovat dospělí 
i děti v Rakousku i v zahraničí. Vzhledem 
k tomu, že je uznáván po celém světě, těší 
se velké oblibě.
Tento jazykový diplom slouží jako doklad 
o jazykových kompetencích. To znamená, že 
kandidát dovede ústně i písemně komuniko-
vat v nejrůznějších každodenních situacích. 
U nás proklamované gramatické znalosti 
stojí spíše v pozadí. Nejdůležitější je se do-
mluvit a umět adekvátně reagovat.
Ačkoliv je zkouška koncipována v Rakousku, 
zohledňuje i standardní jazykové varianty 
německé a švýcarské němčiny. Proto se 
například v částech zaměřených na porozu-
mění psanému a slyšenému slovu používají 
autentické texty ze všech německy mluvících 
zemí. Absolvent této zkoušky je tedy připra-
ven na různorodost německého jazyka.
Jak již bylo zmíněno, Rakouský jazykový di-
plom má čtyři stupně: Grundstufe, Zertifikat
Deutsch, Mittelstufe a Diplom Wirtschaft-
ssprache Deutsch. Tyto stupně odpovídají 
úrovním znalosti cizího jazyka, které stano-
vila Rada Evropy.

Zkouška Grundstufe (úroveň A2, Waysta-
ge Rady Evropy) dokumentuje schopnost 
zvládat základní komunikaci v běžných situ-
acích všedního dne. Důraz je kladen přede-
vším na porozumění mluvenému a psanému 
slovu.

Zertifikat Deutsch (úroveň B1, Threshold) 
je nejoblíbenější zkouškou ÖSD. Na tvorbě 
ÖSD-Zertifikat Deutsch se podíleli také
Goethe-Institut, WBT Frankfurt a Schweizer 
Universität Freiburg. Absolventi této zkouš-
ky by si měli bez problémů poradit v kaž-
dodenních situacích i v zaměstnání. Důraz 
zkoušky je kladen nejen na komunikativní 
kompetence, ale hodnocena je již i formální 
správnost.

Při zkoušce Mittelstufe (úroveň C1/Effecti-
veness) se ověřuje nejen schopnost komu-
nikovat v každodenních situacích, ale také 
schopnost věcně se vyjadřovat. Velký důraz 
je kladen na formální správnost a přiměře-
nost specifické komunikační situaci.

Wirtschaftssprache Deutsch (úroveň 
C2/Mastery) je zkouška, která je vytvářena 
ve spolupráci s Rakouskou hospodářskou 
komorou. Předpokladem pro její složení 
jsou velmi dobrá jazyková připravenost (na 
úrovni ÖSD-Mittelstufe) a zároveň odborné 
jazykové kompetence z oblasti obchodu 
a hospodářství. Cílovou skupinou jsou 
dospělí, kteří chtějí využívat němčinu v ob-
chodních a hospodářských profesích nebo 
studenti, kteří studují hospodářské obory 
a chtějí získat dodatečnou kvalifikaci.

Relativní novinkou v našich krajích jsou 
zkoušky KID1 (úroveň A1, Breakthrough) 
a KID2 (úroveň A2, Waystage), které jsou 
určeny speciálně pro děti a mládež do 16-ti 
let. Žáci mohou dostat osvědčení o znalos-
tech, které získali při běžném vyučování ve 
škole, je jim umožněno se seznámit s me-
zinárodními zkouškami a zároveň mohou 
prokázat své znalosti například při vstupu 
na další školu.

Absolvent zkoušky ÖSD může své osvědčení 
přiložit ke svému životopisu jako ověřený 
a především srovnatelný doklad o jazyko-
vých znalostech. Zkouška Mittelstufe záro-
veň nahrazuje jazykový doklad potřebný pro 
studium na všech rakouských a některých 
německých univerzitách.
Tuto zkoušku lze složit v certifikovaných
zkušebních centrech. V České republice 
je to řada středních škol a pak také Öster-
reich Institut Brno, který se zaměřuje na 
výuku němčiny a podporu výuky německé-
ho jazyka. Zkouška zde probíhá 3x do roka, 
nejbližší termín je 17. a 18. 6. 2005.

Struktura studentů jazykových škol se 
mění. Před pár lety bylo ještě vrcholem 
snažení a velkým úspěchem složení jedné 
ze základních cambridgeských zkoušek, 
First Certificate in English. Dnes však tuto
zkoušku skládají mnozí studenti ještě před 
ukončením středoškolské docházky a na-
víc mnoho mezinárodních zaměstnavatelů 
vyžaduje, aby jejich zaměstnanci doplnili 
své profesionální portfolio o zkoušky z řady  
Business English Certificate, které jsou 
zaměřené na formální komunikaci v profes-
ním prostředí. Potřeby studentů dnes mno-
hem více odrážejí globalizaci, internaciona-
lizaci obchodu a podnikání i změny a nové 
možnosti vycházející ze vstupu do EU. 
Proto se stále více studentů a odborníků 
snaží doplnit své jinak již rozsáhlé znalosti 
jazyka o vědomosti z některého specifické-
ho oboru.
Právě do této oblasti spadá poměrně nová 
zkouška TOLES. Od ledna 2005 se na ni 
můžete připravit a složit ji v jazykové škole 
Brno English Centre v Brně, která je v sou-
časné době jediným zkušebním centrem 
v České republice.
TOLES znamená v angličtině Test of Legal 
English Skills – test znalostí právnické 
angličtiny. Tato zkouška byla vypracována 
profesionálními právníky s odbornými zna-
lostmi v oblasti výuky anglického jazyka a je 

výsledkem rozsáhlé spolupráce s právnický-
mi firmami a institucemi. Zkouška umožňu-
je právníkům, studentům práv a jiným spe-
cialistům či překladatelům a tlumočníkům 
prokázat svou schopnost vyrovnat se s kaž-
dodenními praktickými úkoly v anglickém 
jazyce v právnickém prostředí. Lze ji využít 
v advokátní praxi, při práci pro kontrolní 
nebo jinou instituci Evropské unie nebo bě-
hem studia či stáže na právnické fakultě ve 
Velké Británii nebo USA. 
Zkouška TOLES testuje jazyk a terminolo-
gii, které jsou v současné době používané 
v prostředí mezinárodního obchodu.

Jste-li právník nebo odborník v oblasti práv 
a právní vědy, TOLES zhodnotí vaše reálné 
znalosti právnické angličtiny, pomůže vám 
v profesionálním růstu a připraví například 
na zaměstnání v  anglicky mluvícím právnic-
kém prostředí kdekoli na světě.
Jste-li právnická firma nebo firma zaměst-
návající právní poradce, přesvědčíte se, zda 
jsou vaši zaměstnanci schopni úspěšně 
a přesvědčivě komunikovat anglicky. Změ-
říte a porovnáte profesní jazykové znalosti 
svých zaměstnanců či uchazečů o zaměst-
nání. TOLES využijete rovněž k získání přes-
ných informací o schopnostech, které nelze 
jednoduše zhodnotit pohovorem, např. 
techniky psaní právnického konceptu.

Rakouský jazykový diplom ÖSD 
vstupenka do Evropy

Pokud vaši zaměstnanci již složili například 
nejvyšší zkoušku z  obchodní angličtiny v řa-
dě cambridgeských zkoušek BEC Higher, je 
toto nová oblast, v níž se mohou dále rozví-
jet a nacházet v ní motivaci.
Existují dvě úrovně zkoušek TOLES: 
TOLES Foundation (základní) 
TOLES Advanced (pokročilá)

Zkouška TOLES Foundation ověřuje schop-
nost pracovat se specifickou právnickou
slovní zásobou používanou na světovém 
trhu, vést formální korespondenci na od-
povídající úrovni, gramatickou správnost 
jazyka a schopnost porozumět slyšenému 
slovu v právnickém prostředí.
Zkouška TOLES Advanced ověřuje širší 
slovní zásobu, profesně složitější koncept 
v oblasti poslechu a četby i složitější gra-
matiku. Kromě toho testuje schopnost absol-
venta vést jednání na formální úrovni a tvořit 
právně závazné, přesně strukturované návrhy 
právnických dokumentů (smluv apod.).
Donedávna museli zájemci o zkoušku TOLES 
cestovat za jejím složením do Vídně nebo 
do Varšavy. Dnes již má zkouška TOLES své 
zkušební centrum i v ČRs. První zkoušku TO-
LES Foundation po absolvování přípravného 
kurzu úspěšně složilo všech osm kandidátů. 
Nejbližší kurz TOLES (Foundation) začíná 
13. 9. a zkouška se koná 24. 11. 

inzerce

TOLES
Zájemci o práci nebo o studium 
v zahraničí vyhledávají možnost, 
jak prokázat své jazykové znalosti. 
Jednou z možností je absolvování 
mezinárodně srovnatelné jazykové 
zkoušky. 
Kromě zkoušek z anglického jazy-
ka jsou v současné době velmi aktu-
ální i zkoušky z němčiny. Přece jen 
sousedíme se dvěma německy mlu-
vícími státy a nejživější obchodní 
i turistický styk panuje mezi Čes-
kou republikou, Německem a Ra-
kouskem.
V tomto článku Vás blíže seznámí-
me s rakouskou zkouškou, která 
se vyznačuje přísnými kvalitativ-
ními kritérii a která byla vyzna-
menána Evropskou pečetí za 
inovativní jazykové iniciativy 

- Österreichisches Sprachdiplom 
Deutsch, neboli ÖSD.

certifikovaná  
právnická angličtina
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Progress

učil jsem praktickou ukázkou. Když jsem 
třeba učil slovní spojení - washing your 
hair, combing your hair, brushing your 
teeth – přinesl jsem si s sebou pomůcky 
a skutečně jsem si s dětmi myl vlasy, čistil 
zuby a jednou dokonce jednomu chlapci 
umýval nohu, abych si zajistil přízeň tří-
dy. Největším problémem bylo sledovat 
pokrok jednotlivých studentů, opravovat 
jejich chyby, zjistit v čem konkrétně je pů-
vod jejich potíží, o individuálním přístupu 
nemůže být ani řeči, pokud máte takhle 
velkou třídu. Strašně rád bych si myslel, že 
moje výuka angličtiny zanechala na mých 
čínských studentech nějakou stopu. Po-
kud ano, tak minimální.

Polsko
V Polsku byla naprosto odlišná situace. 
Předtím, než jsem se do Polska vydal, jsem 
absolvoval TEFL kurz v ČR. Tam mne učili ko-
munikativní a na studenta zaměřenou me-
todu. Nejdřív jsem ji nenáviděl, nechápal 
jsem, v čem je výuka pro studenta přínosná, 
když má učitel v hodině mluvit co nejméně. 
Vždyť se přece učí cizí jazyk! Později jsem 
pochopil, že tato metoda je velice účinná. 
Jakmile jsem dostal certifikát, odjel jsem
do Polska, kde jsem se ale setkal s napro-
sto opačnou metodou – pro mě absolutně 
neznámou. Říká se jí Callanova metoda. 

Osobně mám dojem, že je to jen továrna 
na peníze. Ať už je pan Callan, kdo chce. 
Metoda je postavena na opakování a drilu. 
Jediné, co jsem dělal bylo, že jsem předčí-
tal z knihy a studenti přesně opakovali má 
slova. A ještě jednou a ještě jednou ... bylo 
to úplně zbytečné. Každý další měsíc, který 
jsem s touto metodou strávil, byl pro mně 
utrpením – jako vojenský výcvik. Opravdu 
mě překvapilo, že mě studenti nemusí oslo-
vovat „Pane!“. 

Česká republika
Nyní jsem v Praze. Pomalu jsem se zase 
musel rozpomenout na komunikativní me-
todu učení jazyka, na kterou jsem v Polsku 
málem zapomněl. V současné době učím ve 
škole, která má promyšleně strukturovaný 
systém výuky. Nejprve krátké opakování 
minule probrané látky, pak se naváže slov-
ní zásobou (z učebnice nebo doplňkových 
materiálů), procvičování gramatiky hlavně 
v praktických situacích – nejen dril a cvičení 

– a nakonec celkové opakování dané hodiny. 
S touto metodou nemám problém a je mi 
nejbližší. V každé hodině je kladen důraz 
na komunikaci a studenti jsou motivováni 
mluvit co nejvíc. Chyby studentů jsou opra-
vovány jen když je třeba a má role „ďáblova 
advokáta“ přichází na řadu, až když diskuse 
nemá šťávu. 
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Známé nakladatelství LEDA, které 
se specializuje na jazykové slovníky 
a učebnice v knižní i elektronické po-
době, vydalo novou verzi jazykového 
programu Tell me More. Položili jsme 
několik otázek řediteli nakladatelství 
dr. Rudolfu Červenkovi.

Programů pro výuku jazyků  
je na trhu větší počet. Jak se  
s konkurencí vyrovnáváte?
Výukové programy, které nepouží-
vají rozpoznávání řeči, jsou vlastně 
jen počítačovým přepisem běžných 
tištěných učebnic, nepřinášejí novou 
kvalitu. Teprve aktivní rozpoznávání 
řeči umožňuje, aby program mohl pů-
sobit jako učitel, partner v konverzaci. 
Vývoj ale pokročil dál – tato generace 
výukových programů Tell me More 
je vybavena umělou inteligencí, re-
gistruje, ve kterých ohledech (mluv-
nických, syntaktických, lexikálních) 
má student slabiny, a podle toho mu 
navrhuje další postup.

Tell me More vydáváte v licenci  
firmy Auralog. Mohl byste nám tuto  
spolupráci přiblížit?
Auralog vznikl ve Francii a má tam 
stále centrálu, dnes je to ale firma

působící po celém světě. Představuje 
naprostou špičku v oboru počítačo-
vé výuky jazyků. Díky obchodním 
úspěchům mohla v posledních letech 
zvětšit svůj tým lingvistů a programá-
torů na více než sto lidí. Ve světovém 
měřítku prakticky nemá konkurenci. 
Naší úlohou je přizpůsobit didaktic-
kou náplň programu potřebám české-
ho uživatele.

Čím tedy je řada Tell me More 
tak úspěšná?
Programy jsou metodicky vysoce 
propracované, technicky sofistiko-
vané, a přitom uživatelsky přátelské. 
Opírají se o inteligentní vyhodnoco-
vací postupy korunované technologií 
rozpoznávání řeči, která uživatele 
přirozeně zbavuje zábran spojených 
s vyjadřováním v cizím prostředí, 
zlepšuje jeho výslovnost i schopnost 
porozumět rodilým mluvčím. Tré-
nink řečových dovedností, bohatá 
zásoba cvičení a her i podpora vesta-
věného mluvnického a slovníkového 
aparátu povyšují tyto programy na 
komplexního elektronického učitele 
jazyků, s nímž lze dosáhnout úspěchu 
bez ohledu na věk nebo dosavadní 
znalosti.

Nepřináší rozsáhlost programu  
ztíženou orientaci?
Jak jsem se už zmínil, grafické ztvár-
nění programu je přátelské, příjemné 
a velmi přehledné. Program vám navíc 
podobně jako živý učitel zorganizuje 
činnosti, abyste efektivně došli až k cí-
li: můžete si vybrat mezi třemi možný-
mi způsoby výuky ten, který nejvíce 
vyhovuje vašim potřebám. Kromě 
volné výuky, kdy si student jednotlivé 
činnosti vybírá sám, jsou zde další dva 
režimy. Dynamická výuka průběžně 
hodnotí pokroky studujícího a podle 
nich mu nabízí další úkoly. V režimu 
řízené výuky program už na začátku 
vytvoří učební plán na míru vašim do-
savadním znalostem, momentálním 
potřebám a preferencím.

Uživatelům Tell me More nabízíte bonusy... 
Světově nejúspěšnější program pro 
výuku cizího jazyka je zároveň vy-
soce interaktivní. Uživatel si může 
vypálit CD s nahrávkami lekcí a pou-
žívat ho mimo počítač, na internetu 
lze konzultovat problémy v klubo-
vém chatroomu. Je možné vytvořit 
kurs, během něhož studující zvládne 
znalosti potřebné ke složení zkoušky 
TELC (Evropský jazykový certifikát).

LEDA • Nakladatelství a softwarový dům

CD-ROM, 1 590 Kč za jednu úroveň, 3 990 Kč za tři úrovně (1–3), 4 990 Kč za čtyři úrovně (1–4)

Nová verze světově nejúspěšnějšího výukového programu pro angličtinu a němčinu zahrnující porozumění, výslovnost, slovní zásobu, gramatiku a plynulou konverzaci. Podle znalostí stu-
dujícího program připraví výukový plán nutný pro zvládnutí určité úrovně jazyka. Tři díly jsou určeny pro začátečníky, středně pokročilé a pokročilé, čtvrtý díl je zaměřen na obchodní jazyk.

TELL ME MORE
ANGLIČTINA (1, 2, 3, 4)
NĚMČINA (1, 2, 3)
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Názor lektora: „Kolik metod umíš, 
    tolikrát jsi učitelem“
I přes svoji krátkou kariéru učitele jsem se 
setkal s několika metodami výuky. Jakmile 
jsem v roce 2003 dokončil svá vysokoškol-
ská studia, rozhodl jsem se opustit mono-
tónní život na okraji středoamerického měs-
tečka a hledat nějaké dobrodružství. 
Trochu jsem rozladil své rodiče tím, že jsem 
se nejprve vydal do malého města v Číně, 
později do Polska a nakonec do Čech. 
Plný nadšení a s myšlenkami na to, jak 
opouštím perfektně zastřižené trávníky 
a milé sousedy, jsem si  v letadle nad Paci-
fikem s hrůzou uvědomil, že vlastně vůbec
nevím do čeho jdu a co mě čeká. Nedokázal 
jsem si představit, jak budu někoho učit 
angličtinu. 

Čína
Přesně si pamatuji první den na docela 
velké škole. Přecházel jsem přes školní 
dvůr a rozesmátí studenti vyšších ročníků 
a menší žáci v modrých blazerech mě hla-
sitě zdravili. Můj nadřízený mě dovedl do 
třídy, kterou jsem měl učit, a já se zhrozil. 
Zíralo na mě asi 60 – 70 dětí! Asi není po-
třeba zdůrazňovat, že začátek byl hodně 
složitý. Nejprve jsem se musel naučit, jak 
žáky překřičet a udržet kázeň. Teprve pak 
jsem se učil, co udělat s hodinou, která 
by měla úspěch u všech 65 dětí najed-
nou. Kdykoliv to bylo jen trochu možné, 
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Ačkoliv předmětem tohoto posudku jsou 
všechny úrovně a části souboru učebnic 
New Headway English Course, mám jako 
vyučující anglického jazyka bezprostřední 
zkušenosti z používání všech úrovní  kro-
mě Advanced, kterou používám zatím jen 
pro inspiraci.

Zatímco vyučující anglického jazyka vysoce 
hodnotí, že New Headway Course jako sou-
bor učebnic pro výuku britské angličtiny je 
rozpracován od úrovně pro úplné začáteční-
ky (Beginner) až po velmi pokročilé studenty 
(Advanced) a že jsou pro jednotlivé úrovně 
vypracovány další doplňkové materiály, což 
z tohoto učebního souboru činí téměř bez-
konkurenční projekt; studenti, kteří studují 
z těchto učebnic, mají obvykle poněkud jiné 
priority. Přesto je obtížné hovořit za všechny 
studenty, protože každý z nich má jiné učební 
strategie, jiný vztah k angličtině jako cizímu 
jazyku, jiného vyučujícího, který jinak při-
stupuje k používání učebnic, ale dá se před-
pokládat, že kurz jako celek má následující 
potenciál v tom, jak oslovit jeho uživatele.

Velmi však záleží na přístupu učitele k práci 
s touto učebnicí. Pokud jsou studenti vedeni 
k systematické práci se záznamy poslecho-
vých aktivit, přivítají přítomnost této refe-
renční části nazvané Tapescripts v učebnici 
především pro zpětnou kontrolu toho, čemu 
dobře neporozuměli, ke studiu další slovní 
zásoby nebo jako stimulu k dalšímu pro-
hloubení některých z jazykových dovedností, 
především mluvení a porozumění přečtené-
mu textu.  Ačkoliv lze přítomnosti této části 
v učebnici i zneužívat k tomu, že si studenti 
dopředu přečtou doma text poslechu, je věcí 
učitele, aby jim vysvětlil, proč vlastně škodí 
sami sobě. Další velmi užitečnou referenční 
části učebnice, která je pro přehlednost 
a celou řadu příkladů  vysoce ceněna a čas-
to studenty používána, je přehled gramatiky 

(Grammar Reference) a seznam nepravi-
delných sloves, který napomáhá studentům 
v systematizaci mluvnice, k jejímu opakování, 
nebo v případě, že  nebyli přítomni v hodině 
při prezentaci daného jevu, k samostudiu.  
Od úrovně Intermediate až po Advanced 
učebnice v referenční části  nabízejí ucelený 
sylabus pro rozvoj písemného projevu, který 
navazuje na cvičení sloužící k procvičování 
samostatného písemného projevu ve cvi-
čebnicích na úrovních Elementary a Pre-

-Intermediate. Protože pro většinu studentů 
je písemný projev v cizím jazyce obtížnou 
dovedností, uvítají, že se nejdříve mohou 
inspirovat daným útvarem jako vzorem (např. 
formálním a neformálním dopisem, emailem, 
žádostí o místo, povídkou, popisem, vypravo-
váním na úrovni Intermediate), jsou upozor-
něni formou dalších úkolů na jeho typické 
znaky ve výstavbě textu a ve výběru vhodných 
frází a gramatických struktur v rámci daného 
stylistického útvaru, jsou vedeni k prodisku-
tování možných témat a teprve potom se od 
nich očekává, že se pokusí napsat podobný 
slohový útvar.

Které další části v učebnicích tohoto kurzu 
jsou většinou velmi kladně přijímány a hod-
noceny studenty? Kromě propojení  prezen-
tace gramatiky a slovní zásoby s nácvikem 
dovedností prostřednictvím zajímavých tex-
tů a obrazového materiálu,  je to postupnost  
a přehlednost prezentace jevů a jejich využití 
v částech, které vedou studenta k samostat-
nějšímu nebo zcela samostatnému mluvní-
mu projevu v jazyce anglickém (What do you 
think?, Discuss your opinions on this subject., 
Discuss with a partner/Discuss these ques-
tions., Roleplay these conversations. atd.). 
Mnozí čeští studenti již také pochopili, jak 
je důležité pracovat v párech či ve skupině, 
k čemuž slouží v učebnici celá řada aktivit 
založená na výměně informací či stimulující 
diskusi. Je dobré uvést také změnu v úvodní 
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části lekcí od úrovně Intermediate. Místo 
části  Starter, která většinou navozovala ja-
zykový kontext celé lekce, je zde část nazva-
ná Test your grammar, která vede studenty 
k tomu, aby si vyzkoušeli, kolik si z předešlé 
prezentace daného jevu pamatují a co si bu-
dou muset znovu zopakovat či doplnit. Vždy 
se setká s úspěchem vhodně vybraný posle-
chový materiál písňového charakteru, který 
oživuje výuku na všech úrovních a obohacuje 
repertoár poslechových aktivit, jazykové hla-
volamy a kvizy (např. How well do you know 
your world? str. 89, Intermediate Student’s 
Book, the New Edition.)  V neposlední řadě 
je třeba uvést přehlednost jednotlivých částí, 
jejich grafické značení a provázanost s obra-
zovým materiálem, odkazy k dalším částem 
učebnice, což napomáhá v orientaci nejen 
v rámci jednotlivých lekcí, ale celé učebnice.

Cvičebnice, která obsahově navazuje na 
učebnici, je využívána hlavně těmi studenty, 
kteří chápou, že práce s jazykem má být 
systematická, potřebuje další procvičování 
a prohlubování. Tito studenti využívají klíč 
ke cvičením ke zpětné kontrole a také část 
Opakování (Revision) k celkovému závěreč-
nému procvičování učiva. Ačkoliv je obra-
zový materiál cvičebnice černobílý, je velmi 
zdařilý, neboť je integrován s obsahem cvi-
čení a někdy stimuluje další jazykovou prá-
ci. Například cvičení 6 na straně 45 v New 

Headway English Course Pre-Intermediate 
stimulovalo celou řadu dalších rad typu  
I think … should nebo I don‘t think … should. 
(Viz ukázka níže.)

Studenti  jsou často kladně motivováni k prá-
ci s texty, pokud se týkají skutečných věcí 
(Concorde plane, Nylon),  míst (Newcastle, 
Scotland), lidí (Laurence Wilmont, Cher, 
Robin Drake), případů, románů či filmů
(Frankenstein) apod, což je zde běžné už od 
nižších úrovní (příklady z Pre-Intermediate 
Workbook).  

Studenti spíše ocení, že nedílnou součástí 
celého souboru je jazykový materiál určený 
k opakování  než materiál k testování, ač-
koliv i ten je často velmi některými studenty 
kladně akceptován. Na každé úrovni jsou 
navržena souhrnná opakování, nazvaná Stop 
and check, která obsahují obvykle deset 
aktivit zaměřených na opakování především 
mluvnické a lexikální látky, které jsou od 
úrovně Intermediate integrovány s porozu-
měním čteného textu. 

Pro české dospělé studenty a dospívající 
mládež, kteří nejčastěji pracují s touto učeb-
nicí, je nesmírně důležité, že mohou používat 
k nácviku porozumění textu, nácviku grama-
tiky, slovní zásoby a výslovnosti  nahrávky, 
které jsou na kazetách nebo CD, které se 

vážou jak k učebnici tak ke cvičebnici. Pro 
mnohé z nich je velmi přínosné, že cvičeb-
nice má i speciální edici pro české studenty, 
která byla vybavena anglicko-českým slov-
níčkem na prvních třech úrovních (Beginner, 
Elementary a  Pre-Intermediate) a že navíc 
vyšla v nakladatelství Oxford University 
Press knižní pomůcka pro české uživatele 
Slovníček a přehled mluvnice pro první 
tři úrovně. New Headway English Course 
Beginner, Elementary, Pre-Intermediate 
s českými ekvivalenty  anglické slovní zá-
soby, s přehledem gramatiky v češtině a se 
seznamem nepravidelných sloves, který je 
opatřen transkripcí a nejběžnějšími významy 
v češtině. Mnohým studentům vyhovuje for-
mát A5 této publikace.

Mnoho studentů běžně pracuje online, a pro-
to uvítalo, že na webových stránkách OUP je 
možno nalézt česko-anglickou verzi slovníčků 
pro úrovně od Beginner po Intermediate a že si 
může dále procvičit gramatiku a slovní zásobu 
jednotlivých lekcí všech úrovní pomocí dalších 
různorodých cvičení, která jsou běžně dostup-
ná online na www.oup.com/elt/headway.

Každá učebnice, která je používána delší 
dobu, potřebuje oživení, změnu typu aktivit 
či rytmu práce, média výuky apod. Není divu, 
že studenti vždy uvítají, pokud učitel použije 
některý z doplňkových materiálů, které se 
tématicky a jazykově vážou k danému sou-
boru (viz výše), jako jsou video, výslovnostní 
cvičení, interaktivní cvičení z CD nebo může 
se třídou pracovat s online materiály v počí-
tačové pracovně.   

Věřím, že New Headway Course jako celek 
i jednotlivé úrovně poskytují studentům 
prostor nejen ke studiu a dobrému zvládnutí 
jazykového materiálu studenty, ale i k uvědo-
mění si kulturních a společenských odlišností 
a  k rozvíjení jejich samostatnosti.

I V NOVÉM TISÍCILETÍ STUDENTI OCENÍ STUDIUM ANGLIČTINY S

New HEADWAY English Course
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Elementary?
Last summer I went to Punta del Este in 
Uruguay on holiday with my brother. We 
stayed there 1  two weeks. I didń t 
like 2  hotel, 3  the beach 
was fantastic. I did different 4  – 
swimming, windsurfing, and diving. We
met lots 5  young people. At night, 
we ate at restaurants in the town and  
6  in the discos. On the last 7  
we went to Montevideo and visited the 
old town. I 8  ots of photos!

Intermediate?
Not long ago a man was speeding on the 
motorway. He 1  had too much 
to drink and a policeman stopped his 
car. When the policeman approached 
the 2  , an accident occurred 
on the northbound lane so he went  
3  the central reservation to see 
if he could help. So, the driver got out 
of his car and began walking up and  
4 . He waited and waited. Eventu-
ally he 5  to go home and, once 
there, told his wife to tell the police, if 
6  called, that he had stayed  
7  all night. Suddenly the doorbell 
rang. The man answered it and told the 
policeman standing there that he had  
8  home all night. His wife backed 

up his story. Then the policeman asked if 
he 9  look in the garage. 

Good enough for FCE?
One summer job I had as a student was 
in an exclusive restaurant in Glasgow. 
On this day we were expecting forty 
members of a football club for lunch. 
I had to peel the potatoes. I thought 
I was managing quite well with my 
small knife 1  the owner appea-
red. Áre those all the potatoes yoú ve 
2 ?´ she complained. Why didń t 
you use the potato peeler?´ I had no 
idea 3  a potato peeler was so 
she led me into a small room behind 
the kitchen and showed me a small 
machine which looked 4  like 
the rubbish bins some people have in  
5  bathrooms. ´You put the po-
tatoes in, 6  the lid, press the 
button and that́ s all,́  she explained  
7  if to a small child. Ten minu-
tes later she came back. Í really think 
it́ s quicker to do them by hand,́  I said. 

´What do you 8 ?´ she asked. 
´Well, they areń t ready yet.́  You can 

imagine how I felt 9  she lifted 
the lid and took out the potatoes the  
10  of peas. The potato peeler 
was not automatic. 

Advanced?
Next time you are out shopping test this 
theory: the 1  essential a product 
is, the more packaging 2  will have. 
Compare, for example, a box of chocola-
tes with eight layers of wrapping to a bag 
of rice with 3  one. Overpackaging 
adds about ten per cent 4  our 
weekly 5  bill. It serves no real  
6  and eventually we have to pay 
for it to be taken away. It 7  uses 
up scarce resources; most plastic is 
made 8  oil and does not biodegra-
de. As a first step, you might refuse the 
9  bags which are thrust upon you 
at the supermarket 10  and use 
boxes to carry home the food.

What level is your English?
Complete the texts below to find out. Write only one word in each gap 

inzerce

Answers
E: 1 for, 2 the, 3 but, 4 things, 5 of,  
6 danced, 7 day, 8 took
I: 1 had, 2 car, 3 across, 4 down, 5 deci-
ded, 6 they, 7 in, 8 been, 9 could
FCE: 1 until, 2 peeled, 3 what, 4 rather, 
5 their, 6 close, 7 as, 8 mean, 9 when, 
10 size
A: 1 less, 2 it, 3 only, 4 to, 5 shopping, 
6 purpose, 7 also, 8 from, 9 plastic,  
10 check-out

Docházkové kurzy 
Jsou to kurzy s pravidelnou “školní“ docház-
kou. Při výběru vhodného jazykového kurzu 
se řídíte podle jeho parametrů, kterými 
jsou: jazyk, pokročilost, místo výuky, čas, 
termín a intenzita kurzu, zkouška, kterou 
je kurz zakončen, odborné zaměření kurzu, 
lektor, který kurz vede, a v neposlední řadě 
cena kurzu. Do kurzů jste většinou zařazeni 
dle vaší pokročilosti na základě písemného 
testu nebo ústního pohovoru.
Docházkové (skupinové) kurzy pro veřejnost 
se odlišují: 
• cílovou skupinou: dospělí, děti a mlá-

dež, předškolní děti, matky s dětmi
• metodou výuky: multimediální 

výuka, intenzivní výuka, suges-
topedie, metoda AVGS aj.

• náplní kurzu: příprava ke zkoušce, 
pomaturitní studium, rekvalifikační
kurz, doučování, udržovací kurz, 
všeobecný jazykový kurz aj.

• tématickým odborným zaměře-
ním: stavebnictví, zdravotnictví, 
finance a bankovnictví, státní
správa a administrativa, aj. 

Pomaturitní studium je specifickou for-
mou docházkových kurzů. Je určeno nejen 
těm, kteří odmaturovali v předchozím škol-
ním roce a kteří při pomaturitním studiu  
neztrácejí sociální výhody studentů, ale 
i dalším zájemcům z řad veřejnosti. Studi-
um je celoroční (10 měsíců – běžný školní 
rok) a jeho intenzita je  5x4 hodiny týdně. 
U jazyků je hlavním vyučovaným jazykem 
angličtina, dále francouzština a němčina. 
Školy provozující pomaturitní studium by 

měly být zapsány ve vyhlášce Ministerstva 
školství a tělovýchovy. 

Firemní kurzy  
Pro organizaci, která zajišťuje pro své za-
městnance jazykovou výuku, jsou důležitými 
faktory při výběru dodavatele kurzů: kvalita  – 
mít k dispozici monitoring dosahovaných 
výsledků svých zaměstnanců, kvantita – 
proškolovat průběžně velké množství za-
městnanců, úspornost – omezení časových 
a finančních nákladů na kvalitní vzdělávání
zaměstnanců a integrace – dobré využití 
získaných dovedností v praxi zaměstnanců. 
Nabídku různých jazykových škol můžete 
efektivně porovnat vypsáním výběrového ří-
zení na firemní kurzy na  www.Jazykovky.cz.

Intenzivní pobytové kurzy jsou využívanou 
formou firemních kurzů. Nejčastěji probíhají
týdenní a víkendové intenzivní kurzy. Vět-
šinou během nich probíhá  8 vyučovacích 
hodin denně s lektorem, konzultace a sa-
mostudium. Během kurzů se probere 18 - 20 
lekcí (podle stupně pokročilosti). Skupiny 
studujících tvoří 5 až 10 osob. Rozsah  týden-
ního a víkendového kurzu je stejný, tj. 50 - 52  
vyuč. hodin. U víkendových je průběh rozdě-
len do dvou víkendů a dvou pracovních dnů 
po sobě následujících. Dalšími modifikacemi
intenzivních kurzů jsou např.: Konverzační 
3-denní kurzy, Super intenzivní kurzy pro ma-
nažery či  „Face to face“ individuální kurzy.

Odborné kurzy
Kurzy zaměřené na cizí jazyk konkrétního 
oboru či specializace. Okruh výběru odbor-
ností je bohatý od kurzů korespondence, 

psaní zpráv a komunikačních technik, přes 
kurzy pro personalisty, manažery či řídící 
pracovníky, po kurzy diplomacie a zahranič-
ní politiky či kurzy problematiky NATO.

Individuální kurzy
Hlavním kritériem výběru individuálních 
jazykových kurzů je lektor. Individuální kurz 
nemusí být vždy nutně jen výuka jedné oso-
by, ale i dvojice studentů. Pokud postupují 
oba studenti stejným tempem, pak je kurz 
stejně efektivní a může být (i výrazně) lev-
nější než při variantě „jeden na jednoho“. 
Pomocí výběrového řízení na www.Jazykov-
ky.cz zjistíte snadno, která škola vám dá 
nejlepší podmínky pro individuální výuku. 

E-learning (dálkové kurzy)
Moderní metoda výuky, která se stále více 
využívá pro firemní a individuální kurzy. Díky
multimediálním technologiím a internetu se 
můžeme vzdělávat i ve virtuálních třídách, 
tak jak je tomu v docházkových kurzech.  
E-learningové interaktivní programy jsou ur-
čeny hlavně pro ty, kdo  vlastní a používají po-
čítač a mají dobré připojení k internetu. Jsou 
výrazně levnější než klasická výuka. Častá 
je kombinace e-learningu doplněná o výuku 
s živým lektorem (tzv. blended learning). 

Podrobné aktuální informace o všech ty-
pech kurzů naleznete na www.jazykovky.cz, 
kde můžete hledat a najít  všechny detaily 
o školách a jejich kurzech. Pokud máte zá-
jem o individuální či firemní kurz, můžete
přímo na portálu vypsat on-line výběrové ří-
zení (viz. článek Elektronické výběrové řízení 
na firemní jazykové kurzy).

www.Jazykovky.cz
d e t a i l n í  i n f o r m a c e  o  v í c e  n e ž  3 . 0 0 0  j a z y k o v ý c h  k u r z e c h

Typy
jazykových kurzů
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Maturita je za mnou.  
A co dál?
Jednou z možností je celoroční studium 
cizích jazyků. Již 14.rokem nabízíme pro-
fesionální studium angličtiny a němčiny 
v denním pomaturitním studiu. Zároveň 
mohou studenti za cenově zvýhodněných 
podmínek navštěvovat kurzy Fr, Šp, It, Rj. 
Jazyková škola MKM je uvedena v příloze 
vyhlášky MŠMT ČR č. 183/1998 Sb., čímž 
svým studentům, kteří v roce zahájení to-
hoto studia ukončili středoškolské vzdělání 
první maturitní zkouškou, umožňuje pobí-
rání veškerých sociálních dávek a dalších 
studentských výhod. 

A jak vlastně  
takové studium probíhá? 
Od září do června, od pondělí do pátku,  
4 vyučovací hodiny denně (9.00–12.15 hod). 
Výuka pokrývá všechny složky jazyka: ne-
zbytnou gramatiku a slovní zásobu a hlavně 
uplatnění těchto znalostí v písemné i ver-
bální komunikaci. Využíváme zásad komu-
nikativní metody výuky jazyka, kdy hlavním 
cílem je dorozumění se a ne našprtání se 
tisíců slovíček, které pak nejsme schopni 
nijak použít. 
V prvním pololetí pracujeme s kvalitními 
a oblíbenými učebnicemi English File. Po 
jejich zvládnutí studenty čeká intenzívní 

příprava na některou z jazykových zkoušek. 
Kromě standardních učebních pomůcek 
oživujeme výuku o doplňující materiály 
a cvičné testy. Tradiční součástí výuky jsou 
také zahraniční výlety nebo návštěvy cizoja-
zyčných kulturních akcí.
Moderní učebny se nachází v centru Brna. 
Díky dopravnímu uzlu Česká a blízkosti 
Hlavního nádraží jsou snadno dostupné 
i studentům z okrajových částí a okolí Brna. 
Pro mimobrněnské zajistíme internátní uby-
tování.
Náš tým vysokoškolsky vzdělaných lektorů 
má bohatou praxi i ze zahraničí. Jeho sou-
částí jsou také zkušení rodilí mluvčí z růz-
ných částí světa. 
Vysoká úroveň studia a vstřícnost k po-
třebám studentů je pro nás samozřejmým 
standardem. Pro zpříjemnění Vašich dnů 
u nás pořádáme setkání studentů s lek-
tory na večerních akcích, či slosování o le-
tecký zájezd. Naším cílem však je připravit 
Vás profesionálně ke zkoušce, kterou si 
zvolíte.

Na jaké zkoušky  
se u vás připravuje?
Stále oblíbenější jsou mezinárodní zkouš-
ky, které mají jednu velkou výhodu před 
státními: jsou uznávané a známé i v za-
hraničí. V němčině to je zejména Zertifi-

kat Deutsch, a Grundstuffe; v angličtině 
pak Cambridgeské zkoušky KET, PET 
a FCE. 

To zní nádherně.  
A kolik taková sranda stojí?
Cena kurzu je 19.500,- Kč plus 19% DPH. 
Platbu je možné uhradit v hotovosti nebo 
převodem. Jako jedna z mála škol nabízíme 
rozdělení plateb do splátkového kalendáře 
a to bez navýšení ceny!

Ještě lépe! A co musím udělat, 
abych se do MKM přihlásil?
Je třeba vyplnit přihlášku a to buď osobně 
u nás v kanceláři, nebo zaslat poštou či 
e-mailem. Dalším krokem je domluva na 
splátkovém kalendáři a úhrada první splát-
ky. Pak už jen stačí napsat rozřazovací test, 
na jehož základě vytvoříme třídy dle jazy-
kové úrovně uchazečů. Pak už záleží jen na 
Vás, jak s tímto rokem intenzivní jazykové 
přípravy naložíte.

Rádi bychom Vám představili 
Jazykovou školu při  
Filozofické fakultě  
Masarykovy univerzity 
(FF MU).

Jazyková škola vznikla při Katedře an-
glistiky a amerikanistiky (KAA) v roce 
2000. Cílem bylo poskytnout praxi našim 
nastávajícím učitelům (praktikantům) 
procházejícím metodickým školením pro 
výuku angličtiny. V té době jsme nabízeli 
několik cenově zvýhodněných kurzů an-
gličtiny, jejichž model v některých speci-
álních kurzech používáme i dnes: každé 
pololetí v nich jednou týdně po dobu tří 
měsíců vyučují praktikanti; zbývající hodi-
ny učí zkušený a kvalifikovaný lektor, který
s praktikanty hodiny pečlivě připravuje 
a každý jejich výstup hodnotí. Tyto kurzy 
tak nabízejí kromě nižší ceny i výrazně 
větší pestrost a nápaditost; často v nich 
vyučují také rodilí mluvčí, kteří se účastní 
metodických kurzů CELTA.

Kromě cenově zvýhodněných kurzů nabízí-
me veřejnosti další kurzy angličtiny v sedmi 
pokročilostech, od příštího školního roku 
také možnost přípravy na zkoušky KET, 
PET, FCE a CAE. Při dostatečném zájmu 
jsme schopni nabídnout kurzy němčiny, 
nizozemštiny, švédštiny, francouzštiny, ital-
štiny, španělštiny, portugalštiny, arabštiny, 
maďarštiny a rumunštiny, podléhající akre-
ditaci MŠMT. V létě organizujeme týdenní 
intenzívní jazykové kurzy, případně inten-
zívní kurzy metodiky akreditované MŠMT, 
určené zejména středoškolským učitelům 
angličtiny (UPOZORNĚNÍ: v letošním roce 
2005 letní kurzy probíhat nebudou z tech-
nických důvodů).

V souvislosti se vstupem ČR do Evropské 
unie organizujeme výuku pro rozsáhlý pro-

jekt jazykového vzdělávání neakademických 
pracovníků MU.

Výuka probíhá v učebnách FF MU v centru 
Brna. Po povinném absolvování vstupního 
testu budete vítáni i v ukázkové hodině. Pro 
zájemce poskytujeme možnost bezplatné-
ho přístupu do knihovny FF MU.

Všichni lektoři jsou absolventy přísluš-
ných učitelských oborů na FF MU, řada 
z nich vlastní i mezinárodní kvalifikace
v oboru. Všichni jsou nadprůměrně ja-
zykově vybaveni, jejich jazykové znalosti 
a schopnosti se blíží kvalitám rodilého 
mluvčího. V konverzačních kurzech jsou 
rodilí mluvčí samozřejmostí; ve všech 
pokročilých kurzech angličtiny vyučují 
členové KAA.

Metodika je založena na tzv. komunikativ-
ním přístupu (jazyk = nástroj pro komuni-
kaci). Ve výuce jsou rovnoměrně zastoupeny 
mluvnice, slovní zásoba, frazeologie a jazy-
kové dovednosti (mluvení, poslech, čtení, 
psaní), orientujeme se však především na 
zvyšování schopnosti komunikovat a po-
užívat jazyk k vyjádření vlastních názorů. 
Všechny učební materiály jsou zahrnuty 
v ceně kurzu. 

Jelikož jsme univerzitní jazyková škola, je 
naším hlavním cílem nabídnout Vám pře-
devším velice kvalitní odborné zázemí,  vy-
cházející z úzké spolupráce s metodickou 
sekcí KAA. Jsme proto schopni zaměřit se 
na všechny věkové kategorie od 16ti let 
výše. Učitelům angličtiny poskytujeme také 
možnost získat světově uznávanou kvalifika-
ci CELTA (Certificate of English Languague
Teaching to Ad ults).

Kontakt: Mgr . Jana Vašinová
vasinova@phil.muni.cz

JAZYKOVÁ ŠKOLA
při Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
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Jazyková škola, Překladatelská 
agentura MKM dále nabízí 

Letní komunikační kurzy Aj, Nj, Rj, Šp, Fr, 
It. Letní kurzy jsou zaměřeny na prohloubení 
komunikačních dovedností na několika úrov-
ních. Výuka probíhá v malých skupinkách 4–7 
studentů v učebnách na České 11. U vyšších 
pokročilostí se ve výuce střídá český lektor 
a rodilý mluvčí. Zbavíte se v nich strachu z po-
citu vlastní neschopnosti pronést slovo v cizím 
jazyce.  

Večerní kurzy probíhají od půlky července 
do půlky září 1x3 vyuč. hod. týdně a vhodně 
zaplňují pauzu mezi letním a zimním semest-
rem. Prohlubují slovní zásobu, upevňují jistotu 
v komunikaci a potřebných gramatických struk-
turách.
Intenzivní týdenní kurzy probíhají 8 vyuč. ho-
din denně (celkem 52 vyuč.hod.) a jejich cíl je 
totožný s večerními kurzy. 
Odpolední a večerní kurzy Aj, Nj, Rj, Šp, Fr, It. 
Probíhají od poloviny října do poloviny února, 
další semestr pak do půlky června. Snadno si 

vyberete z širokého spektra pokročilostí a in-
tenzit. Výuka probíhá v centru Brna.
Individuální a firemní kurzy. Jsou přizpůsobe-
ny specifickým potřebám klientů. Vyberete si in-
tenzitu, čas, místo konání kurzu i jeho zaměření. 
Nabízíme také výuku i méně obvyklých jazyků 
a Češtiny pro cizince.
Kromě výuky zajišťujeme rovněž překlady a tlu-
močení ve více než 35 jazycích, a to i s ověřením 
soudního tlumočníka. Překládáme také vysoce 
odborné texty i v expresních termínech. Prová-
díme též korektury textů rodilými mluvčími. 

V MKM Jazykové škole, Překlada-
telské agentuře naleznete jistotu, 
kvalitu, maximální vstřícnost,  
ochotný personál a příjemné ceny. 
Staňte se i Vy jedním  
z našich spokojených klientů!
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Základním principem školy je fakt, že ji 
tvoří (včetně vedení školy) výhradně pro-
fesionální lektoři – angličtináři, čeští i ro-
dilí mluvčí, které mimo jiné spojuje jedna 
důležitá věc – učení je baví. Všichni lek-
toři jsou vybíráni v náročném tříkolovém 
výběrovém řízení a v případě úspěšného 
absolvování se stávají součástí pevného 
týmu lektorů.

Profesionální podmínky pro lektory tvořící 
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 prá-
ce, 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  16ti úrovních po-
kročilosti u obecné a 3 úrovních obchodní 
angličtiny. Každý kurz se řídí závazným 
výukovým plánem, na jehož kvalitní plnění 
dohlíží ředitelé studií.

Specializace na zkoušky Cambridge je dal-
ším základním principem školy. Přípravné 
kurzy na zkoušky FCE, CAE a CPE obsahují 
5 speciálních seminářů na jednotlivé části 
zkoušky a modelový test před registrací 
a před samotnou zkouškou (vše již v ceně 
kurzu). O mimořádné pozornosti, 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 kur-
zech v P.A.R.K.u  včetně ročního pomaturit-
ního studia je 10 studentů ve skupině.

Kompletní nabídku kurzů tvoří kromě do-
cházkových a individuálních kurzů a poma-
turitního studia v brněnské a pražské škole 
také firemní výuka a pobytové (týdenní
nebo víkendové) kurzy v celé ČR, kterých 
se každoročně účastní přibližně 1 000 
studentů.

Celý areál školy se nachází nedaleko 
centra, v klidném prostředí cca 100m od 
Lužánek. Ve škole najdete 6 moderně vy-
bavených učeben, knihovnu s beletrií na  
6 úrovních pokročilosti, video i audiotéku 
(kazety určeně k aktivnímu samostudiu) 
a také anglo-americké noviny a časopisy. 

Specialitou P.A.R.K.u je skutečnost, že 
zde můžete chodit „za školu“. Škola má 
totiž v zadním traktu svou vlastní zahradu 
(i zde někdy probíhá výuka), ale zejména 
svůj vlastní anglický klub, kde mají studenti 
možnost občerstvení  a kde se pravidelně 
uskutečňují společenské akce (soutěžní, 
tématické a filmové večery).

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

Společenské programy, které mají vždy 
za cíl zlepšit co nejvíce komunikační 
schopnosti studentů, jsou dnes již pevnou 
součástí školního života. Také velké spole-
čenské akce, jako školní výlety na Vysoči-
nu, plavby lodí či vánoční večírky, se staly 
tradicí a účastní se jich i řada bývalých 
absolventů. 

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

PŘEDSTAVUJEME SE
Jazyková škola POLYGLOT je členem 
Asociace jazykových škol ČR, která 
sdružuje největší jazykové školy v ČR, 
zajišťuje kontrolu  a podporu kvality 
poskytovaných služeb. POLYGLOT 
klade důraz na individuální přístup 
a nabízí nadstandardní služby studen-
tům všech věkových kategorií. Máte-li 
jazyk ovládat, musí se Vám v kurzu 
intenzivně věnovat. Jeden kurz proto 
navštěvuje zpravidla šest, maximálně 
osm studentů stejné jazykové pokroči-
losti. Ta se zjišťuje při zápisu formou 
krátkého pohovoru se zapisujícím 
lektorem. Jazyková škola POLYGLOT 
nabízí kurzy ve dvou intenzitách – čty-
ři vyučovací hodiny týdně (2 x 2h) 
v ranních, odpoledních a večerních 
hodinách a dvacet hodin týdně v do-
poledních hodinách. V Brně se v rámci 
docházkových kurzů a pomaturitního 
studia vyučuje pouze angličtina.  

NOVĚ V BRNĚ
Jazyková škola POLYGLOT Brno je sou-
částí prestižní celorepublikové Jazyko-
vé školy a nakladatelství POLYGLOT 
spol. s r. o., která byla založena v roce 
1989 v Praze. V Brně doposud působila 
prostřednictvím spolupráce s JŠ Easy 
English, avšak od příštího školního 
roku bude brněnská pobočka vystupo-
vat již pouze pod hlavičkou POLYGLOT. 
Škola se může pochlubit využitím 
vlastních učebnic, které patří k nejžá-
danějším svého druhu v ČR a do dnešní 
doby představují několik desítek titulů 
v nákladu počítaném ve statisících. Ja-
zyková škola POLYGLOT obdržela jako 
jedna z prvních soukromých škol akre-
ditaci Ministerstva školství na jedno-
leté pomaturitní denní studium, jehož 
účastníkům je uznán statut studenta 
včetně veškerých studentských výhod. 

FIREMNÍ KURZY
Potřebujete ve vaší firmě vylepšit
jazykovou pohotovost v konkrétním 
oboru? Využijte nabídky podniko-
vých kurzů. V naší jazykové škole 
POLYGLOT jsme schopni přizpůsobit 
výuku Vašim přáním, pro firemní kli-
entelu zorganizujeme výuku přímo 
na pracovišti včetně zpracování kon-
cepce a hodnocení studentů.

DOCHÁZKOVÉ KURZY AJ
V současné době nabízí škola docház-
kové kurzy angličtiny – celkem 10 
úrovní od začátečníků až po velmi 
pokročilé včetně konverzačních kurzů 
pro pokročilosti Upper-Intermediate 
a Advanced. Dále škola nabízí příprav-
né kurzy na cambridgeské zkoušky 
KET, PET a FCE a také na Základní 
a Všeobecnou státní jazykovou zkouš-
ku. Všechny kurzy probíhají 2x týdně 
ráno, odpoledne nebo večer. Při výuce 
se s výjimkou začátečnických úrovní 
pravidelně střídají čeští učitelé a za-
hraniční lektoři - rodilí mluvčí. Na kon-
ci studia studenti absolvují rozsáhlejší 
závěrečnou zkoušku jazykové školy 
POLYGLOT příslušné jazykové úrovně.

POMATURITNÍ STUDIUM
Dopoledne probíhají kurzy pomatu-
ritního studia s intenzitou 20 vyučo-
vacích hodin týdně, čtyřmi úrovněmi 
pokročilosti a maximálně 15 studen-
ty ve skupině. Škola je zařazena ve 
vyhlášce MŠMT. Každoročně jsou 
otevřeny  4 třídy o různém stupni po-
kročilosti včetně začátečníků.

KONVERZACE 
Během léta probíhají dvoutýdenní 
konverzační kurzy zaměřené na kon-
verzaci v každodenních situacích a na 
různá témata. 

Jazyková škola Polyglot
S námi se určitě domluvíte lépe!

KDE NÁS NAJDETE 
Škola se nachází ve vlastní budově na 
Pionýrské ulici č. 15 naproti parku 
Lužánky. Součástí budovy je i klidná 
zahrada pro relaxaci a posezení o pře-
stávkách nebo po výuce. V budově 
naleznete 4 učebny a je zde také malý 
bufet, kde si  studenti mohou posedět 
a občerstvit se o přestávkách. V kan-
celáři mají studenti možnost zapůj-
čení beletrie a testů z malé knihovny 
a rovněž si mohou zakoupit učebnice 
a další materiály k výuce a studiu.

Zimní semestr začíná 19. září 
2005. Přihlásit se můžete již nyní, 
zápis probíhá denně v úředních hodi-
nách na adrese školy.

Polyglot . Pionýrská 15 . Brno-střed . 549 242 318 . www.polyglot.cz . 2726. Jazyková škola P.A.R.K. . Staňkova 8c .  Brno-střed . 541 211 900 . www.jspark.cz

Profesionální jazyková škola
se specializací angličtina

Jazyková škola 
P.A.R.K. působí v Brně 
od svého vzniku  
v r. 1992 a za tuto dobu 
si vydobyla pozici 
úspěšné školy. Kaž-
doročně navštěvuje 
docházkové  kurzy 
přibližně 400 studentů 
a není bez zajímavosti, 
že většina nových zá-
jemců přichází (podle 
provedeného průzku-
mu) na doporučení od  
studentů stávajících  
či předchozích.

P.A.R.K



Denní pomaturitní studium
Probíhá v angličtině a němčině, v rozsahu 
20 hodin týdně od 9.00–12.15 pro všechny 
stupně pokročilosti. Je zaměřeno na vykonání 
státní zkoušky (základní či všeobecné) nebo 
mezinárodní zkoušky odpovídající úrovně 
(Cambridge, TOEFL, ZD, ZMP). 
Po absolvování kurzu studenti obdrží spolu 
s certifikátem o zkoušce také osvědčení plat-
né v ČR a od všech vyučujících rovněž podrob-
né hodnocení svých jazykových dovedností.

Počet studentů
Ideálně je v tomto kurzu 8–10, maximálně 
15 studentů. V tomto počtu se posluchači 
dobře koncentrují a jsou nuceni aktivně pra-
covat, neboť používáme metodiky práce ve 
3–4 členných skupinkách, které mezi sebou 
soutěží nebo návazně rozvíjejí diskusi. Toto 
uspořádání je výhodné i pro lektora, který 
se může naplno věnovat všem jednotlivcům.

Plánování výuky
Prvotní plán se odvíjí od výchozí jazykové 
úrovně přihlášených uchazečů, která je zjiš-
ťována vstupními testy ještě před počátkem 
vlastní výuky. Na základě výsledků testů jsou 
studenti dále rozřazováni do jednotlivých 
kurzů podle pokročilosti a v každém kurzu 
je následně stanoven cíl výuky – typ cílové 
zkoušky, výukový materiál a harmonogram 
výuky včetně náplně jejích jednotlivých fází.

Metodika výuky
Naše škola využívá převážně komunikativní 
výukové metody, která rozvíjí schopnost vy-
užití jazykových znalostí v reálných situacích. 
Jednotlivé aktivity jsou vzájemně provázány 
a studenti se aktivně podílejí na výuce. Již 
v krátké době se tak dokáží domluvit v zá-
kladních situacích.
Tento přístup dále kombinujeme s metoda-
mi tradičními (např. drilovými cvičeními), 
abychom zajistili upevnění dosažených zna-
lostí. Probíraná látka se průběžně opakuje, 

takže nedochází ke ztrátě vědomostí, nýbrž 
k jejich dalšímu prohlubování a rozšiřování.

Naši lektoři
Všichni lektoři spolupracující s naší školou spl-
ňují kvalifikační předpoklady – pedagogické 
vzdělání s dostatečnou praxí a odbornou způ-
sobilostí (státní, mezinárodní nebo univerzitní 
zkouška). Dlouhodobě spolupracujeme pouze 
s těmi lektory, kteří se ve výuce osvědčili 
a u nichž jsme zaznamenali příznivý ohlas stu-
dentů na jejich odborné znalosti, pedagogické 
schopnosti i vstřícný a přátelský přístup.
Do obou našich učitelských týmů jsou každo-
ročně zařazováni i rodilí mluvčí, což považuje-
me za důležitý přínos ke zkvalitnění výuky. Ro-
dilé mluvčí využíváme zvláště pro konverzaci 
a přípravu na konverzační část cílových zkou-
šek. Kromě mateřského jazyka  však přinášejí 
i své bohaté kulturní zkušenosti a pohled  na 
náš životní styl „z druhé strany“, čímž oboha-
cují kurz nejen po jazykové stránce.
Klademe rovněž velký důraz na průběžné 
další vzdělávání našich lektorů formou 
pravidelných návštěv kurzů a seminářů pro 
učitele, zaměřených na nejnovější výukové 
metody, individuální trénink a prezentaci 
využití různých učebních materiálů.

Docházkové kurzy 
Tyto kurzy probíhají v ranních, odpoledních 
a večerních hodinách pro všechny jazyky 
a pokročilosti s intenzitou 1x2, 2x2 nebo 
1x3 hod týdně. Jsou zaměřeny na gramatiku, 
konverzaci, nácvik poslechových dovednos-
tí a přípravu na jazykové zkoušky.
Pořádáme také intenzivní letní kurzy pro 
všechny pokročilosti.

Firemní a individuální kurzy
Jsou plně přizpůsobeny potřebám klientů. Na-
bízíme flexibilitu při výběru termínu, zaměření
kurzu a stupně pokročilosti. Výhodou indivi-
duálních kurzů je intenzivnější forma výuky, 
časová flexibilita i obsahová přizpůsobivost.

I přes poměrně pozitivní vývoj 
v posledních letech se výuka jazyků 
v myslích řady lidí stále příliš nesluču-
je s představou prožití letních prázdnin 
či období dovolených. Existuje důvod, 
proč bychom studiu cizího jazyka měli 
věnovat i toto období, které je všeobec-
ně považováno za „odpočinkové“?

Dobrých důvodů je hned několik. 
Předně, dva měsíce jsou poměrně 
dlouhá doba, během níž lze leccos za-
pomenout. To platí zejména pro ty stu-
denty, u nichž základy cizího jazyka 
ještě nejsou plně zvládnuty, tedy pro 
mírně pokročilé a tzv. „věčné“ či „faleš-
né“ začátečníky. Další ideální cílovou 
skupinou jsou lidé s menším jazyko-
vým nadáním, kteří jsou prostě nuceni 
vynakládat objektivně větší úsilí než 
ti, kterým cizí jazyky „jdou samy od 
sebe“. Přerušení kontaktu s jazykem 
na celé léto obvykle znamená, že první 
měsíce nového školního roku musíte 
věnovat návratu do původní formy na-
místo toho, abyste se posunuli někam 
dál. A to znamená ztrátu času, vynalo-
žených peněz a hlavně motivace. Věřte, 
že nic nedokáže člověka tolik odradit 
jako pocit, že neustále přešlapuje na 
místě. Naopak viditelné a přiměřeně 

rychle se dostavující výsledky jsou 
významným motivačním faktorem 

– to je obecný poznatek, který platí pro 
jakoukoli formu lidské činnosti, a tedy 
i pro výuku jazyků.

Kromě udržení kontaktu s jazy-
kem vám prázdninová výuka dává 
možnost doladit individuální nedo-
statky a mezery (například slovní 
zásobu či některé specifické grama-
tické jevy), popřípadě zaměřit se na 
ty aspekty jazyka, kterým se ve všeo-
becných kurzech probíhajících během 
školního roku obvykle nevěnuje tolik 
pozornosti (například fonetická strán-
ka jazyka – výslovnost a odstraňování 
nedostatků v mluveném projevu). Ně-
které jazykové školy v létě nabízejí i ta-
kovéto specializované kurzy. A máte-li 
potřebu intenzivnějšího kontaktu s ja-
zykem, můžete se přihlásit do někte-
rého z intenzivních kurzů, které jsou 
standardní součástí prázdninové na-
bídky většiny zavedených jazykovek.

V neposlední řadě lze letní kurzy 
doporučit těm, kteří by se v nadchá-
zejícím školním roce rádi přihlásili 
ke studiu v nějaké jazykové škole. In-
vestice do celoroční jazykové výuky 

totiž dnes není zrovna zanedbatelná 
a vzhledem k současné mírně nepře-
hledné situaci na trhu vzdělávání je 
dobré předem vědět, zda za své peníze 
dostanete odpovídající kvalitu. Právě 
letní kurz představuje velmi dobrou 
příležitost, jak se seznámit s prostře-
dím, lektory i celkovou kvalitativní 
úrovní výuky v dané jazykové škole. 
Nejlepší reference je vlastní zkušenost.

Takže – nebojte se léta ve školní 
lavici! Představa, že škola v létě musí 
být pěkná otrava, je mýtus, který se 
již dlouho snažíme vykořenit. Zkuste 
to a uvidíte sami. V letních kurzech 
vedených zkušenými lektory a garan-
tovaných kvalitní jazykovou školou 
rozhodně nic neriskujete.

ADISPA, jazykové kurzy sídlí 
v prostorách bývalých jazykových 
kurzů Kulturního a informačního 
centra města Brna (dále KIC) na 
ulici Anenské v Brně. Vznikla spo-
jením lektorů  bývalého vzděláva-
cího oddělení, které bylo v důsled-
ku restrukturalizace KIC zrušeno. 
Čeští a zahraniční lektoři zúročují 
svoji způsobilost a dlouhodobé pe-
dagogické zkušenosti, které se kaž-
doročně odrážely v úspěšně absol-
vovaných státních a zahraničních 
zkouškách našich studentů.
ADISPA se zaměřuje na výuku ja-
zyka anglického, německého, fran-
couzského, ruského, španělského 
a italského všech pokročilostí. Pro 
šk.rok 2005/2006 jsme získali akre-
ditaci k pořádání pomaturitního 
studia, jsme tedy zařazeni do vy-
hlášky MŠMT ČR. Letošní maturan-
ti mají tak i nadále statut studenta 
s nárokem na veškeré sociální vý-
hody a studentské slevy.
Cílem výuky je nácvik všech jazy-
kových dovedností a osvojení si ja-
zyka v kontextu reálných životních 
situací. Podle náplně výuky se kur-
zy dělí na obecně a obsahově ori-
entované (gramatika, konverzace, 
příprava ke zkouškám apod.)

S námi  
na start

28. Adispa . Anenská 10 .  Brno . 543 247 146 . www.adispa-brno.org Hope. Palackého tř. 22 . Brno-Královo Pole . 549 210 395 . www.jazykovyservis.cz . 29

Má smysl učit se
i o prázdninách?



Jazykovou školu PRETORIAN založila 
v roce 1999 skupina zkušených lektorů  
s jasnou vizí: vytvořit Moderní student-
ské centrum uprostřed Brna. Začínali 
jsme ve velmi skromných podmínkách, 
v malých prostorách a s několika nad-
šenými lektory. Dnes, 6 let od vzniku 
školy, se Vám zde nabízí silná a stabilní  
instituce s kvalitním lektorským týmem, 
která má mezi svými významnými klien-
ty takové podniky jako Dopravní podnik 
města Brna, Český rozhlas, Berentzen, 
Jaguar nebo Železárny Štěpánov a další 
renomované firmy, v nichž jsme výhrad-
ními dodavateli jazykových služeb.  

Organizace studia
Každý klient/student je pro nás důležitý 
a věnujeme mu individuální péči – na 
základě důkladného jazykového auditu 
(písemný, ústní) sestavíme každému opti-
mální studijní plán a doporučíme výukové 
materiály dle jeho cíle.

Lektoři jazykové školy PRETORIAN jsou 
profesionály ve svém oboru, o čemž svěd-
čí především spokojenost našich studentů 
a jejich studijní výsledky. Dokáží své stu-
denty zaujmout a motivovat. Mají vysoko-
školské vzdělání, mezinárodní certifikáty
o učitelské způsobilosti, jsou pravidelně
vzdělávání na seminářích pořádaných ško-
lou a jinými odbornými institucemi. Naši 
metodici navštěvují lekce osobně, aby 
se přesvědčili, že vše funguje na 100%. 
Do výuky jsou zapojovány ty nejmoderněj-
ší výukové metody, které jsou prověřené 
a certifikované světově uznávanými jazy-
kovými odborníky.

Vybíráme z aktuální nabídky
Letní škola jazyků 2005 - intenzivní kurzy 
v Brně a týdenní pobytové kurzy v Bes-
kydech, Jeseníkách a Českomoravské 
vysočině, které nabízíme již od 4700,-Kč 

(kvalitní výuka, ubytování a polopenze/
plná penze).

Kurzy ve školním roce 2005/06 
• Pomaturitní studium v kombinaci  

dvou jazyků AJ-NJ
• Skupinové kurzy - dopolední i večerní, 

všeobecný jazyk, konverzace, 
• Příprava na certifikáty
• Obchodní jazyk
• Kurzy pro VŠ studenty - výuka probíhá 

pouze v akademických semestrech
• Intenzivní 3-měsíční kurzy, 

které lze zakončit složením 
mezinárodního certifikátu

• Víkendové kurzy
• Dopolední kurzy pro maminky na MD 

s hlídáním dětí v naší mini školce.
• Kurzy pro děti od 5 let

Komplexní program pro firmy – kromě 
kvalitní výuky poskytujeme firmám i nad-
standardní služby a zázemí pro studenty. 
Účastníky firemních kurzů pečlivě testuje-
me a hodnotíme jejich pokroky. Díky CRM 
modulu v našich www stránkách může 
zaměstnavatel on-line kontrolovat probí-
ranou látku v kurzech a docházku jednot-
livých studentů. Klienti obdrží certifikát
o absolvování kurzu a rovněž doporučení 
rozvoje jeho jazykových znalostí.

Diplomat Jazyková škola byla za-
ložena v roce 1997 a od počátku 
se specializovala na výuku anglič-
tiny. V průběhu minulých let jsme 
však zaznamenali rostoucí zájem 
i o další jazyky a proto jsme od 
roku 2002 rozšířili nabídku ja-
zyků o němčinu, francouzštinu, 
španělštinu a ruštinu.

Diplomat jazyková škola je zařazena 
do přílohy vyhlášky Ministerstva 
školství. Znamená to, že studentům 
kteří nastupují do naší školy bezpro-
středně po ukončení střední školy 
maturitou na roční pomaturitní in-
tenzivní studium (obsahuje 660 vy-
učovacích hodin) , je státem hrazeno 
po dobu studia sociální a zdravotní 
pojištění. Jako studenti mají nárok na 
některé další výhody.

Jako každoročně Vám nabízíme let-
ní opakovací  kurzy a to v intenzitě 

- týdenní, víkendové a dvouměsíční. 
V uvedených kurzech se procvičuje 
hlavně gramatika dané úrovně. Výu-
ka je bez učebnic a ve všech pokroči-
lostních úrovních.
 
Pro školní rok 2005/2006 nabízíme 
půlroční a roční docházkové kurzy.
Půlroční kurzy začínají 26.9.2005 
a končí 31.1.2006. Tyto kurzy je mož-
no navštěvovat při intenzitě 1x3 nebo 
1x2 hodiny týdně.

Náplní půlročních kurzů je zamě-
ření na verbální komunikaci a dále 
zopakování hlavních gramatických 
okruhů pro danou úroveň. Studenti 
jsou vedeni k praktickému používání 
angličtiny v různých situacích např. 
v zaměstnání, na cestách, při psaní 
dopisů, telefonování ap.

Roční kurzy začínají od 26. 9. 2005 
a končí 2. 6. 2006. Zde je intenzita 
1x2, 1x3, 1x4 a 2x2 hodiny týdně.

Kurzy jsou rozděleny na obecnou ang-
ličtinu, obchodní angličtinu a příprav-
né kurzy na zkoušky Cambridge.

Obecná angličtina je zaměřena na 
zvládnutí všech čtyř jazykových 
schopností, s důrazem na upevnění 
a prohloubení znalostí gramatiky 
a rozšíření slovní zásoby. Studenti 
jsou vedeni k praktickému používání 
angličtiny v různých situacích, zvláš-
tě zlepšení verbální komunikace. 

Kurzy obchodní angličtiny jsou 
orientovány na zlepšení komunikač-
ních dovedností v profesní angličtině. 
Je vhodný pro ty, kteří pracují v za-
hraničních a nadnárodních firmách,
pro studenty ekonomického zaměře-
ní a obchodu.

Cílem přípravných kurzů na 
zkoušky Cambridge je kvalitně při-
pravit studenta na zvládnutí zkoušky. 
Student musí pochopit a užívat hlavní 
struktury jazyka a široký rozsah slov-
ní zásoby a být schopen komunikovat 
v angličtině ve většině společenských 
situacích.

 Studentů, kteří u nás studovali v mi-
nulých letech a chtějí pokračovat ve 
studiu, značně přibývá. V jejich přípa-
dě poskytujeme slevy školného..

Uchazečům o studium doporučujeme 
(vyjma začátečníků) vyplnění rozřa-
zovacího testu, který trvá 30 min. 
Test (event. i pohovor pro přípravné 
kurzy) je bezplatný a nezávazný, stej-
ně jako možnost navštívit vyučovací 

hodinu. Studenti mají též možnost 
zjistit svoji jazykovou úroveň v testu 
na internetových stránkách školy.

Učební materiál používáme od 
nakladatelství Cambridge, Oxford 
a Longman. Učebnice nejsou zahrnuty 
v ceně, ale je možné je u nás zakoupit 
ve zvýhodněné ceně.
Můžete využít možnost si zdarma půj-
čit knihy (naleznete na webu), audio-
kazety a další studijní materiál. 
Internet zdarma nabízíme všem na-
šim studentům.

Čeští učitelé i rodilí mluvčí jsou 
kvalifikovaní – pedagogické vzdě-
lání, TEFL, CELTA, mají zkušenosti 
ve výuce a našim společným cílem 
je v maximální možné míře splnit 
Váš požadavek na průběh i cíl výu-
ky. Za nespornou výhodu považují 
naši studenti fakt, že jsou vyučováni 
v jednom kurzu více učiteli a mají tak 
možnost poslechu více akcentů - platí 
především pro intenzivní studenty. 

Ve skupinách je 6–12 studentů. 
V tomto počtu považujeme výuku za 
dostatečně intenzivní a zároveň jsme 
schopni docílit přijatelné ceny kurzu.

Diplomat jazyková škola

...do jazyka s chutí...do jazyka s chutí

Moderní studentské centrum 
uprostřed Brna

30. Pretorian. Rybkova 1 .  Brno . 541 148 134 . 603 511 388 . www.pretorian.cz

Od září 2005 nás najdete 
v nových prostorách na ulici  
Příkop 13 (naproti IBC).

Velmi zajímavě architektonic-
ky řešené půdní prostory 

Velké, světlé učebny, částečně 
klimatizované, plně vybavené 
audio-video technikou 

Zázemí pro studenty i lektory 
ve školním baru Pretorian 

Hala s profesionálními kurty 
pro squash a ricochet v areálu 
školy za zvýhodněné ceny. 

Při pěkném počasí probíhá 
výuka na letní zahrádce  
v příjemném stínu a klidu.

Diplomat jazyková škola . Veveří 10 . Brno .   541 244 707 . www.e-diplomat.cz . 31



VZDĚLÁNÍ        KURZY
   INFORMACE   AGENTURA

Österreich Institut 
místo, kde je výuka 
němčiny zábavná!

Jazyková škola Vika je součástí 
vzdělávací Agentury Vika, která 
úspěšně působí v Brně od svého 
vzniku v roce 1991 až doposud.

Je jednou z prvních soukromých ja-
zykových škol a v současnosti také 
jednou z největších v Brně.

Nabízíme :
• Kvalitní organizační zázemí školy
•  Kvalifikované vyučující s odpoví-

dající aprobací
•  Umístění všech učeben, kanceláře 

i sídla školy přímo v samotném 
centru města Brna

•  Pestrou škálu jazykových kurzů 
a služeb v jazykové výuce

• Rozumné ceny
•  Ochotu, úsměv, vstřícnost  v jedná-

ní se všemi zájemci o naše kurzy

Těšíme se na spolupráci s vámi.

Podrobné informace o škole 
a nabízených jazykových kur-
zech najdete na www.vika.cz.

Agentura Vika, Masarykova 31, 
Brno-střed, tel.: 542 221 578, 
mobil: 603 776 978, e-mail: 
vika@brn.czn.cz

Vám, kteří vedle angličtiny zvažujete další 
jazyk, doporučujeme španělštinu nebo ruš-
tinu. Je nám potěšením španělštinu a rušti-
nu vyučovat, tak jako Vám bude potěšením 
se tyto snadné jazyky učit. A Vám odvážným, 
kteří se nebojíte překonávat překážky, nabí-
zíme japonštinu, čínštinu nebo arabštinu.

Každý další jazyk Vám otevře nové obzory 
a nové možnosti uplatnění.

Jet či nejet na drahý jazykový kurz do 
Anglie? Naše odpověď: Vyberte si dobrý 
intenzívní kurz v Česku (viz i naši nabídku) 
a za ušetřené peníze jeďte na poznávací 
cestu po Anglii.

gramatiky, specializované kurzy 
němčiny pro lékaře, právníky, mana-
žery apod. Od těchto letních prázd-
nin a dále po celý rok chce ÖI svojí 
nabídkou oslovit a zaujmout právě  
skupiny manažerů a vedoucích pra-
covníků, kteří ve své praxi denně ně-
mecký jazyk potřebují a používají. 
Kdo preferuje individuální výuku ja-
zyka, je připravena i tato možnost.
Přihlásit se můžete osobně na sekreta-
riátě ÖI každý všední den. Úřední ho-
diny jsou: 10.00-13.00 a 14.00-17.30 
hod. Součástí přihlášení je zdarma 
test jazykových znalostí, který pomů-
že při výběru odpovídajícího kurzu. 
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Léto s intenzivními jazykovými 
kurzy němčiny – TO JE TREFA!

“TRY US AND YOU´LL STAY WITH US” 
„VYZKOUŠEJTE SI NÁS A ZŮSTANETE S NÁMI“
AJ – FCE, CAE • ŠP • FR • IT • NJ • RUŠ • ARAB • JAP • ČÍN

BELINGUA je menší jazyková škola 
s dlouholetou tradicí, úspěšnými studenty 
a kvalifikovanými zkušenými lektory. Ga-
rantem kurzů je Mgr. Eva Bell (-ová), MA 
(London), která působila 25 let ve výuce 
jazyků v Anglii.
 
Hledáte-li efektivní výuku zábavnou 
formou individuálně nebo v malých sku-
pinkách,  v krásných prostorách v centru 
Brna – pak neváhejte; vyzkoušejte si nás 
a zůstanete s námi.
 
Jsme zaměřeni na:

•  rychlý pokrok úplných nebo věčných za-
čátečníků v angličtině, španělštině, ruš-
tině, francouzštině, němčině, japonštině, 
arabštině, čínštině a Czech for Foreigners.

•  úspěšné zvládnutí mezinárodních zkou-
šek FCE, CAE a BEC. 

•  firemní kurzy cílené na zvládnutí jednoho 
ze 3 stupňů zkoušky BEC - Business Eng-
lish Certificate – tj. na obchodní angličti-
nu. Výuka ve skupinkách 2–5 studentů. 

•  intenzivní kurzy angličtiny a španělštiny 
v Brně během celého roku včetně letních 
prázdnin. Týdenní a víkendové. Vždy 1. tý-
den/víkend v měsíci pro (věčné) začáteč-
níky, 2. pro mírně, 3. středně a 4. týden/
víkend  v měsíci pro více pokročilé.

•  docházkové kurzy - denně od 17.00 -
19.30 hod. ve skupinkách 6 - 10 studentů 

- trojhodina 1x nebo 2 x týdně dle výběru

•  pomaturitní studium - Belingua jako 
jediná v Brně nabízí trojjazyčnou výuku  
ANGLIČTINA – ŠPANĚLŠTINA – RUŠTINA 
za zajímavou cenu zakončenou meziná-
rodními zkouškami.

AJ, ŠJ, RUŠ jsou světově nejrozšířenější ev-
ropské jazyky, přičemž každý z nich patří do 
jiné jazykové rodiny, takže se Vám nebudou 
plést. Troufáme si připravit i úplné začáteč-
níky v angličtině na FCE a pokročilé stu-
denty na CAE během jednoho školního roku. 

Jedním z tajemství úspěchu je zájem stu-
dentů o pravidelnou domácí četbu doprová-
zenou kazetami na různých úrovních. Naše 
knihovna nabízí bohatý výběr knížek v ang-
ličtině, španělštině, ruštině a francouzštině.

Čas letních prázdnin se opět blíží 
a zde je, věříme, velmi zajímavá 
možnost, jak část léta aktivně 
a prospěšně využít.

Několikátým rokem pořádá Öster-
reich Institut Brno (ÖI) - se sídlem 
na Moravském náměstí 15 v tzv. Ber-
klerově paláci, budově už zlidověle 
nazývanou “Muzejka” - v  reprezenta-
tivních a architektonicky zajímavých 

prostorách intezivní jazykové kur-
zy němčiny ve dvou- a třítýdenních 
blocích. V době, kdy si připomínáme 
jeden rok od vstupu České republiky 
do Evropské unie a velkého zájmu 
zahraničních investorů o působení 
v naší zemi, se každému, kdo už pra-
cuje, nebo uvažuje o práci v německé, 
rakouské, případně švýcarské spo-
lečnosti, znalosti německého jazyka 
nesmírně hodí.
Na ÖI Brno zažijete výuku němčiny 
velmi zajímavou formou s hlavním 
zaměřením na komunikaci v malých 
skupinkách se zkušenými lektory. 
Díky tomuto způsobu výuky ztratíte 

ostych promluvit v cizím jazyce a stu-
dium němčiny bude pro Vás radostí 
a dozvíte se mnoho zajímavého o Ra-
kousku. ÖI Vám také zprostředkuje 
letní kurz němčiny ve vybraných ra-
kouských městech.
Na samotný konec prázdnin připravil 
ÖI pro žáky a studenty týden inte-
zivní přípravy z NJ především jako 
možnost osvěžení a zopakování zna-
lostí před začátkem nového školního 
roku.
Österreich Institut může navštěvovat 
kdokoli z Vás, je zde možné navštěvo-
vat kurzy všeobecné nebo hospodář-
ské němčiny, kurzy konverzací nebo 

BELINGUA, Gorkého 2
(roh Veveří), 602 00 Brno

tel.: 541 242 050, mobil:  728 229 799
www. belingua.cz, bell@belingua.cz

“BELINGUA - GOOD VALUE FOR MONEY“

 www.jazyky.com . prezentace jazykových škol .3332. Österreich institut . Moravské nám. 15 . Brno . 549 241 991 . www.oei.cz
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D
élka kurzu: 

 krátké (m
ěsíc <)   

 krátkodobé (1-3 m
ěsíce)  

 čtvrtletní   
 půlroční   

 celoroční

Čas konání: 
 ranní (zač. do 9:00)   

 dopolední   
 odpolední   

 večerní (od 17:00)

Pokročilost:   začátečníci       m
írně pokročilí     

 středně pokročilí      
 pokročilí 

Číslovka: m
axim

ální počet studentů ve skupině
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ADISPA  (učebna Sídlo) Anenská 10 • Brno-střed • 602 00
 543 247 146,  775 242 500( mobi l )   adispa@atlas.cz, www.adispa-brno.org
název kurzu jazyk cena zahájení počet hodin (rozsah) dny učebnice zkouška vysvětlivky po stranách
 Letní An,Ně,Šp,Fr,Ru,It,Port,Hol 2hod odp AJ 1100,- 11.07.05 8 (4x2h) Po-Čt vlastní materiály       8 
 Letní An,Ně,Šp,Fr,Ru,It,Port,Hol 2hod odp. AJ 1100,- 11.07.05 8 (4x2h) Po-Čt vlastní materiály       8 
 Letní An,Ně,Šp,Fr,Ru,It,Port,Hol 2hod AJ 1300,- 11.07.05 10 (5x2h) Po-Pá vlastní materiály       8 
 Letní An,Ně,Šp,Fr,Ru,It,Port,Hol 2hod. AJ 1300,- 11.07.05 10 (5x2h) Po-Pá vlastní materiály       8 
 Letní An,Ně,Šp,Fr,Ru,It,Port,Hol 3hod odp. AJ 1450,- 11.07.05 12 (4x3h) Po-Čt vlastní materiály       8 
 Letní An,Ně,Šp,Fr,Ru,It,Port,Hol 3hod AJ 1700,- 11.07.05 15 (5x3h) Po-Pá vlastní materiály       8 
 Letní An,Ně,Šp,Fr,Ru,It,Port,Hol 4hod odp. AJ 1800,- 11.07.05 16 (4x4h) Po-Čt vlastní materiály       8 
 Letní An,Ně,Šp,Fr,Ru,It,Port,Hol 4hod AJ 2140,- 11.07.05 20 (5x4h) Po-Pá vlastní materiály       8 
 New Headway Elem /U1 AJ 3890,- 27.09.05 2 (1x2h) Út New Headway Elementary      11 
 New Headway Pre-Int/U8-9 AJ 3890,- 26.09.05 2 (1x2h) Po New Headway Pre-Intermediate Cambridge ESOL KET      11 
 New Headway Elem. /U1 AJ 4190,- 26.09.05 2 (1x2h) Po New Headway Elementary      11 
 New Headway Elem/ U11 AJ 4190,- 28.09.05 2 (1x2h) St New Headway Elementary       11 
 New Headway Elementary /U6-7 AJ 4190,- 26.09.05 2 (1x2h) Čt New Headway Elementary      11 
 New Headway Pre-Int/ U11-12 AJ 4190,- 28.09.05 2 (1x2h) St New Headway Pre-Intermediate Cambridge ESOL KET      11 
 New Headway Pre-Int/U7-8 AJ 4190,- 26.09.05 2 (1x2h) Po New Headway Pre-Intermediate       11 
 NEW New Headway Int/ U5-6 AJ 4190,- 28.09.05 2 (1x2h) St NEW New Headway Intermediate Cambridge ESOL PET     11 
 “Pardon?”2 zlepšování posl. a mluv. schopností AJ 4290,- 28.09.05 2 (1x2h) St vlastní materiály      10 
 Konverzace s rodilým mluvčím (GB) AJ 4390,- 27.09.05 2 (1x2h) Út vlastní materiál      10 
 “Pardon?”1 zlepšování posl. a mluv. schopností AJ 4590,- 28.09.05 2 (1x2h) St vlastní materiály      10 
 New Headway Pre-Int/U8 “Dobré ráno”(2x60min) AJ 5270,- 27.09.05 2 (2x1h) Út, Čt New Headway Pre-Intermediate       11 
 Countdown to FCE/U7 AJ 5650,- 26.09.05 3 (1x3h) Po Countdown to FCE Cambridge ESOL FCE     11 
 New Headway Upper-Int/ U1 AJ 5650,- 29.09.05 3 (1x3h) Čt New Headway Upper-Intermediate      11 
 Countdown to FCE/ U7 (Čech+Brit) AJ 6390,- 27.09.05 3 (1x3h) Út Countdown to FCE Cambridge ESOL FCE     11 
 New Headway Elem/U11-12 intenzivní AJ 6790,- 26.09.05 4 (2x2h) Po, St New Headway Elementary       11 
 Landmark Interm/U1 (Čech+Brit) AJ 7380,- 27.09.05 4 (2x2h) Út, Čt Landmark Intermediate Cambridge ESOL PET     11 
 Landmark Upper-Int/U1- intenzivní (Čech+Brit) AJ 7380,- 26.09.05 4 (2x2h) Po, Čt Landmark Upper-Intermediate Cambridge ESOL FCE     11 
 AJ - pomatur.mírně pokroč. AJ 21200,- 01.09.05 20 (5x4h) Po-Pá Cutting Edge, Face to Face, Landmark Cambridge ESOL PET      13 
 AJ - pomatur.pokročilí AJ 21200,- 01.09.05 20 (5x4h) Po-Pá Cutting Edge, Countdown to FCE, vlastní materiály Cambridge ESOL FCE     13 
 AJ - pomatur.začáteč. AJ 21200,- 01.09.05 20 (5x4h) Po-Pá Cutting Edge, Face to Face, Headway Pronunciation Cambridge ESOL PET     13 
 Fran.pro zač/ L1 - začátečníci FJ 3890,- 29.09.05 2 (1x2h) Čt Le français pour vous nebo dle dohody      11 
 Fran.pro zač/ L9 - mírně pokroč. FJ 3890,- 28.09.05 2 (1x2h) St Le français pour vous       11 
 Franc.pro zač./ L23 středně pokr. FJ 4190,- 29.09.05 2 (1x2h) Čt Le français pour vous      11 
 Francouzština - NSF /U2 FJ 4190,- 29.09.05 2 (1x2h) Čt Nouveau Sans Frontieres      11 
 Holandština - začátečníci nebo dle zájmu NL 3890,- 28.09.05 2 (1x2h) St, Čt dle domluvy      11 
 Italština - začátečníci nebo dle zájmu IT 3890,- 28.09.05 2 (1x2h) St, Čt dle domluvy      11 
 Německy s úsměvem/ L12 NJ 1940,- 30.09.05 2 (1x2h) Pá Německy s úsměvem       11 
 Příprava na ZMP, čes.+zahr.lektor NJ 3900,- 27.09.05 4 (2x2h) Út, Čt vlastní materiály  ZMP     11 
 Konverzace - ZMP NJ 4190,- 26.09.05 2 (1x2h) Po vlastní materiál  ZMP     11 
 Německy s úsměvem/ L14 NJ 4190,- 27.09.05 2 (1x2h) Út Německy s úsměvem      11 
 Německy s úsměvem/ L20 NJ 4190,- 28.09.05 2 (1x2h) St Německy s úsměvem      11 
 NSÚ /L1 NJ 4190,- 28.09.05 2 (1x2h) St Německy s úsměvem      11 
 Sprechen Sie Deutsch I/ L8 NJ 4190,- 26.09.05 2 (1x2h) Po Sprechen Sie Deutsch I       11 
 SSD /L1 NJ 4190,- 26.09.05 2 (1x2h) Po Sprechen Sie Deutsch      11 
 NJ - pomatur.mírně pokroč. NJ 21200,- 01.09.05 4 (5x4h) Po-Pá  SJZ SJZ - základní      13 
 NJ - pomatur.pokroč. NJ 21200,- 01.09.05 4 (5x4h) Po-Pá   ZMP     13 
 NJ - pomatur.zač. NJ 21200,- 01.09.05 4 (5x4h) Po-Pá  ÖSD ÖSD - Grundstufe     13 
 Portugalština - začátečníci nebo dle zájmu PT 3890,- 28.09.05 2 (1x2h) St dle domluvy      11 
 Ruština - mírně pokročilí RJ 4190,- 27.09.05 2 (1x2h) Út dle domluvy       11 
 Ruština - pokročilí,uč.dle domluvy RJ 4190,- 27.09.05 2 (1x2h) Út dle domluvy      11 
 Ruština - začátečníci RJ 4190,- 27.09.05 2 (1x2h) Po Ruština pro Čechy      11 
 Španělština/ L32 mírně pokr. SJ 3890,- 29.09.05 2 (1x2h) Čt Španělština pro samouky       11 
 Španělština/ L1 - začátečníci SJ 4190,- 29.09.05 2 (1x2h) Čt Španělština pro samouky      11 
 Španělština/ L20 zač.-mírně pokr SJ 4190,- 29.09.05 2 (1x2h) Čt Španělština pro samouky       11
j a z y k y : angličtina (AJ), francouzština (FJ), holandština (NL), italština (IT), němčina (NJ), portugalština (PT), ruština (RJ), španělština 
(SJ)

HOPE-E.S. : Kompletní jazykový servis  (učebna) Palackého 10 • Brno-Královo Pole • 612 00
 549 210 395,  608 736 368( mobi l )   info@jazykovyservis.cz, www.jazykovyservis.cz
název kurzu jazyk cena zahájení počet hodin (rozsah) dny učebnice zkouška vysvětlivky po stranách
 AJ-Adv I AJ 5490,- 03.10.05 70 (1x2h) Čt New Headway Advanced NE (Unit 1-6)      9 
 AJ-Mat AJ 5490,- 03.10.05 62 (1x2h) Út Výběr materiálů sestavený vyučujícím      9 
 AJ-MP I AJ 5490,- 03.10.05 70 (1x2h) Po New Headway Pre-Intermediate (Unit 1-7)       9 
 AJ-MP I AJ 5490,- 03.10.05 70 (1x2h) Út New Headway Pre-Intermediate (Unit 1-7)       9 
 AJ-MP I AJ 5490,- 03.10.05 70 (1x2h) Čt New Headway Pre-Intermediate (Unit 1-7)       9 
 AJ-MP II AJ 5490,- 03.10.05 70 (1x2h) Po New Headway Pre-Intermediate (Unit 8-14)       9 

 AJ-MP II AJ 5490,- 03.10.05 70 (1x2h) Po New Headway Pre-Intermediate (Unit 8-14)       9 
 AJ-MP II AJ 5490,- 03.10.05 70 (1x2h) Čt New Headway Pre-Intermediate (Unit 8-14)       9 
 AJ-P I AJ 5490,- 03.10.05 70 (1x2h) St New Headway Upper-Intermediate (Unit 1-6)      9 
 AJ-P II AJ 5490,- 03.10.05 70 (1x2h) Po New Headway Upper-Intermediate (Unit 7-12)      9 
 AJ-SP I AJ 5490,- 03.10.05 70 (1x2h) Út New Headway Intermediate NE (Unit 1-6)      9 
 AJ-SP I AJ 5490,- 03.10.05 70 (1x2h) St New Headway Intermediate NE (Unit 1-6)      9 
 AJ-SP II AJ 5490,- 03.10.05 70 (1x2h) Út New Headway Intermediate NE (Unit 7-12)      9 
 AJ-SP II AJ 5490,- 03.10.05 70 (1x2h) St New Headway Intermediate NE (Unit 7-12)      9 
 AJ-Z I AJ 5490,- 03.10.05 70 (1x2h) St New Headway Elementary (Unit 1-7)      9 
 AJ-Z I AJ 5490,- 03.10.05 70 (1x2h) Čt New Headway Elementary (Unit 1-7)      9 
 AJ-Z I AJ 5490,- 03.10.05 70 (1x2h) Po New Headway Elementary (Unit 1-7)      9 
 AJ-Z II AJ 5490,- 03.10.05 70 (1x2h) Po New Headway Elementary (Unit 8-14)      9 
 AJ-Z II AJ 5490,- 03.10.05 70 (1x2h) St New Headway Elementary (Unit 8-14)      9 
 AJ-Z II AJ 5490,- 03.10.05 70 (1x2h) Po New Headway Elementary (Unit 8-14)      9 
 AJ-Konv Adv AJ 5990,- 03.10.05 70 (1x2h) St Výběr materiálů sestavený vyučujícím      9 
 AJ-Konv P AJ 5990,- 03.10.05 70 (1x2h) Út Výběr materiálů sestavený vyučujícím      9 
 AJ-Konv SP AJ 5990,- 03.10.05 70 (1x2h) Po Výběr materiálů sestavený vyučujícím      9 
 AJ-CAE AJ 9990,- 03.10.05 124 (2x2h) Út, Čt  Cambridge ESOL CAE     9 
 AJ-FCE AJ 9990,- 03.10.05 124 (2x2h) Po, St First Certificate Passkey Cambridge ESOL FCE     9 
 AJ-MP AJ 9990,- 03.10.05 140 (2x2h) Po, Čt New Headway Pre-Intermediate (Unit 1-14)       9 
 AJ-SP AJ 9990,- 03.10.05 140 (2x2h) Po, St New Headway Intermediate NE (Units 1-12)      9 
 FR-Z FJ 5490,- 03.10.05 70 (1x2h) Čt       9 
 IT-MP IT 5490,- 03.10.05 70 (1x2h) Út Italština - A. Bahníková, vyd. Leda       9 
 IT-Z IT 5490,- 03.10.05 70 (1x2h) St Italština - A. Bahníková, vyd. Leda      9 
 NJ-MP I NJ 5490,- 03.10.05 70 (1x2h) Út Tangram       9 
 NJ-MP II NJ 5490,- 03.10.05 70 (1x2h) St Tangram       9 
 NJ-SP I NJ 5490,- 03.10.05 70 (1x2h) Čt Tangram      9 
 NJ-Z I NJ 5490,- 03.10.05 70 (1x2h) Út Tangram      9 
 NJ-Z II NJ 5490,- 03.10.05 70 (1x2h) St Tangram      9 
 NJ-ZD NJ 5490,- 03.10.05 70 (1x2h) Út Tangram Z  ZD     9 
 ŠP-MP SJ 5490,- 03.10.05 70 (1x2h) Út        9 
 ŠP-P SJ 5490,- 03.10.05 70 (1x2h) Po       9 
 ŠP-SP SJ 5490,- 03.10.05 70 (1x2h) Út       9 
 ŠP-Z I SJ 5490,- 03.10.05 70 (1x2h) Čt       9 
 ŠP-Z II SJ 5490,- 03.10.05 70 (1x2h) Čt       9
j a z y k y : angličtina (AJ), francouzština (FJ), italština (IT), němčina (NJ), španělština (SJ)

JŠ při FF MU  (učebna Sídlo) A. Nováka 1 • Brno-střed • 602 00
 549 497 962  js@phil.muni.cz, www.phil.muni.cz/js
název kurzu jazyk cena zahájení počet hodin (rozsah) dny učebnice zkouška vysvětlivky po stranách
 A8 Konverzace s RM - VP AJ 5000,- 06.10.05 72 (1x2h) Čt authentic materials       12 
 ATT1 FZ AJ 5000,- 05.09.05 156 (2x2h) Po, St dle dohody       16 
 ATT2 MP AJ 5000,- 06.09.05 156 (2x2h) Út, Čt Inside out Pre-intermediate       16 
 ATT3 SP AJ 5000,- 05.09.05 156 (2x2h) Po, St New Headway Intermediate      16 
 ATT4 P AJ 5000,- 06.09.05 156 (2x2h) Út, Čt Cutting edge Upper intermediate      16 
 A5 P AJ 6000,- 05.10.05 74 (1x2h) St FCE Masterclass Cambridge ESOL FCE     12 
 A6 VP AJ 6000,- 05.10.05 74 (1x2h) St CAE Masterclass Cambridge ESOL CAE      12 
 A1 Z AJ 8700,- 04.10.05 142 (2x2h) Út, Čt New Headway English Course Beginner      12 
 A2 FZ AJ 8700,- 04.10.05 142 (2x2h) Út, Čt Face to Face Cambridge ESOL KET      12 
 A3 MP AJ 8700,- 04.10.05 142 (2x2h) Út, Čt Language in Use Pre-Intermediate Cambridge ESOL PET      12 
 A4 SP AJ 8700,- 04.10.05 142 (2x2h) Út, Čt International Express Cambridge ESOL PET     12 
 A7 Konverzace s RM - P AJ 8700,- 04.10.05 142 (2x2h) Út, Čt authentic materials      12 
 FR Z FJ 8700,- 03.10.05 142 (2x2h) Po, St Le Nouveau Sans Frontieres      12 
 Ni Z NL 5000,- 04.10.05 72 (1x2h) Út Učebnice nizozemštiny pro Čechy      12 
 N1 MP NJ 5000,- 03.10.05 72 (1x2h) Po        12 
 N2 P NJ 5000,- 03.10.05 72 (1x2h) Po       12 
 Šp Z SJ 8700,- 03.10.05 142 (2x2h) Po, St Fiesta I      12
j a z y k y : angličtina (AJ), francouzština (FJ), holandština (NL), němčina (NJ), španělština (SJ)

JŠ Pretorian Rybkova 1 • Brno-střed • 602 00
 541 148 134,  603 511 388( mobi l )   pretorian@pretorian.cz, www.pretorian.cz
název kurzu jazyk cena zahájení počet hodin (rozsah) dny učebnice zkouška vysvětlivky po stranách
 BESKYDY 1 AJ 5628,- 02.07.05 35 (6x6h) Po-So         8 
 BESKYDY 2 AJ 5628,- 13.08.05 35 (6x6h) Po-So         8 
JESENÍKY 1 AJ 4696,- 30.07.05 35 (?) Po-Ne         8 
 VYSOČINA 1 AJ 4818,- 21.08.05 35 (6x6h) Po-So         8
 KONDIČNÍ KURZY 1.1 AJ 1232,- 04.07.05 16 (1x2h)  speciální materiály      6 
 KONDIČNÍ KURZY 1.2 AJ 1232,- 04.07.05 16 (1x2h)  speciální materiály       6 
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 KONDIČNÍ KURZY 2.1 AJ 1232,- 04.07.05 16 (1x2h)  speciální materiály      6 
 KONDIČNÍ KURZY 2.2 AJ 1232,- 04.07.05 16 (1x2h)  speciální materiály       6 
 ODPOLEDNÍ KURZY 1.1 AJ 1386,- 11.07.05 18 (3x2h) Po, St, Čt       6 
 ODPOLEDNÍ KURZY 1.2 AJ 1386,- 11.07.05 18 (3x2h) Po, St, Čt        6 
 ODPOLEDNÍ KURZY 2.1 AJ 1386,- 01.08.05 18 (3x2h) Po, St, Čt       6 
 ODPOLEDNÍ KURZY 2.2 AJ 1386,- 01.08.05 18 (3x2h) Po, St, Čt        6 
 ODPOLEDNÍ KURZY 3.1 AJ 1386,- 15.08.05 18 (3x2h) Po, St, Čt       6 
 ODPOLEDNÍ KURZY 3.2 AJ 1386,- 15.08.05 18 (3x2h) Po, St, Čt        6 
 KONDIČNÍ KURZY 1.3 AJ 1392,- 04.07.05 16 (1x2h)  speciální materiály      6 
 KONDIČNÍ KURZY 1.4 AJ 1392,- 04.07.05 16 (1x2h)  speciální materiály      6 
 KONDIČNÍ KURZY 2.3 AJ 1392,- 04.07.05 16 (1x2h)  speciální materiály      6 
 KONDIČNÍ KURZY 2.4 AJ 1392,- 04.07.05 16 (1x2h)  speciální materiály      6 
 TEENS 1.1 AJ 1540,- 18.07.05 20 (5x2h) Po-Pá speciální materiály      6 
 TEENS 1.2 AJ 1540,- 18.07.05 20 (5x2h) Po-Pá speciální materiály       6 
 TEENS 2.1 AJ 1540,- 01.08.05 20 (5x2h) Po-Pá speciální materiály      6 
 TEENS 2.2 AJ 1540,- 01.08.05 20 (5x2h) Po-Pá speciální materiály       6 
 TEENS 3.1 AJ 1540,- 22.08.05 20 (5x2h) Po-Pá speciální materiály      6 
 TEENS 3.2 AJ 1540,- 22.08.05 20 (5x2h) Po-Pá speciální materiály      6 
 ODPOLEDNÍ KURZY 1.3 AJ 1566,- 11.07.05 18 (3x2h) Po, St, Čt       6 
 ODPOLEDNÍ KURZY 1.4 AJ 1566,- 11.07.05 18 (3x2h) Po, St, Čt       6 
 ODPOLEDNÍ KURZY 2.3 AJ 1566,- 01.08.05 18 (3x2h) Po, St, Čt       6 
 ODPOLEDNÍ KURZY 2.4 AJ 1566,- 01.08.05 18 (3x2h) Po, St, Čt       6 
 ODPOLEDNÍ KURZY 3.3 AJ 1566,- 15.08.05 18 (3x2h) Po, St, Čt       6 
 ODPOLEDNÍ KURZY 3.4 AJ 1566,- 15.08.05 18 (3x2h) Po, St, Čt       6 
 TÝDENNÍ KURZY 1.1 AJ 2695,- 25.07.05 35 (5x5h) Po-Pá       6 
 TÝDENNÍ KURZY 1.2 AJ 2695,- 25.07.05 35 (5x5h) Po-Pá        6 
 TÝDENNÍ KURZY 2.1 AJ 2695,- 29.08.05 35 (5x5h) Po-Pá       6 
 TÝDENNÍ KURZY 2.2 AJ 2695,- 29.08.05 35 (5x5h) Po-Pá        6 
 TÝDENNÍ KURZY 1.3 AJ 3045,- 25.07.05 35 (5x5h) Po-Pá       6 
 TÝDENNÍ KURZY 1.4 AJ 3045,- 25.07.05 35 (5x5h) Po-Pá       6 
 TÝDENNÍ KURZY 2.3 AJ 3045,- 29.08.05 35 (5x5h) Po-Pá       6 
 TÝDENNÍ KURZY 2.4 AJ 3045,- 29.08.05 35 (5x5h) Po-Pá       6 
 TÝDENNÍ+SQUASH 1.1 AJ 1540,- 11.07.05 20 (5x4h) Po-Pá        6 
 TÝDENNÍ+SQUASH 1.2 AJ 1540,- 11.07.05 20 (5x4h) Po-Pá         6 
 TÝDENNÍ+SQUASH 2.1 AJ 1540,- 15.08.05 20 (5x4h) Po-Pá        6 
 TÝDENNÍ+SQUASH 2.2 AJ 1540,- 15.08.05 20 (5x4h) Po-Pá         6 
 TÝDENNÍ+SQUASH 1.3 AJ 1740,- 11.07.05 20 (5x4h) Po-Pá        6 
 TÝDENNÍ+SQUASH 1.4 AJ 1740,- 11.07.05 20 (5x4h) Po-Pá        6 
 TÝDENNÍ+SQUASH 2.3 AJ 1740,- 15.08.05 20 (5x4h) Po-Pá        6 
 TÝDENNÍ+SQUASH 2.4 AJ 1740,- 15.08.05 20 (5x4h) Po-Pá        6 
 BUSINESS  1 AJ 2695,- 18.07.05 35 (5x7h) Po-Pá        6 
 BUSINESS 2 AJ 2695,- 29.08.05 35 (5x7h) Po-Pá        6 
 FUN IN SUMMER 1 AJ 291,- 07.07.05 3 (1x3h) Čt        6 
 FUN IN SUMMER 2 AJ 291,- 07.07.05 3 (1x3h) Čt        6 
 REFRESHER 1.1 AJ 693,- 29.08.05 9 (3x3h) Po, St, Čt       6 
 REFRESHER 1.2 AJ 693,- 29.08.05 9 (3x3h) Po, St, Čt        6 
 REFRESHER 1.3 AJ 693,- 29.08.05 9 (3x3h) Po, St, Čt       6 
 REFRESHER 1.4 AJ 693,- 29.08.05 9 (3x3h) Po, St, Čt       6 
 REFRESHER 2.1 AJ 693,- 29.08.05 9 (3x3h) Po, St, Čt       6 
 REFRESHER 2.2 AJ 693,- 29.08.05 9 (3x3h) Po, St, Čt        6 
 REFRESHER 2.3 AJ 693,- 29.08.05 9 (3x3h) Po, St, Čt       6 
 REFRESHER 2.4 AJ 693,- 29.08.05 9 (3x3h) Po, St, Čt       6 
 DENNÍ 1 -TYP A AJ 22800,- 12.09.05 712 (?) Po-Pá English File, Countdown to FCE Cambridge ESOL FCE      12 
 DENNÍ 2 -TYP A AJ 22800,- 12.09.05 712 (?) Po-Pá English File, Countdown to FCE Cambridge ESOL FCE     12 
 DENNÍ 3 -TYP A AJ 22800,- 12.09.05 712 (?) Po-Pá English File, International Express Cambridge ESOL CAE     12 
 DENNÍ 1a -TYP C AJ 6000,- 12.09.05 120 (?) Po-Pá PET Masterclass Cambridge ESOL PET     12 
 DENNÍ 1b -TYP C AJ 6000,- 12.09.05 120 (?) Po-Pá PET Masterclass Cambridge ESOL PET     12 
 DENNÍ 1c -TYP C AJ 6000,- 12.09.05 120 (?) Po-Pá PET Masterclass Cambridge ESOL PET     12 
 DENNÍ 2a -TYP C AJ 6000,- 12.09.05 120 (?) Po-Pá PET Masterclass Cambridge ESOL PET      12 
 DENNÍ 2b -TYP C AJ 6000,- 12.09.05 120 (?) Po-Pá PET Masterclass Cambridge ESOL PET      12 
 DENNÍ 2c -TYP C AJ 6000,- 12.09.05 120 (?) Po-Pá PET Masterclass Cambridge ESOL PET      12 
 DENNÍ 3a -TYP C AJ 6000,- 12.09.05 120 (?) Po-Pá Countdown to FCE Cambridge ESOL FCE     12 
 DENNÍ 3b -TYP C AJ 6000,- 12.09.05 120 (?) Po-Pá Countdown to FCE Cambridge ESOL FCE     12 
 DENNÍ 3c -TYP C AJ 6000,- 12.09.05 120 (?) Po-Pá Countdown to FCE Cambridge ESOL FCE     12 
 DENNÍ 4a -TYP C AJ 6000,- 12.09.05 120 (?) Po-Pá Countdown to FCE Cambridge ESOL FCE     12 
 DENNÍ 4b -TYP C AJ 6000,- 12.09.05 120 (?) Po-Pá Countdown to FCE Cambridge ESOL FCE     12 
 DENNÍ 4c -TYP C AJ 6000,- 12.09.05 120 (?) Po-Pá Countdown to FCE Cambridge ESOL FCE     12 
 Beginners 1 AJ 5852,- 19.09.05 76 (2x2h) Po, St Language in Use Beginner      6 

 Beginners 2 AJ 5852,- 19.09.05 76 (2x2h) Po, St Language in Use Beginner      6 
 Beginners 3 AJ 5852,- 19.09.05 76 (2x2h) Út, Čt Language in Use Beginner      6 
 Elementary AJ 5852,- 19.09.05 76 (2x2h) Po, St New English File Elementary      6 
 Elementary AJ 5852,- 19.09.05 76 (2x2h) Po, St Language in Use Beginner      6 
 Elementary 3 AJ 2926,- 19.09.05 38 (1x2h) Pá English File Elementary      6
 Elementary 4 AJ 5852,- 19.09.05 76 (2x2h) Út, Čt English File Elementary      6 
 Pre-intermediate 1 AJ 5852,- 19.09.05 76 (2x2h) Út, Čt English File2       6 
 Pre-intermediate 2 AJ 5852,- 19.09.05 76 (2x2h) Út, Čt English File2       6 
 Pre-intermediate 3 AJ 2926,- 19.09.05 38 (1x2h) Po Language to go Pre-Intermediate       6
 Pre-intermediate 4 AJ 5852,- 19.09.05 76 (2x2h) Po, St Clockwise Pre-Intermediate       6 
 Intermediate 1 AJ 6612,- 19.09.05 76 (2x2h) Út, Čt English File Intermediate      6
 Intermediate 2 AJ 2926,- 19.09.05 38 (1x2h) Pá Clockwise Intermediate      6 
 Intermediate 3 AJ 6612,- 19.09.05 76 (2x2h) Po, St English File Intermediate      6
 Intermediate 4 AJ 2926,- 19.09.05 38 (1x2h) Út English File Intermediate      6 
 Intermediate 5 AJ 6612,- 19.09.05 76 (2x2h) Út, Čt English File Intermediate      6
 Intermediate 6 AJ 2926,- 19.09.05 38 (1x2h) Po English File Intermediate      6 
 Upper-Intermediate 1 AJ 6612,- 19.09.05 76 (2x2h) Po, St English File Upper Intermediate      6 
 Upper-Intermediate 4 AJ 6612,- 19.09.05 76 (2x2h) Po, St English File Upper Intermediate      6 
 Upper-Intermediate 5 AJ 2926,- 19.09.05 38 (1x2h) Čt English File Upper Intermdiate      6
 Upper-Intermediate 6 AJ 6612,- 19.09.05 76 (1x2h) Út, Čt English File Upper Intermdiate      6 
 Advanced AJ 3306,- 19.09.05 38 (1x2h) Pá Iniciative       6 
 Advanced AJ 3306,- 19.09.05 76 (1x2h) St Iniciative       6 
 Advanced AJ 6612,- 19.09.05 76 (2x2h) Út, Čt Iniciative       6
 VŚ kurz EL AJ 3640,- 03.10.05 52 (2x2h) Po, St English File Intermediate      6 
 VŠ kurz IM1 AJ 3640,- 03.10.05 52 (2x2h) Út, Čt English File Intermediate      6 
 VŠ kurz IM2 AJ 3640,- 03.10.05 52 (2x2h) Út, Čt English File Intermediate      6 
 VŠ kurz PI AJ 3640,- 03.10.05 52 (2x2h) Po, St English File Intermediate       6 
 VŠ kurzy UI AJ 3640,- 03.10.05 52 (2x2h) Út, Čt English File2       6 
 KONVERZACE IM 4 AJ 2470,- 19.09.05 19 (1x1h) Út extra materiály      6 
 KONVERZACE PI6 AJ 2470,- 19.09.05 19 (1x1h) Po extra materiály      6 
 KONVERZACE PI/IM AJ 3686,- 19.09.05 38 (1x2h) Čt extra materiály      6 
 KONVERZACE UI/ADV AJ 3686,- 19.09.05 38 (1x2h) Út extra materiály      6 
 KONVERZAČNÍ SNÍDANE4 AJ 2470,- 19.09.05 19 (1x1h) St       6 
 KONVERZAČNÍ SNÍDANE1 PI/IM AJ 4940,- 19.09.05 38 (2x1h) Po, St       6 
 KONVERZAČNÍ SNÍDANE2 UI AJ 4940,- 19.09.05 38 (2x1h) Út, Čt       6 
 KONVERZAČNÍ SNÍDANE3 UI AJ 4940,- 19.09.05 38 (2x1h) Út, Čt       6 
 obchodní IM AJ 6612,- 07.02.05 ?? (1x2h) Út, Čt Business Opportunities      6 
 Obchodní jazyk IM AJ 6612,- 19.09.05 ?? (2x2h) Út, Čt Business Opportunities      6 
 Obchodní jazyk UP2 AJ 3306,- 19.09.05 ?? (1x2h) St New International Bus. Eng.      6 
 CPE AJ 6612,- 19.09.05 ?? (2x2h)   Cambridge ESOL CPE      6 
 FCE AJ 6612,- 19.09.05 76 (2x2h) Út, Čt Countdown to 1st Certificate Cambridge ESOL FCE     6 
 FCE 3 AJ 6612,- 19.09.05 76 (2x2h) Po, St Countdown to 1st Certificate Cambridge ESOL FCE     6 
 CAE AJ 7500,- 19.09.05 76 (2x2h) Út, Čt Advanced  Gold Cambridge ESOL CAE     6 
 BESKYDY 3 NJ 5628,- 02.07.05 35 (6x6h) Po-So         8 
 BESKYDY 4 NJ 5628,- 13.08.05 35 (6x6h) Po-So         8 
 JESENÍKY 2 NJ 4696,- 30.07.05 35 (6x6h) Po-Ne         8 
 VYSOČINA 2 NJ 4818,- 21.08.05 35 (6x6h) Po-So         8 
 KONDIČNÍ KURZY 1.1 NJ 1232,- 04.07.05 16 (1x2h)  speciální materiály      6 
 KONDIČNÍ KURZY 1.2 NJ 1232,- 04.07.05 16 (1x2h)  speciální materiály       6 
 KONDIČNÍ KURZY 1.3 NJ 1232,- 04.07.05 16 (1x2h)  speciální materiály      6 
 KONDIČNÍ KURZY 2.1 NJ 1232,- 04.07.05 16 (1x2h)  speciální materiály      6 
 KONDIČNÍ KURZY 2.2 NJ 1232,- 04.07.05 16 (1x2h)  speciální materiály       6 
 KONDIČNÍ KURZY 2.3 NJ 1232,- 04.07.05 16 (1x2h)  speciální materiály      6
 TÝDENNÍ KURZY 1.1 NJ 2695,- 25.07.05 35 (5x5h) Po-Pá       6 
 TÝDENNÍ KURZY 1.2 NJ 2695,- 25.07.05 35 (5x5h) Po-Pá        6 
 TÝDENNÍ KURZY 1.3 NJ 2695,- 25.07.05 35 (5x5h) Po-Pá       6 
 TÝDENNÍ KURZY 2.1 NJ 2695,- 29.08.05 35 (5x5h) Po-Pá       6 
 TÝDENNÍ KURZY 2.2 NJ 2695,- 29.08.05 35 (5x5h) Po-Pá        6 
 TÝDENNÍ KURZY 2.3 NJ 2695,- 29.08.05 35 (5x5h) Po-Pá       6 
 WIRTSCHAFT  2 NJ 2695,- 15.08.05 35 (5x7h) Po-Pá       6 
 WIRTSCHAFT 1 NJ 2695,- 18.07.05 35 (5x7h) Po-Pá        6 
 SPASS IM SOMMER 1 NJ 231,- 07.07.05 3 (1x3h) Čt        6 
 SPASS IM SOMMER 2 NJ 231,- 07.07.05 3 (1x3h) Čt        6 
 REFRESHER 1.1 NJ 693,- 29.08.05 9 (3x3h) Po, St, Čt       6 
 REFRESHER 1.2 NJ 693,- 29.08.05 9 (3x3h) Po, St, Čt        6 
 REFRESHER 1.3 NJ 693,- 29.08.05 9 (3x3h) Po, St, Čt       6 
 TÝDENNÍ+SQUASH 1.1 NJ 1540,- 11.07.05 20 (5x4h) Po-Pá        6 
 TÝDENNÍ+SQUASH 1.2 NJ 1540,- 11.07.05 20 (5x4h) Po-Pá         6 
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 TÝDENNÍ+SQUASH 1.3 NJ 1540,- 11.07.05 20 (5x4h) Po-Pá        6 
 TÝDENNÍ+SQUASH 2.1 NJ 1540,- 15.08.05 20 (5x4h) Po-Pá        6 
 TÝDENNÍ+SQUASH 2.2 NJ 1540,- 15.08.05 20 (5x4h) Po-Pá         6 
 TÝDENNÍ+SQUASH 2.3 NJ 1540,- 15.08.05 20 (5x4h) Po-Pá        6 
 DENNÍ  1 -TYP A NJ 22800,- 12.09.05 712 (?) Po-Pá Tangram  ZD      12 
 DENNÍ 3 -TYP A NJ 22800,- 12.09.05 712 (?) Po-Pá Tangram  ZMP     12 
 DENNNÍ 2 -TYP A NJ 22800,- 12.09.05 712 (?) Po-Pá Tangram  ZMP     12 
 DENNÍ 1b -TYP C NJ 6000,- 12.09.05 120 (?) Po-Pá Tangram      12 
 DENNÍ 2a -TYP C NJ 6000,- 12.09.05 120 (?) Po-Pá Tangram       12 
 DENNÍ 2b -TYP C NJ 6000,- 12.09.05 120 (?) Po-Pá Tangram       12 
 DENNÍ-1a TYP C NJ 6000,- 12.09.05 120 (?) Po-Pá Tangram      12 
 Grundstufe 2a NJ 2926,- 19.09.05 ?? (1x2h) St Tangram       6 
 Grundstufe 3a NJ 2926,- 19.09.05 38 (1x2h) St Tangram 2A      6 
 Grungstufe 4a NJ 3306,- 19.09.05 ?? (1x2h) Po Tangram 2B      6 
 Grundstufe 1 a NJ 5852,- 19.09.05 76 (2x2h) Út, Čt Tangram 1A      6 
 Grundstufe 1 b NJ 5852,- 19.09.05 76 (2x2h) Po, St Tangram 1A      6 
 Grundstufe 2b NJ 5852,- 19.09.05 ?? (2x2h) Út, Čt Tangram 1B       6 
 Grundstufe 3b NJ 5852,- 19.09.05 76 (1x2h) Po, St Tangram 2A      6 
 Grundstufe 4b NJ 6612,- 19.09.05 ?? (2x2h) Út, Čt Tangram 2B      6 
 Mittelstufe 1 NJ 6612,- 19.09.05 76 (2x2h) Po, St TANGRAM 2B      6 
 ZD-přípravný kurz a NJ 6612,- 19.09.05 ?? (2x2h) Út, Čt Tangram ZD  ZD     6 
 ZD-přípravny kurz b NJ 6612,- 19.09.05 ?? (2x2h) Út, Čt Tangram ZD  ZD     6 
 ZMP a NJ 6612,- 19.09.05 ?? (2x2h) Út, Čt Sichtwechsel/em  ZMP      6 
 ZMP b NJ 6612,- 19.09.05 ?? (2x2h) Út, Čt Sichtwechsel/em  ZMP      6 
 ZOP NJ 6612,- 19.09.05 ?? (2x2h)  ZOP  ZOP      6 
 Wirtschaftsdeutsch 1 NJ 6612,- 19.09.05 ?? (2x2h)         6 
 Wirtschaftsdeutsch 2 NJ 6612,- 19.09.05 ?? (2x2h)         6 
 TÝDENNÍ KURZY 1.1 SJ 2695,- 25.07.05 35 (5x5h) Po-Pá       6 
 TÝDENNÍ KURZY 1.2 SJ 2695,- 25.07.05 35 (5x5h) Po-Pá        6 
 TÝDENNÍ KURZY 2.1 SJ 2695,- 29.08.05 35 (5x5h) Po-Pá       6 
 TÝDENNÍ KURZY 2.2 SJ 2695,- 29.08.05 35 (5x5h) Po-Pá        6 
 REFRESHER 1.1 SJ 693,- 29.08.05 9 (3x3h) Po, St, Čt       6 
 REFRESHER 1.2 SJ 693,- 29.08.05 9 (3x3h) Po, St, Čt        6 
 DENNÍ 1a -TYP C SJ 6000,- 12.09.05 120 (?) Po-Pá Fiesta      12 
 DENNÍ 1b -TYP C SJ 6000,- 12.09.05 120 (?) Po-Pá Fiesta      12 
 DENNÍ 1c -TYP C SJ 6000,- 12.09.05 120 (?) Po-Pá Fiesta      12 
 DENNÍ 2a -TYP C SJ 6000,- 12.09.05 120 (?) Po-Pá Fiesta       12 
 DENNÍ 2b -TYP C SJ 6000,- 12.09.05 120 (?) Po-Pá Fiesta       12 
 DENNÍ 2c -TYP C SJ 6000,- 12.09.05 120 (?) Po-Pá Fiesta       12
 Začátečníci ŠP SJ 5852,- 19.09.05 72 (2x2h) Út, Čt Fiesta      6 
 Začátečníci ŠP SJ 5852,- 19.09.05 72 (2x2h) Út, Čt Fiesta      6 
 Mírně pokročilí ŠP A SJ 5852,- 19.09.05 76 (2x2h) Út, Čt Fiesta 1 od 10 lekce       6 
 Pokročilí ŠP A SJ 5852,- 19.09.05 76 (2x2h) Út, Čt Fiesta 2       6 
 TÝDENNÍ KURZY 1.1 IT 2695,- 25.07.05 35 (5x5h) Po-Pá       6 
 TÝDENNÍ KURZY 2.1 IT 2695,- 29.08.05 35 (5x5h) Po-Pá       6 
 TÝDENNÍ KURZY 2.2 IT 2695,- 29.08.05 35 (5x5h) Po-Pá       6 
 TÝDENNÍ KURZY 1.2 IT 2695,- 25.07.05 35 (5x5h) Po-Pá        
 Začátečníci IT A IT 5852,- 19.09.05 38 (2x2h) Po, St Italština LEDA      6 
 Začátečníci IT B IT 5852,- 19.09.05 38 (2x2h) Út, Čt Italština LEDA      6
 Mírně pokročilí IT IT 2926,- 19.09.05 ?? (1x2h) Út Italština LEDA       6 
 TÝDENNÍ KURZY 1.1 FJ 3395,- 25.07.05 35 (5x5h) Po-Pá       6 
 TÝDENNÍ KURZY 1.2 FJ 3395,- 25.07.05 35 (5x5h) Po-Pá       6 
 TÝDENNÍ KURZY 2.1 FJ 3395,- 29.08.05 35 (5x5h) Po-Pá       6 
 TÝDENNÍ KURZY 2.2 FJ 3395,- 29.08.05 35 (5x5h) Po-Pá       6 

j a z y k y : angličtina (AJ), francouzština (FJ), italština (IT), němčina (NJ), španělština (SJ)

Mgr.Roman Kožnar, Jazyková škola P.A.R.K.  (učebna) Staňkova 8c • Brno-střed • 602 00
 541 211 900  park@brn.czn.cz, www.jspark.cz
název kurzu jazyk cena zahájení počet hodin (rozsah) dny učebnice zkouška vysvětlivky po stranách
 Advanced AJ 4800,-  ?? (1x3h)          10 
 Beginners 1x3 AJ 4800,-  ?? (1x3h)          10 
 Business English AJ 4800,-  ?? (1x3h)          10 
 Elementary 1x3 AJ 4800,-  ?? (1x3h)          10 
 Intermediate 1x3 AJ 4800,-  ?? (1x3h)          10 
 Pre-intermediate 1x3 AJ 4800,-  ?? (1x3h)          10 
 Proficiency AJ 4800,-  ?? (1x3h)          10 
 Upper-intermediate 1x3 AJ 4800,-  ?? (1x3h)          10 

 CAE AJ 6400,-  ?? (2x2h)   Cambridge ESOL CAE       10 
 Elementary 2x2 AJ 6400,-  ?? (2x2h)          10 
 FCE AJ 6400,-  ?? (2x2h)   Cambridge ESOL FCE       10 
 Intermediate 2x2 AJ 6400,-  ?? (2x2h)          10 
 Pre-intermediate 2x2x AJ 6400,-  ?? (2x2h)          10 
 Upper-intermediate 2x2 AJ 6800,-  ?? (2x2h)          10 
 Pomaturitní I. AJ 26800,- 06.09.04 ?? (5x4h)   Cambridge ESOL PET      10 
 Pomaturitní II. AJ 26800,- 06.09.04 ?? (5x4h)   Cambridge ESOL PET       10 
 Pomaturitní III. AJ 26800,- 06.09.04 ?? (5x4h)   Cambridge ESOL FCE      10
j a z y k y : angličtina (AJ)

Mgr.Roman Kožnar, Jazyková škola P.A.R.K.  (učebna) Kloboukova 17 • Praha 4 • 148 00
 272 937 377  park@czn.cz, www.jspark.cz
název kurzu jazyk cena zahájení počet hodin (rozsah) dny učebnice zkouška vysvětlivky po stranách
 AdvancedP 1x3 AJ 4950,-  ?? (1x3h)          10 
 BeginnersP 1x3 AJ 4950,-  ?? (1x3h)          10 
 Business EnglishP AJ 4950,-  ?? (1x3h)          10 
 ElementaryP 1x3 AJ 4950,-  ?? (1x3h)          10 
 IntermediateP 1x3 AJ 4950,-  ?? (1x3h)          10 
 Pre-intermediateP 1x3 AJ 4950,-  ?? (1x3h)          10 
 Upper-intermediateP 1x3 AJ 4950,-  ?? (1x3h)          10 
 CAE preparation AJ 5300,-  ?? (1x3h)   Cambridge ESOL CAE       10 
 FCE preparation AJ 5300,-  ?? (1x3h)   Cambridge ESOL FCE       10 
 BeginnersP 2x2 AJ 6600,-  ?? (2x2h)          10 
 ElementaryP 2x2 AJ 6600,-  ?? (2x2h)          10 
 IntermediateP 2x2 AJ 6600,-  ?? (2x2h)          10 
 Pre-intermediateP AJ 6600,-  ?? (2x2h)          10 
 Upper-intermediateP 2x2 AJ 6600,-  ?? (2x2h)          10 
 CAE preparation 2x2 AJ 6950,-  ?? (2x2h)   Cambridge ESOL CAE       10 
 FCE Preparation 2x2 AJ 6950,-  ?? (2x2h)   Cambridge ESOL FCE       10 
 PomaturitníP mírně pokročilí AJ 29800,- 06.09.04 ?? (5x4h)          10 
 PomaturitníP středně pokročilí AJ 29800,- 06.09.04 ?? (5x4h)          10 
 PomaturitníP začátečníci AJ 29800,- 06.09.04 ?? (5x4h)          10 
 English For Foreigners CSF 4250,-  ?? (1x2h)          10
j a z y k y : angličtina (AJ), čeština pro cizince (CSF)

MKM - Jazyková škola  (učebna MKM) Česká 11 • Brno-střed • 602 00
 542 216 426,  603 527 312( mobi l )   mkm@mkm.cz, www.mkm.cz
název kurzu jazyk cena zahájení počet hodin (rozsah) dny učebnice zkouška vysvětlivky po stranách
 A - Z  1x3 letní AJ 2261,- 11.07.05 30 (1x3h) Po       8 
 A - Z chron 1x3 letní AJ 2261,- 12.07.05 30 (1x3h) Út       8 
 A - Z-MP  1x3 letní AJ 2261,- 13.07.05 30 (1x3h) St       8 
 A - MP 1 x 3 letní AJ 2499,- 11.07.05 30 (1x3h) Po        8 
 A - SP 1x3 letní AJ 2499,- 14.07.05 30 (1x3h) Čt       8 
 A - SP konv. letní AJ 2775,- 13.07.05 30 (1x3h) St       8 
 Aj - MP konv. letní AJ 2775,- 12.07.05 30 (1x3h) Út        8 
 EfE P 1 x 3 letní AJ 2775,- 14.07.05 30 (1x3h) Čt English for Europe      10 
 Aj - MP I intenzivní A AJ 3927,- 09.07.05 52 (?) Po-Ne        8 
 Aj - MP I intenzivní B AJ 3927,- 06.08.05 52 (?) Po-Ne        8 
 Aj - Z I intenzivní A AJ 3927,- 02.07.05 52 (?) Po-Ne       8 
 Aj - Z I intenzivní B AJ 3927,- 05.07.05 52 (?) Po-Ne       8 
 Aj - Z II intenzivní A AJ 3927,- 16.07.05 52 (?) Po-Ne       8 
 Aj - Z II intenzivní B AJ 3927,- 13.08.05 52 (?) Po-Ne       8 
 Aj - E4E intenzivní A AJ 4350,- 16.07.05 52 (?) Po-Ne       8 
 Aj - E4E intenzivní B AJ 4350,- 13.08.05 52 (?) Po-Ne       8 
 Aj - MP II intenzivní A AJ 4350,- 23.07.05 52 (?) Po-Ne        8 
 Aj - MP II intenzivní B AJ 4350,- 20.08.05 52 (?) Po-Ne        8 
 Aj - P intenzivní A AJ 4350,- 23.07.05 52 (?) Po-Ne       8 
 Aj - P intenzivní B AJ 4350,- 20.08.05 52 (?) Po-Ne       8 
 Aj - SP I intenzivní A AJ 4350,- 09.07.05 52 (?) Po-Ne       8 
 Aj - SP I intenzivní B AJ 4350,- 06.08.05 52 (?) Po-Ne       8 
 Denní intenzivní studium - Aj - FCE AJ 23205,- 09.06.05 ?? (5x4h) Po-Pá English File Level 2 Cambridge ESOL PET      15 
 Denní intenzivní studium - Aj - FCE AJ 23205,- 09.06.05 ?? (5x4h) Po-Pá English File Intermediate Cambridge ESOL FCE     15 
 Denní intenzivní studium - Aj - FCE AJ 23205,- 09.06.05 ?? (5x4h) Po-Pá English File Elementary Cambridge ESOL PET     15 
 Denní intenzivní studium - Aj - FCE AJ 23205,- 09.06.05 ?? (5x4h) Po-Pá English File Intermediate Cambridge ESOL FCE     15 
 Fr - MP 1x3 letní FJ 2261,- 11.07.05 30 (1x3h) Po        8 
 Fr - Z-MP 1x3 letní FJ 2261,- 14.07.05 30 (1x3h) Čt       8 
 Fr - Z intenzivní A FJ 3927,- 02.07.05 52 (?) Po-Ne       8 



www.langs.info 
První jazykový portál je rozcestníkem 
a zároveň informačním centrem v oblasti 
jazykových kurzů, certifikátů, jazykových
škol. S pomocí interaktivní mapy si každý 
snadno najde potřebné informace o jazyk-
ových zkouškách/kurzech v požadované 
lokalitě. Kromě studia v ČR lze vyhle-
dat i školy a agentury zajišťující studim 
v zahraničí.

www.jazykovky.cz
Portál poskytuje detailní informace o více 
než 800 jazykových školách a jejich 
službách a o více než 3 000 jazykových 
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 jazyk-
ové školy, které se specializují na přípravu 
na jazykové zkoušky.
Nalezneme zde asi všechny zkoušky z AJ 
a NJ, a některé zkoušky z FJ. Ostatní jazyky 
bohužel zatím chybí.

www.nj.cz
Gramatická cvičení, půlminutovky, slovíčka 
a fráze, témata, reálie, testy, gramatika, 
pravopis, četba, slovníky. 
Informace pro učitele: bibliografie, german-
istika, dialekty, ústavy. Studium němčiny 
v zahraničí. Informace pro studenty: refer-
áty, kurzy, literatura, chat, školy a studium, 
testy, učebnice, němčina přes e-mail.

www.jazyky.com
Internetový časopis poskytující články 
převážně o problematice jazykového 
vzdělávání, práce a studia v zahraničí. Je 
zde možno vyhledávat jazykové školy a kurzy. 
Portál umožňuje dvojí filtrování - podle
uživatele (manažer, student...) a podle 
tématu (studium v ČR, studium v zahraničí, 
zkoušky a certifikáty...)

www.ewa.cz
Rozcestník informací o vzdělávání, kde na-
jdete kromě www stránek poskytujícíh tyto 
informace také odkazy na stránky s on-line 
testy z různých předmětů a jazyků a on-line 
diktáty(z Čj). Např. sekce on-line testů 
z angličtiny čítá 25 odkazů.

na internetu

41. www.jazyky.com . rádce . internet ový rozcestník

Jazyky
40. www.jazykovky.cz . adresář jazykových kurzů. aktuální informace viz www.jazykovky.cz
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 Fr - Z intenzivní B FJ 3927,- 30.07.05 52 (?) Po-Ne       8 
 It - MP 1x3 letní IT 2261,- 13.07.05 30 (1x3h) St Italština pro samouky od 18.lekce       8 
 It - Z-MP 1x3 letní IT 2261,- 11.07.05 30 (1x3h) Po       8 
 It - Z intenzivní A IT 3927,- 02.07.05 52 (?) Po-Ne       8 
 It - Z intenzivní B IT 3927,- 30.07.05 52 (?) Po-Ne       8 
 Nj - MP 1x3 letní NJ 2499,- 13.07.05 30 (1x3h) St        8 
 Nj - SP konv. letní NJ 2775,- 12.07.05 30 (1x3h) Út       8 
 Nj - Z I intenzivní A NJ 3927,- 09.07.05 52 (?) Po-Ne       8 
 Nj - Z I intenzivní B NJ 3927,- 06.08.05 52 (?) Po-Ne       8 
 Nj - Z II intenzivní A NJ 3927,- 23.07.05 52 (?) Po-Ne       8 
 Nj - Z II intenzivní B NJ 3927,- 20.08.05 52 (?) Po-Ne       8 
 Nj - MP intenzivní A NJ 4350,- 16.07.05 52 (?) Po-Ne        8 
 Nj - MP intenzivní B NJ 4350,- 13.08.05 52 (?) Po-Ne        8 
 Nj - SP intenzivní A NJ 4350,- 23.07.05 52 (?) Po-Ne       8 
 Nj - SP intenzivní B NJ 4350,- 20.08.05 52 (?) Po-Ne       8 
 Denní intenzivní studium - Nj  - SZJZ NJ 23205,- 09.06.05 ?? (5x4h) Po-Pá Themen neu, Tangram  ZD     15 
 Denní studium Nj - Z NJ 23205,- 09.06.05 ?? (5x4h) Po-Pá Themen neu ÖSD ÖSD - Grundstufe     15 
 Rj - MP 1x3 letní RJ 2261,- 12.07.05 30 (1x3h) Út        8 
 Rj - Z intenzivní A RJ 3927,- 16.07.05 52 (?) Po-Ne       8 
 Rj - Z intenzivní B RJ 3927,- 13.08.05 52 (?) Po-Ne       8 
 Šp - MP 1x3 letní SJ 2261,- 14.07.05 30 (1x3h) Čt        8 
 Šp - Z 1x3 letní SJ 2261,- 13.07.05 30 (1x3h) St Fiesta 1      8 
 Šp - Z-MP 1x3 letní SJ 2261,- 11.07.05 30 (1x3h) Po       8 
 Šp - SP konv. letní SJ 2775,- 12.07.05 30 (1x3h) Út       8 
 Šp - Z I intenzivní A SJ 3927,- 02.07.05 52 (?) Po-Ne       8 
 Šp - Z I intenzivní B SJ 3927,- 05.07.05 52 (?) Po-Ne       8 
 Šp - Z II intenzivní A SJ 3927,- 16.07.05 52 (?) Po-Ne       8 
 Šp - Z II intenzivní B SJ 3927,- 13.08.05 52 (?) Po-Ne       8 
 Šp - MP intenzivní A SJ 4350,- 09.07.05 52 (?) Po-Ne        8 
 Šp - MP intenzivní B SJ 4350,- 06.08.05 52 (?) Po-Ne        8 
 Šp - SP intenzivní A SJ 4350,- 09.07.05 52 (?) Po-Ne       8 
 Šp - SP intenzivní B SJ 4350,- 20.08.05 52 (?) Po-Ne       8
j a z y k y : angličtina (AJ), francouzština (FJ), italština (IT), němčina (NJ), ruština (RJ), španělština (SJ)

Polyglot, spol. s r.o.  (učebna Pobočka Brno) Pionýrská 15 • Brno-střed • 602 00
 549 242 318  skola.brno@polyglot.cz, www.polyglot.cz
název kurzu jazyk cena zahájení počet hodin (rozsah) dny učebnice zkouška vysvětlivky po stranách
 AKV801 AJ 3100,- 19.09.05 36 (1x2h) Čt        8 
 AKV901 AJ 3100,- 19.09.05 36 (1x2h) St        8 
 AV102 AJ 3100,- 19.09.05 36 (1x2h) Út Time to Talk 1       8 
 AV103 AJ 3100,- 19.09.05 36 (1x2h) Čt Time to Talk 1       8 
 AV202 AJ 3100,- 19.09.05 36 (1x2h) Út Time to Talk 1       8 
 AV203 AJ 3100,- 19.09.05 36 (1x2h) St Time to Talk 1       8 
 AV302 AJ 3100,- 19.09.05 36 (1x2h) Po Cutting Edge Pre-Intermediate       8 
 AV303 AJ 3100,- 19.09.05 36 (1x2h) St Cutting Edge Pre-Intermediate       8 
 AV402 AJ 3100,- 19.09.05 36 (1x2h) Po Cutting Edge Pre-Intermediate       8 
 AV502 AJ 3100,- 19.09.05 36 (1x2h) Út Cutting Edge Intermediate       8 
 AV602 AJ 3100,- 19.09.05 36 (1x2h) St Cutting Edge Intermediate       8 
 AV702 AJ 3100,- 19.09.05 36 (1x2h) Po Cutting Edge Upper-Intermediate       8 
 AV802 AJ 3100,- 19.09.05 36 (1x2h) Út Cutting Edge Upper-Intermediate       8 
 AR101 AJ 6200,- 19.09.05 72 (2x2h) Po, St Time to Talk 1.       8 
 AR201 AJ 6200,- 19.09.05 72 (2x2h) Út, Čt Time to Talk 1       8 
 AR301 AJ 6200,- 19.09.05 72 (2x2h) Út, Čt Cutting Edge Pre-Intermediate       8 
 AR401 AJ 6200,- 19.09.05 72 (2x2h) Út, Čt Cutting Edge Pre-Intermediate       8 
 AR501 AJ 6200,- 19.09.05 72 (2x2h) Po, St Cutting Edge Intermediate       8 
 AR601 AJ 6200,- 19.09.05 72 (2x2h) Po, St Cutting Edge Intermediate       8 
 AV101 AJ 6200,- 19.09.05 72 (2x2h) Po, St Time to Talk 1       8 
 AV201 AJ 6200,- 19.09.05 72 (2x2h) Po, St Time to Talk 1       8 
 AV301 AJ 6200,- 19.09.05 72 (2x2h) Út, Čt Cutting Edge Pre-Intermediate       8 
 AV401 AJ 6200,- 19.09.05 72 (2x2h) Po, St Cutting Edge Pre-Intermediate       8 
 AV501 AJ 6200,- 19.09.05 72 (2x2h) Po, St Cutting Edge Intermediate       8 
 AV601 AJ 6200,- 19.09.05 72 (2x2h) Út, Čt Cutting Edge Intermediate       8 
 AV701 AJ 6200,- 19.09.05 72 (2x2h) Út, Čt Cutting Edge Upper-Intermediate       8 
 AV801 AJ 6200,- 19.09.05 72 (2x2h) Út, Čt Cutting Edge Upper-Intermediate       8 
 AD101 AJ 24000,- 01.09.05 720 (5x4h) Po-Pá Time to Talk 1      15 
 AD201 AJ 24000,- 01.09.05 720 (5x4h) Po-Pá Cutting Edge Pre-Intermediate       15 
 AD301 AJ 24000,- 01.09.05 720 (5x4h) Po-Pá Cutting Edge Intermediate      15 
 AD401 AJ 24000,- 01.09.05 720 (5x4h) Po-Pá Cutting Edge Upper-Intermediate      15
j a z y k y : angličtina (AJ)



www.Jazykovky.cz . jazykové školy a agentury . 42
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vyučované jazyky krátká informace o jazykové škole/agentuře
A SCHOOL 
info@aschool.cz, http://www.aschool.cz 
Brno-střed, Údolní 73,   543 211 122, 603 302 211

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ   

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ   

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ   

AJ NJ -
AJ, FJ, IJ, NJ, ŠJ, norština

Jazyková škola v Brně. Zaměření: intenzivní pomaturitní studium, angličtina, němčina, 
francouzština, španělština, italština, norština; kurzy: celoroční, pololetní, příprava na 
FCE, individuální a firemní. Malé skupiny, moderní učebnice v ceně.

ADISPA 
adispa@atlas.cz, http://www.adispa-brno.org 
Brno-střed, Anenská 10,   543 247 146, 775 242 500

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ 

-

AJ, FJ, IJ, NJ, ŠJ, holandština, portugalština, RJ
Odpolední,večerní i ranní pomatur. jaz. kurzy An,Ně,Fr,Šp,Por,It,Ru,Hol, za NÍZKÉ 
CENY. Nabízíme kurzy všeobecné i speciální.Vyučující jsou kvalifikovaní čeští i zahr.
lektoři.JŠ ADISPA je sdružením lektorů vzniklým z JŠ KIC se 14ti letou tradicí.

Agentura VIKA 
vika@brn.czn.cz, http://www.vika.cz 
Brno-střed, Masarykova 31,   542 221 578, 603 776 978
Brno-střed, Opletalova 6 (učebna), Brno-střed, Masarykova 31 (učebna) 

-

AJ, FJ, IJ, NJ, ŠJ, norština, RJ
Nabízíme jazykové kurzy A, N, FR, Šp, Itl, Ruš a Nor. Jednoleté denní studium, docház-
kové gramaticko - konverzační kurzy, dopolední, odpolední i večerní, víkendové kurzy, 
firemní výuka na zakázku, příprava ke státním a mezinárodním zkouškám.

Alliance Française Brno 
afbrno@afbrno.cz, http://www.afbrno.cz/ 
Brno-střed, Moravské náměstí 15,   549 240 338

     
FJ    
     
ČJ   

-

FJ, ČJ pro cizince
Cílem Alliance Francaise je šíření francouzského jazyka a kultury. Nabízíme kurzy 
všech pokročilostí a specializací, výuku českými lektory i rodilými mluvčími. K dispo-
zici je také knihovna s čítárnou, pořádáme mnoho kulturních aktivit.

Angličtina Řehoř & Řehořová 
kurzy@anglictinarehor.cz, http://www.anglictinarehor.cz 
Brno-střed, Sobotkova 24,   543 234 449, 737 870 906, Brno-střed, Vídeňská 55 (učebna) 

AJ NJ -

AJ, NJ
Kurzy 2x2 , 1x2 a 1x3 hod / týdně, dopolední, odpolední, večerní (začátky 8.15, 
10.00, 15.45, 17.30, 19.15). Začátečníci a všechny pokročilosti, vysokoškolsky 
vzděladí čeští lektoři. Nízké ceny, zapůjčení učebnic.

HOPE-E.S. : Kompletní jazykový servis 
info@jazykovyservis.cz, http://www.jazykovyservis.cz 
Brno-Královo Pole, Palackého tř. 22,   549 210 395, 608 736 368, Brno-Královo Pole, Palackého 10 (učebna) 

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ 

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ 

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ 

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ 

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ 

     
     
    

-

AJ, FJ, IJ, NJ, ŠJ, ČJ, RJ
Služby v oblasti výuky cizích jazyků, překladů a tlumočení poskytujeme již od první 
poloviny 90-tých let. Navštivte nás a přesvědčte se o kvalitě našeho Kompletního 
jazykového servisu. Věříme, že dokážeme uspokojit i ty nejnáročnější.

INSTRUMENT jazykové studio 
info@instrument.cz, http://www.instrument.cz 
Brno-střed, Kotlářská 53, 606 522 461 

-

 AJ, RJ, ČJ pro cizince, NJ, IJ. AJ, RJ, NJ, IJ, ČJ - obecné, oborové, tematické, individuální a firemní kurzy. Překlady a
tlumočení. Kvalitní výuka v učebnách v centru Brna nebo v místě dle dohody.

Jazykové studio PELIKÁN s.r.o. 
info@studio-pelikan.cz, http://www.studio-pelikan.cz 
Brno-střed, Lidická 9,   549 216 124, 777 822 296

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ  
ČJ   

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ  
ČJ   

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ  
ČJ   

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ  
ČJ   

-

AJ, FJ, IJ, NJ, ŠJ, ČJ pro cizince, novořečtina, RJ
Nabízíme:roční pomaturitní studium Aj a Nj/akred. MŠMT/intenzívní denní studium 
Aj a Nj,firemní,individuální,skupinové kurzy,kurzy pro maminky a školáky,studium v
zahraničí,překlady,tlumočení.Příprava na státní a jiné,maturitní,přjímací zkoušky.

JŠ Pretorian 
pretorian@pretorian.cz, http://www.pretorian.cz/ 
Brno-střed, Rybkova 1, od 1.10.05 Příkop 13,   541 148 134, 603 511 388

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ 

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ 

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ 

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ 

-

AJ, FJ, IJ, NJ, ŠJ, ČJ, holandština, RJ
Jazyková škola PRETORIAN poskytuje svým klientům v oboru výuky cizích jazyků kom-
plexní služby zahrnující kvalitní výuku, odbornou a psychologickou podporu klientů 
před zahájením, v průběhu a po ukončení kurzu a také kompletní poradenský servis.

JŠ při FF MU 
js@phil.muni.cz, http://www.phil.muni.cz/js 
Brno-střed, A. Nováka 1,   549 497 962

AJ NJ  
FJ ŠJ

-

AJ, FJ, NJ, ŠJ, holandština
Specializujeme se na výuku jazyků,jež přináší radost a uspokojení z nabytých znalostí.
Naším cílem je maximální efektivita výuky spojením simulovaného prostředí cizí země 
s výhodami studia v ČR.

Mgr. Pavel Plavina 
info@plavina.cz, http://www.plavina.cz 
Brno-Bohunice, Neužilova 2,   547 246 740, 606 909 906

AJ    
FJ    
ČJ   

-

AJ, FJ, ČJ, ČJ pro cizince, polština Internetová výuka češtiny (celá ČR), individuální výuka češtiny, angličtiny, polštiny, 
češtiny pro cizince a francouzštiny v Brně.

Mgr.Roman Kožnar, Jazyková škola P.A.R.K. 
park@brn.czn.cz, http://www.jspark.cz/ 
Brno-střed, Staňkova 8c,   541 211 900, P4, Kloboukova 17,   272 937 377 

AJ    
     
ČJ   

-

AJ, ČJ pro cizince
Specializace pouze na angličtinu. Docházkové kurzy 1x3 a 2x2 hod. týdně v dopoled-
ních, odpoledních a večerních hodinách. Pomaturitní studium. Firemní i individuální 
výuka. Garance malých skupin a kvalifikovaných lektorů.

MKM - Jazyková škola 
mkm@mkm.cz, http://www.mkm.cz 
Brno-střed, Česká 11,   542 216 426, 603 527 312

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ  
ČJ   

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ  
ČJ   

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ  
ČJ   

-
AJ, FJ, IJ, NJ, ŠJ, arabština, ČJ pro cizince, holandština, chorvatšti-
na, katalánština, latina, maďarština, norština, polština, portugalšti-
na, RJ, slovenština, slovinština, srbština, švédština, ukrajinština

MKM - Jazyková škola, Překladatelské agentura působí na českém trhu již od roku 
1990. Náš tým je tvořen kvalitními lektory se zkušenostmi z pobytů v zahraničí připra-
vených vyhovět Vašim nárokům na výuku.

Österreich Institut Brno s.r.o. 
oei@oei.cz, http://www.oesterreichinstitut.cz 
Brno-střed, Moravské náměstí 15,   549 241 991

  NJ  
     
     
ČJ   

  NJ  
     
     
ČJ   

  NJ  
     
     
ČJ   

-

NJ, ČJ pro cizince
Založen Rakouskou republikou za účelem podpory výuky německého jazyka. Kurzy pro 
děti i dospělé, odborná němčina, pomaturitní studium. Kurzy pro učitele. Mezinárod-
ně uznávané zkoušky. Vysoce kvalifikování lektoři. Kulturní akce.

Polyglot, spol. s r.o. 
skola.brno@polyglot.cz, http://www.polyglot.cz/ 
Brno-střed, Pionýrská 15,   549 242 318, 777 592 584

AJ AJ
NJ

AJ -
AJ. NJ

Jazyková škola Polyglot úspěšně působí na trhu již od roku 1989 a její aktivity stále 
narůstají. Nabízíme kvalitní výuku vedenou zkušenými lektory: firemní kurzy zcela
podle představ klienta, kurzy pro veřejnost v příjemném prostředí naší školy.

 rejstříky . škol . agentur . 43
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připravujeme
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A SCHOOL 
info@aschool.cz, http://www.aschool.cz 
Brno-střed, Údolní 73,   543 211 122
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IJ

AJ 
 

 AJ 
 

AJ 4-8 
AJ 9-12 

AJ, NJ, FJ, IJ, ŠJ, norština AJ (FCE)

ADISPA 
adispa@atlas.cz 
http://www.adispa-brno.org 
Brno-střed, Anenská 10,   543 247 146
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IJ 
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 AJ 
NJ 
 

AJ 
NJ 
 

AJ 
NJ 
 

AJ 
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FJ 
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NJ 
 

  AJ 3-13 
NJ 5-13 
FJ 1-11 
ŠJ 5-11 
IJ 3-11 
RJ 5-11

AJ, NJ, FJ, IJ, ŠJ, RJ, holandština, portugalština
AJ (KET, PET, FCE) NJ (ÖSD 
- Grundstufe, SJZ - základní, 
ZMP)

Alliance Française Brno 
afbrno@afbrno.cz 
http://www.afbrno.cz/ 
Brno-střed, Moravské náměstí 15,   549 240 338
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FJ 5-15 
  
  
  
ČJ 5-15

ČJ pro cizince, FJ FJ (DELF 1, DELF 2, DALF)

Angličtina Řehoř & Řehořová 
kurzy@anglictinarehor.cz, http://www.anglictinarehor.cz 
Brno-střed, Sobotkova 24,   543 234 449 
Brno-střed, Vídeňská 55 (učebna) 

AJ 
 

AJ 
NJ

  AJ 
NJ

AJ 
 

  AJ 
NJ

AJ 
NJ

AJ 4-10 
NJ 4-10 
 

AJ, NJ -

HOPE-E.S. : Kompletní jazykový servis 
info@jazykovyservis.cz, http://www.jazykovyservis.cz 
Brno-Královo Pole, Palackého tř. 22,   549 210 395 
Brno-Královo Pole, Palackého 10 (učebna) 
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AJ 
  

AJ 3-9 
NJ 3-9 
  
ŠJ 3-9 
IJ 3-9

AJ, NJ, FJ, IJ, ŠJ, RJ, ČJ AJ (FCE) NJ (ZD)

Jazykové studio PELIKÁN s.r.o. 
info@studio-pelikan.cz 
http://www.studio-pelikan.cz 
Brno-střed, Lidická 9,   549 216 124
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AJ 2-16 
NJ 2-16 
FJ 2-6 
ŠJ 2-6 
IJ 2-4 
RJ 2-6

AJ, NJ, ČJ pro cizince, FJ, IJ, ŠJ, RJ, novořečtina

AJ (FCE, SJZ - základní, SJZ 
- všeobecná, TOEFL) NJ (SJZ 
- základní, SJZ - všeobecná, 
ZD, ZMP)

JŠ Pretorian 
pretorian@pretorian.cz 
http://www.pretorian.cz/ 
Brno-střed, Rybkova 1, od 1.10.05 Příkop 13,   541 148 134
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NJ 1-12 
FJ 1-6 
ŠJ 1-12 
IJ 1-6

AJ, NJ, FJ, IJ, ŠJ, RJ, holandština, ČJ AJ (PET, FCE, CAE, CPE) NJ 
(ZD, ZMP, ZOP)

JŠ při FF MU 
js@phil.muni.cz 
http://www.phil.muni.cz/js 
Brno-střed, A. Nováka 1,   549 497 962
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NJ 5-12 
FJ 5-12 
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IJ 8-12

AJ, NJ, FJ, ŠJ, holandština AJ (KET, PET, FCE, CAE)

Mgr.Roman Kožnar, Jazyková škola P.A.R.K. 
park@brn.czn.cz 
http://www.jspark.cz/ 
Brno-střed, Staňkova 8c,   541 211 900 
P4, Kloboukova 17,   272 937 377 
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ČJ 7-10

AJ, ČJ pro cizince AJ (PET, FCE, CAE)
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jazyky vyučované v docházkových
(skupinových) kurzech

připravujeme
na zkoušky

MKM - Jazyková škola 
mkm@mkm.cz 
http://www.mkm.cz 
Brno-střed, Česká 11,   542 216 426

AJ 
NJ 
FJ 
ŠJ 
IJ 
RJ

AJ 
NJ 
FJ 
ŠJ 
IJ 
RJ

  
  
  
  
  
 

AJ 
NJ 
  
  
  
 

AJ 
NJ 
FJ 
ŠJ 
IJ 
RJ

AJ 
NJ 
FJ 
ŠJ 
IJ 
RJ

  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
 

AJ 
NJ 
FJ 
ŠJ 
IJ 
RJ

AJ 
NJ 
FJ 
ŠJ 
IJ 
RJ

  
  
  
  
  
 

AJ 
NJ 
  
  
  
 

AJ 
NJ 
FJ 
ŠJ 
IJ 
RJ

AJ 
NJ 
  
  
 

AJ 
NJ 
  
ŠJ 
  
 

AJ 
NJ 
FJ 
ŠJ 
IJ 
RJ

AJ 
  
  
  
  
 

AJ 
  
  
  
  
 

AJ 4-15 
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ŠJ 4-15 
IJ 4-15 
RJ 4-15

AJ, NJ, FJ, IJ, ŠJ, RJ, holandština, portugalština,  čeština pro cizince AJ (PET, FCE) NJ (ÖSD 
- Grundstufe, ZD)

Österreich Institut Brno s.r.o. 
oei@oei.cz 
http://www.oesterreichinstitut.cz 
Brno-střed, Moravské náměstí 15,   549 241 991
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NJ 4-14 
  
  
ČJ 4-8

NJ, ČJ pro cizince NJ (ÖSD ZD, ÖSD - Mittelstufe, 
ÖSD - DWD)

Polyglot, spol. s r.o.
skola.brno@polyglot.cz, http://www.polyglot.cz/
Brno-střed, Pionýrská 15,   549 242 318

AJ  
  
  
 

 AJ AJ AJ AJ AJ AJ 
 
  
 

AJ AJ AJ   
   
 

AJ AJ AJ AJ 
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AJ AJ (PET, FCE)

www.Jazykovky.cz . firemní kurzy . individuální kurzy     rejstříky . škol . agentur

KONTAKTY INDIVIDUÁLNÍ KURZY fir
em

ní

in
di

vid
uá

ln
í

JAZYKY FIREMNÍ KURZY

HOPE-E.S. : Kompletní jazykový servis 
info@jazykovyservis.cz, http://www.jazykovyservis.cz 
Brno-Královo Pole, Palackého tř. 22,   549 210 395

Individuální výuka šitá “na míru” podle Vašich požadavků. Vy volíte čas, intenzitu a 
místo výuky, my Vám pomůžeme definovat cíle a jejich naplnění. Individuální přístup
umožňuje ty nejefektivnější výsledky. 

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ  
    

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ  
    

AJ, NJ, FJ, IJ, ŠJ, RJ, ČJ
Nabízíme nejen firemní kurzy, ale KOMPLETNÍ JAZYKOVÝ SERVIS: komplexní systémy
jazykového vzdělávání pro firmy a instituce, jazykový audit, překladatelský a tlumočnický
servis včetně soudního ověření a simultánního tlumočení.

Jazykové studio PELIKÁN s.r.o. 
info@studio-pelikan.cz, http://www.studio-pelikan.cz 
Brno-střed, Lidická 9,   549 216 124

Vypracujeme učební plán podle Vašich přání, možností a cílů. 

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ  
ČJ   

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ  
ČJ   

AJ, NJ, ČJ pro cizince, FJ, IJ, ŠJ, RJ, novořečtina Vypracujeme plán dle Vašich požadavků, naši lektoři jsou na vysoké jazykové úrovni. Dále 
nabízíme překlady a tlumočení

JŠ Pretorian 
pretorian@pretorian.cz, http://www.pretorian.cz/ 
Brno-střed, Rybkova 1, od 1.10.05 Příkop 13,   541 148 134

KOMPLEXNÍ JAZYKOVÝ SERVISpraktický trénink jazykových dovednostíčasová i 
programová flexibilita dle Vašich potřeb a nárokůvyškolení lektořistálé jazykové
poradenstvívýhodné smlouvy 

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ  
    

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ  
    

AJ, NJ, FJ, IJ, ŠJ, RJ, holandština, ČJ
KOMPLEXNÍ JAZYKOVÝ SERVISpraktický trénink jazykových dovednostíčasová i progra-
mová flexibilita dle Vašich potřeb a nárokůvyškolení lektořistálé jazykové poradenstvívý-
hodné smlouvy

Mgr. Pavel Plavina 
info@plavina.cz, http://www.plavina.cz 
Brno-Bohunice, Neužilova 2,   547 246 740

Individuální výuka češtiny, češtiny pro cizince, angličtiny, polštiny a francouzštiny. 

     
     
     
    

AJ    
FJ    
     
ČJ   

AJ, ČJ pro cizince, FJ, polština, ČJ -

MKM - Jazyková škola 
mkm@mkm.cz, http://www.mkm.cz 
Brno-střed, Česká 11,   542 216 426

Cena individuálních kurzů je dělitelná počtem osob. Nabízíme výuku desítky jazyků, 
i v dvojjazyčné kombinaci, k dispozici jsou i rodilí mluvčí. Výuka probíhá v intenzitě, 
délce, místě a způsobem, který klientovi vyhovuje nejlépe. 

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ  
ČJ   

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ  
ČJ   

AJ, NJ, ČJ pro cizince, FJ, IJ, ŠJ, RJ, arabština, 
holandština, latina, maďarština, norština, 
polština, portugalština, srbština, švédština, slo-
venština, slovinština, ukrajinština, chorvatština, 
katalánština

Koncepce výuky vypracovaná na základě Vašich požadavků- vysokoškolsky vzdělaní lek-
toři se zahraniční praxí - příprava na státní a mezinárodní zkoušky- široká škála úrovně 
pokročilosti- ukázková hodina zdarma

Österreich Institut Brno s.r.o. 
oei@oei.cz, http://www.oesterreichinstitut.cz 
Brno-střed, Moravské náměstí 15,   549 241 991

Nebudeme Vás jen učit, ale zároveň Vám poradíme, jak na to - jak se učit efektivně a 
s radostí. Individuální výuka = plně odpovídá Vašim potřebám. 

  NJ  
     
     
ČJ   

  NJ  
     
     
ČJ   

NJ, ČJ pro cizince
Nabízíme kurzy všeobecné němčiny i podle oboru podnikání - např. bankovní němčina, 
pro právníky, lékaře, pro oblast turismu, hospodářská němčina. Cena dohodou - podle 
odbornosti, požadavku na rodilého mluvčího, množství odebraných hodin.

Polyglot, spol. s r.o.
skola.brno@polyglot.cz, http://www.polyglot.cz/
Brno-střed, Pionýrská 15,   549 242 318

AJ NJ

AJ, NJ
S výukou ve firmách máme bohaté zkušenosti. Kurzy připravujeme zcela podle individu-
álních zadání klienta. Výuku organizujeme po celé České republice. Firmám, které mají 
více poboček, nabízíme jednotný učební a účetní systém ve všech kurzech.
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 1 A SCHOOL, Údolní 73
 2 ADISPA, Anenská 10
 3  Agentura VIKA, Masarykova 31 

4 učebna Agentura VIKA, Opletalova 6
 5 ALLIANCE FRANCAISE, Moravské náměstí 15
 6  Angličtina Řehoř, Sobotkova 24 

7 učebna Angličtina Řehoř, Vídeňská 55
 8  HOPE, Palackého tř. 22 

9 učebna HOPE, Palackého 10

 10 JŠ Instrument, Kotlářská 53
 11 JŠ PARK, Staňkova 8c
 12 JŠ Pelikán, Lidická 9
 13 JŠ při FF MU, A. Nováka 1
 14 Österreich institut, Moravské náměstí 15
 15 Plavina Pavel, Neužilova 2
 16 Polyglot, Pionýrská 15
 17 Pretorian, Rybkova 1
 18 Pretorian, Příkop 13

Vybrané jazykové školy v Brně�������
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www.Jazykovky.cz
adresář jazykových kurzů a škol

www.Jazyky.com
internetový časopis o studiu jazyků

www.JazykoveZkousky.cz
vše o jazykových zkouškách a certifikátech

adresář jazykových kurzů, škol a služeb • vzájemné 
porovnání škol • přehledná nabídka jazykových kurzů 
v celé ČR • zaslání poptávky více jazykovým školám 
současně • vše o jazykových zkouškách a certifikátech
časopis o jazykovém vzdělávání a práci u nás i v zahraničí

790 jazykových škol a agentur  2 700 jazykových kurzů

první jazykový portál

jazykové
školy kurzy zkoušky


