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Vážení čtenáři,
držíte v rukou další číslo Průvodce 
jazykovými školami a agenturami 
nabízejícími řadu jazykových služeb. Prů-
vodce přináší v tištěné podobě informace 
z internetového portálu www.Jazykov-
ky.cz, rady týkající se výběru jazykové 
školy a nabídky služeb jazykových škol 
a agentur. Toto číslo vychází opět v Praze 
a v Brně.

Ačkoli se domnívám, že internet 
je pro hledání jazykových škol a kurzů 
z řady důvodů nejpraktičtější, klasické 
tištěné médium je nám stále bližší, 
umíme s ním intuitivněji pracovat, je pro 
nás osobnější – jsme na něj zkrátka zvyklí.  
Právě spojení obou médií je naší motiva-
cí při vydávání tohoto Průvodce. Jediným 
prolistováním jste schopni zmapovat 
nabídku možností výuky jazyků a po-
drobné informace si pak můžete dohledat 
na internetu. Průvodce vám napoví co 
a jak na internetu hledat ; ve spojení 
s portálem www.Jazykovky.cz vám po-
může nalézt správnou formu jazykového 
vzdělávání. Jestli si zvolíte výuku v ja-
zykové škole, zahraniční jazykový kurz 
nebo rovnou odjedete do ciziny za prací, 
již záleží jen na vás.

V první části Průvodce naleznete 
rady a články, které se věnují hledání 
různých forem jazykové výuky a kde školy 
a agentury popisují svou nabídku služeb. 
Další část tvoří katalog jazykových kur-

zů z databáze portálu www.Jazykovky.cz, 
který vám umožní získat přehled v nabíd-
ce jazykových kurzů. Pokud vás některá 
škola zaujme svým článkem nebo inzercí, 
můžete se ihned podívat, zda otevírá 
kurz vhodný pro vás.  V termínu uzávěr-
ky Průvodce neměla řada škol program 
kurzů ještě vypsaný; aktuální informace 
hledejte na www.Jazykovky.cz.

Průvodce uzavírají rejstříky jazy-
kových škol, jejich učeben a služeb. 
S jejich pomocí můžete hledat výuku ve 
svém okolí; v rejstřících jsou školy rozdě-
leny také dle služeb, které nabízejí.

Součástí Průvodce je i inzerce jazyko-
vých škol a agentur. Rád bych jim na tomto 
místě poděkoval za finanční i odbornou 
pomoc při vydání této brožury. Jsem si 
jist, že pokud věnovaly svůj čas, aby nám 
pomohly uskutečnit náš vydavatelský 
záměr, jistě budou naslouchat potřebám 
a přáním svých studentů a zákazníků. Je 
nepochybné, že jejich pozitivní přístup 
a zkušenosti se kladně projeví i ve vý-
borné organizaci jazykové výuky nebo 
zahraničního pobytu.

Mgr. Václav Kovařík
portál www.Jazykovky.cz
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Úvodník Průvodce jazykovými školami a agenturami

Průvodce vám přináší rady jak postupovat při hledání jazykového kurzu, informace o nabídce 

jazykových škol a agentur, katalog jazykových kurzů, rejstřík jazykových škol.



Rozřazovací test a pohovor
Skutečnost, že se sám cítíte například 
jako pokročilý, může být zavádějící. Dob-
rá JŠ nabídne písemný rozřazovací test 
a pohovor, na základě kterých budete 
zařazeni do studijní skupiny odpovídající 
vaší pokročilosti a vašim potřebám. Řada 
dobrých škol má test přístupný i na svých 
internetových stránkách. Také případ-
ný přechod do jiné třídy by neměl být 
problém. Kvalitní JŠ by měla mít stabilní 
časový plán výuky a rozvrh hodin.

Odbornost lektorů
Ověřte si, zda jazyková škola zaměstnává 
vyučující s dostatečnou kvalifikací pro vý-
uku cizího jazyka. Každý cizinec nemusí být 
dobrý pedagog jen proto, že mluví cizí řečí.

Smlouva o výuce
Zajímejte se o zejména to, za jakých podmí-
nek můžete od studia odstoupit, co dělat, 
když nečekaně onemocníte apod. Seriózní 
JŠ by vám měla nabídnout jasně a přehled-
ně formulovanou smlouvu o výuce. 

A co dál?
V JŠ vám také poradí, jak dál po ukončení 
kurzu a co dělat pro to, aby vaše nově 
nabyté vědomosti neupadly příliš rychle 
v zapomenutí. Mohou vám kupříkladu zpro-
středkovat studium na zahraniční jazykové 
škole. Dobré školy mívají vlastní knihovnu, 
organizují pravidelná setkání či nabízejí 
bohatý společenský program, který by se 
však neměl omezovat jen na to, že se výuka 
třikrát týdně odehrává v hostinci. 

Učitel mě to naučí. Omyl! 
Učit se budete muset sami. Učitel vám 
pomůže jen tehdy, budete-li chtít. V JŠ vám 
také pomohou sledovat váš postup pomocí 
pravidelných testů či pohovorů.

Rodilý mluvčí je nejlepší učitel. Omyl!
Kolik z nás by dokázalo učit někoho češ-
tině? K tomu, aby se člověk stal v učení 
skutečně profesionálem, nestačí jen 
znalost předmětu samotného. Je nezbytné, 
aby budoucí učitelé prošli důkladným 
školením. Například ve výuce angličtiny je 
dokládán některý z mezinárodně platných 
učitelských certifikátů (RSA CELTA či jiný 
TEFL certifikát). Kontakt s rodilými mluv-
čími je samozřejmou součástí moderní 
vyučovací hodiny, neřeší však vše. I mnozí 
čeští učitelé jsou již natolik jazykově i me-
todologicky vybaveni, že mohou nabídnout 
pohled na učení rodilým mluvčím neznámý. 
Sami byli studenty, sami se jazyku museli 
nějak naučit a jejich zkušenost pro vás 
bude přínosem.

Tradičního rozdělení hodin na „gramatiku 
s českým učitelem a konverzaci s rodilým 
mluvčím“ se v dobré JŠ nedočkáte. Světu 
učení vládne tzv. komunikativní učení a pro-
školený učitel vede hodiny tak, že se vám 
dostane procvičování „přesnosti“ i „plynu-
losti“ zároveň. Budete se cvičit v používání 
čtyř základních dovedností – poslechu, 
mluvení, čtení a psaní. Mluvit cizí řečí se 
naučíte jen tím, že ji budete cvičit při pou-
žívání v reálných situacích.

Zázračné metody. Omyl!
Pro dospělé je učení se jazykům zpravidla 
tvrdá práce. Kdo tvrdí opak, je podezřelý. 
Určitě existují úspěšnější a efektivnější 
formy výuky, zázraky se ale nedějí.

Nejvíce se naučím individuálně. Omyl!
Ve skupině můžete komunikovat s ostatní-
mi, učíte se z jejich chyb, máte větší motiva-
ci. Individuální výuka je zase intenzivnější. 
Dobrým řešením je výuka v malé skupině 
doplňovaná individuálními hodinami.

Několik oblíbených mýtů

V tomto Průvodci nebo na internetovém 
portálu www.Jazykovky.cz najdete jazy-
kovou školu, vyberete si konkrétní jazy-
kový kurz, zavoláte do školy a domluvíte 
si schůzku. Školu navštívíte, oznámíte, že 
jste pokročilý, zaplatíte školné  a … a co 
dál? Zkušenosti ukazují, že nic takového 
jako ideální škola, ideální učitel nebo 
ideální metoda pro všechny bez rozdílu 
neexistuje. 

Motivace - nejlepší záruka úspěchu
Budu chodit do kurzu, protože si to přeje 
tchyně nebo šéf? Chci se učit jazyk, proto-
že je to jazyk světový? Takovéto cíle jsou 
bohužel příliš neurčité. Lidé s konkrétním 
cílem, jímž je nejčastěji složení některé 
mezinárodně uznávané zkoušky, uspějí 
mnohem pravděpodobněji. V dobré 
jazykové škole (dále jen JŠ) vám zkušený 
pracovník pomůže stanovit cíl během 
vstupního pohovoru. Mějte vždy na pa-
měti, že čím vyšší je míra zaujetí pro učení, 
tím vyšší je šance na úspěch a tím méně ve 
skutečnosti záleží na metodě, učebnicích 
či učitelích. Existují lidé, kteří se naučili 
jazykům jen s pomocí rozhlasu prostě 
proto, že museli.

Získejte přehled 
Před první návštěvou školy získejte 
přehled v nabídce jazykových kurzů. 
Pomocí vyhledávacích nástrojů na por-
tálu www.Jazykovky.cz zjistěte nabídku 
jazykových kurzů ve vašem městě a počet 
jazykových škol (v menu Hledání školy). 
Navštivte také internetové stránky vy-
hledaných jazykových škol pro získání 
bližších informací. Čím lépe půjdete na 

pohovor připraveni, tím více si z něho 
odnesete. 

Osobní návštěva
Při první návštěvě školy se hodně ptejte 
a všímejte si, jak poučeně vám pracovník 
školy odpovídá na otázky. Vnímejte 
atmosféru školy. Zkuste se dohodnout na 
hodině zdarma, nejlépe u lektora, který by 
měl učit váš kurz. Pokud vám zaměstnanci 
školy nejsou při první schůzce právě sym-
patičtí, běžte raději o dům dál.

Ptejte se bývalých studentů 
Získejte osobní reference od bývalých stu-
dentů a případně i informace o úspěšnosti 
absolventů při mezinárodních zkouškách. 
Uvědomte si však, že jen málo studentů 
prošlo více jazykovými školami. Pokud se 
zachováte pouze podle jejich rady, možná 
nebudete zklamáni, ale nemusíte si vybrat 
školu, která bude vyhovovat právě vám. 
Každému vyhovuje trochu jiný přístup; 
velmi záleží na konkrétním lektorovi. Po-
radit při výběru školy vám pomohou také 
zaměstnanci vzdělávacích organizací.

Jak vybrat
dobrou jazykovku?
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Nejlepší zárukou úspěchu ve studiu je motivace.

Lidé s konkrétním cílem uspějí mnohem pravděpodobněji.

Na www.Jazykovky.cz získejte přehled o nabídce a cenách jazykových kurzů;

nechte si zobrazit jazykové školy a navštivte jejich www stránky. 

 a co nejvíce se naučit?Jak vybrat dobrou jazykovku 



Řadu informací o studiu na jazykových 
školách vám poskytne tento Průvodce, 
mnohé vám poradí vaši známí nebo uči-
telé ve škole. Osobní návštěva jazykové 
školy a nasátí její atmosféry je také těžko 
nahraditelná zkušenost. Můžete ale na-
vštívit všechny ško-
ly? Bude vyhovovat 
škola, kterou do-
poručil kamarád, 
i vašim potřebám? 
Kde začít? Jak si 
udělat v nabídce 
jazykových škol 
přehled?

Řešením je internet. Nabízí unikátní 
možnost seznámit se s nabídkou jazyko-
vých škol velmi rychle a přehledně. In-
ternet poskytuje množství velmi snadno 

dostupných informací. Jen vědět, jak se 
dostat k těm podstatným mořem balastu.

Nejlépe je začít na specializovaném 
internetovém portálu, jakým je například 
www.Jazykovky.cz. Tento internetový 
portál obsahuje informace o velkém 

množství jazyko-
vých škol a kurzů, 
přímé kontakty 
i řadu souvisejících 
informací. 

Na co si dát pozor
Před návštěvou jazy-
kové školy dobře pro-

zkoumejte její www stránky. Pokud jsou 
nepřehledné, škaredé a s nedostatkem 
informací, pak management školy svoji 
funkci zřejmě neplní příliš dobře. Totéž 

Proč hledat kurzy a školy na internetu?
• získáte velmi rychle přehled v proble-

matice výuky jazyků
• získáte informace o řadě škol
• zjistíte, na co se máte ve škole ptát
• zorientujete se v nabídce a v cenách 

jazykových kurzů

Proč
hledat jazykové kurzy a školy 

rady a návod pro úspěšné hledání

platí, pokud má škola jazykové kurzy na 
svých stránkách zadány zmateně, neúplně 
nebo dokonce vůbec.

Pokud jsou stránky školy líbivé, ale 
bez informací, škola asi něco tají a je třeba 
postupovat obezřetně.

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. 

Docházkové kurzy - výuka ve skupině
1) Vyberte město, kde chcete chodit do  

kurzu, a jazyk, který chcete studovat. 
2) Můžete vybrat i typ kurzu (intenzivní, 

půlroční, odborný…) a další informace.
3)  Více parametrů lze zadat v pokroči-

lejším hledání (pokročilost, zaměření, 
délka kurzu, čas konání…)

Z výpisu kurzů lze o každém získat detailní 
informaci kliknutím na jeho název.

Odborné/cílené kurzy
1) Vyberte jazyk, který chcete studovat.
2)  Vyberte náplň výuky nebo  odborné 

zaměření kurzu či věkovou skupinu, pro 
kterou kurz hledáte.

Z výpisu kurzů lze o každém získat detailní 
informaci kliknutím na jeho název. 

Dálkové studium jazyků
Dálkové jazykové kurzy jsou vyhledávány 
v celé ČR pouze na základě zadaného 
jazyka.

Intenzivní pobytové jazykové kurzy v ČR
Tyto kurzy jsou pořádány zpravidla v rekre-
ačních oblastech nebo ve velkých městech 
se zajištěním ubytování. 

Hromadné oslovení více jazykových škol
Zadáte své požadavky na jazykový kurz, 
okres a jazyk. Vyberete školy, kterým se 
má poptávka zaslat. Pak jen porovnáváte 
došlé nabídky.  Touto formou „výběrového 
řízení“ doporučujeme oslovit 6-10 jazyko-
vých škol.

Hledání služeb jazykových škol
Vyhledáte profesionály na docházkové, 
firemní, individuální, pobytové, dálkové 
kurzy, zahraniční studium  apod. Školy 
si registrují pouze služby, které opravdu 
poskytují.

Hledání jazykových škol a agentur
Úplný výpis všech jazykových škol, o kterých 
máme alespoň základní informace. Můžete 
hledat i podle názvu školy. 

Práce a studium v zahraničí
Nově lze hledat školy či agentury, které 
organizují  zahraniční studijní pobyty nebo 
práci v zahraničí.

Co najdete na www.Jazykovky.czna internetu
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Proč hledat jazykové kurzy a školy na internetu? Proč začít na www.Jazykovky.cz?

Věnujte pozornost internetovým stránkám školy. Jsou přehledné, aktuální, informačně 

hodnotné? Naleznete na nich seznam kurzů, rozřazovací testy, informace o lektorech? 

Na internetu začněte hledat na www.Jazykovky.cz. Kromě kontaktů na jazykové školy

obsahuje i seznam jazykových kurzů. Uděláte si  přehled v jejich nabídce i v cenách.



Hromadnou poptávku více školám součas-
ně mohou zasílat vedle firem i jednotlivci. 
Touto formou bývá na www.Jazykovky.cz 
poptávána zpravidla individuální 
výuka. Tu využívají především časově 
zaneprázdnění podnikatelé nebo pokro-
čilí studenti, kteří se chtějí v jazyce zdo-
konalit. Někteří tento styl výuky preferují 
z osobních důvodů.

Proč studovat individuálně
• výuku si můžete přizpůsobit obsahově 

i časově
• výuka probíhá inzenzivněji
• můžete se učit kdekoliv (ve městě, 

doma, v přírodě)
• můžete střídat více lektorů

Nevýhody individuálního studia
• vyšší cena
• přijdete o kolektivní tvůrčí atmosféru
• nemůžete se učit z chyb či dotazů 

druhých
• dotazy spolužáků mohou být inspirující
• menší motivace - kolektiv podněcuje 

zdravou soutěživost

Pokud firma nemá k dispozici stálého 
partnera na dodávku jazykových služeb, 
je obvyklou cestou k jeho získání vypsání 
výběrového řízení. 

Internetový portál www.Jazykov-
ky.cz disponuje databází jazykových škol 
v celé ČR. Při vypsání výběrového řízení 
(hromadné poptávky po firemních nebo 
individuálních kurzech) firma zadá něko-
lik parametrů, na základě kterých škola 
zašle konkrétní cenovou kalkulaci.

Portál Jazykovky.cz vyhledá jazykové 
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 kli-
enta s konkrétní nabídkou nebo se žádostí 
o případné upřesňující informace.

Rady pro výběrová řízení: 
1.  Před výběrem jazykových škol do 

výběrového řízení by si měl klient 
prostudovat informace o nabízených 
školách, aby neposílal zbytečně po-
ptávku škole, která v jeho očích nemá 
šanci na úspěch.

2.  Ve výběrovém řízení by mělo být oslo-
veno maximálně 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 výběrové-
ho řízení zvolili nejméně 4 školy. Někte-
rá jazyková škola nemusí odpovědět.

Firemní      kurzy

Postup oslovení škol

1)  Z menu jazykové kurzy/firemní kur-
zy zvolte položku výběrové řízení.

2)   Vyberte okres, kde sídlí vaše firma, 
a zadejte jazyk, který požadujete. 

3)  Po stisknutí tlačítka „Pokračovat“   
vyberte jazykové školy, kterým má 
být poptávka zaslána, a přečtěte si 
další informace o školách.

 
4)  Poté vyplňte strukturovanou 

poptávku – formulář vám pomůže 
specifikovat požadavky potřebné ke 
kalkulaci ceny.

5)  Po zadání vašich kontaktních údajů 
lze objednávku jedním kliknutím 
odeslat vybraným školám. Kopie 
přijde i na vaši e-mailovou adresu.

za 5 minut rozesláním poptávky více školám … 

 na 

Pokud nevíte, proč se chcete učit individuál-
ně, zvolte raději docházkový kurz v jazykové 
škole.

Přesně definujte cíl výuky, případně oblast, 
ve které chcete jazyk využívat.

Oslovte 6 až 10 škol. Více je zbytečné - ušet-
říte práci sobě i školám.

Dobrá škola vám najde i spolužáka. Snížíte 
tím cenu kurzu. Nezapomneňte tento poža-
davek zmínit ve formuláři.

Zdůrazněte, aby případní spolužáci měli 
stejnou jazykovou pokročilost, cíl a náplň 
výuky.

Tipy pro individuál

individuální kurz?Jak
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Firemní kurzy za 5 minut – efektivní výběr školy Vypsání výběrového řízení  na individuální kurz

Pokud se rozhodnete studovat individuálně, využijte individuálního přístupu naplno.

Nebojte se spolužáka, můžete se domluvit i s kamarádem. Důležitá je stejná znalost a cíl.

Vypsání výběrového řízení prostřednictvím portálu Jazykovky.cz umožňuje personál-

ním manažerům firem snadno porovnat konkrétní nabídky služeb jazykových škol. 



EUS jazyky do Jazykové 
pobyty 

intenzivní studium jazyka s ubytováním

Na portálu www.Jazykovky.cz dlouhodo-
bě sledujeme statistiku hledaných jazyků, 
ať již při hledání škol nebo při hledání 
kurzů. Před vstupem do EU je jistě zají-
mavé se podívat, o které jazyky je nej-
větší zájem. Aby byl výsledek reprezen-
tativní, vycházíme z 54 016 hledání 

jazykových kurzů nebo 
jazykových škol podle 
uživatelem vybraného 
jazyka uskutečněných za 
posledních 6 měsíců. 

Vítězové statistiky hledání
Asi není velkým překva-
pením, že angličtina je 
jazykem číslo jedna. Dle 
statistik hledá jazykový 
kurz nebo školu s výukou 
angličtiny 64,2% zájemců 
o studium. Druhým nejví-
ce hledaným jazykem je 
němčina se 14,3%, násle-
dují francouzština, španěl-
ština, italština a ruština. 

Ostatní jazyky tvoří pouze 4,5% hledání. 
Pro nás překvapivý je ústup francouzšti-
ny a nárůst zájmu o španělštinu.

Ostatní jazyky (4,5%)
Znalost jazyků, které se umisťují na prv-
ních příčkách hledanosti, se stále více 
považuje za běžnou. Z ostatních jazyků, 
které tvoří 4,5 % hledání, vede překva-
pivě arabština (10% z ostatních 4,5% ja-
zyků). Následuje švédština, holandština 
a japonština. Překvapující je, že maďar-
ština zaujímá pouhé 2,2 % z 4,5 % ostat-
ních jazyků. Slovanské jazyky, kromě 
ruštiny, také nepatří mezi nejhledanější. 
O studium češtiny pro cizince má zájem 
cca 1,3 % z 54 016 hledajících.

1. angličtina (64,2 %) – 34 688 hledání
2. němčina (14,3 %) – 7 739 hledání
3. francouzština (6,3 %) – 3 410 hledání
4. španělština (6,2 %) – 3 325 hledání 
5. italština (6,2 %) – 3 325 hledání 
6. ruština (1,4 %) – 742 hledání 

statistické informace o hledání jazyků

statistika 54 016 hledání kurzů a škol dle jazyka
(za období 6 měsíců na www.Jazykovky.cz)
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Řada bystrých začátečníků nebo po-
kročilejších studentů pociťuje potřebu 
intenzivního jazykového kurzu. Hledají 
prostředí, kde by je nerušily každodenní 
starosti. Místo, kde by byli hozeni do vody 
a mohli se soustředit hlavně na jazyk. Mož-
nost sžívat se s ním v různých situacích po 
celý den.

Jazykové pobyty, tábory, rekreace 
apod. u nás i v zahraničí jsou výborným 
prostředkem jak pro udržení, tak pro získá-
ní aktivní znalosti jazyka. Někdy je pobyt 
spojený s turistikou, sportem, dovolenou 
či prací, jindy se jedná o celodenní aktivní 

studium, kdy nesmíte po celou dobu pro-
mluvit česky. Pak snad ani není možné, aby 
ve vás z cizího jazyka něco nezůstalo.

Hledání škol, které pobyty pořádají, 
usnadňuje portál www.Jazykovky.cz. 
Nejedná se totiž o běžnou nabídku všech 
jazykových škol.

Inzenzivní jazykové pobyty v ČR
Jedná se o vícedenní vzdělávací akce zpra-
vidla spojené s pobytem v rekreační nebo 
turisticky zajíma-
vé oblasti se zajiš-
těným noclehem, 
stravováním atd. 
Často je zajištěn  
doprovodný (spor-
tovní, kulturní, turistický...) program. Pobyt 
může mít řadu podob – manažerské poby-
tové kurzy i letní táborové kurzy pro děti.

Jazykové studium v zahraničí
Jde o několikatýdenní pobyt v jazykové 
škole v původní zemi vyučovaného jazyka. 

Kromě ubytování 
a stravy bývá 
zajištěn bohatý 
doprovodný pro-
gram. Častá je 
možnost práce či 

cestování. Výhodou je celodenní kontakt 
s vyučovaným jazykem spojený s nutností 
se domluvit.

Jazykové pobyty u nás i v zahraničí 

Na www.Jazykovky.cz můžete hledat kon-
krétní jazykový pobyt nebo školy a agentury, 

které pobyty pořádají

tabulka počtu hledání 

8 9

Intenzivní jazykové pobyty u nás i v zahraničí Statistika nejvíce žádaných jazyků

Intenzivní jazykový pobyt umožní nejen získání jazykových znalostí za krátký čas,

ale pobyt v uzavřeném kolektivu přinese i řadu nezapomenutelných zážitků.

Které jazyky jsou nejhledanější? Angličtina, němčina, francouzština a španělština.

Z ostatních jazyků nás překvapil velký zájem o arabštinu.



Důležitým faktorem kvality výuky je 
specializace školy na určité typy kurzů 
nebo jazykových služeb. Velké školy si 
mohou dovolit zajišťovat více typů 
kurzů, menší školy často sázejí na 
specializaci. Je 
obtížné kvalitně 
obsáhnout vše. 
O r g a n i z o v a t 
firemní kurzy 
je trochu něco 
jiného než docházkové kurzy studentů 
nebo zahraniční studium. Individuální 
výuka managera klade jiné požadavky 
než zvládnutí třídy teenagerů.

Nalézt mezi řadou škol právě tu, která 

poskytuje služby, které potřebuji, může 
být problém. Zvláště u specialit jako jsou 
pobytové nebo dálkové kurzy. Rozpozná-
ní „všeumělů“ od seriózních škol je často 
tvrdý oříšek. 

P o r t á l 
w w w . J a z y k o v -
ky.cz podporuje 
registraci pouze 
těch služeb škol, 
které jsou posky-

továny profesionálně - tj. škola je opravdu 
dlouhodobě aktivně provozuje a exis-
tuje u ní záruka zkušenosti. Podle 
stejných principů jsou školy zařazeny i do 
rejstříků na konci Průvodce.   

profesionály? počítače 
Nesnáším 

Pokud se ztotožňujete s nadpisem článku, 
tak Průvodce, kterého držíte v ruce, je 
tady právě pro vás! Vybírejte jazykové 
školy, telefonujte, faxujte a navštěvujte je. 
Nemusíte se ani na chvíli přiblížit k těm na-
myšleným, neovladatelným strojům, které 
si dělají, co chtějí, a ne to, co chcete vy!

Že by se ale přece jen ten internet ho-
dil? Že by ušetřil hodně času při hledání 
školy? Chcete to přece jen zkusit? Napište 

do internetového prohlížeče tuto adresu:

Vyzkoušejte Pomocníka při hledání 
jazykové školy/kurzu. Je hned na titul-
ní straně. Pomocník vás dovede přesně 
tam, kam potřebujete. Budete odpovídat 
na otázky a kdykoliv se můžete o krok vrá-
tit. Ke každé položce je pod otazníčkem 
skryta nápověda. Portál www.Jazykovky.cz podporuje regis-

trování těch služeb, kurzů a typů výuky, které 
konkrétní škola poskytuje na vysoké úrovni.

hledání jazykovek pro počítačové laiky

… ale ten internet se hodí …

Poznám 

Pokud si nevíte na www.Jazykovky.cz 
rady, v levém horním rohu klikněte myší 
na text První pomoc. Získáte přístup 
k nápovědě, která vám pomůže v orien-
taci na internetovém portálu. 

Tip pro začátečníky 
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Pomocník při hledání pomůže i začátečníkům snadno najít jazykový kurz 

nebo jazykovou školu. Stačí odpovědět na několik otázek.

Školám, které mají služby registrovány na www.Jazykovky.cz (v rejstříku tohoto Průvodce),

nebudete volat zbytečně. Aktivně poskytují uvedené služby.

www.Jazykovky.cz  pro počítačové laikyOdlišení seriozních škol od „všeumělů“  



Děti Jazykové
zkoušky

vyplatí se mezinárodně uznávané zkoušky?

docházkové kurzy s konkrétním zaměřením

Certifikáty o znalosti jazyka uděluje zpra-
vidla mezinárodně uznávaná organizace, 
univerzita a pod., která stanovuje přesný 
obsah a podmínky zkoušky. Zkoušku v za-
stoupení realizují vybrané jazykové školy 
nebo instituce. Zkoušku tedy často nesklá-
dáte v jazykové škole, kde se jazyk učíte.
Za složení zkoušky platíte, nikoliv ale ja-
zykové škole - proto složení zkoušky není 
často zahrnuto v ceně jazykového kurzu.
Zkoušky jsou rozděleny do několika stupňů, 
dále existují zkoušky odborného jazyka, 
zkoušky pro děti atd. Musíte vědět, k jaké-
mu účelu zkoušku chcete skládat (studium 
na zahraniční škole, práce v určitém oboru, 
získání občanství...). Informujte se na 

konkrétní zahraniční škole nebo u zaměst-
navatele, jaké zkoušky vyžaduje. V různých 
zemích, na různých univerzitách a školách 
jsou uznávány různé typy zkoušek, byť 
z jednoho jazyka. 

Na co nezapomenout?
• informujte se na platnost zkoušek 

v okolních zemích

• informujte se, kde zkoušku uznávají 
a kde naopak vyžadují jinou.

• dobré školy připravující na jazykové 
zkoušky by měly mít detailní informace 
o zkouškách na svých www stránkách 

Informace o jazykových zkouškách

Hledání kurzů s konkrétním zaměřením 
např. odborných, pro děti… může být 
oříšek. Jak snadno zjistíte, která škola 
tyto kurzy pořádá? Zpravidla to obnáší 
detailní studium nabídek služeb řady 
škol. Můžete také obtelefonovat dostupné 
jazykové školy a přímo se na pořádání 
požadovaných kurzů ptát. 

Na www.Jazykovky.cz můžete hledat 
dle zaměření kurzů a nalézt konkrétní 
aktuálně vypsané kurzy, pokud je školy do 
databáze správně zadaly. 

Všeobecné půlroční a roční - nemají speciál-
ní odborné zaměření; mohou být zakončeny 
zkouškou nebo na ni připravovat.
Odborné jazykové kurzy - s tématickým 
zaměřením pro obchodníky, managery, 
techniky, překladatele, lektory, přírodo-
vědce, právníky ...
Pro určitou věkovou skupinu – pro matky 
s hlídáním dětí, děti předškolního věku, 
školního věku, mládež, dospělé, seniory ...
Pomaturitní studium - reflektuje požadavky 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýcho-
vy ČR kladené na pomaturitní studium.
Intenzivní - kurzy s průměrnou denní výukou 
4 hodiny a více nebo vícedenní kurzy.
Pobytové – vícedenní vzdělávací akce se 
zajištěným noclehem, stravováním atd. 
(manažerské pobytové kurzy i letní táboro-
vé kurzy pro děti).
Konverzační - zdokonalení konverzace, 
mluveného slova, výslovnosti, schopnosti 
porozumět a udržení nabytých jazykových 
dovedností.

Gramatické - teorie a procvičování grama-
tických jevů.
Připravující k jazykovým zkouškám - pří-
padně i zakončené mezinárodní nebo jinou 
jazyk. zkouškou, získáním certifikátu.
Připravující ke zkoušce - k přijímacím 
zkouškám na střední či vysoké školy nebo 
k maturitním zkouškám; kurzy reflektují 
obsah školní výuky.
Rekvalifikační - kurzy pořádané ve spolu-
práci s úřady práce a kurzy, které splňují 
příslušné akreditační podmínky.
Multimediální - výuka probíhá v multi-
mediální učebně nebo za pomoci obrazu 
a zvuku.
Sugestopedické -  výuka probíhá za pomoci 
sugestopedických metod.
Doučování - obsahově sladěné s jazykovou 
výukou na školách.
Prázdninové - v různých termínech od 20. 
června do 10. září.
Víkendové - začínají nejdříve v pátek večer 
a končí nejpozději v neděli večer.

Zaměření kurzů na www.Jazykovky.cz

Zájem o zakončení jazykového kurzu me-
zinárodně uznávanou zkouškou neustále 
vzrůstá. Zahraniční firmy v České repub-
lice požadují výbornou znalost cizího ja-
zyka, která je často podmínkou přijetí. Se 
vstupem do EU se navíc otevírají pracovní 
a studijní příležitosti v zahraničí. Kdo 
se domnívá, že dobrá znalost stačí, bude 
v mnoha případech zklamán - do výběro-

vého řízení se ani nedostane. Mezinárodní 
certifikát je vyžadovanou garancí vaší 
jazykové úrovně. V západní Evropě hra-
je certifikovaná garance znalosti velkou 
roli a v USA ještě větší.

Portál www.Jazykovky.cz umožňuje 
při vyhledávání jazykových kurzů spe-
cifikovat, zda kurz je určitou zkouškou 
zakončen nebo na ni připravuje.

nebo finance?
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Mezinárodní jazykové zkoušky  Jazykové kurzy s konkrétním zaměřením 

Hledání specificky zaměřených kurzů (pro děti,  techniky, obchodníky, překladatele ...)

může být problém. Portál Jazykovky.cz umožňuje hledat kurzy dle různých zaměření.

Vyhledání kurzů zakončených jazykovou zkouškou usnadní výběr kurzu i jazykové školy. 

Získání mezinárodního certifikátu vám otevře dveře do Evropy.
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Škola jazyků
Více než deset let nabízí Glossa široké 
spektrum kvalitních a dostupných služeb 
v oblasti jazykového vzdělávání. S více než 
1700 týdně odučenými hodinami zaujímá 
podle The Prague Business Journal  stabil-
ní pozici v první desítce institucí, které se 
v ČR zabývají výukou cizích jazyků.

Kurzy, jak je potřebujete
Kromě sídla v centru Prahy disponuje 
Glossa sítí pěti výukových středisek 
na dostupných místech u metra. Mů-
žete si vybrat z více než 140 kurzů.
Na internetu jsou k dispozici testy, které 
určí vaši jazykovou úroveň a nabídnou vám 
nejvhodnější varianty studia s možností 
rezervace volných míst. Prioritou školy zů-
stávají dostupné ceny – rok studia získáte 
již od 3980 Kč včetně zahraniční učebnice, 
českých skript, výukového software i DPH!

Kvalitní škola s mezinárodní akreditací
Moderní výukové programy zaměřené na 
využití cizích jazyků v praxi, špičkový me-
zinárodní tým lektorů, odborné metodické 
vedení, dobré zázemí školy – to vše garantu-
je vysokou kvalitu poskytovaných služeb.

Glossa je akreditovaným vzdělávacím 
subjektem International Education Socie-

ty a patří mezi zakládající členy Asociace 
jazykových škol ČR. Do školního roku 
2004/2005 vstoupí s certifikátem kvality 
dle normy ISO 9001:2000.

Pomaturitní studium
V nabídce školy nalezneme i pomaturitní 
studium angličtiny s praktickým zaměře-
ním na obchod a evropskou problematiku; 
součástí je akreditovaná zkouška English 
for Europe. Pro posluchače je výhodná 
intenzivní výuka v malé skupině, ale 
i ekonomický systém plateb v měsíčních 
splátkách.

Vzdělávací programy pro firmy a instituce
Firemním a institucionálním klientům na-
bízí Glossa komplexní servis v oblasti výu-
ky cizích jazyků, od individuálních lekcí až 
po rozsáhlé projekty. Více včetně referencí 
naleznete na stránkách www.glossa.cz.

Firemní a individuální výuka angličtiny Na zakázku = výhodněji?
ANO, pokud Váš čas a energie věnova-
ná studiu nejsou bezcenné. 

Máte specifické požadavky na výuku?
• Požadujete kvalitu a individuální 

přístup?
• Potřebujete velkou časovou přizpůsobi-

vost?
• Nechcete ztrácet čas dojížděním na 

výuku?
• Potřebujete komplexně vyřešit výuku 

angličtiny ve firmě?

Proč s námi?
• již 6 let jsme specialisté na individuální 

a firemní výuku
• každý kurz je připraven na míru jednot-

livci, nebo skupině
• bezplatná odborná konzultace s hlavní 

lektorkou před sjednáním kurzu (urče-
ní specifických potřeb a pokročilosti, 
stylu výuky, zaměření, konkrétních 
cílů kurzů, výběr studijních materiálů, 
projednání požadavků na lektora)

• bezplatná ukázková hodina s vybraným 
lektorem pro každý kurz

• kvalifikovaní a zkušení lektoři prochází 
náročným výběrovým řízením

• čas a místo výuky určujete Vy
• platíte pouze za uskutečněné hodiny 

(úhrada výuky zpětně)
• možnost rušení bezplatně 2 dny pře-

dem
• stále sledujeme kvalitu výuky (hospita-

ce, práce s lektory)
• připravíme Vás na všechny běžné 

zkoušky (PET, FCE, CAE, TOEFL a řadu 
dalších), připravíme pro Vás odbornou 
výuku (obchod, právo, finance, marke-
ting, stavebnictví atd.)

• zajistíme pro Vás návazný pobyt v za-
hraničí

s námi se domluvíte …
Kurzy šité
na míru

SLUŽBY PRO FIRMY
• komplexní vzdělávací program včetně 

jazykového auditu
• pravidelné testování a hodnocení 

s výstupy pro Vaši firmu
• sledování docházky

NAŠI ZÁKAZNÍCI
Manpower, Nokia, Philips, Siemens, Sy-
base, Toyota, Triumph International, Züb-
lin, ADM, Citus, Ekoplastik, HBO, Mountfi-
eld, Oriflame, OSPAP, a mnoho dalších.
Rádi Vám předáme konkrétní kontakt pro 
ověření referencí.

English for Europe
Na základě exkluzivního zastoupení Uni-
verzity Palackého pořádá Glossa kurzy 
zaměřené na problematiku Evropské unie, 
ukončené státem uznanou zkouškou. A to 
je jen jedna z mnoha možností speciali-
zovaných jazykových školení, z nichž ně-
která probíhají jako příjemná neformální 
posezení u šálku anglického čaje.
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Jazyková škola ARS LINGUARUM s působ-
ností nejen v Praze se soustřeďuje kromě 
jiného na zpracovávání ucelených vzdě-
lávacích koncepcí firemní jazykové 
výuky s odborně zaměřenou tématikou 
podle požadavků klienta a následné zajiš-
ťování jejich obsahové náplně. U obecné 
výuky zaměřuje její další profilování 
s ohledem na obchodní a společenské 
poslání klienta. Například výuku zajišťuje 
v oblastech zlepšení obchodní komunika-
ce, projednávání pomoci ze strukturál-
ních fondů EU, právních otázek, finanční 
či obchodní tématiky apod.

Mimořádnou pozornost věnuje škola 
problematice komunikace v celé 
škále otázek v rámci EU. Naší snahou 
je nejen připravit naše klienty k tomu, aby 
byli schopni vést úspěšná jednání, ale také 
chceme podporovat jejich trvalý zájem 
o rozvoj vlastních jazykových schopností. 
Proto máme připravený a rozpracovaný 
ucelený systém dlouhodobé výuky, jehož 
jednotlivé moduly představují přípravu 
na kvalifikační zkoušku. 

Nemalou pozornost také věnujeme  inten-
zivním odborným kurzům, přípravě na 
stáž vrcholných pracovníků v zahraničí.

Našimi klienty je řada VIP institucí, vý-
znamných finančních a obchodních firem. 
Spolupracujeme i s Regionálními centry 
rozvoje. Připravujeme státní úředníky na 
práci v orgánech Evropské unie.

Máme vysoce kvalifikované pedagogy, 
kteří jsou připraveni zajistit výuku anglič-
tiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny, češ-
tiny pro cizince a dalších jazyků. Prakticky 
není jazyk, jehož výuku bychom klientovi 
nemohli zajistit. Učíme i exotické jazyky, 
o něž naši klienti projeví zájem. Máme 
150 zahraničních i domácích lektorů, kteří 
jsou tu pro vás, aby vám předali ty nejlepší 
zkušenosti. 
 

Počítáme s dalším rozšířením působnosti 
školy. Pracujeme na vybudování vlastní 
pobočkové sítě jako reakce na požadavky 
klientů zajistit výuku celoplošně na území 
ČR. Podnikáme kroky pro rozšíření našich 
aktivit a spolupráce v zahraničí. Stali jsme 
se členy British Chamber of Commerce. 
Činíme kroky, abychom poskytovali stále 
kvalitnější služby.

Jsme tu zejména pro ty, kdo vědí, že bez 
jazykového vybavení se v dnešní integru-

jící Evropě a vzájemně propojeném světě 
informací mohou stěží uplatnit. Staňte se 
s námi ještě lepší a jazykově připravenější 
na výzvu budoucích očekávání stojících 
před vámi.

Spojit se s jazykovou školou a dojednat si 
jazykový kurz ARS LINGUARUM je velmi 
jednoduché. Stačí nás kontaktovat tele-
fonicky nebo e-mailem a naši pracovníci 
vám na základě sdělených požadavků při-
praví nabídku na míru.

ARS LINGUARUM stále zvyšuje svou pro-
fesionalitu a kvalitu péče o klienty. Má 
akreditaci Intenational Education Socie-
ty opravňující k výkonu kvalifikovaného 
jazykového vzdělávání na základě mezi-
národně uznávaného certifikátu IES.

Také evropské standardy ISO se stávají 
samozřejmostí. Proto jazyková škola 
v současné době prochází přípravným 
řízením pro získání certifikátu ISO.

Na základě akreditace vydané MŠMT 
škola nabízí výuku v rekvalifikačních 
kurzech pro tlumočnicko-překladatel-
skou činnost, jejichž absolvování oprav-
ňuje k výkonu profese v tomto oboru. 

Jazyková škola má rovněž vytvořený 
vlastní standardizovaný systém zkoušek. 

Certifikace kvality

jazyková    výuka
Institucionální a firemní

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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Kurzy pro děti od 7 do 11 let
Děti se hravou formou seznamují se zá-
klady angličtiny, ti starší se zdokonalují 
v konverzaci a rozšiřují si slovní zásobu.

Pomaturitní studium
Studenti pomaturitního studia, kteří v da-
ném roce složili maturitní zkoušku, mají 
všechny výhody vyplývající ze statutu 
studenta denního studia. K hlavnímu ja-
zyku - angličtině - mají možnost si přibrat 
další jazyk v rozsahu 4 hodin týdně: něm-
čina, francouzština, španělština, ruština. 
Studium angličtiny je zakončeno státní 
zkouškou (není povinná). Vyučují čeští 
i zahraniční lektoři.

Odpolední a večerní kurzy pro dospělé
V odpoledních a večerních hodinách 
probíhají v KC Zahrada kurzy angličtiny 
(začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí - 
konverzace), němčiny (začátečníci, pokro-
čilí), francouzštiny (začátečníci, pokro-
čilí), španělštiny (začátečníci, pokročilí), 
ruštiny (začátečníci, pokročilí).

Individuální kurzy
Posluchači individuálních kurzů si sami 
stanovují rozsah a dobu trvání kurzu. Lek-
tor se přizpůsobuje jejich potřebám.

Kurzy pro pedagogy
Tyto kurzy jsou určeny pedagogickým 
pracovníkům, kteří se chtějí zdokonalit 
v angličtině nebo nemají potřebnou kvali-
fikaci pro výuku. Rozsah a náplň kurzů se 
přizpůsobuje konkrétní situaci a požadav-
kům posluchačů. 

Firemní kurzy
Naši lektoři docházejí také do firem. 
Výuka odpovídá požadavkům klientů 
(zaměření, úroveň).

Víkendové pobytové kurzy
Pro manažery a ty, kteří nemají možnost 
navštěvovat běžné kurzy, pořádáme ví-
kendové pobytové kurzy v Kamýku nad 
Vltavou.

Kurzy šité Ústav jazykové a odborné přípravy

Jazyková škola ALVIN působí již řadu let 
v oblasti výuky jazyků na všech úrovních. 
Prostory v nově zrekonstruovaném Kul-
turním centru Zahrada jsou využívány pro 
mnoho různých kurzů:

1. Kurzy cizích jazyků
Ústav jazykové a odborné přípravy orga-
nizuje řadu kurzů cizích jazyků ve svých 
studijních střediscích v Praze a v Poděbra-
dech. Program obsahuje všeobecné kurzy, 
víkendové, intenzivní kurzy a letní jazy-
ková soustředění. Kurzy jsou určeny pro 
studenty od úpl-
ných začátečníků 
až pro pokročilé. 
Pokročilí studenti 
mají možnost se 
přihlásit do kur-
zů na přípravu 
k mezinárodním 
i státním jazyko-
vým zkouškám. 
Kurzy cizích 
jazyků v Poděbradech probíhají formou 
soustředění s distančními prvky. Středis-
ko zajišťuje ubytování posluchačů, a proto 
je tato forma studia vhodná pro zájemce 
z celé republiky.

2. Pomaturitní jazykové studium
Tento program je určen pro ty, kteří mají 
hlubší zájem o studium cizího jazyka, ze-
jména angličtiny. Výuka je zaměřena na 
zdokonalení praktických jazykových do-
vedností s důrazem na přípravu k tuzem-
ským i mezinárodním jazykovým zkouš-
kám i na přípravu k přijímacím zkouškám 
na tuzemské vysoké školy, popř. ke studiu 
v zahraničí. Charakter programu vyho-
vuje ustanovením vyhlášky MŠMT ČR 
č. 183/98 Sb., program je tedy uznán jako 
soustavná příprava na budoucí povolání 
(studenti mají za stanovených podmínek 
nárok na platbu zdravotního pojištění 
státem a na další sociální výhody). 

3. Přípravný program k přijímacím zkouš-
kám a ke studiu na českých VŠ
Tento program je určen zájemcům o stu-
dium na českých vysokých školách se 
zaměřením na přírodní vědy (zejména 
na lékařské a veterinární obory a farma-
cii) nebo na humanitní vědy (zejména 

na právo). Tento 
přípravný program 
není uznán jako 
soustavná příprava 
na budoucí povolání 
ve smyslu vyhlášky 
MŠMT ČR č. 183/98 
Sb. Za účelem uzná-
ní tohoto programu 
ve smyslu citované 
vyhlášky je možno 

jej kombinovat s výše popsaným pomatu-
ritním jazykovým studiem.

4. Program MBA
Studium MBA (Master of Business Admi-
nistration) organizuje Univerzita Kar-
lova v Praze Ústav jazykové a odborné 
přípravy v těsné spolupráci s australskou 
univerzitou The University of Qeensland 
v Brisbane. Absolventi by měli získat vše-
obecné znalosti v oblasti managementu, 
světového obchodu a měli by být schop-
ni pracovat v různých manažerských
pozicích.

Kromě zde uvedených programů 
organizuje Ústav jazykové a odborné 
přípravy celou řadu dalších přípravných 
programů pro cizince ke studiu na českých 
VŠ v češtině nebo v angličtině a dále kurzy 
češtiny pro cizince.

Ústav jazykové a odborné přípravy je 
jednou ze součástí Univerzity Karlovy 
v Praze. Naše instituce úspěšně uplatňuje 
nabyté zkušenosti kvalifikovaných peda-
gogů v oblasti přípravy českých studentů 
k budoucímu vysokoškolskému studiu, 
dále v oblasti výuky cizích jazyků a v po-
slední řadě i organizování různých typů 
vzdělávacích programů.

Univerzita Karlova v Praze

na míru
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Jš Perfect English byla založena v roce 
1993 v Brně. Poté byla otevřena výuková 
centra v Praze a v Olomouci. Zaměřuje 
se na výuku anglického jazyka všech po-
kročilostí. Od svého založení buduje tým 
profesionálních českých i zahraničních 
lektorů. Na práci s lektory a jejich výběr 
je kladen velký důraz. Moderní výukové 
místnosti jsou umístěny v centru města 
s výbornou dostupnosti MHD.

Jednoleté denní pomaturitní studium
JŠ Perfect English pořádá již 11. rok denní 
(pomaturitní) studium. Doposud byla výu-
ka věnována výhradně výuce angličtiny, od 
školního roku 2003/2004 je nabízena také 
volitelná kombinaci studia AJ s NJ. Škola 
je zařazena do vyhlášky MŠMT ČR , 
proto se studium považuje za studium na 
SŠ. Studenti, kteří složili maturitní zkouš-
ku v daném roce, mají nárok na veškeré 
sociální výhody, odklad vojenské služby, 
rodinné přídavky, zdravotní pojištění, 
slevu na dopravu apod. Do kurzů se mohou 
přihlásit i ostatní studenti, bez nároku na 
tyto výhody. 

Odpolední kurzy, individuální výuka
JŠ Perfect English pořádá také odpolední 
a večerní kurzy AJ, podnikovou či indivi-
duální výuku. 

Týdenní intenzivní kurzy
V letních měsících (červen–září) jsou 
také pořádány týdenní intenzivní kurzy. 
Výuka probíhá každý den a je zaměřena 
na gramatiku nebo konverzaci.

• Studium angličtiny probíhá v pokroči-
lostech začátečníci, mírně pokročilí 
a pokročilí

• Výuka probíhá 20 h./týden (pouze angl.)
• 20 + 4 h./týden (kombinace angličtina 

+ Nj). Studium druhého předmětu je vo-
litelné a nemá vliv na status studenta

• výuka probíhá celý týden v 8.20–11.35 
nebo 11.50–15.05 (dle výběru studentů)

• studium je zaměřeno na vykonání stát-
ní zkoušky (základní nebo všeobecné) 
a na mezinárodně uznávané zkoušky 
jako např. Cambridge, Pitman, TOEFL. 
Každý měsíc procházejí studenti 
gramatickými zkušebními testy a kon-
verzačními zkouškami. Každý student 
je ohodnocen pololetní a celoroční 
známkou z gramatiky a konverzace

• absolventi získávají mezinárodně 
uznávaný certifikát o studiu a vysvěd-
čení platné v ČR

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

• v každé pokročilosti jsou pevně stano-
veny osnovy studia, každý lektor má 
svůj roční plán výuky a ředitel školy 
či jeho zástupce pravidelně dbá na 
úroveň výuky a na dodržování osnov

• v průběhu studia jsou pořádány různé 
mimoškolní společenské a sportovní 
aktivity jako např. návštěva vhodných 
divadelních představení, besed, se-
tkání, velmi oblíben je týdenní lyžařský 
zájezd na hory atd.

Když anglicky
tak perfektně!

����������

specializace na angličtinu

The Bell School, a.s. zahájila svoji 
činnost jako jedna z prvních jazykových 
škol v ČR již v roce 1990. Stoprocentním 
akcionářem společnosti je nezisková cha-
ritativní organizace The Bell Educational 
Trust se sídlem ve Velké Británii.

Mezinárodní jazyková škola The Bell 
School, a.s. se specializuje na výuku ang-
ličtiny pro všechny věkové skupiny. Posky-
tuje služby odpovídající potřebám českých 
klientů, tak aby vedly k co nejefektivnější-
mu zvládnutí jazyka a jsou plně v souladu 
se současnými trendy moderního pojetí 
výuky. Klade důraz na budování a rozvoj 
schopností porozumět, mluvit, číst a psát 
v nejrůznějších situacích. Jako jedna z má-
la škol má velké zkušenosti s výukou ang-
ličtiny pro děti od 4 let. Realizuje jazykové 
audity a navrhuje vzdělávání v oblasti 
cizích jazyků pro obchodní společnosti 
a organizace. V neposlední řadě se zabývá 
i distribucí nebo přímým prodejem učeb-
nic a studijních materiálů. 

The Bell School, a.s. je první a jedinou 
jazykovou školou v ČR, která splnila 
náročné podmínky a stala se členem pres-

tižní evropské organizace jazykových škol 
EAQUALS (The European Association for 
Quality Language services). 

The Bell School, a.s. je autorizovaným 
uzavřeným zkouškovým střediskem 
Cambridgeské univerzity a má oprávnění 
organizovat a vykonávat mezinárodně 
uznávané zkoušky PET, FCE, CAE, CPE, 
rovněž BEC Preliminary, Vantage a Higher. 
Úspěšné složení zkoušky je objektivním 
ukazatelem znalosti jazyka v celosvěto-
vém měřítku a usnadňuje zájemcům vstup 
na vysoké školy v ČR i v zahraničí a do celé 
řady zaměstnání.

The Bell School, a.s. vyznává principy 
dlouhodobého, korektního, transparent-
ního vztahu s klientem a respektuje práva 
svých studentů obdržet jasné a přesné in-
formace o všech poskytovaných službách.

The Bell School, a.s. je jedním ze za-
kládajících členů Asociace jazykových 
škol České republiky, jejímž cílem je 
rozvoj kvality služeb na trhu jazykového 
vzdělávání ke společnému prospěchu 
jazykových škol i jejich studentů.

Poselství Franka Bella, zakladatele mezi-
národní sítě jazykových škol Bell Educatio-
nal Trust, je aktuálnější než kdykoliv před-
tím. S blížícím se vstupem ČR do Evropské 
unie roste význam znalosti cizích jazyků. 
Nejenom kvůli získání zaměstnání v zemích 
EU, ale také kvůli uplatnění na místním trhu 

práce, nebo kvůli možnosti cestovat za stu-
diem a poznáním. Jako specialista na výuku 
angličtiny se proto snažíme pomáhat našim 
studentům v dosahování jejich vlastních 
jazykových a kulturních cílů a podporovat 
jejich osobní rozvoj.

na angličtinu
Specialista

Pomaturitní studium
 zvyšujeme vzájemné porozumění a respekt mezi lidmi na celém světě…
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škola
Moderní

Firemní a individuální výuka
Pro firmy a organizace nabízí velice flexi-
bilní programy výuky jazyků. Podstatou 
je rozvíjení individuálních schopností 
každého jednotlivého studenta a přizpů-
sobení výukové metodiky i materiálů 

konkrétní osobnosti. Vzhledem ke skuteč-
nosti, že studio spolupracuje s řadou lekto-
rů, kteří jsou kromě jazykového vzdělání 
zároveň i odborníky v dalších oblastech 
lidského vědění, může svým studentům 
nabídnout i speciální jazykové programy.  
Nezávislost jazykového studia  a široké 
spektrum lektorů umožňují rychle reago-
vat  na měnící se požadavky jednotlivých 
zákazníků co do počtu hodin výuky, ter-
mínů výuky i jejího konkrétního obsahu.  
Ukončení studia různými zkouškami 
není základním cílem výuky, ale  pouze 
logickým završením rozvíjení jazykových 
schopností  osobnosti studenta.

Ability nabízí nejenom studium „tra-
dičních  cizích jazyků“. Máme zkušenosti 
a možnosti vyučovat individuálně i jazyky 
orientální, slovanské  a další.

Pro své klienty zajišťujeme zahraniční 
jazykové kurzy „šité na míru“. Dobré zku-
šenosti máme i s organizováním výjezd-
ních firemních jazykových kurzů.

Dlouholetou tradici mají intenzivní 
letní jazykové kurzy v Praze.

Pomaturitní studium
Roční intenzivní denní výuka jazyků 
(v současnosti anglického, německého, 
ruského a francouzského  nebo i  kom-
binace jazyků) je chápána jako kvalitní 
příprava na budoucí povolání absolventů 
středních škol.  Je jedinečnou příležitostí 
získat kvalitní jazykové vzdělání, připra-
vit se na zkoušky na VŠ a pro ty nejlepší 
i složit některou z mezinárodně uznáva-
ných jazykových zkoušek.

Škola je uvedena v novelizované vy-
hlášce MŠMT a kvalitní lektoři s jazykovým 
i pedagogickým vzděláním se zaměřují 
především na rozvoj osobnosti studenta 
v jazykové oblasti a znalosti konkrétních 
historických, kulturních a ekonomických  
reálií jednotlivých zemí. Naši studenti jsou 
již tradičně velice úspěšní při jazykových 
zkouškách na VŠ a při absolvování meziná-
rodních jazykových zkoušek.

Ability - jazykové studio je moderní sou-
kromá jazyková škola, která se zaměřuje 
zejména na firemní a individuální kurzy 
a pomaturitní studium. 

Již čtrnáct let nabízí SF servis, jazyková 
škola založená na půdě Filozofické fakul-
ty Univerzity Karlovy, široké spektrum 
kvalitních jazykových a vzdělávacích 
kurzů. Dlouholetá specializace na anglič-
tinu a češtinu pro cizince dala vzniknout 
komplexním a vysoce efektivním výuko-
vým programům, které jsou zajišťovány 
týmem kvalifikovaných lektorů. 

Přímo pro Vás
SF servis nabízí studium v trimestrálních, 
semestrálních i intenzivních kurzech 
a individuální výuku, která je maximálně 
přizpůsobena požadavkům každého stu-
denta či organizace. Vyučování probíhá 
na všech jazykových úrovních. Vedle 
standardní výuky každoročně probíhají 
přípravné kurzy k jazykovým zkouškám 
(FCE, TOEFL, aj.) a konverzační kurzy 
určené vysoce pokročilým studentům 
(např. Herald Tribune). Strategií výuky 
jazykové školy SF servis je maximální 
rozvoj komunikačních schopností v cizím 
jazyce. Důraz je kladen na praktickou 
znalost gramatiky a její automatizované 
používání v relevantních kontextech.

Letní univerzita
Klientům, kteří chtějí strávit měsíc v krás-
ném prostředí Prahy a aktivně odpočívat 
při efektivně zpracované jazykové výuce, 
je určen intenzivní jazykově-kulturní pro-
gram Letní pražská univerzita (Summer 
Prague University). Od roku 1990 se ho 
účastní studenti, kteří chtějí zlepšit svou 

jazykovou výbavu i obohatit své znalosti 
o České republice. Jazykovou výuku 
doplňují tematické workshopy, kulturní, 
literární a lingvistické přednášky, pro-
cházky po Praze i výlety do zajímavých 
lokalit ČR.

Přípravky na VŠ
Realitou současnosti je boom univerzitní-
ho vzdělávání. Každý uchazeč o studium 
na VŠ musí ale nejprve absolvovat přijí-
mací řízení. SF servis organizuje od roku 
1998 přípravné víkendové semináře pro 
uchazeče o studium na FF UK (obor ang-
listika a amerikanistika, estetika a český 
jazyka a česká literatura). Účastníci mají 
možnost absolvovat simulované přijímač-
ky, seznámit se s náplní studia, získají 
užitečná doporučení pro přípravu a tím 
podstatně zvýší svou šanci uspět u reálné 
přijímací zkoušky.

Culture program
Samotná znalost jazyka není zárukou po-
rozumění kulturnímu prostředí, tradicím 
a zvyklostem dané země. Zájemcům, kteří 
se nespokojí pouze se schopnostmi komu-
nikovat, jsou určeny přednášky zaměřené 
na literaturu, historii, architekturu, hud-
bu, politiku apod. Tyto přednášky jsou 
připravovány a prezentovány fundovaný-
mi oborovými specialisty, a to v angličtině 
i češtině, případně v jiném jazyce. Pro 
klienty jsou netradiční možností, jak pro-
hloubit znalosti o České republice.

efektivnost 
kvalita 

stabilita 
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Jazykové vzdělání
a poradenství

Tato škola vstupuje do 10. roku činnosti na 
českém trhu i navzdory faktu, že její zakla-
datelé v roce 1995 při hledání jména školy 
poněkud pominuli marketingové hledisko 
a počátečním T v názvu jsou opakovaně ka-
tapultováni až na konec většiny seznamů. 

„Název byl pro nás velice důležitý, asi 
jako když vybíráte jméno dítěti,“ směje 
se jedna z majitelek. Anglický název Thre-
shold – práh, inspirovaný legendou o zalo-
žení Prahy, symbolizuje propojení „cizího“ 
a českého. Proces učení se cizím jazykům 
vnímáme jako překonávání pomyslných 
prahů – znalostních úrovní a různých pře-
kážek „na cestě k  dokonalosti“.

TTA se od počátku specializuje na výu-
ku akademického, obchodního i pro-
fesního jazyka ve firmách a velkých 
organizacích. Kromě výuky a jejího 
kompletního administrativního zajištění 
poskytuje lektorům i firmám kvalifikova-
nou metodickou podporu a stále častěji 
se podílí na rozvoji koncepcí jazykového 
vzdělávání u jednotlivých klientů. V praxi 
si ověřila, že při podobné práci je třeba 
citlivě vyvážit očekávání a potřeby vzdě-
lavatele s požadavky a interními pravidly 
klienta.

Kromě firemní výuky TTA nabízí 
celoroční kurzy pro dospělou, školní 
i předškolní veřejnost, dále intenzivní 

kurzy v Praze, Krkonoších, angličtina 
v kombinaci s aerobikem, studium ve 
Velké Británii a na Maltě. Pro předško-
láčky škola organizuje i týdenní letní 
školku v angličtině a pro jejich maminky 
dopolední kurzy s hlídáním ratolestí. 

Škola rozšířila nabídku kurzů šitých 
na míru o unikátní a velice efektivní 
bloky zaměřené na bankovní, finanční 
a právní sektor. Novinkou jsou kurzy pro 
Call centra a pracovníky realit. Lektor, 
kvalifikovaný a temperamentní rodilý 
mluvčí, těží při výuce ze znalostí našeho 
trhu a ekonomické situace a vše zasazuje 
do kontextu EU.

V letošním roce se TTA zaměřuje na 
další zkvalitnění služeb a komunikace se 
zákazníky. Pracovníkům HR i studentům 
je k dispozici interaktivní webová apli-
kace, která přehledně zpřístupňuje data 
o výuce.

Velkou péči věnuje škola výběru 
lektorů, protože především oni jsou její 
vizitkou. Nově mají k dispozici lektorské 
centrum v Mezibranské ulici č. 7 (3 min. 
chůze od Václavského nám.) v příjemném 
a klidném prostředí s terasou a zahrádkou. 
Probíhá zde i individuální a skupinová vý-
uka cizích jazyků. 

Přesto, že se TTA stále rozrůstá a profe-
sionalizuje, zůstává flexibilní a uchovává 
si příjemnou a osobní atmosféru. 

jazyková škola Sentia
Milý čtenáři,
jazyková škola Sentia letos v červenci 
oslaví svoje již 7. narozeniny! Proto jsme 
pro Vás připravili celou řadu zajímavých 
programů:

Firemní kurzy
Hlavním zaměřením naší činnosti je reali-
zace jazykových kurzů ve firmách a společ-
nostech. Mezi naše klienty patří více než 
100 společností v ČR, např. Skanska, Mladá 
Fronta Dnes, PPF, Hewlett Packard,  Škoda 
Auto, Českomoravská stavební spořitelna 
atd. Snažíme se výuku  maximálně přizpů-
sobit potřebám a požadavkům klienta. Za 
nejefektivnější považujeme lekce v malých 
skupinkách nebo individuální (lektor 

– student) alespoň dvakrát týdně. Lektoři 
mají k dispozici širokou škálu výukových 
materiálů včetně audio a video nahrávek. 
V mnoha firmách připravujeme studenty 
ke všem úrovním cambridgeských zkoušek 
z všeobecné i obchodní angličtiny.

Spolupracujeme s více než 80 zku-
šenými  českými lektory a 50 rodilými 
mluvčími z USA, Velké Británie, Austrálie 
a Nového Zélandu, kteří mají certifikát 
TEFL, opravňující k výuce angličtiny jako 
cizího jazyka.

Většina klientů má zájem o angličtinu, 
ale zajišťujeme také výuku němčiny, fran-
couzštiny, španělštiny, ruštiny, italštiny 
a dalších  jazyků dle přání zákazníků.

Speciální kurzy
E-learningové kurzy - korespondenční 
emailové kurzy zaměřené na všeobecnou 
nebo na obchodní angličtinu (např. profe-
sionální psaní emailů a dopisů).

Intenzivní 5-ti denní kurzy v Praze 

Pobytové kurzy v Anglii

Multimediální výuka na PC - využívá se 
hlavně jako doplněk ke klasické výuce 

Obchodní a odborné kurzy telefonová-
ní, obchodní jednání, právní a stavební 
angličtina, atd.

Individuální kurzy - kurzy „šité na 
míru“.

Letní anglické konverzace s rodilými 
mluvčími spojené s grilováním na zahra-
dě naší školy.

Veřejné kurzy - výuka ve skupinkách 
s maximálním počtem 8 osob v příjem-
ném rodinném prostředí v učebnách naší 
školy na Praze 4.

Od 1.1.2004 je TTA členem Asociace 
jazykových škol ČR. Tato skutečnost 
zaručuje zákazníkovi, že škola poskytuje 
kvalitní služby v oblasti výuky, metodické 
podpory, organizace a administrativy 
( viz. www.ajscr.cz). 

Pokud máte zájem dozvědět se víc,
můžete nás bez ohlášení navštívit osobně 
v  naší jazykové škole Sentia:
Růženínská 4/317, Praha 4-Lhotka

po–čt 8–19.30 hod.
pá 8.00–15.00 hod.

tel: 241 711 843, 241 713 250.
nebo na našich webových stránkách 
www.sentia.cz

Navštivte nás! 
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• Výuka v osmi (A, N) nebo čtyřech
(I, Š, F) úrovních pokročilosti.

• Přípravné kurzy ke státním i meziná-
rodním zkouškám.

• Konverzační kurzy s rodilými 
mluvčími pro obnovení nebo udržení 
pokročilejší jazykové znalosti.

• Prověřená metodika, přátelská atmo-
sféra, individuální přístup.

• Rozřazovací test je zdarma.

• Závěrečný test v každém kurzu 
prokáže zlepšení Vašich jazykových 
schopností.

• Kurzy pro veřejnost jsou většinou 
vypsány na 80 vyučovacích hodin.

• V semestrálních kurzech, které 
zahajujeme v září a v únoru (1x až 2x 
týdně), vyučujeme i o víkendech.

• Intenzivní kurzy (3 x týdně, 10 vyuč. 
hod./týd., celkem 8 týdnů) otevíráme 
vždy v září, listopadu, lednu,  březnu 
a  květnu.

• Intenzivní kurzy v červenci a v srpnu 
(min. 1 týden), 5 x týdně 4 vyuč.hod. 
8.30–12.00 nebo 17.00–20.30.

• V  kurzu je 5–10 studentů.

• Individuální a firemní výuka na 
adrese klienta nebo v našich učebnách.

• V případě zájmu nabízíme oborovou 
výuku (obchod, právo, medicína, IT …).

• Příjemně zařízené učebny jsou vyba-
veny audio, TV, video, DVD technikou.

• Studentům je k dispozici knihovna 
a vybavená kuchyňka.

• 1-leté pomaturitní studium 
s akreditací MŠMT ČR (maturanti 
2004 mají statut studenta). Hlavní 
jazyky angličtinu nebo němčinu (20 
vyuč.hod./týd.) lze kombinovat s A, N, 
I, Š, F (4 vyuč.hod./týd.). Ve třídě je 
12–14 studentů. Kombinace českého 
lektora s rodilým mluvčím. Dopolední 
i odpolední výuka.

Angličtina 
s Elvisem

JŠ ELVIS již 14 let nabízí kvalitní výu-
ku za dostupné ceny a je zařazena do 
vyhlášky MŠMT ČR. Ročně projde našimi 
kurzy na 2 000 spokojených studentů. 
Nabízíme mnoho typů kurzů tak, abychom 
uspokojili nároky co největšího počtu 
zájemců o studium. 

Pro mladé studenty pořádáme denní 
1-leté pomaturitní studium angličtiny 
(jako další jazyk si lze vybrat němčinu či 
francouzštinu). Každoročně otevíráme 
12 tříd = 12 znalostních úrovní od 
začátečníků po velmi pokročilé. Kromě 
tříd úplných začátečníků se denně střídá 
český lektor s rodilým mluvčím. Výuka AJ 
probíhá Po-Pá 8.30-12.00 hod., výuka NJ  
Po+St 12.15-13.45 hod., výuka FJ  Út+Čt 
12.15-13.45 hod. Studenti se pod vedením 
kvalifikovaných a zkušených lektorů sys-
tematicky připravují k některé ze zkoušek 
z angličtiny (Státní jazyková zkouška –

– SZJZ, SVJZ, nebo Cambridge Exams – PET, 
FCE, CAE). Dlouhodobě máme nadprů-
měrně dobré výsledky našich studentů 
u zkoušek. Písemná část SZJZ probíhá 
v našich učebnách. Čerství maturanti mají 
přiznán statut středoškolského studenta. 
Pro studenty každoročně pořádáme zájezd 

do Londýna a 2krát do roka taneční párty 
se zajímavými kapelami.  
Učebny jsou v centru Prahy na Karlínském 
náměstí, u stanice metra Florenc.

Dále pořádáme kurzy angličtiny pro ve-
řejnost, které zahajujeme každých 6 týdnů. 
Výuka probíhá intenzitou 20, 10, 9, 6, 4, 3 
hod./t. (tj. 5x, 3x, 2x, 1x týdně) a to jak v do-
poledních, tak večerních hodinách. Kurzy 
jsou zaměřeny především na komunikaci. 
V červenci a v srpnu pořádáme prázdni-
nové kurzy v Praze. 

Pro zájemce o složení zkoušky z AJ 
nabízíme večerní přípravné kurzy ke 
zkouškám z angličtiny (Státní jazyková 
zkouška a Cambridge Exams – FCE, CAE, 
CPE). Výuka probíhá intenzitou 6 a 4 
hod./t. (tj. 2x či 1x týdně). S přípravou ke 
zkouškám máme dlouholeté zkušenosti, 
proto studentům garantujeme vysoce kva-
litní přípravu.

Učebny pro kurzy jsou u metra Vyšehrad, 
Florenc a Pankrác. 

Nabízíme firemní výuku AJ, NJ, FJ a ČJ pro 
cizince. Vyučujeme ve více než 60 firmách.

Zprostředkováváme studium v zahraničí 
s velkým výběrem kurzů angličtiny i baka-
lářských a magisterských studií (Anglie, 
Irsko, Austrálie, Kanada, USA).

Budeme potěšeni, stanete-li se našimi 
studenty. Naší povinností pak bude, 
abyste byli s výukou maximálně spo-
kojeni.

Jazykové studio Rebecca, s.r.o.
150 00 Praha 5, Kartouzská 4/200

Pokud Vám nevyhovují naše úřední hodi-
ny v kanceláři:
po-čt: 8.00–18.00
pá: 8.00–13.00
pak stačí si telefonicky dohodnout jaký-
koli jiný termín Vaší návštěvy.
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BOHEMIA INSTITUT
jazykové kurzy a odborné programy

jazyky | management | počítače

Svět jazyků pro Vás… 
Vzdělávací a jazykový BOHEMIA INSTITUT 
působící v Praze již více než 13 let realizuje 
rozmanitou nabídku jazykových a od-
borných kurzů. Aktivitu směruje k při-
rozenému osvojení cizího jazyka se 
zaměřením na překonání jazykové bariéry 
a častých obav z „nedokonalého“ vyjádření 
v cizím jazyce. Výuka je zajišťována pouze 
profesionálními českými či zahra-
ničními lektory a je vždy gramaticky 
i konverzačně vyvážená s cílem získání 
konverzační plynulosti a jistoty projevu. 
BOHEMIA INSTITUT nabízí skupinovou, 
individuální a firemní výuku anglič-
tiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, 
italštiny, ruštiny, arabštiny, ho-
landštiny, hebrejštiny, češtiny 
pro cizince i dalších jazyků 
dle konkrétní poptávky 
klienta. Kurzy mohou 
být standardní, inten-
zivní, konverzační, re-
kapitulační a přípravné 
k mezinárodním a stát-
ním jazykovým zkouškám.

„Čerstvým“ maturantům 
i všem dalším zájemcům o sys-
tematické intenzivní jazykové vzdělání 
je určeno pomaturitní jazykové studi-
um (Aj, Nj, Frj, Špj) s možností studia 
1 až 3 jazyků případně také v kombinaci 
s odbornou, státem akreditovanou kva-
lifikací. Účastníci oceňují individuální 
přístup, dobré studijní zázemí včetně 
kvalitně vybavených učeben, zajištění 
studijních materiálů institutem, zdarma 

konzultační hodiny, pro mimopražské 
nabídku ubytování. BOHEMIA INSTITUT 
organizuje pro své účastníky pravidelné 
hudební večery, výlety a zahraniční po-
znávací cesty. Všem kategoriím zájemců 
o studijní pobyt v zahraničí poskytuje 
poradenství a kompletní zajištění studia 
na jazykových školách, SŠ a VŠ v různých 
zemích světa.

Vzdělání pro praxi…
BOHEMIA INSTITUT realizuje také jednu 
z moderních forem prakticky orientova-
ného, post-sekundárního celoživotního 
vzdělání: skladebné variabilní studi-
um jazyků a kvalifikačních programů 

Obchodního managementu 
a Obsluhy PC pro maturanty, 

podnikatelskou a manažer-
skou veřejnost. Zajímavá 
je možnost získání stá-
tem uznaných kvalifi-
kací i mezinárodních 
počítačových certi-

fikátů ECDL. Forma 
modulového variabilního 

studia v časovém horizontu 
jednoho až tří semestrů vede 

k intenzivnější práci, informace 
získané tímto studiem jsou zcela aktuál-
ní. To je velmi podstatné např. v oblasti 
velmi rychle se vyvíjejícího komerčního 
práva, účetní a daňové problematiky atd. 
Studium má formu docházkovou s voli-
telnou intenzitou, pro velmi zaměstnané 
či mimopražské účastníky je připravena 
individuální dálková forma. 

Chcete dělat něco užitečného, zábavného 
a přitom oprášit svou angličtinu či španěl-
štinu? LONDON INSTITUTE PRAHA - jazy-
ková a počítačová škola v centru Prahy 
blízko Náměstí Republiky nabízí praktické 
kurzy angličtiny, španělštiny a počítačů 
spojené se zábavou. 

Na výběr jsou standardní večerní, konver-
zační a intenzivní prázdninové kurzy. Jsou 
určeny pro studenty všech věkových kate-
gorií a rozděleny podle stupně vědomostí, 
intenzity a individuality od začátečníků 
po pokročilé. Připravíme Vás na Cam-
bridge zkoušky FCE, CAE, CPE a IELTS, 
které potřebujete jako vstupní jazykový 
požadavek, pokud se chystáte za prací či 
na univerzitu do Velké Británie a Austrálie. 
Máme nově otevřené kurzy angličtiny se 
zaměřením na marketing & manage-
ment, travel & tourism, hospitality, 
secretarial skills a communication. 
Výuka je založena na logickém vysvětlení 
gramatických jevů, rozšíření slovní zásoby, 

nácviku výslovnosti a osobním přístupu 
lektora k výuce a studentům. Nejlepší 
a zároveň osvědčenou metodou je využití 
kvalifikovaných a zkušených rodilých 
mluvčích i u začátečníků. I Vaše děti se tak-
to mohou připravovat na budoucnost.
 
Škola London Institute of Technology and 
English (LITE) byla založena v Londýně 
v roce 1993 s cílem uspokojit všechny, kteří 
se rozhodli vstoupit do světa vzdělanosti.

V současné době má LITE pět poboček 
a to Lite Piccadilly, Lite Camden, Lite 
Bayswater a Lite Oxford Street ve Velké 
Británii a London Institute Praha v České 
republice.

Škola LITE je registrovaným zkouškovým 
centrem s akreditací City Guilds, Pitman 
Qualifications, AAT (Association of 
accounting technicians) a Cisco Networ-
king Academy.

Součástí LONDON INSTITUTE PRAHA je 
studentská agentura, která zajišt‘uje au-

-pair pobyty a nabízí krátkodobé i dlouho-
dobé studijní programy pro jednotlivce, děti 
a mládež, manažery či skupiny v mnoha 
zemích (Velká Británie, Austrálie, Nový 
Zéland, Kanada, Malta, Španělsko a další). 
Poskytujeme 15% slevy na studium v LITE 
školách v Londýně. Tisíce studentů z celého 
světa se každoročně stává studenty LITE 
pro kvalitu výuky, přátelskou atmosféru 

i možnost výběru jedné ze čtyř škol přímo 
v centru Londýna a volbu časového rozvrhu 
výuky.

Jestliže se rozhodnete navštívit některý 
z jazykových kurzů ať již v Praze nebo v za-
hraničí, léto pro Vás jistě bude přínosem. 
Přijďte a přesvědčte se! London Institute 
Praha nabízí všem, kteří se rozhodnou pro 
studium v zahraničí, jeden týden intenzivní 
výuky v Praze zdarma. 

škola            
Anglická

Práce a studium v zahraničí
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ROLINO spol. s r.o. Bratří Čapků 10 • Praha 10 • 101 00

info@rolino.cz • http://www.rolino.cz

  267 311 358 • fax 267 315 529 • mobil 737 252 954

ROLINO naučí cizí jazyky jako násobilku

jako když bičem...!
Jasně, logicky a pak drilem …
Osvědčený drilový způsob asi nejlépe 
splňuje všechna kritéria – jasné a logické 
vysvětlení, přehledné znázornění odlišné 
struktury gramatiky cizího jazyka a ná-
sledně, díky vel-
kému množství 
opakování prak-
tických příkladů, 
posluchači dostá-
vají znalosti tak-
říkajíc „do krve“. 
To znamená, že 
jsou schopni tvořit věty bez dlouhého pře-
mýšlení nad gramatikou, protože ji mají 
zafixovanou. Je to podobné jako s násobil-
kou, kterou nás také učili drilem a všichni 
ji umíme, jako když bičem mrská.

Sloveso ve všech časech
Zatímco jinde se nejprve učíte přítomný 
čas slovesa a dlouhou dobu si rozšiřujete 
slovní zásobu a rádoby „konverzujete“ 
pouze v přítomnosti, my Vás během 
prvního kurzu naučíme používat slo-
veso naprosto automaticky ve všech 
časech. Samozřejmě slovesa nikdy ne-
procvičujeme samostatně, nýbrž vždy ve 
spojení s podstatným jménem, zájmenem 
a dalšími slovními druhy. Tak se sezná-
míte i s těmito jevy a navíc si takto roz-
šiřujete slovní zásobu. Když pak začnete 
konverzovat, vyjadřujete se na mnohem 
vyšší úrovni.

Chronický začátečník, nebo pokročilý?
Kurzy jsou rozděleny podle úrovně a ča-
sové náročnosti. Základní jsou určeny 

začátečníkům, nebo tzv. „chronickým 
začátečníkům“. Na základě hodnocení 
absolventů víme, že i ti pokročilejší, kteří 
si zvolili I. kurz v pořadí nebo Kondiční 
kurz, byli spokojeni, protože si své poznat-

ky nejen oživili, ale 
především utřídili 
a zafixovali. Kurzy 
vyššího stupně do-
poručíme zájemcům 
na základě vstup-
ních testů. Studium 
má návaznost až 

ke konverzaci s rodilým mluvčím. 
Nadstavbové kurzy mohou být zaměřeny 
na státní nebo mezinárodní jazykové 
zkoušky.

Pro firmy - kompletní servis
Před kurzem: zdarma ukázka výuky 
ve firmě, jazykový audit zaměstnanců, 
sestavení výukového plánu; během 
kurzu: průběžné testování a evidence; 
po kurzu: vyhodnocení jazykových 
znalostí, docházky. Dojíždíme do firem 
po celé ČR.

Výuka dětí:
návaznost od 4 let po maturanty
Zcela specifická výuka je založena na ko-
munikativním způsobu, tzn. kombinace 
hry, konverzace a drilových cvičení, 
přizpůsobených každé věkové kategorii. 
Žáci se v malých skupinách nejprve učí 
to, co by měli znát ve své mateřštině. 
Výhodou je zaručená návaznost v dalším 
školním roce až po přípravu na maturitu.

Proč stále experimentovat a zkoušet „zá-
zračné“ způsoby, když už jsme se jedním 
způsobem učili všichni. Jazykové studio 
ROLINO má s drilem, neboli s psychologií 
cviku, čtrnáctileté zkušenosti.
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Více než 251 jazykových škol v Praze, 

ale jen jeden ENTER. 

Zvolte si ENTER a na nás nechte zbytek.

AKCE 1 + 1 KURZ ZDARMA•12 + 1 INDIVIDUÁLNÍ LEKCE ZDARMA

V Jámě 1, Praha 1 • 800 100 934 • www.iENTER.cz

když chcete víc…
ENTER

• učebnice a další pomůcky zdarma
• bonusový program pro stálé zákazníky 
• přísný výběr vyučujících
• maximální pohodlí 
• viditelné výsledky 
• bohatá nabídka služeb 
• široká flexibilita 
• zahraniční spolupráce 
• rozsáhlé zkušenosti
• výhodný prodej učebnic, slovníků

a jazykového softwaru



Jazykové 
kurzy

Adresář jazykových kurzů 

Pok roč i lo s t :    začátečníci,        mírně pokročilí,       středně pokročilí,        pokročilí 

Č í s lovka : udává maximální počet studentů ve skupině
34 35

www.Jazykovky.cz 

Dé lka kur zu :   krátké (měsíc <)   krátkodobé (1-3 měsíce)  čtvrtletní  půlroční  celoroční

Č as konán í :   ranní (zač. do 9:00),  dopolední,  odpolední,  večerní (od 17:00)

Adresář jazykových kurzů jazykových 
škol je malou ukázkou obsahu databáze 
jazykových kurzů internetového portálu 
www.Jazykovky.cz. Při kontaktování ško-
ly vždy uvádějte název kurzu. Některé pa-
rametry kurzů se mohou změnit - aktuální 
údaje naleznete na www.Jazykovky.cz.

vybraných jazykových škol

ARS LINGUARUM Londýnská 41 • Praha 2 • 120 00
 224 266 744,  603 805 075 ( mobi l )   info@arslinguarum.cz, www.arslinguarum.cz
název kurzu jazyk cena zahájení počet hodin (rozsah) dny učebnice zkouška vysvětlivky dole
 AMP 1 AJ 2040,- 30.06.04 34 (2x2h) Po, St        10
 AZ 1 AJ 2040,- 30.06.04 34 (2x2h) Po, St       10
 ASP 1 AJ 2380,- 01.07.04 34 (2x2h) Út, Čt       10
 AP 1 AJ 2720,- 01.07.04 34 (2x2h) Út, Čt       10
 AMP 2 AJ 4920,- 01.09.04 82 (1x2h) St         10
 ASP 2 AJ 5740,- 02.09.04 82 (1x2h) Čt        10
 AP 2 AJ 6560,- 02.09.04 82 (1x2h) Čt        10
 Čeština pro cizince CSF 6560,- 02.09.04 82 (1x2h) Čt        6
 FSP 1 FJ 2380,- 30.06.04 34 (2x2h) Po, St       10
 FP 1 FJ 2720,- 30.06.04 34 (2x2h) Po, St       10
 FZ 2 FJ 4920,- 01.09.04 82 (1x2h) St        10
 NMP 1 NJ 2040,- 01.07.04 34 (2x2h) Út, Čt        10
 NSP 1 NJ 2380,- 01.07.04 34 (2x2h) Út, Čt       10
 NZ 2 NJ 4920,- 02.09.04 82 (1x2h) Čt        10
j a z y k y : angličtina (AJ), čeština pro cizince (CSF), francouzština (FJ), němčina (NJ)

BOHEMIA INSTITUT Tuklatská 3 • Praha 10 • 100 00
 274 776 256,  724 173 829 ( mobi l )   info@bi.cz, www.bi.cz
název kurzu jazyk cena zahájení počet hodin (rozsah) dny učebnice zkouška vysvětlivky dole
 JARNÍ A1 AJ 2190,- 17.05.04 21 (1x3h)  Headway či Language in Use       10
 JARNÍ A2 AJ 2190,- 17.05.04 21 (1x3h)  Headway či Language in Use        10
 JARNÍ A3 AJ 2190,- 17.05.04 21 (1x3h)  Headway či Language in Use       10
 JARNÍ A4 AJ 2190,- 17.05.04 21 (1x3h)  Headway či Language in Use       10
 1x3 Ag půlrok AJ 3500,- 13.09.04 48 (1x3h)  Headways či Language in Use Osvědčení o zákl. znalosti      15
 1x3 A3 půlrok AJ 3500,- 13.09.04 48 (1x3h)  Headways či Language in Use Osvědčení o zákl. znalosti     15
 1x4 Ag - CAE AJ 3500,- 13.09.04 72 (1x4h)  Progress to CAE CAE     18
 1x4 Ag - FCE AJ 3500,- 13.09.04 72 (1x4h)  Progress to FCE FCE     18
 1x3 A2 půlrok AJ 3500,- 13.09.04 48 (1x3h)  Headways či Language in Use Osvědčení o zákl. znalosti     15
 1x4 Ag - PET AJ 3500,- 13.09.04 72 (1x4h)  Ready to PET PET     18
 1x3 A1 půlrok AJ 3500,- 13.09.04 48 (1x3h)  Headways či Language in Use Osvědčení o zákl. znalosti     15
 1x3 A4 půlrok AJ 3500,- 13.09.04 48 (1x3h)  Headways či Language in Use Osvědčení o zákl. znalosti     15
 1x3 A4 celorok AJ 6100,- 13.09.04 96 (1x3h)  Headways či Language in Use Osvědčení o zákl. znalosti      15
 1x3 A3 celorok AJ 6100,- 13.09.04 96 (1x3h)  Headways či Language in Use Osvědčení o zákl. znalosti      15
 1x3 A2 celorok AJ 6100,- 13.09.04 96 (1x3h)  Headways či Language in Use Osvědčení o zákl. znalosti      15
 zkouškový FCE AJ 6100,- 13.09.04 96 (1x4h)  Progress to FCE FCE      18

 1x3 Ag celorok AJ 6100,- 13.09.04 96 (1x3h)  Headways či Language in Use Osvědčení o zákl. znalosti       15
 1x3 A1 celorok AJ 6100,- 13.09.04 96 (1x3h)  Headways či Language in Use Osvědčení o zákl. znalosti      15
 zkouškový CAE AJ 6100,- 13.09.04 96 (1x4h)  Progress to CAE CAE      15
 zkouškový PET AJ 6100,- 13.09.04 96 (1x4h)  Ready for PET PET      15
 2x3 A2 půlrok AJ 6500,- 13.09.04 96 (2x3h)  Headways či Language in Use Osvědčení o zákl. znalosti     15
 2x3 A1 půlrok AJ 6500,- 13.09.04 96 (2x3h)  Headways či Language in Use Osvědčení o zákl. znalosti     15
 2x3 A4 půlrok AJ 6500,- 13.09.04 96 (2x3h)  Headways či Language in Use Osvědčení o zákl. znalosti     15
 2x3 Ag půlrok AJ 6500,- 13.09.04 96 (2x3h)  Headways či Language in Use Osvědčení o zákl. znalosti      15
 2x3 A3 půlrok AJ 6500,- 13.09.04 96 (2x3h)  Headways či Language in Use Osvědčení o zákl. znalosti     15
 2x3 A3 celorok AJ 12200,- 13.09.04 192 (2x3h)  Headways či Language in Use Osvědčení o zákl. znalosti      15
 2x3 A2 celorok AJ 12200,- 13.09.04 192 (2x3h)  Headways či Language in Use Osvědčení o zákl. znalosti      15
 2x3 A1 celorok AJ 12200,- 13.09.04 192 (2x3h)  Headways či Language in Use Osvědčení o zákl. znalosti      15
 2x3 Ag celorok AJ 12200,- 13.09.04 192 (2x3h)  Headways či Language in Use Osvědčení o zákl. znalosti       15
 2x3 A4 celorok AJ 12200,- 13.09.04 192 (2x3h)  Headways či Language in Use Osvědčení o zákl. znalosti      15
 A1 POMATURITNÍ AJ 26900,- 13.09.04 780 (5x4h) Po-Pá sada výukových materiálů-gramat.,konverz.,reáliel PET      18
 A5 POMATURITNÍ AJ 26900,- 13.09.04 780 (5x4h) Po-Pá sada výukových materiálů-gramat.,konverz.,reáliel CPE      18
 A2 POMATURITNÍ AJ 26900,- 13.09.04 780 (5x4h) Po-Pá sada výukových materiálů-gramat.,konverz.,reáliel FCE       18
 A4 POMATURITNÍ AJ 26900,- 13.09.04 780 (5x4h) Po-Pá sada výukových materiálů-gramat.,konverz.,reáliel CAE      18
 A3 POMATURITNÍ AJ 26900,- 13.09.04 780 (5x4h) Po-Pá sada výukových materiálů-gramat.,konverz.,reáliel FCE      18
 A POMATURITNÍ AJ 26900,- 13.09.04 780 (5x4h) Po-Pá sada výukových materiálů-gramat.,konve… Velká státnice       18
 A3 intenzivní AJ 28900,- 13.09.04 780 (5x4h) Po-Pá sada výukových materiálů-gramat.,konverz.,reáliel FCE      18
 A1 intenzivní AJ 28900,- 13.09.04 780 (5x4h) Po-Pá sada výukových materiálů-gramat.,konverz.,reáliel PET      18
 A intenzivní AJ 28900,- 13.09.04 780 (5x4h) Po-Pá sada výukových materiálů-gramat.,konver… Malá státnice       18
 A5 intenzivní AJ 28900,- 13.09.04 780 (5x4h) Po-Pá sada výukových materiálů-gramat.,konverz.,reáliel CPE      18
 A4 intenzivní AJ 28900,- 13.09.04 780 (5x4h) Po-Pá sada výukových materiálů-gramat.,konverz.,reáliel CAE      18
 A2 intenzivní AJ 28900,- 13.09.04 780 (5x4h) Po-Pá sada výukových materiálů-gramat.,konverz.,reáliel FCE       18
 JARNÍ F2 FJ 2190,- 17.05.04 21 (1x3h)  Cafe Creme       10
 JARNÍ F1 FJ 2190,- 17.05.04 21 (1x3h)  Cafe Creme        10
 1x4 Fr - DELF2 FJ 3500,- 13.09.04 72 (1x4h)  DELF DELF 2     15
 1x4 Fr - DALF FJ 3500,- 13.09.04 72 (1x4h)  DALF DALF     15
 1x3 F2 půlrok FJ 3500,- 13.09.04 48 (1x3h)  Cafe Creme Osvědčení o zákl. znalosti     15
 1x4 Fr - DELF1 FJ 3500,- 13.09.04 72 (1x4h)  DELF DELF 1     15
 1x3 F1 půlrok FJ 3500,- 13.09.04 48 (1x3h)  Cafe Creme Osvědčení o zákl. znalosti     15
 1x3 Fr půlrok FJ 3500,- 13.09.04 48 (1x3h)  Cafe Creme Osvědčení o zákl. znalosti      15
 1x3 Fr celorok FJ 6100,- 13.09.04 96 (1x3h)  Cafe Creme Osvědčení o zákl. znalosti       15
 1x3 F2 celorok FJ 6100,- 13.09.04 96 (1x3h)  Cafe Creme Osvědčení o zákl. znalosti      15
 1x3 F1 celorok FJ 6100,- 13.09.04 96 (1x3h)  Cafe Creme Osvědčení o zákl. znalosti      15
 2x3 F1 půlrok FJ 6500,- 13.09.04 96 (2x3h)  Cafe Creme       15
 2x3 Fr půlrok FJ 6500,- 13.09.04 96 (2x3h)  Cafe Creme        15
 2x3 F2 půlrok FJ 6500,- 13.09.04 96 (2x3h)  Cafe Creme       15
 2x3 F2 celorok FJ 12200,- 13.09.04 192 (2x3h)  Cafe Creme        15
 2x3 F1 celorok FJ 12200,- 13.09.04 192 (2x3h)  Cafe Creme        15
 2x3 Fr celorok FJ 12200,- 13.09.04 192 (2x3h)  Cafe Creme         15
 F1 POMATURITNÍ FJ 26900,- 13.09.04 780 (5x4h) Po-Pá sada výukových materiálů-gramat.,konverz.,reáliel DELF 2      18
 F POMATURITNÍ FJ 26900,- 13.09.04 780 (5x4h) Po-Pá sada výukových materiálů-gramat.,konver… Malá státnice       18
 F2 POMATURITNÍ FJ 26900,- 13.09.04 780 (5x4h) Po-Pá sada výukových materiálů-gramat.,konverz.,reáliel DALF      18
 F1 intenzivní FJ 28900,- 13.09.04 780 (5x4h) Po-Pá sada výukových materiálů-gramat.,konverz.,reáliel DELF 2      18
 F intenzivní FJ 28900,- 13.09.04 780 (5x4h) Po-Pá sada výukových materiálů-gramat.,konver… Malá státnice       18
 F2 intenzivní FJ 28900,- 13.09.04 780 (5x4h) Po-Pá sada výukových materiálů-gramat.,konverz.,reáliel DALF      18
 JARNÍ N1 NJ 2190,- 17.05.04 21 (1x3h)  Sprechen Sie Deutsch či Deutsch Plus       10
 JARNÍ N2 NJ 2190,- 17.05.04 21 (1x3h)  Sprechen Sie Deutsch či Deutsch Plus        10
 JARNÍ N3 NJ 2190,- 17.05.04 21 (1x3h)  Sprechen Sie Deutsch či Deutsch Plus       10
 1x3 N1 půlrok NJ 3500,- 13.09.04 48 (1x3h)  Sprechen Sie Deutsch  či D… Osvědčení o zákl. znalosti     15
 1x4 Nj - ZMP NJ 3500,- 13.09.04 72 (1x4h)  Sprechen Sie Deutsch  či Deutsch Plus ZMP     15
 1x3 N půlrok NJ 3500,- 13.09.04 48 (1x3h)  Sprechen Sie Deutsch  či D… Osvědčení o zákl. znalosti      15
 1x3 N2 půlrok NJ 3500,- 13.09.04 48 (1x3h)  Sprechen Sie Deutsch  či D… Osvědčení o zákl. znalosti     15
 1x4 Nj - ZD NJ 3500,- 13.09.04 72 (1x4h)  Sprechen Sie Deutsch  či Deutsch Plus Zertifikat Deutsch     15
 1x3 N1 celorok NJ 6100,- 13.09.04 96 (1x3h)  Sprechen Sie Deutsch  či D… Osvědčení o zákl. znalosti      15
 1x3 N2 celorok NJ 6100,- 13.09.04 96 (1x3h)  Sprechen Sie Deutsch  či D… Osvědčení o zákl. znalosti      15
 1x3 N celorok NJ 6100,- 13.09.04 96 (1x3h)  Sprechen Sie Deutsch  či D… Osvědčení o zákl. znalosti       15



Adresář jazykových kurzů 

Pok roč i lo s t :    začátečníci,        mírně pokročilí,       středně pokročilí,        pokročilí 

Č í s lovka : udává maximální počet studentů ve skupině
36 37

www.Jazykovky.cz 

Dé lka kur zu :   krátké (měsíc <)   krátkodobé (1-3 měsíce)  čtvrtletní  půlroční  celoroční

Č as konán í :   ranní (zač. do 9:00),  dopolední,  odpolední,  večerní (od 17:00)

 2x3 N1 půlrok NJ 6500,- 13.09.04 96 (2x3h)  Sprechen Sie Deutsch či Deutsch Plus       15
 2x3 Nj půlrok NJ 6500,- 13.09.04 96 (2x3h)  Sprechen Sie Deutsch či Deutsch Plus        15
 2x3 N2 půlrok NJ 6500,- 13.09.04 96 (2x3h)  Sprechen Sie Deutsch či Deutsch Plus       15
 2x3 N2 celorok NJ 12200,- 13.09.04 192 (2x3h)  Sprechen Sie Deutsch či Deutsch Plus        15
 2x3 Nj celorok NJ 12200,- 13.09.04 192 (2x3h)  Sprechen Sie Deutsch či Deutsch Plus         15
 2x3 N1 celorok NJ 12200,- 13.09.04 192 (2x3h)  Sprechen Sie Deutsch či Deutsch Plus        15
 N3 POMATURITNÍ NJ 26900,- 13.09.04 780 (5x4h) Po-Pá sada výukových materiálů-gramat.,konverz.,reáliel ZMP      18
 N POMATURITNÍ NJ 26900,- 13.09.04 780 (5x4h) Po-Pá sada výukových materiálů-gramat.,konver… Malá státnice       18
 N1 POMATURITNÍ NJ 26900,- 13.09.04 780 (5x4h) Po-Pá sada výukových materiálů-gramat.,k… Zertifikat Deutsch      18
 N2 POMATURITNÍ NJ 26900,- 13.09.04 780 (5x4h) Po-Pá sada výukových materiálů-gramat.,konverz.,reáliel ZMP       18
 N intenzivní NJ 28900,- 13.09.04 780 (5x4h) Po-Pá sada výukových materiálů-gramat.,konver… Malá státnice       18
 N1 intenzivní NJ 28900,- 13.09.04 780 (5x4h) Po-Pá sada výukových materiálů-gramat.,k… Zertifikat Deutsch      18
 N2 intenzivní NJ 28900,- 13.09.04 780 (5x4h) Po-Pá sada výukových materiálů-gramat.,konverz.,reáliel ZMP       18
 N3 intenzivní NJ 28900,- 13.09.04 780 (5x4h) Po-Pá sada výukových materiálů-gramat.,konverz.,reáliel ZMP      18
 JARNÍ Šp1 SJ 2190,- 17.05.04 21 (1x3h)  Fiesta či Ven        10
 JARNÍ Šp2 SJ 2190,- 17.05.04 21 (1x3h)  Fiesta či Ven       10
 1x3 Š2 půlrok SJ 3500,- 13.09.04 48 (1x3h)  Fiesta       15
 1x3 Š1 půlrok SJ 3500,- 13.09.04 48 (1x3h)  Fiesta či Ven       15
 1x3 Šj půlrok SJ 3500,- 13.09.04 48 (1x3h)  Fiesta        15
 1x3 Š2 celorok SJ 6100,- 13.09.04 96 (1x3h)  Fiesta        15
 1x3 Šj celorok SJ 6100,- 13.09.04 96 (1x3h)  Fiesta         15
 1x3 Š1 celorok SJ 6100,- 13.09.04 96 (1x3h)  Fiesta či Ven        15
j a z y k y : angličtina (AJ), francouzština (FJ), němčina (NJ), španělština (SJ)

ELVIS - Jazyková škola  (učebna  Florenc) Karlínské náměstí 8 • Praha 8 • 180 00
 241 409 001,  602 350 632 ( mobi l )   elvis@elvis.cz, www.elvis.cz
název kurzu jazyk cena zahájení počet hodin (rozsah) dny učebnice zkouška vysvětlivky dole
 Červenec 6 h./t.  17.30 AJ 1690,- 07.07.04 21 (5x4h)  Blueprint       9
 Srpen 6 h./t. 17.30 AJ 2390,- 02.08.04 30 (5x4h)  Blueprint       9
 Kurz 3 h./t. AJ 2790,- 14.04.04 39 (1x3h) St Blueprint      9
 Červenec 20 h./t.  16.30 AJ 4490,- 07.07.04 72 (5x4h) Po-Pá Blueprint       9
 Červenec 20 h./t.  8.30 AJ 4490,- 07.07.04 72 (5x4h) Po-Pá Blueprint       9
 Kurz 6 h./t. dopoledne AJ 6690,- 20.09.04 111 (2x3h)  Blueprint       9
 Kurz 6 h./t. odpoledne AJ 6690,- 20.09.04 111 (2x3h)  Blueprint       9
 FCE 4 h./t. AJ 11190,- 20.09.04 140 (1x4h)  FCE Masterclass, FCE Mission, FCE Gold FCE     9
 Státnice 6 h./t. AJ 14880,- 20.09.04 186 (2x3h)  Enterprise 4, FCE Masterclass, FCE Gold Malá státnice     9
 FCE 6 h./t. AJ 16790,- 20.09.04 210 (2x3h)  Enterprise 4, FCE Mission, FCE Gold, FCE Masterclass FCE     9
 CAE 6 h./t. AJ 17790,- 20.09.04 210 (2x3h)  CAE Masterclass CAE     9
 CPE 6 h./t. AJ 20990,- 20.09.04 210 (2x3h)  CAE Masterclass CPE     9
 Pomaturitní studium AJ 5 AJ 26990,- 20.09.04 760 (5x4h) Po-Pá Enterprise PET      20
 Pomaturitní studium AJ 2 AJ 26990,- 20.09.04 760 (5x4h) Po-Pá Enterprise PET      20
 Pomaturit. studium AJ 1 AJ 26990,- 20.09.04 760 (5x4h) Po-Pá Enterprise, FCE Masterclass, CAE Master… Malá státnice     20
 Pomaturitní studium AJ 4 AJ 26990,- 20.09.04 760 (5x4h) Po-Pá Enterprise, FCE Masterclass, CAE Masterclass... CAE     20
 Pomaturitní studium AJ 3 AJ 26990,- 20.09.04 760 (5x4h) Po-Pá Enterprise, FCE Masterclass, CAE Masterclass... FCE     20
j a z y k y : angličtina (AJ)

ELVIS - Jazyková škola  (učebna  Vyšehrad) Žateckých 12 • Praha 4 • 140 00
 241 409 001,  602 350 632 ( mobi l )   elvis@elvis.cz, www.elvis.cz
název kurzu jazyk cena zahájení počet hodin (rozsah) dny učebnice zkouška vysvětlivky dole
 Červenec 6 h./t. od 17.30 AJ 1690,- 07.07.04 21 (5x4h)  Blueprint       9
 Srpen 6 h./t. od 17.30 AJ 2390,- 02.08.04 30 (5x4h)  Blueprint       9
 Léto 20 h./t. - 16.30 AJ 2490,- 07.07.04 32 (5x4h) Po-Pá Blueprint       9
 Léto 20 h./t. - 8.30 AJ 2490,- 07.07.04 32 (5x4h) Po-Pá Blueprint       9
 Léto 20 h./t. - 16.30 II. AJ 2890,- 19.07.04 40 (5x4h) Po-Pá Blueprint       9
 Léto 20 h./t. - 8.30 II. AJ 2890,- 19.07.04 40 (5x4h) Po-Pá Blueprint       9
 AJ pro EU 4 h./t. AJ 3990,- 20.09.04 52 (2x2h) Po, St English for Europe      9
 Obchodní AJ 4 h./t. AJ 4190,- 21.09.04 52 (2x3h) Út, Čt Powerhouse Intermediate      9
 Červenec 20 h./t. od 16.30 AJ 4490,- 07.07.04 72 (5x4h) Po-Pá Blueprint       9
 Červenec 20 h./t. od 8.30 AJ 4490,- 07.07.04 72 (5x4h) Po-Pá Blueprint       9
 Srpen 20 h./t. od 16.30 AJ 4890,- 02.08.04 80 (5x4h) Po-Pá Blueprint       9

 Srpen 20 h./t. od 8.30 AJ 4890,- 02.08.04 80 (5x4h) Po-Pá Blueprint       9
 Kurz 6 h./t. dopol. AJ 6690,- 20.09.04 111 (2x3h)  Blueprint       9
 Kurz 9 h./ t. 17.30 AJ 6990,- 20.09.04 111 (3x3h) Po, St, Čt Blueprint       9
 Kurz 4 h./ t. AJ 7790,- 24.09.04 120 (1x3h) Pá Blueprint        9
 Kurz 20 h./t. AJ 7790,- 17.05.04 120 (5x4h) Po-Pá Blueprint       9
 Kurz 10 h./t. AJ 7790,- 20.09.04 120 (3x4h)  Blueprint       9
j a z y k y : angličtina (AJ)

GLOSSA, s.r.o. Jindřišská 11 • Praha 1 • 110 00
 224 213 303,  604 278 518 ( mobi l )   info@glossa.cz, www.glossa.cz
název kurzu jazyk cena zahájení počet hodin (rozsah) dny učebnice zkouška vysvětlivky dole
 A3 premium AJ 6980,- 11.10.04 64 (1x2h) Po Clockwise intermediate        6
 Konverzace 2 AJ 6980,- 12.10.04 64 (1x2h) Út Let́ s Talk 2        6
 A4 premium AJ 6980,- 13.10.04 64 (1x2h) St Clockwise upper-intermediate       6
 A2 premium AJ 6980,- 14.10.04 64 (1x2h) Čt Clockwise pre-intermediate        6
 Konverzace 1 AJ 6980,- 11.10.04 64 (1x2h) Po Let́ s Talk 1        6
 A4 premium AJ 6980,- 11.10.04 64 (1x2h) Po Clockwise upper-intermediate       6
 Konverzace 3 AJ 6980,- 14.10.04 64 (1x2h) Čt Let́ s Talk 3        6
 A2 premium AJ 6980,- 14.10.04 64 (1x2h) Čt Clockwise pre-intermediate        6
 A6 premium AJ 6980,- 12.10.04 64 (1x2h) Út Clockwise advanced       6
 A3 premium AJ 6980,- 12.10.04 64 (1x2h) Út Clockwise intermediate        6
 Konverzace 2 AJ 6980,- 13.10.04 64 (1x2h) St Let́ s Talk 2        6
 A1 premium AJ 6980,- 15.10.04 64 (1x2h) Pá Clockwise elementary       6
 A5 premium AJ 6980,- 15.10.04 64 (1x2h) Pá Clockwise advanced       6
 A1 premium AJ 6980,- 13.10.04 64 (1x2h) St Clockwise elementary       6
 CAE AJ 7880,- 12.10.04 120 (2x2h) Út, Čt Cambridge Advanced English CAE     10
 BEC Vantage AJ 7880,- 11.10.04 120 (2x2h) Po, St Pass BEC Vantage BEC 2     10
 FCE AJ 7880,- 12.10.04 120 (2x2h) Út, Čt New Progress to FCE FCE     10
 FCE AJ 7880,- 11.10.04 120 (2x2h) Po, St New Progress to FCE FCE     10
 CAE AJ 7880,- 12.10.04 120 (2x2h) Út, Čt Cambridge Advanced English CAE     10
 FCE AJ 7880,- 12.10.04 120 (2x2h) Út, Čt New Progress to FCE FCE     10
 CAE AJ 7880,- 11.10.04 120 (2x2h) Po, St Cambridge Advanced English CAE     10
 FCE AJ 7880,- 12.10.04 120 (2x2h) Út, Čt New Progress to FCE FCE     10
 BEC Higher AJ 7880,- 11.10.04 120 (2x2h) Po, St Pass BEC Higher BEC 3     10
 FCE AJ 7880,- 12.10.04 120 (2x2h) Út, Čt New Progress to FCE FCE     10
 FCE AJ 7880,- 11.10.04 120 (2x2h) Po, St New Progress to FCE FCE     10
 English for Europe AJ 8880,- 11.10.04 96 (2x3h) Po, St English for Europe English for Europe    10
 English for Europe AJ 8880,- 12.10.04 96 (2x3h) Út, Čt English for Europe English for Europe    10
j a z y k y : angličtina (AJ)

GLOSSA, s.r.o.  (učebna Anděl) Na Bělidle 34 • Praha 5 • 150 00
 224 213 303,  604 278 518 ( mobi l )   info@glossa.cz, www.glossa.cz
název kurzu jazyk cena zahájení počet hodin (rozsah) dny učebnice zkouška vysvětlivky dole
 A1 klasik AJ 3980,- 11.10.04 64 (1x2h) Po, Ne Clockwise elementary       12
 A3 klasik AJ 3980,- 11.10.04 64 (1x2h) Po Clockwise intermediate        12
 A4 klasik AJ 3980,- 11.10.04 64 (2x2h) Po, St Clockwise upper-intermediate       12
 A2 klasik AJ 3980,- 13.10.04 64 (1x2h) Út Clockwise pre-intermediate        12
 A2 klasik AJ 3980,- 11.10.04 64 (2x2h) Po, St Clockwise pre-intermediate      12
 A6 klasik AJ 3980,- 11.10.04 64 (1x2h) Po Clockwise advanced       12
 A3 klasik AJ 3980,- 12.10.04 64 (2x2h) Út, Čt Clockwise intermediate       12
 A1 klasik AJ 3980,- 13.10.04 64 (1x2h) St Clockwise elementary       12
 A1 klasik AJ 3980,- 12.10.04 64 (2x2h) Út, Čt Clockwise elementary      12
 A4 klasik AJ 3980,- 13.10.04 64 (1x2h) St Clockwise upper-intermediate       12
 A3 klasik AJ 3980,- 11.10.04 64 (2x2h) Po, St Clockwise intermediate       12
 A1 premium AJ 6980,- 11.10.04 64 (2x2h) Po, St Clockwise elementary      6
 A4 premium AJ 6980,- 12.10.04 64 (2x2h) Út, Čt Clockwise upper-intermediate       6
 A3 premium AJ 6980,- 11.10.04 64 (2x2h) Po, St Clockwise intermediate       6
 F2 klasik FJ 3980,- 11.10.04 64 (1x2h) Po Forum        12
 F3 klasik FJ 3980,- 13.10.04 64 (1x2h) St Forum        12
 F2 premium FJ 6980,- 11.10.04 64 (1x2h) Po, St Forum      6



Adresář jazykových kurzů 

Pok roč i lo s t :    začátečníci,        mírně pokročilí,       středně pokročilí,        pokročilí 

Č í s lovka : udává maximální počet studentů ve skupině
38 39
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Dé lka kur zu :   krátké (měsíc <)   krátkodobé (1-3 měsíce)  čtvrtletní  půlroční  celoroční

Č as konán í :   ranní (zač. do 9:00),  dopolední,  odpolední,  večerní (od 17:00)

 F1 premium FJ 6980,- 11.10.04 64 (1x2h) Po, St Forum      6
 N1 klasik NJ 3980,- 14.10.04 64 (1x2h) Čt Tangram       12
 N3 klasik NJ 3980,- 12.10.04 64 (1x2h) Út Tangram        12
 N1 klasik NJ 3980,- 12.10.04 64 (1x2h) Út Tangram       12
 N2 klasik NJ 3980,- 14.10.04 64 (1x2h) Čt Tangram        12
 N2 klasik NJ 3980,- 12.10.04 64 (1x2h) Út Tangram        12
j a z y k y : angličtina (AJ), francouzština (FJ), němčina (NJ)

GLOSSA, s.r.o.  (učebna Dejvice) Flemingovo náměstí 3 • Praha 6 • 160 00
 224 213 303,  604 278 518 ( mobi l )   info@glossa.cz, www.glossa.cz
název kurzu jazyk cena zahájení počet hodin (rozsah) dny učebnice zkouška vysvětlivky dole
 A5 klasik AJ 3980,- 12.10.04 64 (1x2h) Út Clockwise advanced       12
 A2 klasik AJ 3980,- 12.10.04 64 (1x2h) Út Clockwise pre-intermediate        12
 A4 klasik AJ 3980,- 11.10.04 64 (1x2h) Po Clockwise upper-intermediate       12
 A1 klasik AJ 3980,- 14.10.04 64 (1x2h) Čt Clockwise elementary       12
 A5 klasik AJ 3980,- 11.10.04 64 (2x2h) Po, St Clockwise advanced      12
 A3 klasik AJ 3980,- 13.10.04 64 (1x2h) St Clockwise intermediate        12
 A2 klasik AJ 3980,- 14.10.04 64 (1x2h) Čt Clockwise pre-intermediate        12
 A2 klasik AJ 3980,- 11.10.04 64 (2x2h) Po, St Clockwise pre-intermediate      12
 A2 premium AJ 6980,- 11.10.04 64 (2x2h) Po, St Clockwise pre-intermediate      6
 A1 premium AJ 6980,- 12.10.04 64 (2x2h) Út, Čt Clockwise elementary      6
 A3 premium AJ 6980,- 12.10.04 64 (2x2h) Út, Čt Clockwise intermediate       6
 A1 premium AJ 6980,- 11.10.04 64 (2x2h) Po, St Clockwise elementary      6
j a z y k y : angličtina (AJ)

GLOSSA, s.r.o.  (učebna I. P. Pavlova) Sokolská 35 • Praha 2 • 120 00
 224 213 303,  604 278 518 ( mobi l )   info@glossa.cz, www.glossa.cz
název kurzu jazyk cena zahájení počet hodin (rozsah) dny učebnice zkouška vysvětlivky dole
 A2 klasik AJ 3980,- 11.10.04 64 (1x2h) Po Clockwise pre-intermediate        12
 A3 klasik AJ 3980,- 12.10.04 64 (2x2h) Út, Čt Clockwise intermediate       12
 A1 klasik AJ 3980,- 12.10.04 64 (1x2h) Út Clockwise elementary       12
 A1 klasik AJ 3980,- 12.10.04 64 (2x2h) Út, Čt Clockwise elementary      12
 A3 klasik AJ 3980,- 11.10.04 64 (1x2h) Po Clockwise intermediate        12
 A2 klasik AJ 3980,- 11.10.04 64 (1x2h) Po Clockwise pre-intermediate        12
 A2 klasik AJ 3980,- 12.10.04 64 (2x2h) Út, Čt Clockwise pre-intermediate       12
 A2 klasik AJ 3980,- 12.10.04 64 (1x2h) Út Clockwise pre-intermediate        12
 A1 klasik AJ 3980,- 13.10.04 64 (1x2h) St Clockwise elementary       12
 A3 klasik AJ 3980,- 12.10.04 64 (1x2h) Út Clockwise intermediate        12
 A5 premium AJ 6980,- 11.10.04 64 (1x2h) Po Clockwise advanced       6
 A4 premium AJ 6980,- 15.10.04 64 (1x2h) Pá Clockwise upper-intermediate       6
 A2 premium AJ 6980,- 15.10.04 64 (1x2h) Pá Clockwise pre-intermediate        6
 A6 premium AJ 6980,- 12.10.04 64 (2x2h) Út, Čt Clockwise advanced      6
 A1 premium AJ 6980,- 15.10.04 64 (1x2h) Pá Clockwise elementary       6
 A3 premium AJ 6980,- 15.10.04 64 (1x2h) Pá Clockwise intermediate        6
 A5 premium AJ 6980,- 11.10.04 64 (2x2h) Po, St Clockwise advanced      6
 F3 klasik FJ 3980,- 14.10.04 64 (1x2h) Čt Forum        12
 F5 klasik FJ 3980,- 14.10.04 64 (1x2h) Čt Forum       12
 F2 premium FJ 6980,- 12.10.04 64 (1x2h) Út Forum        6
 F1 premium FJ 6980,- 12.10.04 64 (1x2h) Út Forum       6
 N2 premium NJ 6980,- 12.10.04 64 (2x2h) Út, Čt Tangram       6
 N2 premium NJ 6980,- 11.10.04 64 (2x2h) Po, St Tangram       6
 N1 premium NJ 6980,- 11.10.04 64 (2x2h) Po, St Tangram      6
 N3 premium NJ 6980,- 11.10.04 64 (2x2h) Po, St Tangram       6
 N1 premium NJ 6980,- 11.10.04 64 (2x2h) Po, St Tangram      6
 Š3 klasik SJ 3980,- 13.10.04 64 (1x2h) St Planet@        12
 Š1 klasik SJ 3980,- 13.10.04 64 (1x2h) Út Planet@       12
 Š2 klasik SJ 3980,- 13.10.04 64 (1x2h) St Planet@        12
 Š1 premium SJ 6980,- 14.10.04 64 (1x2h) Čt Planet@       6
 Š21 premium SJ 6980,- 14.10.04 64 (1x2h) Čt Planet@        6
j a z y k y : angličtina (AJ), francouzština (FJ), němčina (NJ), španělština (SJ)

GLOSSA, s.r.o.  (učebna náměstí Jiřího z Poděbrad) Přemyslovská 3 • Praha 3 • 130 00
 224 213 303,  604 278 518 ( mobi l )   info@glossa.cz, www.glossa.cz
název kurzu jazyk cena zahájení počet hodin (rozsah) dny učebnice zkouška vysvětlivky dole
 A2 klasik AJ 3980,- 14.10.04 64 (1x2h) Čt Clockwise pre-intermediate        12
 A4 klasik AJ 3980,- 11.10.04 64 (2x2h) Po, St Clockwise upper-intermediate       12
 A2 klasik AJ 3980,- 12.10.04 64 (2x2h) Út, Čt Clockwise pre-intermediate       12
 A2 klasik AJ 3980,- 12.10.04 64 (1x2h) Út Clockwise pre-intermediate        12
 A3 klasik AJ 3980,- 11.10.04 64 (2x2h) Po, St Clockwise intermediate       12
 A1 klasik AJ 3980,- 11.10.04 64 (2x2h) Po, St Clockwise elementary      12
 A6 klasik AJ 3980,- 12.10.04 64 (1x2h) Út Clockwise advanced       12
 A6 klasik AJ 3980,- 12.10.04 64 (2x2h) Út, Čt Clockwise advanced      12
 A1 klasik AJ 3980,- 14.10.04 64 (1x2h) Čt Clockwise elementary       12
 A2 klasik AJ 3980,- 12.10.04 64 (2x2h) Út, Čt Clockwise pre-intermediate       12
 A1 klasik AJ 3980,- 12.10.04 64 (1x2h) Út Clockwise elementary       12
 A8 premium AJ 6980,- 11.10.04 64 (1x2h) Po New Headway Advanced       6
 A7 premium AJ 6980,- 11.10.04 64 (1x2h) Po New Headway Advanced       6
 Konverzace 3 AJ 6980,- 11.10.04 64 (1x2h) Po Let́ s Talk 3        6
 A4 premium AJ 6980,- 14.10.04 64 (1x2h) Čt Clockwise upper-intermediate       6
 A4 premium AJ 6980,- 12.10.04 64 (2x2h) Út, Čt Clockwise upper-intermediate       6
 A2 premium AJ 6980,- 12.10.04 64 (2x2h) Út, Čt Clockwise pre-intermediate       6
 N4 klasik NJ 3980,- 13.10.04 64 (1x2h) St Tangram       12
 N3 klasik NJ 3980,- 13.10.04 64 (1x2h) St Tangram        12
 N5 klasik NJ 3980,- 13.10.04 64 (1x2h) St Tangram       12
 N4 premium NJ 6980,- 14.10.04 64 (1x2h) Čt Tangram       6
j a z y k y : angličtina (AJ), němčina (NJ)

GLOSSA, s.r.o.  (učebna Vyšehrad) Pod Terebkou 6 • Praha 4 • 140 00
 224 213 303,  604 278 518 ( mobi l )   info@glossa.cz, www.glossa.cz
název kurzu jazyk cena zahájení počet hodin (rozsah) dny učebnice zkouška vysvětlivky dole
 A2 klasik AJ 3980,- 12.10.04 64 (1x2h) Út Clockwise pre-intermediate        12
 A2 klasik AJ 3980,- 11.10.04 64 (2x2h) Po, St Clockwise pre-intermediate      12
 A4 klasik AJ 3980,- 12.10.04 64 (1x2h) Út Clockwise upper-intermediate       12
 A1 klasik AJ 3980,- 14.10.04 64 (1x2h) Čt Clockwise elementary       12
 A4 klasik AJ 3980,- 12.10.04 64 (2x2h) Út, Čt Clockwise upper-intermediate       12
 A1 klasik AJ 3980,- 11.10.04 64 (2x2h) Po, St Clockwise elementary      12
 A3 klasik AJ 3980,- 14.10.04 64 (1x2h) Čt Clockwise intermediate        12
 A6 klasik AJ 3980,- 11.10.04 64 (2x2h) Po, St Clockwise advanced      12
 A4 klasik AJ 3980,- 11.10.04 64 (2x2h) Po, St Clockwise upper-intermediate       12
 A1 klasik AJ 3980,- 12.10.04 64 (2x2h) Út, Čt Clockwise elementary      12
 A3 klasik AJ 3980,- 12.10.04 64 (1x2h) Út Clockwise intermediate        12
 A5 klasik AJ 3980,- 12.10.04 64 (2x2h) Út, Čt Clockwise advanced      12
 A3 klasik AJ 3980,- 11.10.04 64 (2x2h) Po, St Clockwise intermediate       12
 A5 klasik AJ 3980,- 14.10.04 64 (1x2h) Čt Clockwise advanced       12
 A5 premium AJ 6980,- 11.10.04 64 (2x2h) Po, St Clockwise advanced      6
j a z y k y : angličtina (AJ)

S F servis spol. s r.o. Nám. J. Palacha 2 • Praha 1 • 116 38
 221 619 297,  776 231 418 ( mobi l )   info@sfservis.com, www.sfservis.com
název kurzu jazyk cena zahájení počet hodin (rozsah) dny učebnice zkouška vysvětlivky dole
 Čítárna-seminář anglo-am… AJ 550,- 15.05.04 5 (?) So extrakty jednotlivých děl       40
 Herald Tribune AJ 3200,- 28.09.04 34 (2x1h) Út žádná      12
j a z y k y : angličtina (AJ)

S F servis spol. s r.o.  (učebna ETF UK) Černá 9 • Praha 1 • 110 00
 221 619 297,  776 231 418 ( mobi l )   info@sfservis.com, www.sfservis.com
název kurzu jazyk cena zahájení počet hodin (rozsah) dny učebnice zkouška vysvětlivky dole
 Standard Czech/evening CSF 4660,- 20.09.04 48 (2x2h) Út, Čt různé dle úrovní       14
 Standard Czech/mornig CSF 4660,- 20.09.04 48 (2x2h) Út, Čt různé dle úrovní       14
j a z y k y : čeština pro cizince (CSF)



Adresář jazykových kurzů 

Pok roč i lo s t :    začátečníci,        mírně pokročilí,       středně pokročilí,        pokročilí 

Č í s lovka : udává maximální počet studentů ve skupině
40 41

www.Jazykovky.cz 

Dé lka kur zu :   krátké (měsíc <)   krátkodobé (1-3 měsíce)  čtvrtletní  půlroční  celoroční

Č as konán í :   ranní (zač. do 9:00),  dopolední,  odpolední,  večerní (od 17:00)

S F servis spol. s r.o.  (učebna FF UK) Celetná 20 • Praha 1 • 110 00
 221 619 297,  776 231 418 ( mobi l )   info@sfservis.com, www.sfservis.com
název kurzu jazyk cena zahájení počet hodin (rozsah) dny učebnice zkouška vysvětlivky dole
 Standardní angličtina AJ 5100,- 27.09.04 32 (2x1h) Po, St Cutting Edge       6
 CAE kurz AJ 5780,- 27.09.04 68 (2x2h) Po, St Cambridge Advanced English      12
 Summer Prague University… CSF 21250,- 05.07.04 100 (?) Po-Pá různé dle úrovní       12
j a z y k y : angličtina (AJ), čeština pro cizince (CSF)

S F servis spol. s r.o.  (učebna FF UK - vedlejší budova) Celetná 20 • Praha 1 • 110 00
 221 619 297,  776 231 418 ( mobi l )   info@sfservis.com, www.sfservis.com
název kurzu jazyk cena zahájení počet hodin (rozsah) dny učebnice zkouška vysvětlivky dole
 Prázdninový kurz AJ (Pre… AJ 1990,- 05.07.04 24 (2x3h) Po, St Cutting Edge       8
 Prázdninový kurz AJ (Pre… AJ 1990,- 02.08.04 24 (2x3h) Po, St Cutting Edge       8
 Prázdninový kurz AJ pro … AJ 2900,- 02.08.04 36 (3x3h) Po, Út, Čt Cutting Edge      8
 Prázdninový kurz AJ pro … AJ 2900,- 05.07.04 36 (3x3h) Po, Út, Čt Cutting Edge      8
 Prázdninová škola anglič… AJ 4850,- 12.07.04 69 (?) Po-Pá Cutting Edge       12
 Prázdninová škola anglič… AJ 4850,- 09.08.04 69 (?) Po-Pá Cutting Edge       12
 TOEFL kurz AJ 5780,- 24.02.04 68 (2x2h) Út, Čt Cambridge Preparation for the TOEFL test TOEFL    12
j a z y k y : angličtina (AJ)

S F servis spol. s r.o.  (učebna ZŠ u sv. Štěpána) Štěpánská 8 • Praha 1 • 110 00
 221 619 297,  776 231 418 ( mobi l )   info@sfservis.com, www.sfservis.com
název kurzu jazyk cena zahájení počet hodin (rozsah) dny učebnice zkouška vysvětlivky dole
 FCE starter/červenec AJ 3250,- 03.07.04 36 (3x2h) Po, Út, Čt  FCE    8
 FCE starter/září AJ 3250,- 30.08.04 36 (3x2h) Po, Út, Čt  FCE    8
 FCE starter/srpen AJ 3250,- 02.08.04 36 (3x2h) Po, Út, Čt  FCE    8
 FCE kurz AJ 5780,- 28.09.04 68 (2x2h) Út, Čt First Certificate in English FCE    12
 Intensive Czech - BII CSF 3350,- 10.05.04 27 (3x3h) Po, Út, Čt Czech Step by Step II      12
 Intensive Czech - BI CSF 4160,- 03.05.04 36 (3x3h) Po, Út, Čt Czech for Everyone      12
j a z y k y : angličtina (AJ), čeština pro cizince (CSF)

�����������������
��������������������

�����������������
��������������������

� �����������������������������������������������
���������

� �����������������������������

� ����������������������������������������
��������������������������������������
���������

� ������������������������������������������
�����������

� ��������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������

����� ����� ����������� ����� ������

������������ �� ��
���������������������
���������������������
������������������
���������������������



Abecední rejstřík jazykových škol obsahuje důležité jazykové školy v Praze.
Další informace o uvedených školách hledejte v rejstřících poskytovaných služeb.
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Informace v rejstříku jsou aktuální k dubnu 2004.

Aktuální databázi jazykových škola naleznete na www.Jazykovky.cz.

Městská oblast 1 (Praha 1)

Caledonian School (učebna Školicí centrum Národní) Národní 11 • Praha 1 • 110 00
 257 313 650   info@caledonianschool.com, www.caledonianschool.cz 
př ih la š ován í  do kur zů : Caledonian School, Vltavská 24, Praha 5
CZECHIA Ltd Národní 11 • Praha 1 • 110 00
 222 075 712   praha@czechia.ltd.uk, www.czechia.ltd.uk 
s lužby ( v i z  r e j s t ř í k  s lužeb ) : studium v zahraničí, práce v zahraničí
Jaz y k y : angličtina
Jazykové kurzy v Londýně za bezkonkurenčně nízké ceny, jediná česká agentura s přímou asistencí ve Velké Bri-
tánii, zajištění cenově výhodného ubytování, pomoc s nalezením práce po příjezdu, vízové poradenství, rychlost 
a profesionalita...
ENTER - CENTRUM CIZÍCH JAZYKŮ Vodičkova 28 a V Jámě 1 • Praha 1 • 110 00
 800 100 934, 604 214 805 ( mobi l )   info@zalud.cz, www.zalud.cz 
s lužby ( v i z  r e j s t ř í k  s lužeb ) : docházkové, firemní, individuální kurzy, studium v zahraničí
Jaz y k y : angličtina, čeština pro cizince, francouzština, italština, němčina, polština, ruština, slovenština, 
španělština
Moderní a dynamická jazyková škola s pestrou paletou kurzů skupinkových i individuálních po celý rok, včetně 
prázdnin. Kurzy všech úrovní. Kurzy začínají každý měsíc. Učebnice v ceně kurzu.
GLOSSA, s.r.o. Jindřišská 11 • Praha 1 • 110 00
 224 213 303, 604 278 518 ( mobi l )   info@glossa.cz, www.glossa.cz 
s lužby ( v i z  r e j s t ř í k  s lužeb ) : docházkové, firemní, individuální kurzy, studium v zahraničí
Jaz y k y : angličtina, čeština pro cizince, francouzština, italština, němčina, španělština
Veřejné kurzy: výběr ze 130 kurzů Aj, Nj, Fj, Šj.Firemní kurzy: vzdělávací programy pro firmy a instituce.Privátní 
kurzy: kurzy pro nejnáročnější klienty.Kurzy v zahraničí: Angličtina, Němčina, Francouzština, Italština, Španělština, 
Ruština.

Jazyková škola hlavního města Prahy Školská 15 • Praha 1 • 116 72
 222 232 236   sekretariat@sjs.cz, www.sjs.cz 
Jaz y k y : angličtina, arabština, chorvatština, čeština pro cizince, čínština, finština, francouzština, hebrej-
ština, hindština, holandština, italština, japonština, latina, němčina, norština, novořečtina, portugalština, 
ruština, srbština, španělština, švédština
Dříve Státní JŠ Národní 20, založena 1926. 30 cizích jazyků (anglické, germánské, orientální, románské a slovan-
ské oddělení a Čeština pro cizince). Kurzy pro veřejnost celodenní, pomaturitní studium, výuka ve firmách. Státní 
a mezinárod. zkoušky.
Jazyková škola hlavního města Prahy (učebna Mikulanská) Mikulanská 5 • Praha 1 • 110 00
 222 232 236   sekretariat@sjs.cz, www.sjs.cz 
př ih la š ován í  do kur zů : Jazyková škola hlavního města Prahy, Školská 15, Praha 1
Jazyková škola hlavního města Prahy (učebna Vodičkova) Vodičkova 22 • Praha 1 • 110 00
 222 232 236   sekretariat@sjs.cz, www.sjs.cz 
př ih la š ován í  do kur zů : Jazyková škola hlavního města Prahy, Školská 15, Praha 1
Jazyková škola hlavního města Prahy (učebna Štěpánská) Štěpánská 27 • Praha 1 • 110 00
 222 232 236   sekretariat@sjs.cz, www.sjs.cz 
př ih la š ován í  do kur zů : Jazyková škola hlavního města Prahy, Školská 15, Praha 1
Jazyková škola hlavního města Prahy (učebna Navrátilova) Navrátilova 15 • Praha 1 • 110 00
 222 232 236   sekretariat@sjs.cz, www.sjs.cz 
př ih la š ován í  do kur zů : Jazyková škola hlavního města Prahy, Školská 15, Praha 1
Jazyková škola hlavního města Prahy (učebna Spálená) Spálená 33 • Praha 1 • 110 00
 222 232 236   sekretariat@sjs.cz, www.sjs.cz 
př ih la š ován í  do kur zů : Jazyková škola hlavního města Prahy, Školská 15, Praha 1
Jazyková škola hlavního města Prahy (učebna) Karlovo nám. 17 • Praha 1 • 110 00
 222 232 236   sekretariat@sjs.cz, www.sjs.cz 
př ih la š ován í  do kur zů : Jazyková škola hlavního města Prahy, Školská 15, Praha 1
JAZYKOVÁ ŠKOLA PERFECT ENGLISH Mezibranská 4 • Praha 1 • 110 00
 224 943 201, 777 021 213 ( mobi l )   praha@anglictina.cz, www.anglictina.cz 
s lužby ( v i z  r e j s t ř í k  s lužeb ) : docházkové, firemní, individuální kurzy
Jaz y k y : angličtina, němčina
kvalitní výuka - naši i zahraniční lektoři, osvědčená metoda výuky (11 let zkušeností)100% využití času výuky    
výuka v centru města
JAZYKOVÁ ŠKOLA PRAHA CENTRUM Zlatnická 7 • Praha 1 • 110 00
 222 314 927, 604 924 760 ( mobi l )   fernandez@c-mail.cz, www.praha-centrum.cz 
Jaz y k y : angličtina, francouzština, italština, němčina, španělština
Jazyková škola PRAHA-CENTRUM s.r.o., je soukromá škola, která vznikla v roce 1989, od té doby již 15 let úspěšně 
pořádá jazykové kurzy pro veřejnost a firmy. Záruka kvality výuky.
LINGUA SANDY Truhlářská 16 • Praha 1 • 110 00
 224 816 269, 602 640 570 ( mobi l )   info@lingua-sandy.cz, www.lingua-sandy.cz 
s lužby ( v i z  r e j s t ř í k  s lužeb ) : docházkové, firemní, individuální kurzy, studium v zahraničí
Jaz y k y : angličtina, čeština pro cizince, francouzština, italština, japonština, němčina, ruština, španělština, 
arabština, chorvatština, čínština, hebrejština, hindština, latina, maďarština, norština, portugalština, 
švédština
Zavedená jazyková škola v centru Prahy, která od roku 1991 organizuje docházkové, firemní a individuální jazykové 
kurzy světových i menšinových jazyků.
LINGUA VIVA, s.r.o. Spálená 21 • Praha 1 • 110 00
 222 922 292   info@linguaviva.cz, www.linguaviva.cz 
s lužby ( v i z  r e j s t ř í k  s lužeb ) : docházkové, firemní, individuální kurzy
Jaz y k y : angličtina, čeština, francouzština, italština, němčina, portugalština, ruština, španělština
Kvalitní studium jazyků v centru Prahy. Běžné i firemní kurzy. Pomaturitní studium dle akreditace MŠMT.

Rejstřík 
škol

Abecední rejstřík jazykových škol a jazyko-
vých agentur
Rejstřík jazykových škol je nejdůležitější 
částí Průvodce. Můžete zde najít nejen 
blízkou jazykovou školu, ale také její učeb-
ny (místa výuky) tak, jak je škola uvedla 
do databáze portálu www.Jazykovky.cz.

U každé školy jsou uvedeny jazyky, 
které vyučuje a služby, které poskytuje. 
Více informací o službách naleznete v rejs-
tříku služeb.

a agentur

Rejstřík jazykových škol a agentur www.Jazykovky.cz 



Abecední rejstřík jazykových škol obsahuje důležité jazykové školy v Praze.
Další informace o uvedených školách hledejte v rejstřících poskytovaných služeb.
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Informace v rejstříku jsou aktuální k dubnu 2004.

Aktuální databázi jazykových škola naleznete na www.Jazykovky.cz.

S F servis spol. s r.o. Nám. J. Palacha 2 • Praha 1 • 116 38
 221 619 297, 776 231 418 ( mobi l )   info@sfservis.com, www.sfservis.com 
s lužby ( v i z  r e j s t ř í k  s lužeb ) : docházkové, firemní, individuální kurzy
Jaz y k y : angličtina, čeština, čeština pro cizince
Jazyková škola při studentské organizaci na FF UK v Praze, založená roku 1992, úzce zaměřená na češtinu pro 
cizince, Aj a přípravky na VŠ. Kromě standardních kurzů nabízíme přípravné kurzy na FCE, TOEFL a SJZ z češtiny 
a individuální výuku.
S F servis spol. s r.o. (učebna ETF UK) Černá 9 • Praha 1 • 110 00
 221 619 297, 776 231 418 ( mobi l )   info@sfservis.com, www.sfservis.com 
př ih la š ován í  do kur zů : S F servis spol. s r.o., Nám. J. Palacha 2, Praha 1
S F servis spol. s r.o. (učebna FF UK) Celetná 20 • Praha 1 • 110 00
 221 619 297, 776 231 418 ( mobi l )   info@sfservis.com, www.sfservis.com 
př ih la š ován í  do kur zů : S F servis spol. s r.o., Nám. J. Palacha 2, Praha 1
S F servis spol. s r.o. (učebna ZŠ u sv. Štěpána) Štěpánská 8 • Praha 1 • 110 00
 221 619 297, 776 231 418 ( mobi l )   info@sfservis.com, www.sfservis.com 
př ih la š ován í  do kur zů : S F servis spol. s r.o., Nám. J. Palacha 2, Praha 1
S F servis spol. s r.o. (učebna) Celetná 20 • Praha 1 • 110 00
 221 619 297, 776 231 418 ( mobi l )   info@sfservis.com, www.sfservis.com 
př ih la š ován í  do kur zů : S F servis spol. s r.o., Nám. J. Palacha 2, Praha 1
SCHOLA COMENIANA spol. s r.o. Jindřišská 36 • Praha 1 • 110 00
 222 245 962, 603 436 613 ( mobi l )   scholacomeniana@cbox.cz, www.cbox.cz/scholacomeniana 
s lužby ( v i z  r e j s t ř í k  s lužeb ) : firemní kurzy, studium v zahraničí
Jaz y k y : angličtina, arabština, chorvatština, čeština pro cizince, finština, francouzština, italština, maďar-
ština, němčina, norština, ruština, srbština, španělština
Pomaturitní jazyková škola v centru Prahy, výhodné i pro mimopražské, 5 minut pěšky od nádraží. Pomůžeme s 
ubytováním. Škola je zařazena do vyhlášky MŠMT ČR a je členem AVID. Studium v Německu, Anglii, Irsku, Rakous-
ku, Švýcarsku a Španělsku.
Threshold Training Associates, s.r.o. (učebna) Mezibranská 7 • Praha 1 • 120 00
 251 001 291, 724 100 689 ( mobi l )   office@threshold.cz, www.threshold.cz 
př ih la š ován í  do kur zů : Threshold Training Associates, s.r.o., Wassermannova 1039, Praha 5

Městská oblast 2 (Praha 2)

Agentura Tailored English Courses (učebna Gradua) Karlovo náměstí 7 • Praha 2 • 120 00
 257 210 402, 777 225 721 ( mobi l )   info@kurzyanglictiny.cz, www.kurzyanglictiny.cz 
př ih la š ován í  do kur zů : Agentura Tailored English Courses, Na Šmukýřce 12, Praha 5
ARS LINGUARUM Londýnská 41 • Praha 2 • 120 00
 224 266 744, 603 805 075 ( mobi l )   info@arslinguarum.cz, www.arslinguarum.cz 
s lužby ( v i z  r e j s t ř í k  s lužeb ) : docházkové, firemní, individuální kurzy
Jaz y k y : angličtina, čeština pro cizince, francouzština, němčina, arabština, chorvatština, čínština, finština, 
hebrejština, holandština, italština, japonština, maďarština, novořečtina, perština, polština, portugalština, 
ruština, španělština, švédština, latina
13-ti letá zkušenost s firemní výukou a kvalifikovaný tým lektorů nám umožňují realizaci všech požadavků od 
individuální výuky až po odborně zaměřené megaprojekty. Dokladem kvality je naše klientela
GLOSSA, s.r.o. (učebna I. P. Pavlova) Sokolská 35 • Praha 2 • 120 00
 224 213 303, 604 278 518 ( mobi l )   info@glossa.cz, www.glossa.cz 
př ih la š ován í  do kur zů : GLOSSA, s.r.o., Jindřišská 11, Praha 1
Ústav jazykové a odborné přípravy  UK Vratislavova 10 • Praha 2 • 128 00
 224 990 420   studujop@ujop.cuni.cz, www.ujop.cuni.cz 
s lužby ( v i z  r e j s t ř í k  s lužeb ) : firemní, individuální kurzy
Jaz y k y : angličtina, čeština pro cizince, francouzština, němčina, ruština, španělština, arabština

Ústav je jednou ze součástí UK v Praze. Dlouholeté zkušenosti v oblasti přípravy českých studentů ke studiu na 
VŠ a ve výuce cizích jazyků, zejména češtiny pro cizince. Jednotlivá střediska se zaměřují na speciální studijní 
programy.
Ústav jazykové a odborné přípravy  UK Albertov 7/3a • Praha 2 • 120 00
 224 921 015   albertov@ujop.cuni.cz, www.ujop.cuni.cz 
s lužby ( v i z  r e j s t ř í k  s lužeb ) : firemní, individuální kurzy
Jaz y k y : angličtina, čeština pro cizince, francouzština, němčina, ruština, španělština
Ústav je jednou ze součástí UK v Praze. Dlouholeté zkušenosti v oblasti přípravy českých studentů ke studiu na 
VŠ a ve výuce cizích jazyků, zejména češtiny pro cizince. Jednotlivá střediska se zaměřují na speciální studijní 
programy.

Městská oblast 3 (Praha 3)

GLOSSA, s.r.o. (učebna náměstí Jiřího z Poděbrad) Přemyslovská 3 • Praha 3 • 130 00
 224 213 303, 604 278 518 ( mobi l )   info@glossa.cz, www.glossa.cz 
př ih la š ován í  do kur zů : GLOSSA, s.r.o., Jindřišská 11, Praha 1
LEXIS - jazyková agentura Sudoměřská 39 • Praha 3 • 130 00
 222 721 363, 603 283 580 ( mobi l )   lexis@lexis.cz, www.lexis.cz 
s lužby ( v i z  r e j s t ř í k  s lužeb ) : docházkové, firemní kurzy
Jaz y k y : angličtina, čeština pro cizince, francouzština, němčina, ruština, španělština
LEXIS zajišťuje firemní a privátní výuku, veřejné večerní a dopolední kurzy angličtiny, intenzivní víkendové kurzy a 
pobytové jazykové kurzy. Jejím krédem je jedinečný a přátelský přístup ke každému klientovi.
RNDr. Dana ČIHÁKOVÁ - Rodet Bořivojova 12 • Praha 3 • 130 00
 222 729 149, 603 869 113 ( mobi l )   rodet@volny.cz, www.volny.cz/rodet 
Jaz y k y : angličtina, němčina, ruština, francouzština
Škola působí na našem trhu od roku 1991, vyučuje angličtinu, němčinu a ruštinu ve firmách. Specialitou jsou 
víkendové kurzy pro jednotlivce v Praze. Více v podrobné informaci o škole nebo na našich webových stránkách.
RNDr. Dana ČIHÁKOVÁ - Rodet (učebna Praha 3) Havlíčkovo nám. • Praha 3 • 130 00
 222 729 149, 603 869 113 ( mobi l )   rodet@volny.cz, www.volny.cz/rodet 
př ih la š ován í  do kur zů : RNDr. Dana ČIHÁKOVÁ - Rodet, Bořivojova 12, Praha 3
UNITED STUDIES Vinohradská 184 • Praha 3 • 130 52
 267 132 127   info@unitedstudies.com, www.unitedstudies.com 
s lužby ( v i z  r e j s t ř í k  s lužeb ) : firemní kurzy
Jaz y k y : angličtina, čeština pro cizince, francouzština, němčina, ruština, španělština
Specializujeme se na organizování programů individ. výuky jazyků pro podnikový management a skupinové i 
individuální výuky pro firemní zaměstnance. Spravujeme národní databázi lektorů cizích jazyků, ve které si firma 
může sama vyhledat lektora.

Městská oblast 4 (Praha 4, 11, 12, Kunratice, Šeberov, Újezd)

ABILITY jazykové studio Točitá 1731 • Praha 4 • 140 00
 241 440 592, 603 442 750 ( mobi l )   ability@volny.cz, www.ability.cz 
s lužby ( v i z  r e j s t ř í k  s lužeb ) : docházkové, firemní, individuální kurzy
Jaz y k y : angličtina, arabština, čeština pro cizince, francouzština, holandština, italština, němčina, perština, 
polština, portugalština, ruština, španělština
Škola s firemní, individuální , skupinovou výukou  a pomaturitním studiem  jazyků. Velký výběr možností studia a 
jazyků. Zahájení činnosti v r. 1993.
ABILITY jazykové studio (učebna Lomnického 1) Lomnického 1 • Praha 4 • 140 00
 241 440 592, 603 442 750 ( mobi l )   ability@volny.cz, www.ability.cz 
př ih la š ován í  do kur zů : ABILITY jazykové studio, Točitá 1731, Praha 4
ALVIN, s.r.o. Malenická 1784 • Praha 4 • 148 00
 271 914 083, 604 201 008 ( mobi l )   alvin_sro@volny.cz, www.volny.cz/alvin_sro 
s lužby ( v i z  r e j s t ř í k  s lužeb ) : docházkové, firemní, individuální kurzy
Jaz y k y : angličtina, čeština pro cizince, francouzština, němčina, ruština, španělština

Rejstřík jazykových škol a agentur www.Jazykovky.cz 
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Výuka jazyků v pomaturitním studiu, odpolední a večerní kurzy pro děti i dospělé, jazykové kurzy pro pedagogy,fi-
remní kurzy, individuální výuka. Zkušení kvalifikovaní čeští i zahraniční lektoři. Výhodné ceny. Příjemné prostředí, 
bezbariérový vstup.
Daniela Languages Nuselská 4 • Praha 4 • 140 00
 241 744 001, 603 931 854 ( mobi l )   sjsmn@centrum.cz, www.daniela-languages.cz 
s lužby ( v i z  r e j s t ř í k  s lužeb ) : firemní, individuální kurzy
Jaz y k y : angličtina, čeština pro cizince, francouzština, italština, němčina, norština, portugalština, ruština, 
španělština
Na trhu výuky jazyků, překlad. a tlumočnictví  působíme  od r. 1991. Firemní a individuální kurzy, kurzy pro veřej-
nost. Naše motto: S námi Vám cizí jazyk přestane být cizím.
ELVIS - Jazyková škola Žateckých 12 • Praha 4 • 140 00
 241 409 001, 602 350 632 ( mobi l )   elvis@elvis.cz, www.elvis.cz 
s lužby ( v i z  r e j s t ř í k  s lužeb ) : docházkové, firemní, individuální kurzy
Jaz y k y : angličtina, čeština pro cizince, francouzština, němčina
ANGLIČTINA INTENZIVNĚ: 1-leté pomaturitní studium AJ (možnost kombinace s NJ či FrJ). Kurzy pro veřejnost-
-zahájení každých 6 týdnů. Přípravné kurzy na Státní jazykovu zkoušku a Cambridge Exams. Business English. 
Firemní a individuální výuka.
ELVIS - Jazyková škola (učebna  Vyšehrad) Žateckých 12 • Praha 4 • 140 00
 241 409 001, 602 350 632 ( mobi l )   elvis@elvis.cz, www.elvis.cz 
př ih la š ován í  do kur zů : ELVIS - Jazyková škola, Žateckých 12, Praha 4
GLOSSA, s.r.o. (učebna Vyšehrad) Pod Terebkou 6 • Praha 4 • 140 00
 224 213 303, 604 278 518 ( mobi l )   info@glossa.cz, www.glossa.cz 
př ih la š ován í  do kur zů : GLOSSA, s.r.o., Jindřišská 11, Praha 1
Jazyková škola Mluvím Plovdivská 2/3266 • Praha 12 • 143 00
 608 735 989 ( mobi l )   ja@mluvim.cz, www.mluvim.cz 
s lužby ( v i z  r e j s t ř í k  s lužeb ) : docházkové, firemní, individuální, pobytové kurzy
Jaz y k y : angličtina, francouzština, čeština pro cizince, hebrejština, italština, maďarština, němčina, noršti-
na, novořečtina, španělština, švédština
Rozmluvit věčné studenty,  učit v místě, kde student bydlí nebo pracuje, a být vždycky vstřícní a neúřední - to jsou 
úkoly, které považujeme za nejdůležitější. Jsme bez byrokratické konstrukce a bez budov v centru. Platí se jen 
výuka.
Jazyková škola Mluvím (učebna) Angelovova 15/3183 • Praha 12 • 143 00
 608 735 989 ( mobi l )   ja@mluvim.cz, www.mluvim.cz 
př ih la š ován í  do kur zů : Jazyková škola Mluvím, Plovdivská 2/3266, Praha 12
Jazyková škola Mluvím (učebna ZŠ Plamínkové) Plamínkové 2/1593 • Praha 4 • 140 00
 608 735 989 ( mobi l )   ja@mluvim.cz, www.mluvim.cz 
př ih la š ován í  do kur zů : Jazyková škola Mluvím, Plovdivská 2/3266, Praha 12
Jazyková škola Mluvím (učebna ZŠ Na Líše) Na Líše 936/16 • Praha 4 • 141 00
 608 735 989 ( mobi l )   ja@mluvim.cz, www.mluvim.cz 
př ih la š ován í  do kur zů : Jazyková škola Mluvím, Plovdivská 2/3266, Praha 12
Jazyková škola Mluvím (učebna ZŠ Květňák) Květnového vítězství 1554 • Praha 11 • 142 00
 608 735 989 ( mobi l )   ja@mluvim.cz, www.mluvim.cz 
př ih la š ován í  do kur zů : Jazyková škola Mluvím, Plovdivská 2/3266, Praha 12
Jazyková škola Mluvím (učebna ZŠ Školní) Školní 700 • Praha 4 • 140 00
 608 735 989 ( mobi l )   ja@mluvim.cz, www.mluvim.cz 
př ih la š ován í  do kur zů : Jazyková škola Mluvím, Plovdivská 2/3266, Praha 12
RNDr. Dana ČIHÁKOVÁ - Rodet (učebna Praha 4) Budějovická • Praha 4 • 140 00
 222 729 149, 603 869 113 ( mobi l )   rodet@volny.cz, www.volny.cz/rodet 
př ih la š ován í  do kur zů : RNDr. Dana ČIHÁKOVÁ - Rodet, Bořivojova 12, Praha 3

Sentia, spol. s r.o. Růženínská 4/317 • Praha 4 • 142 00
 241 711 843, 602 235 100 ( mobi l )   sentia@sentia.cz, www.sentia.cz 
s lužby ( v i z  r e j s t ř í k  s lužeb ) : firemní, individuální kurzy
Jaz y k y : angličtina, čeština pro cizince, francouzština, maďarština, němčina, ruština, španělština
Česká soukromá jazyková škola, která realizuje komplexní výukové programy pro firmy a veřejnost. Programy jsou 
sestavovány  a realizovány dle konkrétních požadavků zákazníka.

Městská oblast 5 (Praha 5, 13, Lochkov, Radotín, Řeporyje, Slivenec, Vel. Chuchle, Zbraslav, Zličín)

Agentura Tailored English Courses Na Šmukýřce 12 • Praha 5 • 150 00
 257 210 402, 777 225 721 ( mobi l )   info@kurzyanglictiny.cz, www.kurzyanglictiny.cz 
s lužby ( v i z  r e j s t ř í k  s lužeb ) : docházkové, firemní, individuální, pobytové kurzy, studium v zahraničí
Jaz y k y : angličtina
Firemní a individuální výuka angličtiny "šitá na míru". Výuka maximálně přizpůsobená potřebám zákazníka. Indivi-
duální, skupinové, odborné, flexibilní kurzy, tématické semináře, odborné konzultace.
Caledonian School Vltavská 24 • Praha 5 • 150 00
 257 313 650   info@caledonianschool.com, www.caledonianschool.cz 
s lužby ( v i z  r e j s t ř í k  s lužeb ) : docházkové, firemní, individuální, pobytové kurzy, studium v zahraničí
Jaz y k y : angličtina, čeština pro cizince, francouzština, němčina, španělština
Největší jazyková škola v ČR. Kurzy pro veřejnost, pomaturitní studium, studium v zahraničí, multimediální výuka 
E-concept, příprava na mez.zkoušky. Firemní jazykové projekty - všeobecný, obchodní i odborný jazyk. Vyučují 
kvalifikovaní lektoři
GLOSSA, s.r.o. (učebna Anděl) Na Bělidle 34 • Praha 5 • 150 00
 224 213 303, 604 278 518 ( mobi l )   info@glossa.cz, www.glossa.cz 
př ih la š ován í  do kur zů : GLOSSA, s.r.o., Jindřišská 11, Praha 1
Jazykové studio REBECCA, s.r.o. Kartouzská 4/200 • Praha 5 • 150 00
 257 196 515, 777 663 808 ( mobi l )   info@studiorebecca.cz, www.studiorebecca.cz 
s lužby ( v i z  r e j s t ř í k  s lužeb ) : docházkové, firemní, individuální kurzy
Jaz y k y : angličtina, francouzština, italština, němčina, španělština
Výuka angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny a italštiny v kurzech pro veřejnost, individuální a firemní 
výuka. Profesionální přístup, prověřená metodika. Jednoleté pomaturitní studium angličtiny a němčiny (+kom-
binace).
RNDr. Dana ČIHÁKOVÁ - Rodet (učebna Praha 5) Nádražní • Praha 5 • 150 00
 222 729 149, 603 869 113 ( mobi l )   rodet@volny.cz, www.volny.cz/rodet 
př ih la š ován í  do kur zů : RNDr. Dana ČIHÁKOVÁ - Rodet, Bořivojova 12, Praha 3
Threshold Training Associates, s.r.o. Wassermannova 1039 • Praha 5 • 152 00
 251 001 291, 724 100 689 ( mobi l )   office@threshold.cz, www.threshold.cz 
s lužby ( v i z  r e j s t ř í k  s lužeb ) : docházkové, firemní, individuální, pobytové kurzy, studium v zahraničí
Jaz y k y : angličtina, arabština, čeština pro cizince, francouzština, italština, němčina, ruština, španělština
Ve vašich nebo našich prostorách; Aj, Nj, Fr, Rj, Šp, It …; běžný i profesně zaměřený jazyk dle vašich potřeb (ob-
chod, finance …); 2-4 denní "kurzy šité na míru" a další spec. semináře. Vyučujeme dospělé, mládež i předškolní 
děti.

Městská oblast 6 (Praha 6, Lysolaje, Nebušice, Přední Kopanina, Řepy, Suchdol)

GLOSSA, s.r.o. (učebna Dejvice) Flemingovo náměstí 3 • Praha 6 • 160 00
 224 213 303, 604 278 518 ( mobi l )   info@glossa.cz, www.glossa.cz 
př ih la š ován í  do kur zů : GLOSSA, s.r.o., Jindřišská 11, Praha 1

Městská oblast 8 (Praha 8, Březiněves, Ďáblice, Dolní Chabry)

ELVIS - Jazyková škola (učebna  Florenc) Karlínské náměstí 8 • Praha 8 • 180 00
 241 409 001, 602 350 632 ( mobi l )   elvis@elvis.cz, www.elvis.cz 
př ih la š ován í  do kur zů : ELVIS - Jazyková škola, Žateckých 12, Praha 4

Rejstřík jazykových škol a agentur www.Jazykovky.cz 
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Městská oblast 9 (Praha 9, 14, Běchovice, Čakovice, Dol. a Hor. Počernice, Kbely, Klánovice, Letňany ...)

Ústav jazykové a odborné přípravy  UK Hloubětínská 26 • Praha 9 • 198 00
 281 866 658   hloub@ujop.cuni.cz, www.ujop.cuni.cz 
s lužby ( v i z  r e j s t ř í k  s lužeb ) : firemní, individuální kurzy
Jaz y k y : angličtina, arabština, čeština pro cizince, francouzština, němčina, ruština, španělština
Ústav je jednou ze součástí UK v Praze. Dlouholeté zkušenosti v oblasti přípravy českých studentů ke studiu na 
VŠ a ve výuce cizích jazyků, zejména češtiny pro cizince. Jednotlivá střediska se zaměřují na speciální studijní 
programy.

Městská oblast 10 (Praha 10, 15, Benice, Dolní Měcholupy, Dubeč, Kolovraty, Královice, Křeslice, Petrovice)

BOHEMIA INSTITUT Nad vodovodem 20 • Praha 10 • 100 00
 274 776 256, 602 299 847 ( mobi l )   info@bi.cz, www.bi.cz 
s lužby ( v i z  r e j s t ř í k  s lužeb ) : firemní kurzy
Jaz y k y : angličtina, arabština, chorvatština, čeština, čeština pro cizince, čínština, finština, francouzština, 
hebrejština, holandština, italština, japonština, maďarština, němčina, novořečtina, polština, ruština, 
slovenština, španělština, švédština, ukrajinština
KOMPLEXNÍ A VYČERPÁVAJÍCÍ NABÍDKA KURZŮ (AJ, NJ, FJ, ŠJ, i další jazyky) - intenzivní, pomaturitní, zkouškové, 
konverzační, obecné skupinové i individuální a firemní kurzy, jazykové i akademické studium v zahraničí, mana-
žerské a počítačové kurzy.
BOHEMIA INSTITUT Tuklatská 3 • Praha 10 • 100 00
 274 776 256, 724 173 829 ( mobi l )   info@bi.cz, www.bi.cz 
s lužby ( v i z  r e j s t ř í k  s lužeb ) : docházkové, firemní, individuální kurzy
Jaz y k y : angličtina, arabština, chorvatština, čeština, čeština pro cizince, čínština, finština, francouzština, 
hebrejština, holandština, italština, japonština, maďarština, němčina, novořečtina, polština, ruština, 
slovenština, španělština, švédština, ukrajinština
KOMPLEXNÍ A VYČERPÁVAJÍCÍ NABÍDKA KURZŮ (AJ, NJ, FJ, ŠJ, i další jazyky) - intenzivní, pomaturitní, zkouškové, 
konverzační, obecné skupinové i individuální a firemní kurzy, jazykové i akademické studium v zahraničí, mana-
žerské a počítačové kurzy.
ROLINO spol. s r.o. Bratří Čapků 10 • Praha 10 • 101 00
 267 311 358, 737 252 954 ( mobi l )   info@rolino.cz, www.rolino.cz 
Jaz y k y : angličtina, němčina
výuka drilem do podvědomí
THE BELL SCHOOL, a.s. Nedvězská 29 • Praha 10 • 100 00
 274 815 342   info@bellschool.cz, www.bellschool.cz 
s lužby ( v i z  r e j s t ř í k  s lužeb ) : docházkové, firemní, individuální kurzy, studium v zahraničí
Jaz y k y : angličtina, čeština pro cizince, francouzština, němčina
Specialista na výuku angličtiny. Součást mezinárodní sítě jazykových škol Bell International. Vysoká kvalita služeb 
certifikována EAQUALS. Zkouškové středisko. Garance složení mezinárodně uznávaných zkoušek. Člen Asociace 
Jazykových škol ČR.
ULRYCH, Prague Language Studio 
Benešovská 21, Praha 10 • Praha 10 • 101 00
 267 311 300, 602 370 353 ( mobi l )   mail@ulrych.cz, www.ulrych.cz 
s lužby ( v i z  r e j s t ř í k  s lužeb ) : firemní, individuální kurzy
Jaz y k y : angličtina, čeština pro cizince, francouzština, holandština, italština, němčina, ruština, španělština
Jazykové vzdělávání pro firmy a instituce na klíč. Zakládající člen Asociace jazykových škol ČR. Příprava k mezi-
národním zkouškám. Studium v zahraničí. Překlady a tlumočení. Internetová jazyková škola pro veřejnost. Tradice 
od roku 1992.

Městská oblast 1 (Praha 1)

Caledonian School (učebna Školicí centrum Národní) Národní 11 • Praha 1 • 110 00
 257 313 650   info@caledonianschool.com, www.caledonianschool.cz 
př ih la š ován í  do kur zů : Caledonian School, Vltavská 24, Praha 5
ENTER - CENTRUM CIZÍCH JAZYKŮ Vodičkova 28 a V Jámě 1 • Praha 1 • 110 00
 800 100 934, 604 214 805 ( mobi l )   info@zalud.cz, www.zalud.cz 
Jaz y k y : angličtina, čeština pro cizince, francouzština, italština, němčina, polština, ruština, slovenština a 
španělština
GLOSSA, s.r.o. Jindřišská 11 • Praha 1 • 110 00
 224 213 303, 604 278 518 ( mobi l )   info@glossa.cz, www.glossa.cz 
Jaz y k y : angličtina, čeština pro cizince, francouzština, italština, němčina a španělština 
Uvedeno 129 kurzů s rozsahem 64-120 vyučovacích hodin ; s výukou 1x a 2x týdně ; 2-3 hodiny denně; 
ranní, odpolední a večerní kurzy. Typy kurzů: verbální komunikace (konverzace), udržovací kurz, všeobecný 

Rejstřík 
služeb

Řada jazykových škol se specializuje 
zvlýště na některé typy jazykových kur-
zů. Tyto profesionály postihuje rejstřík 
služeb. Jsou zde uvedeny pouze školy, 
které provozování služby zaregistrovaly 
na www.Jazykovky.cz. U těchto škol 
garantujeme poskytování registrova-
né služby na vysoké úrovni, protože 
podporujeme registraci pouze těch služeb, 
které škola opravdu aktivně poskytuje. 
Aktuální informace o poskytovaných 
službách naleznete na www.Jazykovky.cz. 
U docházkových kurzů jsou kromě sídel 
škol uvedeny také externí učebny škol. 

Co jsou docházkové kurzy?
Jazykové kurzy pořádané jazykovými ško-
lami, vedené jazykovým lektorem pro více 
studentů současně. Jsou podobné školní 
docházce, konají se pravidelně ve stejném 
čase a na stejném místě. Mají rozdílnou 
pokročilost, počet hodin výuky, periodicitu, 
způsob zakončení, používanou učebnici, 
cenu, zaměření... atd.

Docházkové kurzy mohou být obecného 
charakteru (všeobecná témata) nebo 
specializované co do obsahu,  formy výuky 
nebo věkové skupiny. Docházkové kurzy 
mohou mít různou intenzitu výuky. Často 
připravují na mezinárodní nebo státní ja-
zykovou zkoušku.

Rejstřík škol s docházkovými jazykovými kurzy

Rejstřík jazykových škol a agentur www.Jazykovky.cz 
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jazykový kurz, kurz připravující k jazykové zkoušce.  Zkoušky: angličtina (BEC 2, BEC 3, CAE, English for Europe, 
FCE).
JAZYKOVÁ ŠKOLA PERFECT ENGLISH Mezibranská 4 • Praha 1 • 110 00
 224 943 201, 777 021 213 ( mobi l )   praha@anglictina.cz, www.anglictina.cz 
Jaz y k y : angličtina a němčina 
Uvedeno 6 kurzů s rozsahem 600 vyučovacích hodin ; s výukou 5x týdně ; 4 hodiny denně; dopolední a 
odpolední kurzy. Typy kurzů: intenzivní, pomaturitní studium.  Zkoušky: angličtina (Osvědčení o základní 
znalosti jazyka).
LINGUA SANDY Truhlářská 16 • Praha 1 • 110 00
 224 816 269, 602 640 570 ( mobi l )   info@lingua-sandy.cz, www.lingua-sandy.cz 
Jaz y k y : angličtina, čeština pro cizince, francouzština, italština, japonština, němčina, ruština a španělština
LINGUA VIVA, s.r.o. Spálená 21 • Praha 1 • 110 00
 222 922 292   info@linguaviva.cz, www.linguaviva.cz 
Jaz y k y : angličtina, čeština, francouzština, italština, němčina, portugalština, ruština a španělština 
Uvedeno 13 kurzů s rozsahem 2-20 vyučovacích hodin ; s výukou 2x a 5x týdně ; 2-4 hodiny denně Typy 
kurzů: intenzivní, všeobecný jazykový kurz.  Zkoušky: angličtina (FCE).
S F servis spol. s r.o. Nám. J. Palacha 2 • Praha 1 • 116 38
 221 619 297, 776 231 418 ( mobi l )   info@sfservis.com, www.sfservis.com 
Jaz y k y : angličtina, čeština a čeština pro cizince 
Uvedeno 20 kurzů s rozsahem 5-100 vyučovacích hodin ; s výukou 2x a 3x týdně ; 1-3 hodiny denně; ranní, 
dopolední a večerní kurzy. Typy kurzů: prázdninové, víkendové, verbální komunikace (konverzace), udržovací 
kurz, všeobecný jazykový kurz. Odborné kurzy: příprava k mezinárodním zkouškám typu fce, toefl. Věkové 
skupiny: přípravky na vŠ. Zkoušky: angličtina (FCE, TOEFL).
S F servis spol. s r.o. (učebna ETF UK) Černá 9 • Praha 1 • 110 00
 221 619 297, 776 231 418 ( mobi l )   info@sfservis.com, www.sfservis.com 
př ih la š ován í  do kur zů : S F servis spol. s r.o., Nám. J. Palacha 2, Praha 1
S F servis spol. s r.o. (učebna FF UK) Celetná 20 • Praha 1 • 110 00
 221 619 297, 776 231 418 ( mobi l )   info@sfservis.com, www.sfservis.com 
př ih la š ován í  do kur zů : S F servis spol. s r.o., Nám. J. Palacha 2, Praha 1
S F servis spol. s r.o. (učebna ZŠ u sv. Štěpána) Štěpánská 8 • Praha 1 • 110 00
 221 619 297, 776 231 418 ( mobi l )   info@sfservis.com, www.sfservis.com 
př ih la š ován í  do kur zů : S F servis spol. s r.o., Nám. J. Palacha 2, Praha 1
S F servis spol. s r.o. (učebna) Celetná 20 • Praha 1 • 110 00
 221 619 297, 776 231 418 ( mobi l )   info@sfservis.com, www.sfservis.com 
př ih la š ován í  do kur zů : S F servis spol. s r.o., Nám. J. Palacha 2, Praha 1
Threshold Training Associates, s.r.o. (učebna) Mezibranská 7 • Praha 1 • 120 00
 251 001 291, 724 100 689 ( mobi l )   office@threshold.cz, www.threshold.cz 
př ih la š ován í  do kur zů : Threshold Training Associates, s.r.o., Wassermannova 1039, Praha 5

Městská oblast 2 (Praha 2)

Agentura Tailored English Courses (učebna Gradua) Karlovo náměstí 7 • Praha 2 • 120 00
 257 210 402, 777 225 721 ( mobi l )   info@kurzyanglictiny.cz, www.kurzyanglictiny.cz 
př ih la š ován í  do kur zů : Agentura Tailored English Courses, Na Šmukýřce 12, Praha 5
ARS LINGUARUM Londýnská 41 • Praha 2 • 120 00
 224 266 744, 603 805 075 ( mobi l )   info@arslinguarum.cz, www.arslinguarum.cz 
Jaz y k y : angličtina, čeština pro cizince, francouzština a němčina 
Uvedeno 14 kurzů s rozsahem 34-82 vyučovacích hodin ; s výukou 1x a 2x týdně ; 2 hodiny denně; odpo-
lední a večerní kurzy. Typy kurzů: prázdninové, verbální komunikace (konverzace), udržovací kurz, všeobecný 
jazykový kurz.  

GLOSSA, s.r.o. (učebna I. P. Pavlova) Sokolská 35 • Praha 2 • 120 00
 224 213 303, 604 278 518 ( mobi l )   info@glossa.cz, www.glossa.cz 
př ih la š ován í  do kur zů : GLOSSA, s.r.o., Jindřišská 11, Praha 1

Městská oblast 3 (Praha 3)

GLOSSA, s.r.o. (učebna náměstí Jiřího z Poděbrad) Přemyslovská 3 • Praha 3 • 130 00
 224 213 303, 604 278 518 ( mobi l )   info@glossa.cz, www.glossa.cz 
př ih la š ován í  do kur zů : GLOSSA, s.r.o., Jindřišská 11, Praha 1
LEXIS - jazyková agentura Sudoměřská 39 • Praha 3 • 130 00
 222 721 363, 603 283 580 ( mobi l )   lexis@lexis.cz, www.lexis.cz 
Jaz y k y : angličtina 
Uvedeno 6 kurzů s rozsahem 44 vyučovacích hodin ; s výukou 1x týdně ; 2 hodiny denně; dopolední a večerní 
kurzy. Typy kurzů: všeobecný jazykový kurz.  Věkové skupiny: kurz pro matky s dětmi a kurz pro dospělé. 

Městská oblast 4 (Praha 4, 11, 12, Kunratice, Šeberov, Újezd)

ABILITY jazykové studio Točitá 1731 • Praha 4 • 140 00
 241 440 592, 603 442 750 ( mobi l )   ability@volny.cz, www.ability.cz 
Jaz y k y : angličtina, arabština, čeština pro cizince, francouzština, holandština, italština, němčina, perština, 
polština, portugalština, ruština a španělština 
Uvedeno 20 kurzů s výukou 1x a 5x týdně ; 2-4 hodiny denně; večerní kurzy. Typy kurzů: intenzivní.  Zkoušky: 
němčina (Osvědčení o základní znalosti jazyka) angličtina (Osvědčení o základní znalosti jazyka, Státní základní 
jazyková zkouška).
ABILITY jazykové studio (učebna Lomnického 1) Lomnického 1 • Praha 4 • 140 00
 241 440 592, 603 442 750 ( mobi l )   ability@volny.cz, www.ability.cz 
př ih la š ován í  do kur zů : ABILITY jazykové studio, Točitá 1731, Praha 4
ALVIN, s.r.o. Malenická 1784 • Praha 4 • 148 00
 271 914 083, 604 201 008 ( mobi l )   alvin_sro@volny.cz, www.volny.cz/alvin_sro 
Jaz y k y : angličtina, čeština pro cizince, francouzština, němčina, ruština a španělština 
Uvedeno 19 kurzů s rozsahem 24-720 vyučovacích hodin ; s výukou 1x, 4x a 5x týdně ; 2-4 hodiny denně; 
dopolední, odpolední a večerní kurzy. Typy kurzů: intenzivní, prázdninové, všeobecný jazykový kurz.  Zkoušky: 
angličtina (Státní základní jazyková zkouška).
ELVIS - Jazyková škola Žateckých 12 • Praha 4 • 140 00
 241 409 001, 602 350 632 ( mobi l )   elvis@elvis.cz, www.elvis.cz 
Jaz y k y : angličtina, čeština pro cizince, francouzština a němčina 
Uvedeno 34 kurzů s rozsahem 21-760 vyučovacích hodin ; s výukou 1x, 2x, 3x a 5x týdně ; 2-4 hodiny 
denně; dopolední a večerní kurzy. Typy kurzů: intenzivní, prázdninové, pomaturitní studium, verbální komunikace 
(konverzace), udržovací kurz, všeobecný jazykový kurz, kurz připravující k jazykové zkoušce, intenzivní jazykový 
kurz, kurz gramatiky. Odborné kurzy: téma - obchod, finance, marketing, management. Věkové skupiny: 
kurz pro dospělé, příprava ke zkouškám a všeobecné. Zkoušky: angličtina (CAE, CPE, FCE, PET, Státní základní 
jazyková zkouška).
ELVIS - Jazyková škola (učebna  Vyšehrad) Žateckých 12 • Praha 4 • 140 00
 241 409 001, 602 350 632 ( mobi l )   elvis@elvis.cz, www.elvis.cz 
př ih la š ován í  do kur zů : ELVIS - Jazyková škola, Žateckých 12, Praha 4
GLOSSA, s.r.o. (učebna Vyšehrad) Pod Terebkou 6 • Praha 4 • 140 00
 224 213 303, 604 278 518 ( mobi l )   info@glossa.cz, www.glossa.cz 
př ih la š ován í  do kur zů : GLOSSA, s.r.o., Jindřišská 11, Praha 1
Jazyková škola Mluvím Plovdivská 2/3266 • Praha 12 • 143 00
 608 735 989 ( mobi l )   ja@mluvim.cz, www.mluvim.cz 
Jaz y k y : angličtina a francouzština 
Uvedeno 8 kurzů s rozsahem 18-36 vyučovacích hodin ; s výukou 1x a 2x týdně ; 2 hodiny denně; odpolední 
a večerní kurzy. Typy kurzů: verbální komunikace (konverzace), udržovací kurz, všeobecný jazykový kurz.  Věko-
vé skupiny: kurz pro dospělé. 

Rejstřík služeb jazykových škol a agentur www.Jazykovky.cz 
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BOHEMIA INSTITUT Tuklatská 3 • Praha 10 • 100 00
 274 776 256, 724 173 829 ( mobi l )   info@bi.cz, www.bi.cz 
Jaz y k y : angličtina, arabština, chorvatština, čeština, čeština pro cizince, čínština, finština, francouzština, 
hebrejština, holandština, italština, japonština, maďarština, němčina, novořečtina, polština, ruština, 
slovenština, španělština, švédština a ukrajinština 
Uvedeno 98 kurzů s rozsahem 21-780 vyučovacích hodin ; s výukou 1x, 2x a 5x týdně ; 3-4 hodiny denně 
Typy kurzů: intenzivní, rekvalifikační kurz, pomaturitní studium, příprava k maturitě, k přijímacím zkouškám na 
VŠ, SŠ, verbální komunikace (konverzace), udržovací kurz, všeobecný jazykový kurz, kurz připravující k jazykové 
zkoušce, intenzivní jazykový kurz, kurz gramatiky.  Věkové skupiny: kurz pro seniory (50+), kurz pro dospělé a 
kurz pro děti a mládež. Zkoušky: angličtina (CAE, CPE, FCE, Osvědčení o základní znalosti jazyka, PET, Státní 
všeobecná jazyková zkouška, Státní základní jazyková zkouška) francouzština (DALF, DELF 1, DELF 2, Osvědčení o 
základní znalosti jazyka, Státní základní jazyková zkouška) němčina (Osvědčení o základní znalosti jazyka, Státní 
základní jazyková zkouška, ZD, ZMP).
THE BELL SCHOOL, a.s. Nedvězská 29 • Praha 10 • 100 00
 274 815 342   info@bellschool.cz, www.bellschool.cz 
Jaz y k y : angličtina 
Uvedeno 30 kurzů s rozsahem 20-82 vyučovacích hodin ; s výukou 2x týdně ; 1-2 hodiny denně; ranní, 
dopolední, odpolední a večerní kurzy. Typy kurzů: prázdninové, všeobecný jazykový kurz.  Věkové skupiny: kurz 
pro dospělé a kurz pro děti a mládež. Zkoušky: angličtina (CAE, CPE, FCE).

Jazyková škola Mluvím (učebna) Angelovova 15/3183 • Praha 12 • 143 00
 608 735 989 ( mobi l )   ja@mluvim.cz, www.mluvim.cz 
př ih la š ován í  do kur zů : Jazyková škola Mluvím, Plovdivská 2/3266, Praha 12
Jazyková škola Mluvím (učebna ZŠ Plamínkové) Plamínkové 2/1593 • Praha 4 • 140 00
 608 735 989 ( mobi l )   ja@mluvim.cz, www.mluvim.cz 
př ih la š ován í  do kur zů : Jazyková škola Mluvím, Plovdivská 2/3266, Praha 12
Jazyková škola Mluvím (učebna ZŠ Na Líše) Na Líše 936/16 • Praha 4 • 141 00
 608 735 989 ( mobi l )   ja@mluvim.cz, www.mluvim.cz 
př ih la š ován í  do kur zů : Jazyková škola Mluvím, Plovdivská 2/3266, Praha 12
Jazyková škola Mluvím (učebna ZŠ Květňák) Květnového vítězství 1554 • Praha 11 • 142 00
 608 735 989 ( mobi l )   ja@mluvim.cz, www.mluvim.cz 
př ih la š ován í  do kur zů : Jazyková škola Mluvím, Plovdivská 2/3266, Praha 12
Jazyková škola Mluvím (učebna ZŠ Školní) Školní 700 • Praha 4 • 140 00
 608 735 989 ( mobi l )   ja@mluvim.cz, www.mluvim.cz 
př ih la š ován í  do kur zů : Jazyková škola Mluvím, Plovdivská 2/3266, Praha 12

Městská oblast 5 (Praha 5, 13, Lochkov, Radotín, Řeporyje, Slivenec, Vel. Chuchle, Zbraslav, Zličín)

Agentura Tailored English Courses Na Šmukýřce 12 • Praha 5 • 150 00
 257 210 402, 777 225 721 ( mobi l )   info@kurzyanglictiny.cz, www.kurzyanglictiny.cz 
Jaz y k y : angličtina 
Uvedeno 10 kurzů s rozsahem 32-60 vyučovacích hodin ; s výukou 4x a 5x týdně ; 2-6 hodin denně; ranní, 
odpolední a večerní kurzy. Typy kurzů: prázdninové, intenzivní, všeobecný jazykový kurz.  
Caledonian School Vltavská 24 • Praha 5 • 150 00
 257 313 650   info@caledonianschool.com, www.caledonianschool.cz 
Jaz y k y : angličtina, čeština pro cizince, francouzština, němčina a španělština 
Uvedeno 10 kurzů s výukou 2x týdně ; 2 hodiny denně; celodenní kurzy. Typy kurzů: intenzivní, pomaturitní 
studium, všeobecný jazykový kurz, kurz připravující k jazykové zkoušce.  Věkové skupiny: kurz pro dospělé a 
kurz pro děti a mládež. 
GLOSSA, s.r.o. (učebna Anděl) Na Bělidle 34 • Praha 5 • 150 00
 224 213 303, 604 278 518 ( mobi l )   info@glossa.cz, www.glossa.cz 
př ih la š ován í  do kur zů : GLOSSA, s.r.o., Jindřišská 11, Praha 1
Jazykové studio REBECCA, s.r.o. Kartouzská 4/200 • Praha 5 • 150 00
 257 196 515, 777 663 808 ( mobi l )   info@studiorebecca.cz, www.studiorebecca.cz 
Jaz y k y : angličtina, francouzština, italština, němčina a španělština 
Uvedeny 4 kurzy s rozsahem 700 vyučovacích hodin ; s výukou 5x týdně ; 4 hodiny denně; dopolední a 
odpolední kurzy. Typy kurzů: intenzivní, všeobecný jazykový kurz.  Zkoušky: angličtina (FCE) němčina (ÖSD 
- Zertifikat Deutsch).
Threshold Training Associates, s.r.o. Wassermannova 1039 • Praha 5 • 152 00
 251 001 291, 724 100 689 ( mobi l )   office@threshold.cz, www.threshold.cz 
Jaz y k y : angličtina, arabština, čeština pro cizince, francouzština, italština, němčina, ruština a španělština 
Uvedeno 18 kurzů s rozsahem 16-84 vyučovacích hodin ; s výukou 1x a 2x týdně ; 1-4 hodiny denně; 
dopolední, odpolední a večerní kurzy. Typy kurzů: intenzivní, prázdninové, všeobecný jazykový kurz.  Věkové 
skupiny: kurz s hlídáním dětí. 

Městská oblast 6 (Praha 6, Lysolaje, Nebušice, Přední Kopanina, Řepy, Suchdol)

GLOSSA, s.r.o. (učebna Dejvice) Flemingovo náměstí 3 • Praha 6 • 160 00
 224 213 303, 604 278 518 ( mobi l )   info@glossa.cz, www.glossa.cz 
př ih la š ován í  do kur zů : GLOSSA, s.r.o., Jindřišská 11, Praha 1

Městská oblast 8 (Praha 8, Březiněves, Ďáblice, Dolní Chabry)

ELVIS - Jazyková škola (učebna  Florenc) Karlínské náměstí 8 • Praha 8 • 180 00
 241 409 001, 602 350 632 ( mobi l )   elvis@elvis.cz, www.elvis.cz 
př ih la š ován í  do kur zů : ELVIS - Jazyková škola, Žateckých 12, Praha 4

Co jsou firemní kurzy?
Jazykové kurzy určené pro firemní pracov-
níky, managery, vnitrofiremní vzdělávání. 
Obsah kurzu si modifikuje firma podle 
svých požadavků. Jazykové kurzy mohou 
být konány v prostorách jazykové školy, 
firmy nebo v rekreačních oblastech. 

Na portálu www.Jazykovky.cz máte 
možnost pořádat elektronická výběrová 
řízení a poptávkou současně obesílat více 
jazykových škol, které nabízejí firemní 
jazykové kurzy.
 

Rejstřík škol s firemními jazykovými kurzy

ABILITY jazykové studio Točitá 1731 • Praha 4 • 140 00
 241 440 592, 603 442 750 ( mobi l )   ability@volny.cz, www.ability.cz 
Jaz y k y :  angličtina, arabština, čeština pro cizince, francouzština, holandština, italština, němčina, perština, 
polština, portugalština, ruština, španělština 
Firemní kurzy s výukou všech jazyků i se speciálním zaměřením
Agentura Tailored English Courses Na Šmukýřce 12 • Praha 5 • 150 00
 257 210 402, 777 225 721 ( mobi l )   info@kurzyanglictiny.cz, www.kurzyanglictiny.cz 
Jaz y k y :  angličtina 
Firemní a individuální výuka angličtiny "šitá na míru". Výuka maximálně přizpůsobená potřebám zákazníka. Indivi-
duální, skupinové, odborné, flexibilní kurzy, tématické semináře, odborné konzultace.
ALVIN, s.r.o. Malenická 1784 • Praha 4 • 148 00
 271 914 083, 604 201 008 ( mobi l )   alvin_sro@volny.cz, www.volny.cz/alvin_sro 
Jaz y k y :  angličtina, čeština pro cizince, francouzština, němčina, ruština, španělština 
Firemní kurzy angličtiny, němčiny a francouzštiny na všech úrovních. Probíhají přímo na pracovišti v rozsahu a 
zaměření dle přání klientů. Vyučují čeští i zahraniční lektoři.
ARS LINGUARUM Londýnská 41 • Praha 2 • 120 00
 224 266 744, 603 805 075 ( mobi l )   info@arslinguarum.cz, www.arslinguarum.cz 
Jaz y k y :  angličtina, arabština, chorvatština, čeština pro cizince, čínština, finština, francouzština, hebrejšti-
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na, holandština, italština, japonština, maďarština, němčina, novořečtina, perština, polština, portugalština, 
ruština, španělština, švédština 
Vedle obecné výuky se specializujeme především na odborně zaměřené kurzy odpovídající oblasti podnikání firmy. 
Nabízíme kurzy obchodního, právního, finančního, bankovního, účetního, stavebního a jiného jazyka. Vyučujeme 
též problematiku EU a NATO
BOHEMIA INSTITUT Nad vodovodem 20 • Praha 10 • 100 00
 274 776 256, 602 299 847 ( mobi l )   info@bi.cz, www.bi.cz 
Jaz y k y :  angličtina, arabština, chorvatština, čeština, čeština pro cizince, čínština, finština, francouzština, 
hebrejština, holandština, italština, japonština, maďarština, němčina, novořečtina, polština, ruština, 
slovenština, španělština, švédština, ukrajinština 
·  kurzy šité na míru dle přání klienta libovolné jazykové úrovně, ·  kurzy obecného, obchodního či profesního jazyka, 
·  příprava ke zkouškám,konverzační, rekapitulující a aktivizující kurzy,též výjezdové vícedenní a víkendové kurzy
BOHEMIA INSTITUT Tuklatská 3 • Praha 10 • 100 00
 274 776 256, 724 173 829 ( mobi l )   info@bi.cz, www.bi.cz 
Jaz y k y :  angličtina, arabština, chorvatština, čeština, čeština pro cizince, čínština, finština, francouzština, 
hebrejština, holandština, italština, japonština, maďarština, němčina, novořečtina, polština, ruština, 
slovenština, španělština, švédština, ukrajinština 
·  kurzy šité na míru dle přání klienta libovolné jazykové úrovně, ·  kurzy obecného, obchodního či profesního jazyka, 
·  příprava ke zkouškám,konverzační, rekapitulující a aktivizující kurzy,též výjezdové vícedenní a víkendové kurzy
Caledonian School Vltavská 24 • Praha 5 • 150 00
 257 313 650   info@caledonianschool.com, www.caledonianschool.cz 
Jaz y k y :  angličtina, čeština pro cizince, francouzština, němčina, španělština 
Nabízíme kompletně zajištěné firemní jazykové projekty - Corporate Language Training. Výuka všeobecného, 
obchodního i odborného jazyka. Sledování pokroku ve studiu, pravidelné progress reporty.
Daniela Languages Nuselská 4 • Praha 4 • 140 00
 241 744 001, 603 931 854 ( mobi l )   sjsmn@centrum.cz, www.daniela-languages.cz 
Jaz y k y :  angličtina, čeština pro cizince, francouzština, italština, němčina, norština, portugalština, ruština, 
španělština 
Vyučovací hodiny od 45 do 60 minut po celý den (6.30-20.00 hodin). Výuka možná v prostorách klienta či naší 
školy. Možnost klouzavého rozvrhu. Čeští i rodilí mluvčí, event. kombinace.
ELVIS - Jazyková škola Žateckých 12 • Praha 4 • 140 00
 241 409 001, 602 350 632 ( mobi l )   elvis@elvis.cz, www.elvis.cz 
Jaz y k y :  angličtina, čeština pro cizince, francouzština, němčina 
ANGLIČTINA: obchodní, pro EU, obecná, konverzace, příprava na Státní jazykovou zkoušku a Cambridge Exams, 
STANAG 6001. Čeština pro cizince, němčina, francouzština.
ENTER - CENTRUM CIZÍCH JAZYKŮ Vodičkova 28 a V Jámě 1 • Praha 1 • 110 00
 800 100 934, 604 214 805 ( mobi l )   info@zalud.cz, www.zalud.cz 
Jaz y k y :  angličtina, čeština pro cizince, francouzština, italština, němčina, polština, ruština, slovenština, 
španělština 
Kurzy šité na míru pro Vaši firmu. Individuální přístup, dlouholetá tradice, flexibilita.
GLOSSA, s.r.o. Jindřišská 11 • Praha 1 • 110 00
 224 213 303, 604 278 518 ( mobi l )   info@glossa.cz, www.glossa.cz 
Jaz y k y :  angličtina, čeština pro cizince, francouzština, italština, němčina, španělština 
Široká nabídka kvalitních a dostupných služeb v oblasti jazykového vzdělávání,komplexní servis od individuálních 
lekcí až po rozsáhlé projekty.
Jazyková škola Mluvím Plovdivská 2/3266 • Praha 12 • 143 00
 608 735 989 ( mobi l )   ja@mluvim.cz, www.mluvim.cz 
Jaz y k y :  angličtina, čeština pro cizince, francouzština, hebrejština, italština, maďarština, němčina, noršti-
na, novořečtina, španělština, švédština 
Ekonomická Angličtina, a další jazyky a různé specializace, stejně jako obecné kurzy pro zaměstance ovšem vždy s 
důrazem na aktivně konverzační aspekt - to je to, co děláme nejen dobře, ale i rádi.

JAZYKOVÁ ŠKOLA PERFECT ENGLISH Mezibranská 4 • Praha 1 • 110 00
 224 943 201, 777 021 213 ( mobi l )   praha@anglictina.cz, www.anglictina.cz 
Jaz y k y :  angličtina, němčina 
Tyto kurzy jsou zájemcům připraveny "na míru" podle jejich znalostí, časových možností a zájmu. Jsou zaměřeny 
na studium všeobecného nebo odborného jazyka.Nabízíme výuku  jazyků: angličtina, němčina, italština, francouz-
ština, španělština, r
Jazykové studio REBECCA, s.r.o. Kartouzská 4/200 • Praha 5 • 150 00
 257 196 515, 777 663 808 ( mobi l )   info@studiorebecca.cz, www.studiorebecca.cz 
Jaz y k y :  angličtina, francouzština, italština, němčina, španělština 
Výuku zajišťujeme v prostorách objednavatele nebo v našich učebnách (není rozdíl v ceně). Cenu ovlivňuje pouze 
objednaný počet vyuč. hodin, případně dojíždění v rámci "velké" Prahy. Čeští lektoři nebo rodilí mluvčí. Oborová 
výuka.
LEXIS - jazyková agentura Sudoměřská 39 • Praha 3 • 130 00
 222 721 363, 603 283 580 ( mobi l )   lexis@lexis.cz, www.lexis.cz 
Jaz y k y :  angličtina, čeština pro cizince, francouzština, němčina, ruština, španělština 
Naše agentura se specializuje na firemní výuku od roku 1998. Kvalitní tým spolupracovníků a lektorů Vám pomůže 
zajistit výuku jazyků Vašich zaměstnanců, stejně jako bude vždy hledat indiviudální řešení pro Vaši firmu. Těšíme 
se na spolupráci.
LINGUA SANDY Truhlářská 16 • Praha 1 • 110 00
 224 816 269, 602 640 570 ( mobi l )   info@lingua-sandy.cz, www.lingua-sandy.cz 
Jaz y k y :  angličtina, arabština, chorvatština, čeština pro cizince, čínština, francouzština, hebrejština, 
hindština, italština, japonština, latina, maďarština, němčina, norština, portugalština, ruština, španělština, 
švédština 
Firemní výuka v prostorách zákazníka nebo ve vlastních učebnách na Praze 1. Vyučujeme všechny jazykové úrovně. 
Zaměření kurzů může být všeobecné nebo dle oboru zákazníka.
LINGUA VIVA, s.r.o. Spálená 21 • Praha 1 • 110 00
 222 922 292   info@linguaviva.cz, www.linguaviva.cz 
Jaz y k y :  angličtina, čeština, francouzština, italština, němčina, portugalština, ruština, španělština 
Kvalitní firemní výuka v našich prostorách, či u zákazníka.
S F servis spol. s r.o. Nám. J. Palacha 2 • Praha 1 • 116 38
 221 619 297, 776 231 418 ( mobi l )   info@sfservis.com, www.sfservis.com 
Jaz y k y :  angličtina, čeština, čeština pro cizince 
Individuální i skupinová výuka pro zaměstnance i vedoucí pracovníky v prostorách klienta. Program připravován 
individuálně podle požadavků klienta na základě jazykového auditu. Vyučují čeští i zahraniční lektoři. Výuka 
probíhá od 8 do 20 hodin.
SCHOLA COMENIANA spol. s r.o. Jindřišská 36 • Praha 1 • 110 00
 222 245 962, 603 436 613 ( mobi l )   scholacomeniana@cbox.cz, www.cbox.cz/scholacomeniana 
Jaz y k y :  angličtina, arabština, chorvatština, čeština pro cizince, finština, francouzština, italština, maďar-
ština, němčina, norština, ruština, srbština, španělština 
Sentia, spol. s r.o. Růženínská 4/317 • Praha 4 • 142 00
 241 711 843, 602 235 100 ( mobi l )   sentia@sentia.cz, www.sentia.cz 
Jaz y k y :  angličtina, čeština pro cizince, francouzština, maďarština, němčina, ruština, španělština 
Aktuální informace na http://www.sentia.cz/fk.php
THE BELL SCHOOL, a.s. Nedvězská 29 • Praha 10 • 100 00
 274 815 342   info@bellschool.cz, www.bellschool.cz 
Jaz y k y :  angličtina, čeština pro cizince, francouzština, němčina 
Rozvoj všech jazykových dovedností. Zaměření výuky podle každodenních potřeb studentů. Individuální přístup. 
Flexibilita. Možnost kombinované výuky - všeobecná a obchodní angličtina; možnost kombinovat učitele - rodilý 
mluvčí a český.

Rejstřík služeb jazykových škol a agentur www.Jazykovky.cz 
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Threshold Training Associates, s.r.o. Wassermannova 1039 • Praha 5 • 152 00
 251 001 291, 724 100 689 ( mobi l )   office@threshold.cz, www.threshold.cz 
Jaz y k y :  angličtina, arabština, čeština pro cizince, francouzština, italština, němčina, ruština, španělština 
Pro manažery, zaměstnance - angličtina, němčina, čeština pro cizince, francouzština, italština, španělština a další. 
Běžný i profesně zaměřený jazyk, kurzy šité na míru.
ULRYCH, Prague Language Studio Benešovská 21, Praha 10 • Praha 10 • 101 00
 267 311 300, 602 370 353 ( mobi l )   mail@ulrych.cz, www.ulrych.cz 
Jaz y k y :  angličtina, čeština pro cizince, francouzština, holandština, italština, němčina, ruština, španělština 
Skupinové a individuální kurzy na Vašem pracovišti. Flexibilita místa a času. Započetí všech kurzů do jednoho 
týdne, celoročně. Doprava lektorů po Praze zdarma. Zpětně měsíční platby pouze za fakticky odučené lekce. 
Internetová jazyková škola.
UNITED STUDIES Vinohradská 184 • Praha 3 • 130 52
 267 132 127   info@unitedstudies.com, www.unitedstudies.com 
Jaz y k y :  angličtina, čeština pro cizince, francouzština, němčina, ruština, španělština 
Specializujeme se na organizování programů individuální výuky jazyků pro podnikový management a skupinové i 
individuální výuky pro firemní zaměstnance.
Ústav jazykové a odborné přípravy  UK Vratislavova 10 • Praha 2 • 128 00
 224 990 420   studujop@ujop.cuni.cz, www.ujop.cuni.cz 
Jaz y k y :  angličtina, čeština pro cizince, francouzština, němčina, ruština, španělština 
Vyučujeme ve střediscích UK ÚJOP v Praze, Poděbradech, Mariánských Lázních, Dobrušce i v Teplicích. Dohoda 
možná přímo v místě výuky.
Ústav jazykové a odborné přípravy  UK Albertov 7/3a • Praha 2 • 120 00
 224 921 015   albertov@ujop.cuni.cz, www.ujop.cuni.cz 
Jaz y k y :  angličtina, čeština pro cizince, francouzština, němčina, ruština, španělština 
Ústav jazykové a odborné přípravy  UK Hloubětínská 26 • Praha 9 • 198 00
 281 866 658   hloub@ujop.cuni.cz, www.ujop.cuni.cz 
Jaz y k y :  angličtina, arabština, čeština pro cizince, francouzština, němčina, ruština, španělština 

ALVIN, s.r.o. Malenická 1784 • Praha 4 • 148 00
 271 914 083, 604 201 008 ( mobi l )   alvin_sro@volny.cz, www.volny.cz/alvin_sro 
Jaz y k y :  angličtina, čeština pro cizince, francouzština, němčina, ruština, španělština 
Firemní kurzy angličtiny, němčiny a francouzštiny na všech úrovních. Probíhají přímo na pracovišti v rozsahu a 
zaměření dle přání klientů. Vyučují čeští i zahraniční lektoři.
ARS LINGUARUM Londýnská 41 • Praha 2 • 120 00
 224 266 744, 603 805 075 ( mobi l )   info@arslinguarum.cz, www.arslinguarum.cz 
Jaz y k y :  angličtina, arabština, chorvatština, čeština pro cizince, čínština, finština, francouzština, heb-
rejština, holandština, italština, japonština, latina, maďarština, němčina, novořečtina, perština, polština, 
portugalština, ruština, španělština, švédština 
Nabízíme kurzy šité na míru na základě individuálního studijního plánu. Plán je odborně sestaven tak, aby splňo-
val požadavky a cíle stanovené na začátku studia a umožňoval jejich rychlé dosažení. Jsme maximálně časově 
flexibilní.
BOHEMIA INSTITUT Tuklatská 3 • Praha 10 • 100 00
 274 776 256, 724 173 829 ( mobi l )   info@bi.cz, www.bi.cz 
Jaz y k y :  angličtina, arabština, chorvatština, čeština, čeština pro cizince, čínština, finština, francouzština, 
hebrejština, holandština, italština, japonština, maďarština, němčina, novořečtina, polština, ruština, 
slovenština, španělština, švédština, ukrajinština 
kurzy šité na míru dle přání klienta libovolné jazykové úrovně, ·  kurzy obecného, obchodního či profesního jazyka, 
·  příprava ke všem zkouškám,konverzační, rekapitulující a aktivizující kurzy,výuka kdykoli v privátu či v budově 
institutu
Caledonian School Vltavská 24 • Praha 5 • 150 00
 257 313 650   info@caledonianschool.com, www.caledonianschool.cz 
Jaz y k y :  angličtina, čeština pro cizince, francouzština, němčina, španělština 
Kurzy dle požadavků klienta šité na míru - skupinovou i individuální formou, ve škole nebo u klienta. Kurzy všeobec-
ného, obchodního i odborného jazyka, příprava na mezinárodní jazykové zkoušky.
Daniela Languages Nuselská 4 • Praha 4 • 140 00
 241 744 001, 603 931 854 ( mobi l )   sjsmn@centrum.cz, www.daniela-languages.cz 
Jaz y k y :  angličtina, čeština pro cizince, francouzština, italština, němčina, norština, portugalština, ruština, 
španělština 
Vyučovací hodiny v rozmezí 45-60 minut. Rozsah výuky od 6.30 do 20.00 hodin. Lektoři vyučují u klienta či ve 
vlastních prostorách, možnost klouzavého rozvrhu. Čeští i rodilí lektoři - možnost kombinace.
ELVIS - Jazyková škola Žateckých 12 • Praha 4 • 140 00
 241 409 001, 602 350 632 ( mobi l )   elvis@elvis.cz, www.elvis.cz 
Jaz y k y :  angličtina, čeština pro cizince, francouzština, němčina 
Pro jednotlivce i malé skupiny - angličtina, němčina, francouzština, čeština pro cizince; cena od 350 Kč/ 45 minut 
(bez ohledu na počet účastníků v kurzu).
ENTER - CENTRUM CIZÍCH JAZYKŮ Vodičkova 28 a V Jámě 1 • Praha 1 • 110 00
 800 100 934, 604 214 805 ( mobi l )   info@zalud.cz, www.zalud.cz 
Jaz y k y :  angličtina, čeština pro cizince, francouzština, italština, němčina, polština, ruština, slovenština, 
španělština 
Absolutně nejflexibilnější forma výuky, nemusíte mít stále termíny lekcí, ale klouzavé.  Náplň, tempo a veškeré 
podmínky jsou jen Vaším rozhodnutím. Učebnice a poslech na CD k ní v ceně kurzu.
GLOSSA, s.r.o. Jindřišská 11 • Praha 1 • 110 00
 224 213 303, 604 278 518 ( mobi l )   info@glossa.cz, www.glossa.cz 
Jaz y k y :  angličtina, čeština pro cizince, francouzština, italština, němčina, španělština 
Široká nabídka kvalitních a dostupných služeb v oblasti jazykového vzdělávání,komplexní servis od individuálních 
lekcí až po rozsáhlé projekty.
Jazyková škola Mluvím Plovdivská 2/3266 • Praha 12 • 143 00
 608 735 989 ( mobi l )   ja@mluvim.cz, www.mluvim.cz 
Jaz y k y :  angličtina, čeština pro cizince, francouzština, hebrejština, italština, maďarština, němčina, noršti-

Individuální kurzy – pořádané jazykovými 
školami, vedené jazykovým lektorem pro 
zpravidla jednoho studenta. Termín a místo 
výuky je dohodnuto individuálně se studen-
tem. Obsah výuky je podobný některému 
z docházkových kurzů školy, bývá však při-

způsobován požadavkům studenta. 
Na portálu www.Jazykovky.cz máte 
možnost pořádat elektronická výběrová 
řízení a poptávkou současně obesílat více 
jazykových škol, které nabízejí individuální 
jazykové kurzy.

Rejstřík škol s individuálními jazykovými kurzy

ABILITY jazykové studio Točitá 1731 • Praha 4 • 140 00
 241 440 592, 603 442 750 ( mobi l )   ability@volny.cz, www.ability.cz 
Jaz y k y :  angličtina, arabština, čeština pro cizince, francouzština, holandština, italština, němčina, perština, 
polština, portugalština, ruština, španělština 
individuální kurzy dle přání zákazníka bez omezení jazyka , počtu hodin a místa výuky.
Agentura Tailored English Courses Na Šmukýřce 12 • Praha 5 • 150 00
 257 210 402, 777 225 721 ( mobi l )   info@kurzyanglictiny.cz, www.kurzyanglictiny.cz 
Jaz y k y :  angličtina 
Individuální výuka angličtiny "šitá na míru". Výuka maximálně přizpůsobená Vašim potřebám. Výuka obecné, 
obchodní a odborné angličtiny. Organizace výuky dle Vašich časových možností.

Rejstřík služeb jazykových škol a agentur www.Jazykovky.cz 
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na, novořečtina, španělština, švédština 
Mobilita je naše velká síla. Zajistíme Vám výuku dle Vašich představ v místě, které udáte. Žádný příplatek za 
dojíždění. Přípravy na zkoušky FCE, maturita, státnice a jiné. Konverzace, nebo klasická výuka. My jsme ti kdo 
mluví - přidejte se!
JAZYKOVÁ ŠKOLA PERFECT ENGLISH Mezibranská 4 • Praha 1 • 110 00
 224 943 201, 777 021 213 ( mobi l )   praha@anglictina.cz, www.anglictina.cz 
Jaz y k y :  angličtina, němčina 
Tyto kurzy jsou zájemcům připraveny "na míru" podle jejich znalostí, časových možností a zájmu. Jsou zaměřeny 
na studium všeobecného nebo odborného jazyka.Nabízíme výuku  jazyků: angličtina, němčina, italština, francouz-
ština, španělština, r
Jazykové studio REBECCA, s.r.o. Kartouzská 4/200 • Praha 5 • 150 00
 257 196 515, 777 663 808 ( mobi l )   info@studiorebecca.cz, www.studiorebecca.cz 
Jaz y k y :  angličtina, francouzština, italština, němčina, španělština 
Individuální kurzy zajišťujeme buď na adrese klienta nebo v našich učebnách, přičemž není rozdíl v ceně. Rovněž 
na cenu nemá vliv, zda vyučuje český lektor nebo rodilý mluvčí. Nabízíme i oborovou výuku.
LINGUA SANDY Truhlářská 16 • Praha 1 • 110 00
 224 816 269, 602 640 570 ( mobi l )   info@lingua-sandy.cz, www.lingua-sandy.cz 
Jaz y k y :  angličtina, arabština, chorvatština, čeština pro cizince, čínština, francouzština, hebrejština, 
hindština, italština, japonština, latina, maďarština, němčina, norština, portugalština, ruština, španělština, 
švédština 
Individuální výuka jazyka pod vedením zkušeného lektora pro všechny kdo zápasí s časem. Vyučujeme ve Vámi 
stanovený den a čas u Vás doma nebo ve firmě.
LINGUA VIVA, s.r.o. Spálená 21 • Praha 1 • 110 00
 222 922 292   info@linguaviva.cz, www.linguaviva.cz 
Jaz y k y :  angličtina, čeština, francouzština, italština, němčina, portugalština, ruština, španělština 
Kvalitní individuální výuka v našich prostorách, či u zákazníka.
S F servis spol. s r.o. Nám. J. Palacha 2 • Praha 1 • 116 38
 221 619 297, 776 231 418 ( mobi l )   info@sfservis.com, www.sfservis.com 
Jaz y k y :  angličtina, čeština, čeština pro cizince 
individuální výuka formou 1 učitel x 1 student (lze však zajistit i výuku 1 učitel x 2-3 studenti), výuka angličtiny 
(český lektor nebo rodilý mluvčí) i češtiny pro cizince (na základě AJ, FJ, RJ, češtiny), výuka probíhá u klienta.
Sentia, spol. s r.o. Růženínská 4/317 • Praha 4 • 142 00
 241 711 843, 602 235 100 ( mobi l )   sentia@sentia.cz, www.sentia.cz 
Jaz y k y :  angličtina, čeština pro cizince, francouzština, maďarština, němčina, ruština, španělština 
Bližší informace na tel. 602 235 100 nebo na http://www.sentia.cz
THE BELL SCHOOL, a.s. Nedvězská 29 • Praha 10 • 100 00
 274 815 342   info@bellschool.cz, www.bellschool.cz 
Jaz y k y :  angličtina, čeština pro cizince, francouzština, němčina 
Rozvoj všech jazykových dovedností. Zaměření výuky podle každodenních potřeb studentů. Individuální přístup. 
Flexibilita. Možnost kombinované výuky - všeobecná a obchodní angličtina; možnost kombinovat učitele - rodilý 
mluvčí a český.
Threshold Training Associates, s.r.o. Wassermannova 1039 • Praha 5 • 152 00
 251 001 291, 724 100 689 ( mobi l )   office@threshold.cz, www.threshold.cz 
Jaz y k y :  angličtina, arabština, čeština pro cizince, francouzština, italština, němčina, ruština, španělština 
Pro jednotlivce a malé skupiny - angličtina, němčina, čeština pro cizince, ruština, francouzština, italština a španěl-
ština. Zaměření a intenzita dle Vašich potřeb, možná konzultace s metodikem školy.
ULRYCH, Prague Language Studio Benešovská 21, Praha 10 • Praha 10 • 101 00
 267 311 300, 602 370 353 ( mobi l )   mail@ulrych.cz, www.ulrych.cz 
Jaz y k y :  angličtina, čeština pro cizince, francouzština, holandština, italština, němčina, ruština, španělština 

Agentura Tailored English Courses Na Šmukýřce 12 • Praha 5 • 150 00
 257 210 402, 777 225 721 ( mobi l )   info@kurzyanglictiny.cz, www.kurzyanglictiny.cz 
Jaz y k y :  angličtina 
Caledonian School Vltavská 24 • Praha 5 • 150 00
 257 313 650   info@caledonianschool.com, www.caledonianschool.cz 
Jaz y k y :  angličtina, čeština pro cizince, francouzština, němčina, španělština 
Jazyková škola Mluvím Plovdivská 2/3266 • Praha 12 • 143 00
 608 735 989 ( mobi l )   ja@mluvim.cz, www.mluvim.cz 
Jaz y k y :  angličtina, francouzština, němčina 
Threshold Training Associates, s.r.o. Wassermannova 1039 • Praha 5 • 152 00
 251 001 291, 724 100 689 ( mobi l )   office@threshold.cz, www.threshold.cz 
Jaz y k y :  angličtina, arabština, čeština pro cizince, francouzština, italština, němčina, ruština, španělština 

Pobytové kurzy jsou vícedenní vzdělávací 
akce zpravidla spojené s pobytem v re-
kreační nebo turisticky zajímavé oblasti 
v ČR se zajištěným noclehem, stravováním 
atd. Někdy výuka jazyka nebývá celodenní 

záležitostí, ale je zajištěn i doprovodný 
(sportovní, kulturní, turistický...) program. 
Zahrnuje  školy, které poskytují manažer-
ské pobytové kurzy i letní táborové kurzy 
pro děti.

Rejstřík škol s pobytovými jazykovými kurzy

Individuální kurzy na Vašem pracovišti. Flexibilita místa a času. Započetí všech kurzů do jednoho týdne, celoročně. 
Doprava lektorů po Praze zdarma. Zpětné měsíční platby pouze za fakticky odučené lekce. Internetová jazyková 
škola pro veřejnost.
Ústav jazykové a odborné přípravy  UK Vratislavova 10 • Praha 2 • 128 00
 224 990 420   studujop@ujop.cuni.cz, www.ujop.cuni.cz 
Jaz y k y :  angličtina, čeština pro cizince, francouzština, němčina, ruština, španělština 
Vyučujeme ve střediscích UK ÚJOP v Praze, Poděbradech, Mariánských Lázních, Dobrušce i v Teplicích. Dohoda 
možná přímo v místě výuky.
Ústav jazykové a odborné přípravy  UK Albertov 7/3a • Praha 2 • 120 00
 224 921 015   albertov@ujop.cuni.cz, www.ujop.cuni.cz 
Jaz y k y :  angličtina, čeština pro cizince, francouzština, němčina, ruština, španělština 
Ústav jazykové a odborné přípravy  UK Hloubětínská 26 • Praha 9 • 198 00
 281 866 658   hloub@ujop.cuni.cz, www.ujop.cuni.cz 
Jaz y k y :  angličtina, arabština, čeština pro cizince, francouzština, němčina, ruština, španělština 

Jazykové školy a agentury zprostředková-
vají studium na zahraničních jazykových 
školách. V rámci jejich služeb dostanete 

kromě výběru vhodné jazykové školy také 
řadu služeb od přepravy k asistenčním 
službám.

Rejstřík škol/agentur  -   studium v zahraničí

Agentura Tailored English Courses Na Šmukýřce 12 • Praha 5 • 150 00
 257 210 402, 777 225 721 ( mobi l )   info@kurzyanglictiny.cz, www.kurzyanglictiny.cz 
Jaz y k y :  angličtina 

Rejstřík služeb jazykových škol a agentur www.Jazykovky.cz 
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Jazykové školy a agentury zprostředková-
vající pracovní, případně kombinované pra-
covně-studijní pobyty v zahraničí. Agentury 

nabízejí poradenské a asistenční služby. 
V zahraničí tak nezůstanete sami.

Rejstřík škol/agentur  -   práce v zahraničí

CZECHIA Ltd Národní 11 • Praha 1 • 110 00
 222 075 712   praha@czechia.ltd.uk, www.czechia.ltd.uk

Caledonian School Vltavská 24 • Praha 5 • 150 00
 257 313 650   info@caledonianschool.com, www.caledonianschool.cz 
Jaz y k y :  angličtina, čeština pro cizince, francouzština, němčina, španělština 
CZECHIA Ltd Národní 11 • Praha 1 • 110 00
 222 075 712   praha@czechia.ltd.uk, www.czechia.ltd.uk 
Jaz y k y :  angličtina 
ENTER - CENTRUM CIZÍCH JAZYKŮ Vodičkova 28 a V Jámě 1 • Praha 1 • 110 00
 800 100 934, 604 214 805 ( mobi l )   info@zalud.cz, www.zalud.cz 
Jaz y k y :  angličtina, francouzština, italština, němčina, polština, ruština, slovenština, španělština 
GLOSSA, s.r.o. Jindřišská 11 • Praha 1 • 110 00
 224 213 303, 604 278 518 ( mobi l )   info@glossa.cz, www.glossa.cz 
Jaz y k y :  angličtina, čeština pro cizince, francouzština, italština, němčina, španělština 
LINGUA SANDY Truhlářská 16 • Praha 1 • 110 00
 224 816 269, 602 640 570 ( mobi l )   info@lingua-sandy.cz, www.lingua-sandy.cz 
Jaz y k y :  angličtina, francouzština, italština, japonština, němčina, portugalština, ruština, španělština 
SCHOLA COMENIANA spol. s r.o. Jindřišská 36 • Praha 1 • 110 00
 222 245 962, 603 436 613 ( mobi l )   scholacomeniana@cbox.cz, www.cbox.cz/scholacomeniana 
Jaz y k y :  angličtina, arabština, chorvatština, finština, francouzština, italština, maďarština, němčina, 
norština, ruština, srbština, španělština 
THE BELL SCHOOL, a.s. Nedvězská 29 • Praha 10 • 100 00
 274 815 342   info@bellschool.cz, www.bellschool.cz 
Jaz y k y :  angličtina 
Threshold Training Associates, s.r.o. Wassermannova 1039 • Praha 5 • 152 00
 251 001 291, 724 100 689 ( mobi l )   office@threshold.cz, www.threshold.cz 
Jaz y k y :  angličtina, arabština, čeština pro cizince, francouzština, italština, němčina, ruština, španělština 

Rejstřík jazykových škol a agentur 
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Profesionální

funkce do www stránek
jazykových škol

Funkce modulů:
• on-line přihlašování studentů do jazykových kurzů přes internet
• snadná aktualizace kurzů pracovníkem jazykové školy 24 hodin denně
• detailní informace – více informací o jazykových kurzech na stránkách školy
• přehlednost – zobrazení, vyhledávání a filtrování kurzů dle vybraných kritérií
• on-line testování znalostí a rozřazování studentů dle pokročilosti
• správa a zobrazování novinek a aktualit na www stránkách školy

přihlašte se do našich kurzů on-line

jazyk

učebna

rozsah výuky

zaměření

angličtina

Machovo náměstí

1x2 hodiny týdně

pro matky s malými dětmi

zobraz kurzy
vybraných parametrů

další informace gdi, s.r.o. • tel.: 777 800 434, info@gdi.cz, www.gdi.cz
www.lojza.jazykovky.cz, www.novinky.jazykovky.cz, www.test.jazykovky.cz 

pronájem modulů od   125 Kč   za měsíc*)

*) cena se zvyšuje dle počtu potřebných modulů a kurzů. K ceně pronájmu je jednorázově 
připočtena cena za implementaci a přizpůsobení grafickému vzhledu www stránek školy

kurzy na vašich www stránkách
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