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INFORMACE O KURZECH: The Bell School, a. s., Nedvězská 29, 100 00 Praha 10
tel. 274 815 342, 274 810 187, www.bellschool.cz,  info@bellschool.cz

• Příprava a možnost skládat všechny 
mezinárodně uznávané zkoušky PET, 
FCE, CAE, CPE, BEC

• Kurzy v zahraničí v jazykových 
centrech Bell ve Velké Británii 
a na Maltě



s námi

(+420)  222 722 544

Studujte

Polská 10, Praha 2-Vinohrady

Vysoká, odborná či jazyková škola? 
Prague College Vám umožní studovat vše najednou!

Marketing, Non-profit �ector, 
Public Relation�s,� Web Design a další

na 1-2 roky v angličtině 
Program International Business 

Můžete začít studovat v lednu, dubnu nebo říjnu



Vážení čtenáři,
držíte v rukou další číslo Průvodce, který 
přináší v tištěné podobě informace z in-
ternetového portálu www.Jazykovky.cz. 
Toto číslo vychází opět v Praze a v Brně, 
a je distribuováno i do okolních regionů.

Novinkou v tomto vydání je přechod 
na šestiměsíční periodicitu a posun obsa-
hu i formy od informační brožury k časo-
pisu. Přibylo článků, Průvodce jsme roz-
členili na rubriky. Jako nosné téma čísla 
jsme zvolili stále žhavější problematiku 
jazykových zkoušek a certifikátů. Zís-
kaný materiál by zaplnil několik vydání, 
vytvořili jsme pro něj zvláštní webovou 
stránku www.zkousky.jazykovky.cz. Ur-
čitě ji navštivte.

Součástí Průvodce je i prezentace vy-
braných jazykových škol a agentur. Děkuji 
jim, že podpořily toto vydání a jsem pře-
svědčen, že jejich vstřícnost a pozitivní 
přístup se odráží i v jejich výuce a přístu-
pu ke studentům. Určitě si z nich vyberete.

Václav Kovařík
šéfredaktor
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Certifikáty o znalosti jazyka uděluje zpravi-
dla mezinárodně uznávaná organizace, uni-
verzita apod., která stanovuje přesný obsah 
a podmínky zkoušky. Zkoušku v zastoupení 
realizují vybrané jazykové školy nebo insti-
tuce. Zkoušku tedy často neskládáte v jazy-
kové škole, kde se jazyk učíte.
Za složení zkoušky platíte, nikoliv ale jazy-
kové škole - proto složení zkoušky není čas-
to 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 obo-
ru, 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 jed-
noho jazyka. 

Na co nezapomenout?
• na www.zkousky.jazykovky.cz nalez-

nete detailní informace o jazykových 
zkouškách a certifikátech

• informujte se ve škole na platnost zkou-
šek v okolních zemích

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

• pozor! Některé zkoušky jsou omezeny 
dobou jejich platnosti

Rozhovor
s JUDr. Miroslava Brožovou,

Jaké jsou moderní trendy ve výuce cizích 
jazyků v ČR a v čem se změnila výuka v po-
sledních letech?
Do výuky stále více zasahuje technika. 
Rozvíjejí se a neustále zkvalitňují inter-
netové programy na výuku jazyků. Tzv. 
e-learning, který byl zpočátku pouze do-
plňkovou formou klasické výuky, nabývá 
na významu a postupně bude čím dál více 
rozšiřovat svou působnost na úkor klasic-
ké výuky. Velký vliv na to bude mít plošné 
rozšiřování internetu, snižování cen e-

-learningových programů a hlavně časová 
vytíženost  potenciálních studentů.
Myslíte si, že se jazyková výuka v ČR výrazně 
liší od výuky v zemích bývalého západního 
bloku a v čem?
Ve vyspělých západních zemích se využí-
vá více kvalitních e-learningových pro-
gramů, které mnohdy umožňují i přímý 
kontakt s učitelem on-line po dobu 24 ho-
din. Studující tak mohou zvláště v rámci 
zaměstnání využít co nejefektivněji svůj 
čas na výuku. Ve svém výsledku je výuka 
rychlejší a levnější.
Klasická výuka jazyků je v ČR na vysoké 
úrovni  a domníváme se, že se od vyspě-
lých západních zemí příliš neliší.
Po jakém zaměření firemních kurzů je nej-
větší poptávka?
Pokud zvážíme zaměření jednotlivých 
jazykových kurzů, je stále největší zájem 
o obecný jazyk s přípravou na mezinárod-
ní zkoušky. 
Domníváte se, že studenti, kteří nepřijdou 
do styku s mluveným jazykem v běžném 
životě přímo v jeho domovině, jsou nějak 
handicapováni?

Pro každého studenta je ideální, pokud si 
své znalosti může vyzkoušet v praxi bez 
možnosti užití českého jazyka. Má to vý-
znam jak pro výslovnost a poslech, tak pro 
slovní zásobu a pohotovost jejího využití. 
Proto zajišťujeme našim klientům doplň-
kové jazykové kurzy v zahraničí. 
Co byste doporučila těm, kteří si třeba z fi-
nančních či jiných důvodů nemohou studium 
v zahraničí dovolit?
Pokud studující nemůže absolvovat kurz 
nebo pobyt v zahraničí, je nutné, aby se na 
jeho výuce podílel rodilý mluvčí a nejlépe 
postupně hned několik. V ARS LINGUA-
RUM nabízíme rodilé mluvčí se znalostí 
češtiny. Tito mohou, společně s českým 
lektorem, zajistit již pro začátečníky a mír-
ně pokročilé studenty kvalitní výuku od 
prvních hodin.
Jakou váhu přisuzuje Vaše škola své interne-
tové prezentaci?
Pokud vyhodnocujeme výsledky marke-
tingu, je internetová prezentace na bez-
konkurenčním prvním místě. Je to dáno 
i naším zaměřením na firemní výuku. Ale
existuje řada dalších forem prezentace, 
které se nesmějí podceňovat. Domníváme 
se, že pro každou jazykovou školu je správ-
ný výběr prezentace jednou z klíčových 
oblastí pracovní činnosti.

ředitelkou jazykové školy Ars Linguarum
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JUDr. Miroslava Brožová, Ars Linguarum  

E-learningové programy, jazykové zkoušky a certifikáty, upevnění znalostí v zahraničí – trend doby

 při studiu jazyků. Pro jazykové školy je internetová prezentace dnes na prvním místě.



výuka cizích jazyků • ukázka podnadpisu

Certifikáty o znalosti jazyka uděluje zpravi-
dla mezinárodně uznávaná organizace, uni-
verzita apod., která stanovuje přesný obsah 
a podmínky zkoušky. Zkoušku v zastoupení 
realizují vybrané jazykové školy nebo insti-
tuce. Zkoušku tedy často neskládáte v jazy-
kové škole, kde se jazyk učíte.
Za složení zkoušky platíte, nikoliv ale jazy-
kové škole - proto složení zkoušky není čas-
to 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 obo-
ru, 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 jed-
noho jazyka. 

Na co nezapomenout?
• na www.zkousky.jazykovky.cz nalez-

nete detailní informace o jazykových 
zkouškách a certifikátech

• informujte se ve škole na platnost zkou-
šek v okolních zemích

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

• pozor! Některé zkoušky jsou omezeny 
dobou jejich platnosti

Informace o jazykových zkouškách

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 jazyka stačí, 
bude v mnoha případech zklamán, proto-

že do výběrového řízení se ani nedostane. 
Mezinárodní certifikát je vyžadovanou
garancí vaší jazykové úrovně. V západ-
ní Evropě hraje certifikovaná garance zna-
losti velkou roli a v USA ještě větší.

Portál www.Jazykovky.cz umožňuje 
při vyhledávání jazykových kurzů specifi-
kovat, zda kurz je určitou zkouškou zakon-
čen nebo na ni připravuje.

Jazykové
certifikáty
vyplatí se mezinárodně uznávané zkoušky?
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jazykové zkoušky Rozhovor •Téma čísla

Vyhledání kurzů zakončených jazykovou zkouškou usnadní výběr kurzu 

i jazykové školy. Vše o zkouškách na www.zkousky.jazykovky.cz. 



charakter a využití zkoušky úrovně zkoušek

obecná znalost němčiny Start Deutsch 
ÖSD – Grundstufe
ZD – Zertificat Deutsch
SJZ – základní
ÖSD – Mittelstufe
SJZ – všeobecná
ZOP – Zentrale Oberstufenprüfung
KDS – Kleines Deutsches Sprachdiplom
GDS – Grosses Deutsches Sprachdiplom

znalost jazyka s odborným zaměřením ZDfB – němčina pro zaměstnání
PWD – zkouška hospodářské němčiny
ÖSD DWD – zkouška obchodní němčiny
SJZ – tlumočnická a překladatelská

zkoušky pro studium na VŠ v Německu ZMP – Zentrale Mittelstufenprüfung
TestDaF
UNIcert German
DSD II – Deutsches Sprachdiplom der KMK

vstupní testy na Německých univerzitách DSH – Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang 
ausländischer Studienbewerber
Feststellungsprüfung

Goethe institut a Rakouský jazykový di-
plom (ÖSD) jsou dvě organizace poskytují-
cí ucelené řady mezinárodně uznávaných 

zkoušek z NJ pro všechny úrovně pokroči-
lostí. Tyto pořádá Goethe institut a Státní 
jazyková škola a Österreich Institut. 

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

����������� ��

����������� ��

���������������� ��

������������������� ��

���������� ��

��� �������

��������

������

���

���

���

������������������������� ��

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

����������������������

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

�����������

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

�����������
����������

���������

��������������������

���������

���������

��������������
����������������

������

�������

�������

�������

�������

�����
�����������������

�������

�������

�������

�������

�������

�����
�������������������

�

���

�������

���

�����

�������

����������
�������������
�������

�����������������

�������������

������������

�������������������

��������������

���������������

���������������

��

����

��� ���

�������������
��������������

���������������

�����������
�������������

������

��������
����������
�������

��

����������

�����������

���

������
��������������

charakter a využití zkoušky úrovně zkoušek
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y Osvědčení o základní znalosti jazyka
Státní základní jazyková zkouška
Státní všeobecná jazyková zkouška
Státní speciální jazyková zkouška
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klasifikuje úroveň znalosti všeobecné
britské angličtiny

KET – Key English Test
PET – Preliminary English Test
FCE – First Certificate in English
CAE – Certificate in Advanced English
CPE – Certificate of Proficiency in English

dětské jazykové zkoušky Starters, Movers, Flyers

angličtina pro obchod, služby 
a administrativu

BEC 1 – PRELIMINARY
BEC 2 – VANTAGE
BEC 3 – HIGHER

pro studium na SŠ a VŠ v zahraničí IELTS – International English Language Testing System
Ed

uc
at

io
na

l 
Te

st
in

g 
Se

rv
ic

e angličtina pro studium na amerických 
univerzitách

TOEFL – Test of English as a Foreign Language 
(úroveň znalostí charakterizuje bodové ohodnocení)

angličtina pro prostředí mezinárodního 
průmyslu a obchodu

TOEIC – Test of English for International Communication
(úroveň znalostí charakterizuje bodové ohodnocení)

Jazykové zkoušky z němčiny
www.zkousky.jazykovky.cz
vše o zkouškách a certifikátech
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Němčina 

Podrobnosti  o jednotlivých zkouškách, jejich průběhu a cenách a využití naleznete na

www.zkousky.jazykovky.cz. včetně odkazů na školy, které na zkoušky připravují.



výuka cizích jazyků • ukázka podnadpisu

charakter a využití zkoušky úrovně zkoušek

obecná znalost němčiny Start Deutsch 
ÖSD – Grundstufe
ZD – Zertificat Deutsch
SJZ – základní
ÖSD – Mittelstufe
SJZ – všeobecná
ZOP – Zentrale Oberstufenprüfung
KDS – Kleines Deutsches Sprachdiplom
GDS – Grosses Deutsches Sprachdiplom

znalost jazyka s odborným zaměřením ZDfB – němčina pro zaměstnání
PWD – zkouška hospodářské němčiny
ÖSD DWD – zkouška obchodní němčiny
SJZ – tlumočnická a překladatelská

zkoušky pro studium na VŠ v Německu ZMP – Zentrale Mittelstufenprüfung
TestDaF
UNIcert German
DSD II – Deutsches Sprachdiplom der KMK

vstupní testy na Německých univerzitách DSH – Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang 
ausländischer Studienbewerber
Feststellungsprüfung
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Jazykové zkoušky z angličtiny

charakter a využití zkoušky úrovně zkoušek
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y Osvědčení o základní znalosti jazyka
Státní základní jazyková zkouška
Státní všeobecná jazyková zkouška
Státní speciální jazyková zkouška
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klasifikuje úroveň znalosti všeobecné
britské angličtiny

KET – Key English Test
PET – Preliminary English Test
FCE – First Certificate in English
CAE – Certificate in Advanced English
CPE – Certificate of Proficiency in English

dětské jazykové zkoušky Starters, Movers, Flyers

angličtina pro obchod, služby 
a administrativu

BEC 1 – PRELIMINARY
BEC 2 – VANTAGE
BEC 3 – HIGHER

pro studium na SŠ a VŠ v zahraničí IELTS – International English Language Testing System
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e angličtina pro studium na amerických 

univerzitách
TOEFL – Test of English as a Foreign Language 
(úroveň znalostí charakterizuje bodové ohodnocení)

angličtina pro prostředí mezinárodního 
průmyslu a obchodu

TOEIC – Test of English for International Communication
(úroveň znalostí charakterizuje bodové ohodnocení)

Mezi nejrozšířenější systémy klasifikace
jazykových znalostí angličtiny patří zkouš-
ky Cambridge ESOL Examinations ori-

entované na britskou angličtinu a zkoušky 
ETS (Educational Testing service) akcep-
tované zvláště v americkém prostředí.

www.zkousky.jazykovky.cz
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Angličtina Téma čísla

Pokud naleznete zajímavé internetové stránky o problematice jazykových zkoušek 

a certifikátů a pošlete nám je na info@jazykovky.cz, rádi je zveřejníme.



Při výběru kvalitní jazykové školy je vhodné 
si všimnout, zda a jak jazyková škola peda-
gogicky vzdělává své lektory, popřípadě zda 
sama uděluje mezinárodně uznávanou lek-
torskou certifikaci – například TEFL, CELTA
a další.
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Při výběru kvalitní jazykové školy je vhodné 
si všimnout, zda a jak jazyková škola peda-
gogicky vzdělává své lektory, popřípadě zda 
sama uděluje mezinárodně uznávanou lek-
torskou certifikaci – například TEFL, CELTA
a další.

Tip

Co není TEFL?
K záměně pojmů dochází občas i ve vzdě-
lávání. Typickým případem takovéto 
záměny jsou názvy dvou mezinárodních 
certifikátů – TOEFL a TEFL. Angličtiny
znalí čtenáři poznají rozdíl již z dešifrace 
těchto zkratek. TOEFL – Test of English 
as a Foreign Language a TEFL – Teaching 
English as a Foreign Language. TOEFL je 
mezinárodně uznávaná jazyková zkouška, 
jejímž úkolem je určovat úroveň znalosti 
anglického jazyka u studentů, kteří usilují 
o studium v angličtině a jejichž rodným 
jazykem není angličtina. Pokud se chystá-
te například na univerzitní studia v USA, 
bude po vás vaše budoucí alma mater po-
žadovat složení této zkoušky. 

Co je TEFL?
TEFL je mezinárodně uznávané lektor-
ské osvědčení, které jeho držitelům 
dává oprávnění anglický jazyk vyučovat. 
Upřesňující „as a Foreign Language“ dává 
tušit, že se jedná o výuku studentů, kteří 
sami nejsou rodilými mluvčími. V praxi 
se může jednat např. o podnikovou výuku 
angličtiny pro české zaměstnance.

Jak se učí TEFL?
Délka kurzu TEFL je většinou 4 týdny a ob-
sahuje min. 120 vyučovacích hodin. Ve stu-
dijní skupině je maximálně osm studentů. 
V rámci kurzu TEFL jsou probrány mimo jiné 
i následující tématické okruhy:
• kompletní přehled anglické gramatiky 

a její aplikace ve výuce
• přehled standardních metod užívaných 

pro tzv. přímou metodu výuky (v hodi-
nách je používán pouze anglický jazyk)

• plánování hodin
• zařazování studentů do skupin dle 

pokročilostí na základě testů
• alternativní výukové metody
• příprava na výuku dětí a její způsoby 
• obeznámení s obsahem nejrozšířeněj-

ších mezinárodních zkoušek 
• seznámení s nejčastěji používanými 

mezinárodními učebnicemi
• organizace třídy a motivace studentů
• použití audiovizuální techniky při výuce

Mezinárodní standardy TEFL kurzů
• Výuka studentů na dvou rozdílných 

jazykových úrovních. 
• Důraz na metodologii výuky a strukturu 

anglického jazyka (např. gramatiku).
• Účast na hodinách zkušených lektorů.

 
Školící lektoři kurzů TEFL jsou vysoce kva-
lifikovaní a mají dlouholetou praxi ve výuce
angličtiny. Odborná pedagogická kvalifika-
ce lektorů je dnes v kvalitních jazykových 
školách podmínkou, a certifikace TEFL jim
tuto kvalifikaci dává.

certifikace lektorů pro výuku angličtiny

TEFL není TOEFL
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Zkoušky pro lektory Téma čísla

Při výběru jazykové školy se informujte na pedagogické a jazykové vzdělání lektorů. 

Jedním z ukazatelů může být i certifikát lektora TEFL. 



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 zís-
kat přehled v na-
bídce jazykových 
škol?

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 zajímavým.

Nejlépe je začít na specializovaném 
internetovém portálu www.Jazykovky.
cz, který obsahuje informace o velkém 
množství jazykových škol a kurzů, přímé 

kontakty i řadu sou-
visejících informací. 
Seriózní školy, které 
se nebojí srovnání, 
zde detailně prezen-
tují své kurzy. 

Na co si dát pozor
Před návštěvou jazy-

kové školy dobře prozkoumejte její www 
stránky. Pokud jsou nepřehledné, škaredé 
a s nedostatkem informací, pak mana-
gement školy svoji funkci zřejmě neplní 

Proč hledat kurzy a školy na internetu?
• získáte rychle přehled v problematice 

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

jazykových kurzů

Hledání
jazykových kurzů, škol a služeb 

rady a návod pro úspěšné hledání

na internetu
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Hledání jazykových kurzů a škol na internetu? 

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.
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příliš dobře. Totéž 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.
Získáte přehledný výpis nabízených kurzů 
s detailními údaji.

Odborné/cílené kurzy - kurzy obchodního 
jazyka, pro maminky s dětmi ...
1) Vyberte jazyk, který chcete studovat.
2)  Vyberte náplň výuky nebo  odborné 

zaměření kurzu či věkovou skupinu, pro 
kterou kurz hledáte.

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

Individuální kurzy
Portál vám pomůže oslovit školy s poptáv-
kou po individuálně zaměřeném kurzu.

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.

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

Hledání služeb jazykových škol
Vyhledáte profesionály na docházkové, fi-
remní, individuální, pobytové, dálkové kur-
zy, zahraniční studium apod. Školy si regis-
trují 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
Hledání škol a agentur, které organizují  
zahraniční studijní pobyty nebo práci v za-
hraničí.

Co najdete na www.Jazykovky.czna internetu
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Proč  www.Jazykovky.cz? Inspirace

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

hodnotné? Naleznete na nich seznam kurzů, rozřazovací testy, informace o lektorech? 
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Statistika nejvíce žádaných jazyků

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

Z ostatních jazyků nás překvapil velký zájem o arabštinu.

SVĚTU TVÁŘÍ V TVÁŘ

CENTRUM CIZÍCH JAZYKŮ       

skupinkové kurzy 
firemní výuka 
one 2 one výuka 
pomaturitní kurzy 
e-learning
kurzy v zahraničí
víkendové kurzy 
zkušební testy 

www.iENTER.cz
Vodičkova 28, 110 00 Praha 1 

zelená linka: 800 100 934 
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Čas na změnu

Všichni jistě známe ucelenou řadu učebnic 
Headway, která v posledních létech při-
brala přívlastky New New, ale nedokázala 
nabídnout tolik potřebný nový vítr do pla-
chet studia anglického jazyka.

V letošním roce však nastává na trhu 
učebnic dramatický zvrat. Dva největší ri-
valové – Oxford University Press a Cam-
bridge University Press totiž stanou tváří 
v tvář. Důvodem je novinka nesoucí tak 
trochu vyzývavý název face2face.

Zbrusu nová učebnice CUP je ucelenou 
řadou pro dospělé a i dospívající studen-
ty angličtiny. Připravuje je na skutečnou 
angličtinu, angličtinu, se kterou přijde-
te v běžném životě do kontaktu. Slovní 
zásoba i gramatika mají stejný význam 
a prostor, stejně tak poslechy, výslovnost 
a témata ke čtení a konverzaci.

Speciální sekce Get ready a Help Vám shr-
nou vše nejdůležitější z dané lekce a po-
skytnou potřebný feedback.

Učebnice je moderní, svěží a dynamická. 
Svědčí o tom nejen zajímavý výběr témat, 
nový pohled na běžně známé konverzač-
ní okruhy, přitažlivý barevný design, ale 
i zdarma přidaný CD ROM, který tvoří 
součást Student‘s Book a poskytuje video 
sekvence, poslechy, cvičení, testy atd. 
Nechybí samozřejmě nahrávky audio po-
slechů na CD nosiči.

Učebnice vede studenty i k tolik potřeb-
nému samostudiu a práci doma. Zde plně 

uplatní i již zmíněný CD ROM. Již nyní se 
připravuje doplňkový český slovníček 
a přehled gramatiky dle jednotlivých 
úrovní.

Pokud hledáte moderní učebnici angličti-
ny, angličtiny pro život a práci,  face2face 
je ideálním řešením všech potřeb skupin-
kové i individuální výuky ve všech úrov-
ních studia.

Recenzi vypracoval: Filip Žalud
www.CAMBRIDGE.cz

Soutěž

učebnic

Co znamená  anglické slovo face2face?
a. zub za zub
b. tváří v tvář
c. na ostří nože

Svou správnou odpověď zašlete s Vašimi 
kontaktními údaji na e-mail:
prague@iENTER.cz, Na každou 10. správnou 
odpověď čekají hodnotné dárky od naklada-
telství ENTER.

Uzávěrka odpovědí je 31.3.2005.
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Recenze Inspirace

Pokud hledáte moderní učebnici angličtiny pro život a práci, face2face může být ideálním 

řešením … poradťe se s učitelem v jazykové škole.

SVĚTU TVÁŘÍ V TVÁŘ

CENTRUM CIZÍCH JAZYKŮ       

skupinkové kurzy 
firemní výuka 
one 2 one výuka 
pomaturitní kurzy 
e-learning
kurzy v zahraničí
víkendové kurzy 
zkušební testy 

www.iENTER.cz
Vodičkova 28, 110 00 Praha 1 

zelená linka: 800 100 934 



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 (sportovní, kulturní, turistic-
ký...) program. Pobyt může mít řadu podob 

– manažerské pobytové kurzy i letní táboro-
vé kurzy pro děti.

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

Kromě ubytování 
a stravy bývá za-
jištěn bohatý do-
provodný program. 
Častá je možnost 

práce či cestování. Výhodou je celodenní 
kontakt s vyučovaným jazykem spojený 
s nutností se domluvit. Některé agentury 
poskytují služby delegáta.

kurzy s konkrétním zaměřením

Kurzy jazykových škol lze klasifikovat
dle řady kritérií. Zažité členění kurzů je 
na firemní, skupinové (docházkové) pro
veřejnost, individuální, intenzivní poby-
tové (zahraniční i domácí). Méně běžné 
je zaměření kurzů na určitou cílovou 
skupinu (senioři, malé děti, maminky 
s malými dětmi, mládež ...). Náplň výuky 
rozděluje kurzy na obecné a obsahově za-
měřené (příprava ke zkoušce, doučování, 
konverzace ...). Samostatnou kapitolu zde 
tvoří kurzy odborného jazyka, nejčas-

těji obchodní komunikace. Forma výuky 
zná kurzy intenzivní, sugestopedické, po-
maturitní studium ...
Na www.Jazykovky.cz můžete hledat dle 
zaměření kurzů a nalézt konkrétní ak-
tuálně vypsané kurzy, pokud je školy do 
databáze správně zadaly. 

jazykových kurzů
Typy
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Jazykové kurzy s konkrétním zaměřením 

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

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

Řada bystrých začátečníků nebo pokroči-
lejších studentů pociťuje potřebu intenziv-
ního jazykového kurzu. Hledají prostředí, 
kde by je nerušily každodenní starosti, 
kde by byli hozeni do vody a mohli se sou-
středit hlavně na jazyk. 

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. Zahraniční pobyty s nádechem 
exotiky s sebou nesou nezapomenutelnou 

zkušenost po celý život. Nabídky studia 
v zahraničí zprostředkovávají buď zastou-
pení zahraničních jazykových škol, české 
jazykové školy s kontakty v zahraničí nebo 
specializované agentury zastupující více 
zahraničních škol. Studium v zahraničí na-
bízejí i některé cestovní kanceláře. 

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 (sportovní, kulturní, turistic-
ký...) program. Pobyt může mít řadu podob 

– manažerské pobytové kurzy i letní táboro-
vé kurzy pro děti.

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

Kromě ubytování 
a stravy bývá za-
jištěn bohatý do-
provodný program. 
Častá je možnost 

práce či cestování. Výhodou je celodenní 
kontakt s vyučovaným jazykem spojený 
s nutností se domluvit. Některé agentury 
poskytují služby delegáta.

Jazykové pobyty u nás i v zahraničí 

Poslední možnost hledat na 
www.Jazykovky.cz zimní jazykové pobyty 

spojené s lyžováním!

kurzy 
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Intenzivní jazykové kurzy Inspirace

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

ale pobyt v uzavřeném kolektivu přinese i řadu nezapomenutelných zážitků.



Nejdůležitější jsou tři: počet studentů ve 
skupině, lektoři a výstupní pokročilost 
potvrzená zkouškou. Skupina by zásadně 
neměla mít více než 20 studentů,  pro inten-
zivní výuku je ideální počet pod 10 studen-
tů. Zda jsou lektoři rodilými mluvčími, není 
určujícím faktorem jejich kvality. Tím jsou 
především jejich zkušenosti.

Příprava na velkou či malou státnici je běž-
nou záležitostí, mnohé školy nabízejí i pří-
pravu na různé mezinárodní zkoušky, které 
jsou vhodné, pokud se chystáte do zahrani-
čí. O mezinárodních zkouškách a certifiká-
tech zjistíte více na www.zkousky.jazykov-
ky.cz. Pomaturitní jazykové kurzy můžete 
hledat na www.Jazykovky.cz. 

Kritéria pro výběr školy

Pomaturitní studium je u nás většinou 
chápáno jako jednoleté intenzivní stu-
dium jazyka a v současné době se přidá-
vají další obory, např. ekonomie, právo, 
psychologie, žurnalistika a mnohé další.

Maturanti, kteří se nedostanou na 
vysokou školu, nebo si nejsou zcela jisti 
volbou další kariéry, využívají pomaturit-
ního studia ke zlepšení svých jazykových 
znalostí nebo znalostí vybraného odbor-
ného předmětu. Ti, kteří odmaturovali 
v předchozím školním roce, neztrácejí 
sociální výhody studentů. Mají státem 
hrazené zdravotní i sociální pojiště-
ní, využívají všech studentských slev 
a jejich rodiče mají nárok na přídavky. 
Školy přijímají i určité množství těch, kte-
ří ukončili střední školu již dříve, ale na ty 
se studentské výhody nevztahují. Některé 
instituty těmto studentům poskytují slevu 
ze školného. 

Studium je celoroční (10 měsíců – běžný 
školní rok) a jeho intenzita je ve většině 
případů 5x4 hodiny týdně. Některé školy 
v rámci studia nabízejí kromě hlavního 
předmětu ještě jeden doplňkový, které-
mu se věnují v menším časovém rozsahu. 
U jazyků je hlavním vyučovaným jazykem 
angličtina, dále francouzština a němčina. 
Ostatní jazyky jsou většinou volitelné 
pouze jako doplňkový předmět. Studenti 
jsou zařazeni do skupin podle svých vstup-
ních znalostí pomocí rozřazovacího testu. 
Školy provozující pomaturitní studium by 
měly být zapsány ve vyhlášce Minister-
stva školství a tělovýchovy. To zaručuje, 
že škola splňuje nároky Ministerstva na 
pomaturitní studium.

Cena pomaturitního studia je v prů-
měru cca 26.000 Kč za rok. Vzhledem k roz-
sahu studia mají studenti časové možnosti 
na provozování brigád či práce na vedlejší 
pracovní poměr. Tím si mohou zčásti či 
úplně pokrýt své studijní náklady sami. 

studium
Pomaturitní
podmínky pomaturitního studia
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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.



výuka cizích jazyků • ukázka podnadpisu

Dnešní uspěchaný svět vyžaduje komuni-
kaci na mezinárodní úrovni. Proto je nut-
né mít skvělé jazykové znalosti jak ústní, 
tak písemné. A se vstupem do Evropské 
Unie toto pro nás platí dvojnásob. Dobré 
zkušenosti s tuzemskými kurzy jsou ví-
tány, ovšem nejsnazším a nejproduktiv-
nějším způsobem je studijní pobyt v zemi, 
jejíž jazyk chceme nejlépe ovládat. 

Zahraniční zkušenosti nám přinesou 
mnoho pozitivního: zbavíme se jazyko-
vých bariér; je to základ pro naši pro-
fesi, pro nyní tak žádané sebevědomí, 
pro vytvoření přátelských kontaktů.

Český jazykový trh nabízí spoustu 
možností studia v zahraničí pro děti i do-
spělé, studenty, manažery, odborníky. 
Některé školy a agentury se specializují 
na určitou zemi, kde mají vytvořeny stálé 
a fungující kontakty, další nabízejí studia 
ve větším počtu různých zemí, servis je 
ovšem zajištěn též. Dostupnost asistentů 
se ale může různit, je dobré se na ni infor-
movat předem.

Tento článek je pouze návodem k po-
stupu při výběru agentury. Přesto je 
otázek k zamyšlení mnoho a zodpovědný 
potenciální student si jich ještě mnoho 
vymyslí. Určitě u nás existuje taková agen-
tura, která uspokojí i náročné klienty se 
všemi jejich požadavky. Její výběr je velmi 
důležitý; věnujte přípravě ke kontaktu 
i přímému kontaktu s ní maximální pozor-
nost i čas. Vyplatí se to.

zahraniční  pobyty 
Studijní

Který jazyk v zahraničí studovat – to víme 
hned od počátku. Pro další výběr agentu-
ry, které se se svým studiem a pobytem 
svěříte, je nutné si ujasnit další požadavky. 
Například:
Druh kurzu a cíl, kterého chceme dosáh-
nout (všeobecné, odborné vzdělání). 
Místo, kde chci studovat (velkoměsto, malé 
městečko, akademická půda). 
Klima (bude se mi dobře studovat tam, kde 
je běžná teplota 40o C či více, nebo je lepší 
podnebí, na které jsme zvyklí?). 
Počet a věk studentů ve třídě.
Místo a druh ubytování (rodina, kolej, hos-
tel, jedno či více lůžkový pokoj).
Délka kurzu, jeho intenzita, počty lekcí i je-
jich délka, která se pohybuje od 45 do 60 
minut. Je nutné si pro vlastní dobrý pocit ze 
studia naprosto otevřeně přiznat svou vlast-
ní pokročilost – na internetových stránkách 
různých agentur najdete přesná specifika.
Jaký servis od agentury požaduji? Doká-
žeme si některé formality vyřídit sami či 
potřebujeme zařídit vše od případného víza, 
cestovního pojištění, dopravy a ubytování? 
A jak se jistí samotná společnost, které 
svěříte do rukou pár týdnů svého života  (či 
jí svěřujete své dítě)?

Parametry výběru 
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Studium v zahraničí Student

Zahraniční zkušenosti zbaví studenty jazykových bariér a tak vytvoří základ pro budoucí 

profesi. Nezapomenutelné je i navázání přátelských kontaktů a získání světového rozhledu.



Pokud firma nemá k dispozici stálého
partnera na dodávku jazykových služeb, 
je obvyklou cestou k jeho získání vypsání 
výběrového řízení. 
Internetový portál www.Jazykovky.cz 
disponuje databází jazykových škol v celé 
ČR. Při vypsání výběrového řízení (hro-
madné poptávky po firemních nebo indi-
viduálních kurzech) firma zadá několik
parametrů, na základě kterých škola zašle 
konkrétní cenovou kalkulaci.

Portál www.Jazykovky.cz vyhledá 
jazykové školy poskytující firemní kurzy
v určené lokalitě a umožní klientovi vytvo-
řit 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 pop- 
távku 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.

firemního

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.

Výběr 

jazykového kurzu 
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Nástroj pro pracovníky oddělení lidských zdrojů

Vypsání výběrového řízení prostřednictvím portálu www.Jazykovky.cz umožňuje personál-

ním manažerům firem snadno porovnat konkrétní nabídky služeb jazykových škol.



výuka cizích jazyků • ukázka podnadpisu

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

nejen pro manažery … 

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 kurzy
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Vypsání výběrového řízení  n Firma

Pokud se rozhodnete studovat individuálně, využijte individuálního přístupu naplno.

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



Výběrové řízení na internetovém portálu 
www.Jazykovky.cz pomáhá řešit volbu do-
davatele jazykových služeb jednoduchou 
a časově nenáročnou cestou. Vybrané 
jazykové specialisty oslovíte poptávkou 
a současně máte k dispozici jejich www 
prezentaci.

Podmínky práce 
tlumočníka
Tlumočení je činnost psychicky i fyzicky 
náročná, i když to tak na první pohled 
nevypadá a ani snad vypadat nemá. Vy-
žaduje hodně soustředění, pohotovost, 
pravidelnou přípravu… Co vše tlumočník 
pro svou práci potřebuje a co by měl po-
skytnout?

Etické a pracovní podmínky tlumočení:
• Pracovní den tlumočníka čítá 8 hodin 

včetně přestávek; půl pracovního dne, 
když tlumočení trvá méně než 4 hodiny.

• Při práci mimo bydliště, je účtován celý 
pracovní den i při kratším tlumočení.

• Při několikadenním tlumočení mimo 
bydliště tlumočníka, zajistí pořadatel 
důstojné samostatné ubytování. 

• Pořadatel hradí výdaje na dopravu 
tlumočníka, nebo ji sám zajistí. 

• Musí-li se tlumočník dopravit na akci 
dříve než v den jejího zahájení, má 
právo požadovat náhradu za strávený 

čas. Totéž platí po ukončení akce.
• Tlumočník je povinen se na akci 

připravit, proto od organizátora 
požaduje včasné dodání konferenčních 
či tematicky obdobných materiálů.

• Tlumočník potřebuje od organizátora 
podmínky nezbytné pro jeho profe-
sionální výkon: kvalitní a nerušený 
poslech, přímý výhled na řečníka a pro-
mítací plochy (monitor nenahrazuje 
přímý výhled), ergonomicky vhodné 
pracovní prostředí.

• Tlumočník má právo na dostatečné 
množství tekutin. V případě, že tlumoč-
ník při konsekutivním tlumočení pracu-
je sám, má nárok na krátké přestávky.

• Tlumočník má právo odmítnout pra-
covat v prostředí nedůstojném nebo 
nepřijatelném z fyzických, psychických 
nebo morálně etických důvodů, pokud 
se k tomu smluvně nezavázal.

• Odřekne-li objednavatel činnost 
tlumočníka pro dobu dohodnutou ve 
smlouvě a za podmínek v ní uvedených, 
musí uhradit tlumočníkovi dohodnutý 
honorář a dále všechny prokazatelně 
vzniklé náklady.

• Tlumočník nemá právo odstoupit od 
smlouvy z jiných než zákonných důvo-
dů; po dohodě s objednavatelem za 
sebe může zajistit adekvátní náhradu.

• Tlumočení je určeno výhradně k okam- 
žitému poslechu. Jeho záznam bez 
předchozího smluvního souhlasu je 
nepřípustný.

Zuzana Stašová
předsedkyně společnosti ASKOT 

Konsekutivní (následné) – projev řečníka 
je tlumočen po úsecích. Řečník přerušuje 
projev.

Konferenční (kabinové, simultánní, součas-
né) probíhá za pomoci tlumočnické techni-
ky souběžně s tím, jak hovoří řečník. 

Simultánní bez techniky (tzv. chuchotage, 
šeptání) – pro jednoho, max. dva poslucha-
če při seminářích, školeních apod. Tlumočí 
se šeptem souběžně s projevem řečníka. 

Druhy tlumočení 
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Co je třeba zajistit pro práci tlumočníka

ASKOT je výběrová asociace konferenčních tlumočníků. 

Kontakt: www.askot.cz
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kurzy šité na míru Firemní 
Jazykový audit 
Dobrá jazyková škola dnes dozajista nabízí 
v rámci své nabídky firemních kurzů jazyko-
vý audit, který obsahuje:
• vstupní testy a jejich vyhodnocení
• analýzu potřeb a na jejím základě 

doporučení vhodného výukového 
programu

• návrh rozdělení studentů do jednot-
livých skupin a přiřazení českých 
i zahraničních lektorů 

• vyhodnocení pro interní potřeby firmy

Typy kurzů
Firemní kurzy probíhají buď v malé sku-
pince nebo formou individuální výuky. 
Jejich intenzita je přímo úměrná cíli, kte-
rého hodlá klient dosáhnout. Tím může 
být mimo jiné složení Státní jazykové 
zkoušky či certifikace znalosti jazyka ně-
kterou z mnoha mezinárodně uznávaných 
zkoušek. Stejně tak jím může být schop-
nost dobře se orientovat ve svém oboru 
v cizím jazyce. Tuto schopnost si osvojíte 
díky kurzu zaměřenému na „jazyk vašeho 
oboru“. Škála vyučovaných zaměření v ci-
zím jazyce je široká a variabilní, od kurzů 
korespondence, psaní zpráv a komunikač-

ních technik, přes kurzy pro personalisty, 
manažery či řídící pracovníky, po kurzy 
diplomacie a zahraniční politiky či kurzy 
problematiky NATO. 

Výuka na míru
Jazyková škola se v rámci firemních jazy-
kových kurzů plně přizpůsobuje potřebám 
klienta ve všech oblastech. Nabízí flexibili-
tu při volbě termínu, času, ve kterém kurz 
může probíhat, stejně jako při výběru za-
měření kurzu či jeho stupně pokročilosti. 
Volba místa výuky závisí také na přání 
klienta, většina škol nabízí jak dojíždění 
svých lektorů přímo do firemních prostor
klienta, tak výuku ve svých prostorách. 
V nabídce firemních kurzů některých škol
zcela jistě najdete i metodu výuky e-lear-
ning, stejně jako e-mailové konzultace. 

Firemní pobytové kurzy
Pro pobytové firemní kurzy platí to samé
jako pro kurzy regulérní. Často jsou ladě-
ny jako intenzivní kurzy, jejichž produk-
tivita se zvýší tím, že jste v prostředí, kde 
se můžete plně soustředit na jazykové 
studium. Jejich délka se nejčastěji pohy-
buje v rozmezí jednoho dne až jednoho 
týdne. Víkendových kurzů využijí zejmé-
na ti, kteří jsou během pracovního týdne 
příliš vytíženi; týdenní kurzy jsou zvláště 
pro ty, kteří si chtějí odpočinout a přitom 
se aktivně zdokonalovat ve studiu cizího 
jazyka. Jazyková škola zajišťuje sestavení 
učebního programu, poradenskou činnost 
při výběru lokality, rezervaci ubytování 
a stravování a doprovodný program.

Výběrové řízení na internetovém portálu 
www.Jazykovky.cz pomáhá řešit volbu do-
davatele jazykových služeb jednoduchou 
a časově nenáročnou cestou. Vybrané 
jazykové specialisty oslovíte poptávkou 
a současně máte k dispozici jejich www 
prezentaci.

Výběrové řízení
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Jaké jsou firemní kurzy Firma

Možnosti firemního vzdělávání jsou velmi široké, vzhledem ke snaze jazykových škol

o maximálně individuální přístup ke klientům.
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Glossa Jindřišská 11 • Praha 1 • 110 00 

info@glossa.cz • http://www.glossa.cz 

  224 219 484 • fax 224 213 323 

Škola jazyků
Již od roku 1992 nabízí Glossa široké 
spektrum kvalitních a dostupných služeb 
v oblasti jazykového vzdělávání. S více 
než 1700 týdně odučenými hodinami za-
ujímá stabilní pozici v první desítce insti-
tucí, 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. Můžete si 
vybrat z více než 130 kurzů. Na internetu 
jsou k dispozici testy, které určí vaši jazy-
kovou úroveň a nabídnou vám nejvhod-
nější varianty studia s možností rezervace 
volných míst. Prioritou školy zůstávají 
dostupné ceny – rok studia získáte již od 
3980 Kč včetně zahraniční učebnice, čes-
kých skript, výukového software i daně 
z přidané hodnoty!

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

Glossa je akreditovaným vzdělávacím 
subjektem International Education Soci-
ety a patří mezi zakládající členy Asociace 
jazykových škol ČR. Jako jedna z prvních 
jazykových škol na českém trhu zavedla 

certifikovaný systém řízení dle meziná-
rodní normy ISO 9001:2000.

Pomaturitní studium
V nabídce školy naleznete i pomaturitní 
studium angličtiny s praktickým zaměře-
ním na obchod a evropskou problematiku; 
součástí je akreditovaná zkouška English 
for Europe. Pro posluchače je výhodná in-
tenzivní výuka v malé skupině i ekonomic-
ký systém plateb v měsíčních splátkách.

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

s námi se domluvíte …

English for Europe
Na základě exkluzivního zastoupení Uni-
verzity Palackého pořádá Glossa kurzy 
zaměřené na problematiku EU, ukončené 
státem uznanou zkouškou.
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  257 210 402 • fax 257 225 908 • mobil 777 225 721

Agentura TEC Na Šmukýřce 12 • Praha 5 • 150 00

výuka cizích jazyků • ukázka podnadpisuFiremní a individuální výuka angličtiny

Kurzy šité
na míru
Na zakázku = výhodněji?
ANO, pokud Váš čas a energie
věnované studiu nejsou bezcenné. 

Máte specifické požadavky na výuku?
• Požadujete kvalitu a individuální 

přístup?
• Potřebujete velkou časovou 

přizpůsobivost?
• Nechcete ztrácet čas dojížděním na 

výuku?
• Potřebujete komplexně vyřešit výuku 

angličtiny ve firmě?

Proč s námi?
• již od roku 1998 se specializujeme na 

individuální a firemní výuku
• každý kurz je připraven na míru

jednotlivci, nebo skupině
• bezplatná odborná konzultace s hlavní 

lektorkou před sjednáním kurzu (určení 
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 

předem
• stále sledujeme kvalitu výuky (hospitace, 

práce s lektory)
• připravíme Vás na všechny běžné 

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

• zajistíme pro Vás návazný pobyt 
v zahraničí

SLUŽBY PRO FIRMY
• komplexní vzdělávací program včetně 

jazykového auditu
• pravidelné testování a hodnocení 

s výstupy pro Vaši firmu
• sledování docházky

NAŠI ZÁKAZNÍCI
Boots Healthcare, Ekoplastik, Gradua, 
HBO, Manpower, Mountfield, Nokia,
Pražská energetika, PPF banka, Siemens, 
Sybase, Tibbett&Britten, Toyota Motor 
Czech, Triumph International, Züblin, 
Oriflame, OSPAP a mnoho dalších.
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AKCENT IH Prague Bítovská 3 • Praha 4 • 140 00

akcent@akcent.cz • http://www.akcent.cz 

  261 261 638 • fax 261 261 880

AKCENT International House Prague pů-
sobí na trhu již od roku 1990. Od té doby 
jsme se stali jednou z největších soukro-
mých škol v České republice a zaměstnává-
me více než 120 zaměstnanců. 

Vydáváme certifikáty platné pro síť Inter-
national House.  Jsme členem Asociace 
jazykových škol České republiky. V říjnu 
2004 byl systém managementu jakosti 
certifikován společností Det Norske Ve-
ritas dle mezinárodní normy ČSN EN ISO 
9001:2001 na bázi Risk Based Certificati-
on. V roce 2000 se naše škola stala členem 
mezinárodní sítě International House 
World Organisation.

International House World Organisati-
on je se svými více než 120 přidruženými 
členy ve více než 40 zemích světa jednou 
z nejvýznamnějších sítí jazykových škol 
na světě. Centrála společnosti je v Londý-
ně. Angličtinu a mnoho dalších jazyků stu-
duje ve školách sdružených v síti IH přes 
100.000 studentů ročně.

Cílem AKCENT International House Pra-
gue je zvyšování standardů jazykového 
vzdělávání veřejnosti a zlepšování meto-
dické úrovně učitelů v souladu s cíli celo-
světové organizace International House 
World Organisation.

Hlavním a každodenním úkolem všech 
pracovníků včetně vedení společnosti je 
spokojenost všech skupin našich zákazní-
ků. Jsme specialisty v komplexním jazyko-
vém vzdělávání.

Vyučované jazyky
• angličtina, němčina, francouzština, 

španělština
• čeština pro cizince

Škola nabízí kurzy
• kurzy pro veřejnost
• pomaturitní studium
• dětské kurzy
• firemní a individuální výuka
• e-learningový program Net Languages
• studium v zahraničí
• metodické kurzy pro učitele angličtiny 

The Cambridge CELTA 
• The Cambridge DELTA
• IHCYL International House Certificate

in Teaching Young Learners
• IHFTEB International House Founda-

tion Course in Teaching English for 
Business

AKCENT IH Prague vyučuje:
• Centrála: Praha 4, Bítovská 3
• Pobočka: Praha 6, Bílá 1 (jen učebny)
• Pobočka: Benešov, Řeznická 227

Vysoký
standard

výuky
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Elvis  Žateckých 12 • Praha 4 • 140 00 

elvis@elvis.cz • http://www.elvis.cz 

  241 409 001, 241 405 628 • fax 241 405 628 • mobil 602 350 632

Angličtina 
s Elvisem

Jazyková škola ELVIS již 15 let nabí-
zí kvalitní výuku za dostupné ceny 
a je zařazena do vyhlášky MŠMT ČR. 

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

Pomaturitní studium 
Pro mladé studenty pořádáme denní 
1-leté pomaturitní studium an- 
gličtiny (jako další jazyk si lze vybrat 
němčinu či francouzštinu). Otevíráme 
8 tříd = 8 znalostních úrovní od začá-
tečníků po velmi pokročilé. Kromě tříd 
úplných začátečníků se denně střídá 
český lektor s rodilým mluvčím. Výu-
ka angličtiny probíhá Pondělí–Pátek 
8.30–12.00 hodin, výuka NJ Po + St 
12.15–13.45 hodin, výuka FJ Út + Čt 
12.15–13.45 hodin. Studenti se pod ve-
dením kvalifikovaných a zkušených lek-
torů systematicky připravují k některé 
ze zkoušek z angličtiny (Státní jazyková 
zkouška – SZJZ, SVJZ, nebo Cambridge 
Exams – PET, FCE, CAE). Dlouhodobě 
máme nadprůměrně 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 Lon-
dýna a 2x ročně taneční párty se zají-
mavými kapelami. Studenti navštěvují 
divadelní představení v angličtině.

Učebny u stanice metra Florenc.

Kurzy pro veřejnost 
Kurzy zahajujeme každých 6 týdnů. 
Výuka probíhá intenzitou 20, 10, 9, 6, 4, 3 
hod./týden (tj. 5x, 3x, 2x, 1x týdně) a to 
jak v dopoledních, tak ve večerních hodi-
nách. Kurzy jsou zaměřeny především na 
komunikaci. 

Prázdninové kurzy
Kurzy pořádáme v červenci a v srp-
nu v Praze, výuka 20, 6 hodin/týden 
(5x, 2x týdně).

Přípravné kurzy ke zkouškám z AJ 
Připravujeme na Státní jazykovou 
zkoušku a Cambridge Exams – FCE, 
CAE, CPE. Výuka 6, 4 hodin/týden 
(tj. 2x, 1x týdně). S přípravou ke zkouš-
kám máme dlouholeté zkušenosti, proto 
studentům garantujeme vysoce kva-
litní přípravu.

Učebny
Pro kurzy jsou učebny u stanice metra 
Vyšehrad a Florenc.

Firemní výuka 
Nabízíme výuku AJ, NJ, FJ a ČJ pro cizince. 
Vyučujeme ve více než 50 firmách.
Profesionální výuka za dostupné 
ceny.

Studium v zahraničí 
Velký výběr kurzů angličtiny i bakalář-
ských, magisterských a postgraduálních 
studií (Anglie, Irsko, Austrálie, Kanada, 
USA, Malta, Nový Zéland).

výuka cizích jazyků • ukázka podnadpisu
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PROGRESS Elišky Peškové 10 • Praha 5• 150 00 

infopraha@pli.cz • http://www.pli.cz 

  257 323 326 • fax 312 662 556 • mobil 731 474 346

Jazyková škola PROGRESS Language 
Institute s.r.o. nabízí řadu kurzů pro 
firemní klientelu a kurzy pro veřejnost 
ve svých učebnách, které jsou v Praze 
a v Kladně. V kladenské pobočce nabí-
zíme i výuku angličtiny pro děti od 4 let. 
Kromě výuky jazyků se také specializu-
jeme na překlady a tlumočení. Nabízíme  
i další služby spojené s cizími jazyky, 
jako je výuka ve školkách, jazykové po-
byty v zahraničí, jazykové tábory pro 
děti a další.

Naše firemní kurzy jsou specifické
Nabízíme standardní kurzy a díky kvali-
fikaci našich lektorů je možné tyto kurzy
obsahově přizpůsobit individuálním 
požadavkům studentů. Takovéto přizpů-
sobení potřebám klientů je běžné téměř 
u všech našich kurzů, např. lekce jsou za-
měřené na  reklamu a marketing, finance, 
právo nebo medicínu. Příplatky za od-
bornost však účtujeme jen v případě 
kurzu specifikovaného jako Odborný ja-
zyk nebo v případě kurzu „Professional 
English“. 

Naši klienti a náš přístup k nim
Našimi zákazníky jsou velké i menší 
firmy z Prahy a Středočeského kraje. 
Vzájemná spolupráce v mnoha přípa-
dech trvá již několik let. Našimi zákaz-
níky jsou ovšem i lidé,  kteří navštěvují  
kurzy pro veřejnost nebo docházejí na 
své individuální hodiny. Každého kli-
enta si vážíme a naši zákazníci to vědí. 
Mimo jiné oceňují: Individuální 
přístup – jsme připraveni nabídnout 

kurz přesně podle jejich požadavků. 
Flexibilitu – přizpůsobíme se aktu-
álním potřebám studentů – služební 
cesta, prezentace apod. Dobrou cenu – 
ve srovnání s konkurencí nabízíme vel-
mi dobrou cenu za tento typ služeb. Stálý 
lektorský tým – naši lektoři jsou vybí-
ráni podle přísných pravidel, mimo jiné 
musejí mít státní či mezinárodně platné 
zkoušky z jazyka a pedagogické vzdělá-
ní či dlouhodobé zkušenosti s vedením 
kurzů.

Překlady a tlumočení
Z vyučovaných jazyků překládáme a tlu-
močíme. Avšak škála jazyků, z/do kterých 
překládáme a tlumočíme, je širší. Jsou 
mezi nimi i polština, slovenština, ukrajin-
ština, portugalština a další.

Certifikovené
vzdělávání

Držitel certifikátu ISO 9001:2000

Čím se škola liší od ostatních 
Jako jedna z mála škol můžeme garanto-
vat kvalitu služeb. Za propracovaný sys-
tém řízení kvality a snahu o její neustálé 
zvyšování byl naší společnosti udělen 
v roce 2003 prestižní mezinárodní cer-
tifikát kvality ISO 9001:2000. Audit pro-
vedla nezávislá rakouská certifikační 
společnost OQS. Certifikát se vztahuje 
na výuku jazyků, překlady a tlumočení.

Vyučované jazyky
Jsou jimi hlavně angličtina a španělština, 
dále pak francouzština, italština, švéd-
ština, němčina, ruština, holandština 
a čeština.
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info@arslinguarum.cz • http://www.arslinguarum.cz 

  224 266 744 • fax 224 266 740 • mobil 603 805 075

výuka cizích jazyků • ukázka podnadpisu
Jazyková škola ARS LINGUARUM není 
na trhu žádným nováčkem. Nejenže dlou-
hodobě prosperuje v prostředí náročné 
pražské konkurence, ale v posledním 
období úspěšně rozšířila svou působnost 
do regionů po celé republice. K základním 
hodnotám, k nimž se společnost svou praxí 
hlásí, patří svědomitost a informační ote-
vřenost ve vztahu ke klientovi. Současně 
je kladen důraz na neustálé hledání a od-
krývání nových možností, cílených metod 
a efektivních prostředků jazykového 
vzdělávání, a to na bázi nejnovějších vě-
deckých poznatků i s využitím bohatého 
zázemí vlastních zkušeností. 

Servis firemním klientům
K dlouhodobě tradičním a empiricky 
ověřeným patří rovněž profesionální 
orientace školy převážně na firemní

výuku s důrazem na nabídku odborného 
jazyka. Stálou klientelu z řad předních 
finančních a obchodních společností do-
plňují významné státní instituce. Kromě 
širokého spektra odborností a úrovní 
v rámci požadovaného jazyka oceňují 
jejich zaměstnanci také komfortní kli-
entský servis, zabezpečený především 
moderním počítačovým programem 
ARLIN. Jeho otevřená struktura zajišťuje 
nepřetržitou komunikaci a sdílení infor-
mací v partnerství vymezeném subjekty 
klienta, účastníky kurzů a školou. 

E-learning
Extrémní profesionální vytížení studují-
cích se řadí ke specifikům firemní výuky.
Jazyková škola ARS LINGUARUM vychází 
vstříc jejich potřebám formou nad jiné 
časově efektivní – e-learningovým pro-
jektem na výuku angličtiny. Představuje 
progresivní, plně ověřenou verzi jazyko-
vého studia. Vedle toho produkuje ARS 
LINGUARUM vlastní moduly pro výuku 
odborného jazyka, v nichž realizuje kon-
krétní požadavky klientů.

Kurzy pro veřejnost a školení překladatelů
ARS LINGUARUM nepodceňuje žádnou 
fázi ani oblast vzdělávacího procesu. Nabízí 
individuální i skupinové kurzy pro veřej-
nost i tlumočnicko-překladatelská školení. 

Tradiční hodnoty, profesionalita a osobní 
nasazení mají svou platnost a dlouho- 
dobou perspektivu, jak potvrzuje patnáct 
let úspěšné existence společnosti ARS 
LINGUARUM.

dlouhodobá tradice 
Moderní rozvoj

ARS LINGUARUM, s. r. o.  Londýnská 41 • Praha 2 • 120 00 
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JŠ Perfect English Mezibranská 4 • Praha 1 • 110 00

praha@anglictina.cz • http://www.anglictina.cz 

  224 943 201 • mobil 777 021 213

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 pokroči-
lostí. Od svého založení buduje tým profe-
sionálních českých i zahraničních lektorů. 
Jedním z rozhodujících faktorů ve výuce 
je lektor, a proto je kladen velký důraz 
na práci s lektory a jejich výběr. Moderní 
výukové místnosti jsou umístěny v centru 
města s výbornou dostupností MHD.

Jednoleté denní pomaturitní studium
JŠ Perfect English pořádá již dvanáctým 
rokem denní (pomaturitní) studium. Dopo-
sud byla výuka věnována výhradně výuce 
angličtiny, od školního roku 2005/2006 je 
nabízena také volitelná kombinace studia 
AJ s NJ. Škola je zařazena do vyhlášky 
MŠMT ČR, proto se toto studium považuje 
za studium na SŠ. Studenti, kteří složili ma-
turitní zkoušku v daném roce, mají nárok 
na veškeré sociální výhody, odklad vojen-
ské 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
Pořádáme také odpolední a večerní kurzy 
AJ, podnikovou či individuální výuku. 

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

• studium Aj probíhá v pokročilostech 
začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí

• výuka probíhá 20 h./týden (pouze angl.)
• 20 + 4 hod./týden (kombinace Aj Nj). 

Studium druhého předmětu je volitelné 
a nemá vliv na status studenta

• výuka probíhá v časech 8.20–11.35,  
11.50–15.05 (dle výběru studentů), 
vždy po–pá

• celé studium je zaměřeno na vykonání 
státní zkoušky (základní nebo všeo-
becné) a na mezinárodně uznávané 
zkoušky jako např. Cambridge, Pitman, 
TOEFL. Každý měsíc procházejí studenti 
gramatickými zkušebními testy a kon-
verzačními zkouškami. Tyto zkoušky 
mají za cíl důkladně připravit studenty 
na státní zkoušky a upozornit na jejich 
rezervy. Každý student je ohodnocen 
pololetní a celoroční známkou z grama-
tiky a konverzace

• absolventi získávají mezinárodně uzná-
vaný certifikát o studiu a vysvědčení
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 mimo-
školní společenské a sportovní aktivity,  
např. návštěva divadelních představení, 
besed, setkání; velmi oblíben je týdenní 
lyžařský zájezd na hory atd.

Když anglicky
tak perfektně!

since 1993

specializace na angličtinu Pomaturitní studium
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výuka cizích jazyků • ukázka podnadpisu

UK ÚJOP Vratislavova 10 • Praha 2 • 128 00

studujop@ujop.cuni.cz • http://www.ujop.cuni.cz 

  224 990 420 • fax 224 990 440

Ústav jazykové a odborné přípravy

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 kurzů 
na přípravu k me-
zinárodním i stát-
ním jazykovým 
zkouškám. Kurzy 
cizích jazyků v Po-
děbradech probíhají formou soustředění 
s distančními prvky. Středisko 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 stá-
tem 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 farmacii) 
nebo na humanitní vědy (zejména na prá-

vo). Tento přípravný 
program není uznán 
jako soustavná pří-
prava na budoucí 
povolání ve smyslu 
vyhlášky MŠMT ČR 
č. 183/98 Sb. Za úče-
lem uznání tohoto 
programu ve smyslu 
citované vyhlášky 
je možno jej kom-

binovat s výše popsaným pomaturitním 
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

Pomaturitní studium
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Kvalita

Agentura Educo je moderní jazyková ško-
la, která byla založena v roce 1990. Lektoři 
školy vyučují celkem ve 176 firemních kur-
zech a v 71 kurzech pro veřejnost.

Firemní a individuální výuka
Škola nabízí firemní a individuální výuku
za přijatelné ceny a to nejen pro společ-
nosti s velkým objemem výuky, ale i pro 
menší firmy a jednotlivce.
Flexibilita a komplexní zajištění kurzů je 
samozřejmostí.

Kurzy pro veřejnost
Agentura Educo vyučuje všechny světové 
jazyky a také češtinu pro cizince. Škola 
si získala renomé pro kvalitní přípravné 
kurzy na zkoušky FCE, CAE a státní zkouš-
ky. V těchto kurzech se střídá český a za-
hraniční vyučující.

 Zaměření kurzů je následující:
• Všeobecné
• Přípravy na FCE a CAE
• Konverzace s rodilým mluvčím
• Komunikativně vedené kurzy zaměře-

né na obchod a zaměstnání
Novinka

• Týdenní intenzivní sugestopedické 
kurzy Aj 

Přihlásit se můžete do ranních, dopoled-
ních, odpoledních nebo večerních kurzů

Pomaturiní studium angličtiny
Agentura Educo otevírá pomaturitní stu-
dium každoročně od roku 1996. Jedná se 
o roční intenzivní výuku v rozsahu 20 ho-
din týdně. Studium je vhodné pro každého. 
Nejpokročilejší studenti se připravují na 

zkoušky FCE či CAE. Vyučují zkušení čeští 
a zahraniční učitelé jazyků. Při výuce se 
používají moderní učebnice, video a audio 
technika. 

Studium v zahraničí
Toto studium je řešením pro ty, kteří se 
potřebují rychle zdokonalit v daném jazy-
ce a nemohou se dostat z kolotoče pracov-
ních a rodičovských povinností. Zajímavá 
možnost je také spojení dovolené u moře 
s jazykovou výukou (například na Maltě, 
Španělsku či Oceánii). Stále více firem
také využívá těchto jazykových pobytů 
jako formu odměny pro manažery a za-
městnance. V Agentuře Educo Vám také 
zajistí letenky, jízdenky a víza.

Podstatným kritériem při výuce jazyků je 
prostředí, kde výuka probíhá.

Agentura Educo se letos v březnu přestě-
hovala do nových prostor. Učebny a kance-
láře nyní najdete v klidném a dobře dostup-
ném místě u Letenských sadů v Praze 7. 
Tyto prostory byly zcela nově zrekonstruo-
vány podle požadavků školy. Škola tak vy-
tvořila svým klientům originální a příjemné 
prostředí srovnatelné se standardem za-
hraničních jazykových škol. Učebny jsou 
prostorné a zajímavě barevně pojaté s vý-
hledem na panorama Prahy a do zeleně.

V oblíbeném jazykovém centru ve Štěpán-
ské 22, v Praze 1 samozřejmě  nadále na-
bízíme naše kurzy pro veřejnost.

Klid na výuku

a zkušenost 
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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 14 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 angličtiny, 
němčiny, francouzštiny, španělštiny, ital-
štiny, ruštiny, arabštiny, holand-
štiny, hebrejštiny, češtiny pro 
cizince i dalších jazyků dle 
konkrétní poptávky kli-
enta. Kurzy mohou být 
standardní, intenzivní, 
konverzační, rekapitu-
lační a přípravné k me-
zinárodním a státním 
jazykovým zkouškám.

„Čerstvým“ maturan-
tům i všem dalším zájemcům 
o systematické intenzivní jazykové 
vzdělání je určeno pomaturitní jazyko-
vé studium (Aj, Nj, Frj, Špj) s možností 
studia 1 až 3 jazyků, případně také v kom-
binaci s odbornou, státem akreditovanou 
kvalifikací. Účastníci oceňují individuál-
ní 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 zís-
kané tímto studiem jsou zcela aktuální. To 
je velmi podstatné např. v oblasti velmi 
rychle se vyvíjejícího komerčního práva, 
účetní a daňové problematiky atd. Studi-
um má formu docházkovou s volitelnou 
intenzitou, pro velmi zaměstnané či mi-
mopražské účastníky je připravena indivi-
duální dálková forma. 

výuka cizích jazyků • ukázka podnadpisu

Klid na výuku
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… anglicky a česky
Hledáte školu, která plně reflektuje
potřeby klienta? Školu, která nabízí stu-
dium v malém kolektivu a s kvalitním 
lektorem? Jsme tady! Organizujeme pro 
Vás firemní, individuální i kurzovou
výuku na všech jazykových úrovních. 
Pomocí diagnostického testu vyhodnotí-
me Vaši aktuální znalost jazyka a navrh-
neme Vám nejvhodnější a nejefektivnější 
způsob studia. Vedle standardní výuky 
můžete využít přípravných kurzů k jazy-
kovým zkouškám FCE, TOEFL, CAE; kon-
verzační kurzy určené vysoce pokročilým 
studentům, např. Herald Tribune; či tema-
ticky zaměřené kurzy. Zájemcům z řad ci-
zinců, kteří se rozhodli studovat češtinu, 
nabízíme trimestrální a intenzívní kurzy. 
Propracovaný systém našich kurzů umož-
ňuje studentům postupné navazování na 
právě absolvovanou úroveň a díky tomu 
celoroční vzdělávání. Firemním klientům 
nabízíme nejen vysoce flexibilní progra-
my studia jazyků, ale také možnost profe-
sionálního zhodnocení celkového stavu 
jazykové úrovně zaměstnanců a návrh 
koncepce jejich dalšího vzdělávání. 

… o přípravě na vš
Chcete-li se kvalitně připravit k při-
jímacím zkouškám, vyzkoušejte naše 
přípravné programy. V návaznosti na 
konzultace s příslušnými katedrami 
organizujeme pro zájemce o studium 
na FF UK přípravné semináře pro 
obory anglistika a amerikanistika, 
český jazyk a literatura, estetika. 
V rámci víkendových programů se se-
známíte s obsahem studia, s faktickým 
průběhem přijímacího řízení, získáte 
užitečné rady a doporučení pro pří-
pravu a navíc si ověříte své znalosti 
v simulovaném přijímacím řízení. Tím 
podstatně zvýšíte svou šanci uspět 
u přijímacích zkoušek. 

… v létě
Jazyková výuka obvykle kopíruje sys-
tém školního roku, tzn. že o prázdni-
nách většina kurzů neprobíhá. My Vás 
však zahálet nenecháme. Přesvědčete 
se o tom na našich webových stránkách 
(www.sfservis.com) pod hesly prázdni-
nové kurzy a SPU. 

mluvte s námi…

Jazykovou školu SF Servis jsme vystavěli na 
kvalitě, efektivnosti a stabilitě nabízených 
výukových programů. Od roku 1990, kdy 
byla na půdě FF UK založena, patří k nejú-
spěšnějším pražským jazykovým školám. 
Metodickou strategií naší výuky je rozvíjení 
komunikačních schopností s důrazem na 

praktickou znalost gramatiky a její upevňo-
vání při použití v relevantních kontextech. 
Velkou péči věnujeme výběru odborně i pe-
dagogicky vzdělaných lektorů, protože oni 
jsou našimi hlavními reprezentanty. Co je 
však pro nás nejdůležitější? Abyste od nás 
odcházeli spokojení.

… protože my Vás naučíme



31

výuka cizích jazyků • ukázka podnadpisu

info@lingua-sandy.cz • http://www.lingua-sandy.cz 

  224 816 269 • fax 224 816 270 • mobil 602 640 570

Jazyková škola Lingua Sandy sídlí v cent-
ru Prahy a již 14. sezónu provozuje veřej-
né, firemní a individuální jazykové kurzy
pro děti, mládež, dospělé a manažery. Do 
naší výuky cizích jazyků patří: Angličti-
na, Španělština, Němčina, Francouzština, 
Italština, Ruština, Japonština, Čeština pro 
cizince a další. Aktuální nabídka cizích 
jazyků, kterým se u nás můžete učit, je 
opravdu široká a najdete ji na našich www 
stránkách stejně jako rady a obecné infor-
mace na téma studium cizích jazyků. Pro 
zájemce o studium v zahraničí zařizujeme 
také jazykové kurzy v zahraničí.

Efektivní a cílená výuka jazyka s op-
timálním časovým horizontem je 
základem úspěšného studia. Při zahájení 
spolupráce provedeme u každého studen-
ta zdarma přezkoušení a průzkum indivi-
duálních potřeb v oblasti jazykové výuky. 
Výsledek testu pak slouží pro navržení 
výukového programu.

Individuální přístup a otevřená komu-
nikace - v průběhu výuky lze navržený 
program měnit a zařazovat nová témata.

Vysoká flexibilita - dny, časy a frekvence 
výuky se řídí Vašimi požadavky. Lektoři 
dojíždějí v rámci města Prahy bez příplat-
ku. Zahájení individuálních a firemních
kurzů je možné kdykoliv.

Doplňkové služby, které šetří Váš čas 
- samozřejmostí je pravidelné zasílání pře-
hledu docházky, vyhodnocování spokoje-
nosti klientů a pravidelné testování po-

kroku výuky. Učebnice sice nejsou v ceně 
výuky, ale jsme schopni Vám je zajistit.

Kvalifikovaní čeští i zahraniční lekto-
ři jsou přísně vybíráni, vyžadujeme zna-
lost jazyka, pedagogické vzdělání a rovněž 
praxi. Jako nedílná součást výběrového 
řízení je i praktická část, kdy je lektor hod-
nocen přímo při výuce.

Kontrola práce lektorů je prováděna 
namátkou hospitacemi a také formou do-
tazníků, které hodnotí práci lektorů.

Překlady mezi hlavními světovými jazy-
ky a překlady z cizích jazyků do českého 
jazyka a naopak patří k dalším službám 
jazykové školy Lingua Sandy. Naši překla-
datelé mají v tomto oboru dlouholeté zku-
šenosti a kladou velký důraz především 
na kvalitu provedené práce a Vámi očeká-
vanou rychlost dodání.

Vítejte v …

Lingua Sandy  Truhlářská 16 • Praha 1 • 110 00 

Kdy a kde se zapsat do našich kurzů?
Celoročně v jazykové škole LINGUA 
SANDY, Truhlářská 16 – druhý vchod zpra-
va, 1. patro, Praha 1 v blízkosti OD Kotva.
Po až Čt 10.00–18.00 hod.
Pá 10.00–17.00 hod.
Tel. 602 640 570, 224 816 269 vč. zá-
znamníku, tel./fax 224 816 270. Při-
hlášky si můžete též stáhnout z našeho 
portálu ve formátu MS Word nebo Adobe 
PDF. Přihlášku si vytiskněte, vyplňte, po-
depište a odešlete faxem nebo poštou na 
naši adresu.

Kontakt

�����������
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Jazyková škola
hl. m. Prahy

Naše škola je osvědčeným centrem ja-
zykového vzdělávání ve středu Prahy, 
ve kterém výuka cizích jazyků úspěš-
ně probíhá již déle než 70 let.

Zřizovatelem školy je Magistrát hl. měs-
ta Prahy. Školní rok je organizován obdob-
ně jako na jiných státních školách. Většina 
kurzů je plánována na celý školní rok.

Výuku vedou vysokoškolsky apro-
bovaní čeští učitelé s mnohaletou praxí 
i kvalifikovaní rodilí mluvčí. Ve výuce
praktikují moderní komunikativní meto-
dy, používají převážně zahraniční učebni-
ce, autentické cizojazyčné texty, aktuální 
zvukové a audiovizuální nahrávky.

Jazyková škola hl. m. Prahy je jedinou ško-
lou v České republice, kde zájemci mohou 
nejen studovat až 30 jazyků, ale také 
z nich skládat státní jazykové zkoušky.

Typy kurzů
Standardní kurzy všech pokročilostí 
probíhají po  celý den od 8:00 do 20:10 
hod., a to 1–3 krát týdně po 2–6 vyučova-
cích hodinách. Intenzivní kurzy probí-
hají od pondělí do čtvrtka, vždy 4 vyučo-
vací hodiny denně. Řádné denní studium 

v jednoletém pomaturitním kurzu je 
určeno absolventům středních škol, kteří 
úspěšně složili maturitní zkoušku v roce 
zápisu. Posluchači mají všechny sociální 
výhody řádných studentů. Výuka probíhá 
celý týden 4 vyučovací hodiny denně. Po-
sluchači studují hlavní jazyk (A, N, F, Š; 16 
hod. týdně, po–čt) a vedlejší jazyk (A, N, F, 
Š, R; 4 hod. týdně, pá). Škola dále nabízí 
dálkové kurzy (některé orientální jazy-
ky), speciální kurzy (konverzace, jazyk 
pro hospodářskou praxi) a kurzy ve fir-
mách, ministerstvech a úřadech. 

Zkoušky
Posluchači pomaturitních a přípravných 
kurzů se cíleně připravují ke složení stát-
ní jazykové zkoušky. Absolvování kurzů 
naší školy není podmínkou, ke zkouškám 
se mohou přihlásit i zájemci, kteří znalostí 
nabyli jinde. Návštěva přípravných kurzů 
je ovšem velkou výhodou pro kandidá-
ty, neboť na naší škole působí autorské 
týmy státních jazykových zkoušek 
a posluchači mají možnost si své znalosti 
ověřit při zkouškách nanečisto. Kaž-
doročně organizujeme státní jazykové 
zkoušky všech typů (základní, všeobec-
nou, speciální tlumočnickou a speciální 
překladatelskou) a některé mezinárod-
ní certifikáty (GD, ZD, ZMP, ZOP).

Cena jedné vyučovací hodiny se pohybuje 
od 39 do 70 Kč. Ceny jsou odstupňovány 
podle typu i doby konání kurzu. Studenti 
a uchazeči starší 65 let mohou obdržet 
slevu až 15% ceny.

tradice•kvalita•dostupné ceny

Jsme první a jedinou školou v ČR, která spl-
nila náročné podmínky a stala se členem 
prestižní evropské organizace kvalitních 
jazykových škol EAQUALS (The European 
Association for Quality Language services). 
Jsme jediným uzavřeným autorizovaným 
zkouškovým střediskem pro zkoušky Cam-
bridge ESOL.

Jsme jedním ze zakládajících členů Asocia-
ce jazykových škol České republiky, jejímž 
cílem je rozvoj kvality služeb na trhu jazyko-
vého vzdělávání ke společnému prospěchu 
jazykových škol i jejich studentů.
Naší strategií je budování dlouhodobých 
vztahů se zákazníky.
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Na českém trhu působíme již od roku 1990 
a patříme do sítě mezinárodních škol The 
Bell Educational Trust.
Specializujeme se na výuku angličtiny 
pro všechny věkové skupiny. Nabízíme 
širokou škálu jazykových kurzů angličti-
ny pro děti, mládež a dospělé. Klademe 
důraz na budování a rozvoj schopností 
porozumět, mluvit, číst a psát v nejrůz-
nějších životních i pracovních situacích. 
Učíme na všech jazykových úrovních 
v souladu s mezinárodně stanoveným 
Evropským referenčním rámcem pro 
jazyky a motivujeme naše studenty ke slo-
žení mezinárodních jazykových zkoušek. 
V České republice jako jediné uzavřené 
akreditované středisko Zkouškového 
syndikátu při univerzitě v Cambridgi 
pořádáme pro své studenty všechny důle-
žité mezinárodně uznávané zkoušky – PET, 
FCE, CAE, CPE, BEC Preliminary, Vantage, 
Higher, které jsou objektivním ukazatelem 
znalosti jazyka v celosvětovém měřítku 

a usnadňují zájemcům vstup na některé 
vysoké školy v ČR i v zahraničí a do celé 
řady zaměstnání. Úspěšnost našich stu-
dentů u zkoušek je 98%.
V oblasti firemní výuky nabízíme kom-
plexní servis a flexibilitu v zaměření
kurzů, časového rozvrhu a místa výuky. 
Naším cílem je zajistit, aby studenti komu-
nikovali správně a bez zábran v celé řadě 
profesních situací.
Zprostředkováváme studium angličtiny ve 
školách naší mateřské organizace ve Velké 
Británii a na Maltě. The Bell Language 
Centres nabízejí kurzy zaměřené na vše-
obecnou, obchodní a odbornou angličtinu 
nebo připravují na studium na univerzitě. 
Kurzy jsou pořádány pro všechny věkové 
skupiny v průběhu celého roku s různými 
formami intenzity studia. The Bell Lan-
guage Centres ve Velké Británii jsou akre-
ditována British Council.
Zabýváme se také distribucí a přímým pro-
dejem učebnic a studijních materiálů.

Jsme první a jedinou školou v ČR, která spl-
nila náročné podmínky a stala se členem 
prestižní evropské organizace kvalitních 
jazykových škol EAQUALS (The European 
Association for Quality Language services). 
Jsme jediným uzavřeným autorizovaným 
zkouškovým střediskem pro zkoušky Cam-
bridge ESOL.

Jsme jedním ze zakládajících členů Asocia-
ce jazykových škol České republiky, jejímž 
cílem je rozvoj kvality služeb na trhu jazyko-
vého vzdělávání ke společnému prospěchu 
jazykových škol i jejich studentů.
Naší strategií je budování dlouhodobých 
vztahů se zákazníky.

jazyková škola
Mezinárodní

zvyšujeme vzájemné  
porozumění a respekt mezi 

lidmi na celém světě

Záruka kvality

pomáháme našim studentům 
v dosahování jejich vlastních 
jazykových cílů



angličtina, němčina, italština, španělština, francouzština
u metra Anděl

info@studiorebecca.cz • http://www.studiorebecca.cz 

  257 196 514–5 • mobil 777 663 808, 777 663 877

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

• 1-leté pomaturitní studium anglič-
tiny je zařazeno do přílohy vyhlášky 
MŠMT ČR (maturanti 2005 mají statut 
studenta). Denní výuku angličtiny (20 
vyuč. hod./týd.) lze kombinovat se 
studiem N, I, Š, F (3–4 vyuč.hod./týd.). 
Ve třídě je 10–14 studentů. Kombinace 
českého lektora s rodilým mluvčím.

• V semestrálních kurzech, které zaha-
jujeme v září a v únoru (1 x až 2 x týd-
ně), 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 srp-
nu (min. 1 týden), 5 x týdně 4 vyuč. 
hod. 8.30–12.00 nebo 17.00–20.30.

• V kurzu je obvykle 5–8 studentů (ma-
ximálně 10).

• Přípravné kurzy ke státním i meziná-
rodním zkouškám.

• Konverzační kurzy s rodilými mluv-
čími pro obnovení nebo udržení po-
kročilejší jazykové znalosti.

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

• Rozřazovací test je zdarma.

• Závěrečný test v každém kurzu proká-
že zlepšení Vašich jazykových schop-
ností.

• Kurzy pro veřejnost jsou většinou 
vypsány na 60 (1 x týdně) nebo 80 
(2 x týdně) vyučovacích hodin.

• Individuální a firemní výuka na ad-
rese klienta nebo v našich učebnách. 

• Nabízíme také oborovou výuku (ob-
chod, právo, medicína, IT apod.).

• Příjemně zařízené učebny jsou vybave-
ny audio, TV, video, DVD technikou.

• Studentům je k dispozici knihovna, ná-
pojový automat a studené občerstvení.

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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  222 721 363 • fax 222 716 482 • mobil 603 283 580

Lexis Sudoměřská 39 • Praha 3 • 130 00

výuka cizích jazyků • ukázka podnadpisu

Lidé,
kteří vám rozumí
Tři důvody, proč jazykový servis od nás

• Jazyková škola LEXIS působí v oblasti 
jazykové výuky již od roku 1998. Naši 
klienti se mohou vždy spolehnout, že 
budeme řešit jejich individuální situaci, ať 
se na nás obrátí s jakýmkoli požadavkem.

• V nabídce naleznete i neobvyklé 
jazykové kurzy – pro maminky s hlídá-
ním dětí, kurzy pro seniory, kurzy pro pra-
cující na směny a další. Inspirujeme se od 
našich zákazníků.

• Naši vyučující lektoři jsou vybíráni 
s největší pečlivostí a jazyková škola jim 
zdarma poskytuje výukové materiály, po-
třebnou metodickou podporu i příjemné 
zázemí ve svých prostorách.

Firemní a individuální kurzy
Výhody jazykové výuky „na míru“, které 
našim klientům poskytujeme, jsou přede-
vším v možnosti plně přizpůsobit kurzy 
svým požadavkům a nemít s jejich organi-
zací žádné starosti. Příjemné a pružné jed-
nání pracovníků školy i lektorů a kvalitní 
administrativní feedback patří k našim 
silným stránkám, které velmi oceňují per-
sonalisté i účastníci kurzů. K našim spo-
kojeným zákazníkům tak například patří 
Aliatel, Komerční banka, Unicorn, Delo-
itte&Touche a mnoho dalších. Zákazníci si 
navíc u nás mohou vybrat z různých ceno-
vých variant a nalézt tak úsporné řešení při 
zachování kvalitní výuky. Velmi pružně je 
nastaven termín pro bezplatné zrušení lek-
ce, a to až do 19.00 hodin předchozího pra-
covního dne, což ocení především studenti 
s neurčitým pracovním rozvrhem. 

Veřejné kurzy
Pro veřejnost nabízíme širokou škálu 
kurzů na různých úrovních, které jsou 
vedeny zkušenými českými a zahraničními 
lektory, kteří mají kromě odpovídajícího 
vzdělání a certifikace také plnou podporu
školy a procházejí interními školeními 
a testováním. V našich prostorách máme 
k dispozici rozsáhlou knihovnu vybave-
nou moderními učebnicemi, přístup na In-
ternet a možnost konzultací s metodikem 
školy. Věnujeme se výuce AJ, NJ, FJ, ŠJ, ČJ 
pro cizince,  nabízíme kurzy všeobecné 
a intenzivní, přípravu na běžně uznávané 
zkoušky – FCE, CAE, TOEFL atd., kurzy 
obchodní angličtiny, příprava na maturitu, 
dopolední kurzy s hlídáním dětí a další.

Kancelář i učebny se nachází nedaleko 
centra Prahy, v blízkosti  metra Flora.

LEXIS – jazyková škola
Sudoměřská 39 Praha 3
tel: 222 721 363
fax: 222 716 482
GSM: 603 283 580
e-mail: lexis@lexis.cz
URL: www.lexis.cz

Naši pracovníci se Vám rádi budou 
věnovat v době po–čt 8.00–19.00, pá 
8.00–17.00 nebo po telefonické dohodě 
i v jiném termínu. Rádi Vám poradíme s vý-
běrem vhodného typu kurzu nebo způsobu 
studia cizího jazyka.

Kontakt



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
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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
 AJ - konverzace AJ 5920,- 07.10.04 74 (1x2h) Čt       10 
 angličtina středně pokro… AJ 8500,- 11.01.05 100 (2x2h) Út, Čt       10 
 AMP AJ 8760,- 04.10.04 146 (2x2h) Po, St        10 
 AJ 1 obchodní angličtina AJ 8820,- 10.01.05 98 (2x2h) Po, St       10 
 AJ 2 angličtina v admini… AJ 9000,- 11.01.05 100 (2x2h) Út, St, Pá       10 
 Čeština pro cizince CSF 6120,- 26.10.04 72 (1x2h) Út       6 
 FZ FJ 4920,- 08.09.04 82 (1x2h) St       10 
 FMP FJ 6150,- 01.09.04 82 (1x2h) St        10 
 němčina mírně pokročilí NJ 7350,- 10.01.05 98 (2x2h) Po, St        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,-  21 (1x3h)  Headway či Language in Use       10 
 JARNÍ A2 AJ 2190,-  21 (1x3h)  Headway či Language in Use        10 
 JARNÍ A3 AJ 2190,-  21 (1x3h)  Headway či Language in Use       10 
 JARNÍ A4 AJ 2190,-  21 (1x3h)  Headway či Language in Use       10 
 1x3 A1 půlrok AJ 3500,- 17.01.05 48 (1x3h)  Headways či Language in Use Osvědčení o zákl. znalosti      15 
 1x3 A2 půlrok AJ 3500,- 17.01.05 48 (1x3h)  Headways či Language in Use Osvědčení o zákl. znalosti      15 
 1x3 A3 půlrok AJ 3500,- 17.01.05 48 (1x3h)  Headways či Language in Use Osvědčení o zákl. znalosti      15 
 1x3 A4 půlrok AJ 3500,- 17.01.05 48 (1x3h)  Headways či Language in Use Osvědčení o zákl. znalosti      15 
 1x3 Ag půlrok AJ 3500,- 17.01.05 48 (1x3h)  Headways či Language in Use Osvědčení o zákl. znalosti       15 

Jazykové kurzy
Adresář jazykových kurzů jazykových škol 
v Praze je výběrem z databáze jazykových 
kurzů portálu www.Jazykovky.cz. Tam 
také naleznete aktuálnější a úplnější úda-
je o kurzech jazykových škol.
Pokud je u kurzu uvedeno starší datum za-
čátku kurzu, znamená to, že kurz již běží, 
ale můžete se do něj stále přihlásit nebo 
kurz pokračuje z předchozího období 
a přibírá nové studenty. 
Při kontaktování školy vždy uvádějte 
název kurzu a nechejte si od pracovníka 
školy ověřit údaje uvedé v této brožuře. 
Zvláště termíny zahájení kurzů uváděly  
školy kvůli uzávěrce s časovým předsti-
hem a mohlo dojít ke změnám. 

vybraných jazykových škol



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)
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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)

 1x4 Ag - CAE AJ 3500,- 17.01.05 72 (1x4h)  Progress to CAE CAE      18 
 1x4 Ag - FCE AJ 3500,- 17.01.05 72 (1x4h)  Progress to FCE FCE      18 
 1x4 Ag - PET AJ 3500,- 17.01.05 72 (1x4h)  Ready to PET PET      18 
 1x3 A1 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 
 1x3 A3 celorok AJ 6100,- 13.09.04 96 (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 Ag 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 FCE AJ 6100,- 13.09.04 96 (1x4h)  Progress to FCE FCE      18 
 zkouškový PET AJ 6100,- 13.09.04 96 (1x4h)  Ready for PET PET      15 
 2x3 A1 půlrok AJ 6500,- 17.01.05 96 (2x3h)  Headways či Language in Use Osvědčení o zákl. znalosti      15 
 2x3 A2 půlrok AJ 6500,- 17.01.05 96 (2x3h)  Headways či Language in Use Osvědčení o zákl. znalosti      15 
 2x3 A3 půlrok AJ 6500,- 17.01.05 96 (2x3h)  Headways či Language in Use Osvědčení o zákl. znalosti      15 
 2x3 A4 půlrok AJ 6500,- 17.01.05 96 (2x3h)  Headways či Language in Use Osvědčení o zákl. znalosti      15 
 2x3 Ag půlrok AJ 6500,- 17.01.05 96 (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 A2 celorok AJ 12200,- 13.09.04 192 (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 A4 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 
 A POMATURITNÍ AJ 26900,- 13.09.04 780 (5x4h) Po-Pá sada výukových materiálů-gramat.,konve… Velká státnice       18 
 A1 POMATURITNÍ AJ 26900,- 13.09.04 780 (5x4h) Po-Pá sada výukových materiálů-gramat.,konverz.,reálie PET      18 
 A2 POMATURITNÍ AJ 26900,- 13.09.04 780 (5x4h) Po-Pá sada výukových materiálů-gramat.,konverz.,reálie FCE       18 
 A3 POMATURITNÍ AJ 26900,- 13.09.04 780 (5x4h) Po-Pá sada výukových materiálů-gramat.,konverz.,reálie FCE      18 
 A4 POMATURITNÍ AJ 26900,- 13.09.04 780 (5x4h) Po-Pá sada výukových materiálů-gramat.,konverz.,reálie CAE      18 
 A5 POMATURITNÍ AJ 26900,- 13.09.04 780 (5x4h) Po-Pá sada výukových materiálů-gramat.,konverz.,reálie CPE      18 
 A intenzivní AJ 28900,- 13.09.04 780 (5x4h) Po-Pá sada výukových materiálů-gramat.,konver… Malá státnice       18 
 A1 intenzivní AJ 28900,- 13.09.04 780 (5x4h) Po-Pá sada výukových materiálů-gramat.,konverz.,reálie PET      18 
 A2 intenzivní AJ 28900,- 13.09.04 780 (5x4h) Po-Pá sada výukových materiálů-gramat.,konverz.,reálie FCE       18 
 A3 intenzivní AJ 28900,- 13.09.04 780 (5x4h) Po-Pá sada výukových materiálů-gramat.,konverz.,reálie FCE      18 
 A4 intenzivní AJ 28900,- 13.09.04 780 (5x4h) Po-Pá sada výukových materiálů-gramat.,konverz.,reálie CAE      18 
 A5 intenzivní AJ 28900,- 13.09.04 780 (5x4h) Po-Pá sada výukových materiálů-gramat.,konverz.,reálie CPE      18 
 JARNÍ F1 FJ 2190,-  21 (1x3h)  Cafe Creme        10 
 JARNÍ F2 FJ 2190,-  21 (1x3h)  Cafe Creme       10 
 1x3 F1 půlrok FJ 3500,- 17.01.05 48 (1x3h)  Cafe Creme Osvědčení o zákl. znalosti      15 
 1x3 F2 půlrok FJ 3500,- 17.01.05 48 (1x3h)  Cafe Creme Osvědčení o zákl. znalosti      15 
 1x3 Fr půlrok FJ 3500,- 17.01.05 48 (1x3h)  Cafe Creme Osvědčení o zákl. znalosti       15 
 1x4 Fr - DALF FJ 3500,- 17.01.05 72 (1x4h)  DALF DALF      15 
 1x4 Fr - DELF1 FJ 3500,- 17.01.05 72 (1x4h)  DELF DELF 1      15 
 1x4 Fr - DELF2 FJ 3500,- 17.01.05 72 (1x4h)  DELF DELF 2      15 
 1x3 F1 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 Fr celorok FJ 6100,- 13.09.04 96 (1x3h)  Cafe Creme Osvědčení o zákl. znalosti       15 
 2x3 F1 půlrok FJ 6500,- 17.01.05 96 (2x3h)  Cafe Creme       15 
 2x3 F2 půlrok FJ 6500,- 17.01.05 96 (2x3h)  Cafe Creme       15 
 2x3 Fr půlrok FJ 6500,- 17.01.05 96 (2x3h)  Cafe Creme        15 
 2x3 F1 celorok FJ 12200,- 13.09.04 192 (2x3h)  Cafe Creme       15 
 2x3 F2 celorok FJ 12200,- 13.09.04 192 (2x3h)  Cafe Creme       15 
 2x3 Fr celorok FJ 12200,- 13.09.04 192 (2x3h)  Cafe Creme        15 
 F POMATURITNÍ FJ 26900,- 13.09.04 780 (5x4h) Po-Pá sada výukových materiálů-gramat.,konver… Malá státnice       18 
 F1 POMATURITNÍ FJ 26900,- 13.09.04 780 (5x4h) Po-Pá sada výukových materiálů-gramat.,konverz.,reálie DELF 2      18 
 F2 POMATURITNÍ FJ 26900,- 13.09.04 780 (5x4h) Po-Pá sada výukových materiálů-gramat.,konverz.,reálie DALF      18 
 F intenzivní FJ 28900,- 13.09.04 780 (5x4h) Po-Pá sada výukových materiálů-gramat.,konver… Malá státnice       18 
 F1 intenzivní FJ 28900,- 13.09.04 780 (5x4h) Po-Pá sada výukových materiálů-gramat.,konverz.,reálie DELF 2      18 
 F2 intenzivní FJ 28900,- 13.09.04 780 (5x4h) Po-Pá sada výukových materiálů-gramat.,konverz.,reálie DALF      18 
 JARNÍ N1 NJ 2190,-  21 (1x3h)  Sprechen Sie Deutsch či Deutsch Plus       10 
 JARNÍ N2 NJ 2190,-  21 (1x3h)  Sprechen Sie Deutsch či Deutsch Plus        10 
 JARNÍ N3 NJ 2190,-  21 (1x3h)  Sprechen Sie Deutsch či Deutsch Plus       10 
 1x3 N půlrok NJ 3500,- 17.01.05 48 (1x3h)  Sprechen Sie Deutsch  či D… Osvědčení o zákl. znalosti       15 

kurzy
vybraných jazykových škol
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 1x3 N1 půlrok NJ 3500,- 17.01.05 48 (1x3h)  Sprechen Sie Deutsch  či D… Osvědčení o zákl. znalosti      15 
 1x3 N2 půlrok NJ 3500,- 17.01.05 48 (1x3h)  Sprechen Sie Deutsch  či D… Osvědčení o zákl. znalosti      15 
 1x4 Nj - ZD NJ 3500,- 17.01.05 72 (1x4h)  Sprechen Sie Deutsch  či Deutsch Plus Zertifikat Deutsch      15 
 1x4 Nj - ZMP NJ 3500,- 17.01.05 72 (1x4h)  Sprechen Sie Deutsch  či Deutsch Plus ZMP      15 
 1x3 N celorok NJ 6100,- 13.09.04 96 (1x3h)  Sprechen Sie Deutsch  či D… Osvědčení o zákl. znalosti       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 
 2x3 N1 půlrok NJ 6500,- 17.01.05 96 (2x3h)  Sprechen Sie Deutsch či Deutsch Plus       15 
 2x3 N2 půlrok NJ 6500,- 17.01.05 96 (2x3h)  Sprechen Sie Deutsch či Deutsch Plus       15 
 2x3 Nj půlrok NJ 6500,- 17.01.05 96 (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 
 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 
 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.,reálie ZMP       18 
 N3 POMATURITNÍ NJ 26900,- 13.09.04 780 (5x4h) Po-Pá sada výukových materiálů-gramat.,konverz.,reálie 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.,reálie ZMP       18 
 N3 intenzivní NJ 28900,- 13.09.04 780 (5x4h) Po-Pá sada výukových materiálů-gramat.,konverz.,reálie ZMP      18 
 JARNÍ Šp1 SJ 2190,-  21 (1x3h)  Fiesta či Ven        10 
 JARNÍ Šp2 SJ 2190,-  21 (1x3h)  Fiesta či Ven       10 
 1x3 Š1 půlrok SJ 3500,- 17.01.05 48 (1x3h)  Fiesta či Ven       15 
 1x3 Š2 půlrok SJ 3500,- 17.01.05 48 (1x3h)  Fiesta       15 
 1x3 Šj půlrok SJ 3500,- 17.01.05 48 (1x3h)  Fiesta        15 
 1x3 Š1 celorok SJ 6100,- 13.09.04 96 (1x3h)  Fiesta či Ven       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
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
 Leden 3 h./ t. 17.30 hod. AJ 4789,- 10.01.05 75 (1x3h)  Cutting Edge       9 
 FCE 4 h./t. AJ 7035,- 10.01.05 88 (1x4h)  FCE Masterclass, FCE Mission, FCE Gold FCE     9 
 Leden 9 h./ t. 17.30 AJ 8199,- 10.01.05 111 (3x3h) Po, St, Čt Blueprint       9 
 Leden 10 h./t. 8.30 hod. AJ 8318,- 11.01.05 111 (3x4h) Út, Čt, Pá Cutting Edge       9 
 Leden 6 h./t. 17.30 hod. AJ 8318,- 10.01.05 111 (2x3h)  Cutting Edge       9 
 Leden 6 h./t. 9.00 hod. AJ 8318,- 10.01.05 111 (2x3h) Po, St Cutting Edge       9 
 CPE 6 h./t. AJ 12474,- 10.01.05 126 (2x3h)  CAE Masterclass CPE     9 
 CAE 6 h./t. AJ 12690,- 10.01.05 126 (2x3h)  CAE Masterclass CAE     9 
 Pomaturit. studium AJ 1 AJ 26990,- 20.09.04 760 (5x4h) Po-Pá Enterprise, FCE Masterclass, CAE Master… Malá státnice     20 
 Pomaturitní studium AJ 2 AJ 26990,- 20.09.04 760 (5x4h) Po-Pá Enterprise PET      20 
 Pomaturitní studium AJ 3 AJ 26990,- 20.09.04 760 (5x4h) Po-Pá Enterprise, FCE Masterclass, CAE Masterclass... FCE     20 
 Pomaturitní studium AJ 4 AJ 26990,- 20.09.04 760 (5x4h) Po-Pá Enterprise, FCE Masterclass, CAE Masterclass... CAE     20 
 Pomaturitní studium AJ 5 AJ 26990,- 20.09.04 760 (5x4h) Po-Pá Enterprise PET      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
 FCE 6 h./t. AJ 12340,- 10.01.05 129 (2x3h) Po, St Enterprise 4, FCE Mission, FCE Gold, FCE Masterclass FCE     9 
 Státnice 6 h./t. AJ 12340,- 10.01.05 129 (2x3h) Po, St Enterprise 4, FCE Mission, FCE Gold, FCE Masterclass FCE     9
j a z y k y : angličtina (AJ)
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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)

GLOSSA, s.r.o. Jindřišská 11 • Praha 1 • 110 00
 224 219 484  info@glossa.cz, www.glossa.cz
název kurzu jazyk cena zahájení počet hodin (rozsah) dny učebnice zkouška vysvětlivky dole
 A1 premium AJ 6980,- 13.10.04 64 (1x2h) St Clockwise elementary      6 
 A1 premium AJ 6980,- 15.10.04 64 (1x2h) Pá Clockwise elementary      6 
 A2 premium AJ 6980,- 14.10.04 64 (1x2h) Čt Clockwise pre-intermediate       6 
 A2 premium AJ 6980,- 14.10.04 64 (1x2h) Čt Clockwise pre-intermediate       6 
 A3 premium AJ 6980,- 12.10.04 64 (1x2h) Út Clockwise intermediate       6 
 A3 premium AJ 6980,- 11.10.04 64 (1x2h) Po Clockwise intermediate       6 
 A4 premium AJ 6980,- 13.10.04 64 (1x2h) St Clockwise upper-intermediate      6 
 A4 premium AJ 6980,- 11.10.04 64 (1x2h) Po Clockwise upper-intermediate      6 
 A5 premium AJ 6980,- 15.10.04 64 (1x2h) Pá Clockwise advanced      6 
 A6 premium AJ 6980,- 12.10.04 64 (1x2h) Út Clockwise advanced      6 
 Konverzace 1 AJ 6980,- 11.10.04 64 (1x2h) Po Let́ s Talk 1       6 
 Konverzace 2 AJ 6980,- 13.10.04 64 (1x2h) St Let́ s Talk 2       6 
 Konverzace 2 AJ 6980,- 12.10.04 64 (1x2h) Út Let́ s Talk 2       6 
 Konverzace 3 AJ 6980,- 14.10.04 64 (1x2h) Čt Let́ s Talk 3       6 
 BEC Higher AJ 7880,- 11.10.04 120 (2x2h) Po, St Pass BEC Higher BEC 3     10 
 BEC Vantage AJ 7880,- 11.10.04 120 (2x2h) Po, St Pass BEC Vantage BEC 2     10 
 CAE AJ 7880,- 11.10.04 120 (2x2h) Po, St Cambridge Advanced English CAE     10 
 CAE AJ 7880,- 12.10.04 120 (2x2h) Út, Čt Cambridge Advanced English CAE     10 
 CAE AJ 7880,- 12.10.04 120 (2x2h) Út, Čt Cambridge Advanced English CAE     10 
 FCE AJ 7880,- 11.10.04 120 (2x2h) Po, St New Progress to FCE FCE     10 
 FCE AJ 7880,- 12.10.04 120 (2x2h) Út, Čt New Progress to FCE FCE     10 
 FCE AJ 7880,- 12.10.04 120 (2x2h) Út, Čt New Progress to FCE FCE     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 
 FCE AJ 7880,- 12.10.04 120 (2x2h) Út, Čt New Progress to FCE FCE     10 
 FCE AJ 7880,- 12.10.04 120 (2x2h) Út, Čt 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
j a z y k y : angličtina (AJ)

GLOSSA, s.r.o.  (učebna Anděl) Na Bělidle 34 • Praha 5 • 150 00
 224 219 484  info@glossa.cz, www.glossa.cz
název kurzu jazyk cena zahájení počet hodin (rozsah) dny učebnice zkouška vysvětlivky dole
 A1 klasik AJ 3980,- 01.03.05 64 (2x2h) Út, Čt Clockwise elementary      12 
 A1 klasik AJ 3980,- 13.10.04 64 (1x2h) St Clockwise elementary      12 
 A1 klasik AJ 3980,- 28.02.05 64 (2x2h) Po, St Clockwise elementary      12 
 A1 klasik AJ 3980,- 11.10.04 64 (1x2h) Po Clockwise elementary      12 
 A2 klasik AJ 3980,- 13.10.04 64 (1x2h) St Clockwise pre-intermediate       12 
 A2 klasik AJ 3980,- 01.03.05 64 (2x2h) Út, Čt Clockwise pre-intermediate       12 
 A3 klasik AJ 3980,- 11.10.04 64 (1x2h) Po Clockwise intermediate       12 
 A3 klasik AJ 3980,- 28.02.05 64 (2x2h) Po, St Clockwise intermediate       12 
 A4 klasik AJ 3980,- 13.10.04 64 (1x2h) St Clockwise upper-intermediate      12 
 A4 klasik AJ 3980,- 01.03.05 64 (2x2h) Út, Čt Clockwise upper-intermediate       12 
 A5 klasik AJ 3980,- 28.02.05 64 (2x2h) Po, St Clockwise advanced      12 
 A6 klasik AJ 3980,- 11.10.04 64 (1x2h) Po Clockwise advanced      12 
 A2 premium AJ 6980,- 28.02.05 64 (2x2h) Po, St Clockwise pre-intermediate       6 
 A3 premium AJ 6980,- 01.03.05 64 (2x2h) Út, Čt Clockwise intermediate       6 
 A4 premium AJ 6980,- 28.02.05 64 (2x2h) Po, St Clockwise upper-intermediate       6 
 A5 premium AJ 6980,- 01.03.05 64 (2x2h) Út, Čt Clockwise advanced      6 
 A7 premium AJ 6980,- 01.03.05 64 (2x2h) Út, Čt New Headway Advanced      6 
 Konverzace 2 AJ 6980,- 01.03.05 64 (2x2h) Út, Čt Let́ s Talk 2      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 
 F1 premium FJ 6980,- 28.02.05 64 (2x2h) Po, St Forum      6 
 F2 premium FJ 6980,- 01.03.05 64 (1x2h) Po, St Forum       6 
 N1 klasik NJ 3980,- 12.10.04 64 (1x2h) Út Tangram      12 
 N1 klasik NJ 3980,- 14.10.04 64 (1x2h) Čt Tangram      12 
 N2 klasik NJ 3980,- 12.10.04 64 (1x2h) Út Tangram       12 



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

Č í s lovka : udává maximální počet studentů ve skupině

 N2 klasik NJ 3980,- 14.10.04 64 (1x2h) Čt Tangram       12 
 N3 klasik NJ 3980,- 12.10.04 64 (1x2h) Út Tangram       12 
 N1 premium NJ 6980,- 01.03.05 64 (2x2h) Út, Čt Tangram      6
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
 224 219 484  info@glossa.cz, www.glossa.cz
název kurzu jazyk cena zahájení počet hodin (rozsah) dny učebnice zkouška vysvětlivky dole
 A1 klasik AJ 3980,- 14.10.04 64 (1x2h) Čt Clockwise elementary      12 
 A1 klasik AJ 3980,- 28.02.05 64 (2x2h) Po, St Clockwise elementary      12 
 A2 klasik AJ 3980,- 12.10.04 64 (1x2h) Út Clockwise pre-intermediate       12 
 A2 klasik AJ 3980,- 14.10.04 64 (1x2h) Čt Clockwise pre-intermediate       12 
 A3 klasik AJ 3980,- 13.10.04 64 (1x2h) St Clockwise intermediate       12 
 A3 klasik AJ 3980,- 28.02.05 64 (2x2h) Po, St Clockwise intermediate       12 
 A4 klasik AJ 3980,- 11.10.04 64 (1x2h) Po Clockwise upper-intermediate      12 
 A5 klasik AJ 3980,- 12.10.04 64 (1x2h) Út Clockwise advanced      12 
 A1 premium AJ 6980,- 01.03.05 64 (2x2h) Út, Čt Clockwise elementary      6 
 A2 premium AJ 6980,- 01.03.05 64 (2x2h) Út, Čt Clockwise pre-intermediate       6 
 A2 premium AJ 6980,- 28.02.05 64 (2x2h) Po, St Clockwise pre-intermediate       6 
 A3 premium AJ 6980,- 28.02.05 64 (2x2h) Po, St Clockwise intermediate       6
j a z y k y : angličtina (AJ)

GLOSSA, s.r.o.  (učebna I. P. Pavlova) Sokolská 35 • Praha 2 • 120 00
 224 219 484  info@glossa.cz, www.glossa.cz
název kurzu jazyk cena zahájení počet hodin (rozsah) dny učebnice zkouška vysvětlivky dole
 A1 klasik AJ 3980,- 12.10.04 64 (1x2h) Út Clockwise elementary      12 
 A1 klasik AJ 3980,- 13.10.04 64 (1x2h) St Clockwise elementary      12 
 A2 klasik AJ 3980,- 11.10.04 64 (1x2h) Po Clockwise pre-intermediate       12 
 A2 klasik AJ 3980,- 12.10.04 64 (1x2h) Út Clockwise pre-intermediate       12 
 A2 klasik AJ 3980,- 11.10.04 64 (1x2h) Po Clockwise pre-intermediate       12 
 A2 klasik AJ 3980,- 01.03.05 64 (2x2h) Út, Čt Clockwise pre-intermediate       12 
 A3 klasik AJ 3980,- 01.03.05 64 (2x2h) Út, Čt Clockwise intermediate       12 
 A3 klasik AJ 3980,- 12.10.04 64 (1x2h) Út Clockwise intermediate       12 
 A3 klasik AJ 3980,- 11.10.04 64 (1x2h) Po Clockwise intermediate       12 
 A4 klasik AJ 3980,- 01.03.05 64 (2x2h) Út, Čt Clockwise upper-intermediate       12 
 A1 klasik AJ 6980,- 01.03.05 64 (2x2h) Út, Čt Clockwise elementary      6 
 A4 premium AJ 6980,- 15.10.04 64 (1x2h) Pá Clockwise upper-intermediate      6 
 A6 premium AJ 6980,- 28.02.05 64 (2x2h) Po, St Clockwise advanced      6 
 EFE AJ 8880,- 28.02.05 96 (2x3h) Po, St English for Europe English for Europe     10 
 F3 klasik FJ 3980,- 14.10.04 64 (1x2h) Čt Forum       12 
 F5 klasik FJ 3980,- 14.10.04 64 (1x2h) Čt Forum      12 
 F1 premium FJ 6980,- 12.10.04 64 (1x2h) Út Forum      6 
 F2 premium FJ 6980,- 12.10.04 64 (1x2h) Út Forum       6 
 N2 premium NJ 6980,- 28.02.05 64 (2x2h) Po, St Tangram       6 
 N3 premium NJ 6980,- 28.02.05 64 (2x2h) Po, St Tangram       6 
 N4 premium NJ 6980,- 28.02.05 64 (2x2h) Po, St Tangram      6 
 Š1 klasik SJ 3980,- 13.10.04 64 (1x2h) Út Planet@      12 
 Š2 klasik SJ 3980,- 13.10.04 64 (1x2h) St Planet@       12 
 Š3 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
 224 219 484  info@glossa.cz, www.glossa.cz
název kurzu jazyk cena zahájení počet hodin (rozsah) dny učebnice zkouška vysvětlivky dole
 A1 klasik AJ 3980,- 12.10.04 64 (1x2h) Út Clockwise elementary      12 
 A1 klasik AJ 3980,- 14.10.04 64 (1x2h) Čt Clockwise elementary      12 
 A1 klasik AJ 3980,- 01.03.05 64 (2x2h) Út, Čt Clockwise elementary      12 
 A2 klasik AJ 3980,- 12.10.04 64 (1x2h) Út Clockwise pre-intermediate       12 
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 A2 klasik AJ 3980,- 28.02.05 64 (2x2h) Po, St Clockwise pre-intermediate       12 
 A2 klasik AJ 3980,- 01.03.05 64 (2x2h) Út, Čt Clockwise pre-intermediate       12 
 A2 klasik AJ 3980,- 14.10.04 64 (1x2h) Čt Clockwise pre-intermediate       12 
 A3 klasik AJ 3980,- 01.03.05 64 (2x2h) Út, Čt Clockwise intermediate       12 
 A4 klasik AJ 3980,- 14.10.04 64 (1x2h) Čt Clockwise upper-intermediate      12 
 A4 klasik AJ 3980,- 28.02.05 64 (2x2h) Po, St Clockwise upper-intermediate       12 
 A5 klasik AJ 3980,- 28.02.05 64 (2x2h) Po, St Clockwise advanced      12 
 A6 klasik AJ 3980,- 12.10.04 64 (1x2h) Út Clockwise advanced      12 
 A7 premium AJ 6980,- 11.10.04 64 (1x2h) Po New Headway Advanced      6 
 A8 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 
 N3 klasik NJ 3980,- 13.10.04 64 (1x2h) St Tangram       12 
 N4 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
 224 219 484  info@glossa.cz, www.glossa.cz
název kurzu jazyk cena zahájení počet hodin (rozsah) dny učebnice zkouška vysvětlivky dole
 A1 klasik AJ 3980,- 28.02.05 64 (2x2h) Po, St Clockwise elementary      12 
 A1 klasik AJ 3980,- 14.10.04 64 (1x2h) Čt Clockwise elementary      12 
 A1 klasik AJ 3980,- 28.03.05 64 (2x2h) Po, St Clockwise elementary      12 
 A2 klasik AJ 3980,- 12.10.04 64 (1x2h) Út Clockwise pre-intermediate       12 
 A2 klasik AJ 3980,- 28.02.05 64 (2x2h) Po, St Clockwise pre-intermediate      12 
 A2 klasik AJ 3980,- 01.03.05 64 (2x2h) Út, Čt Clockwise pre-intermediate       12 
 A3 klasik AJ 3980,- 14.10.04 64 (1x2h) Čt Clockwise intermediate       12 
 A3 klasik AJ 3980,- 28.02.05 64 (2x2h) Po, St Clockwise intermediate       12 
 A3 klasik AJ 3980,- 28.02.05 64 (2x2h) Po, St Clockwise intermediate       12 
 A3 klasik AJ 3980,- 12.10.04 64 (1x2h) Út Clockwise intermediate       12 
 A4 klasik AJ 3980,- 12.10.04 64 (1x2h) Út Clockwise upper-intermediate      12 
 A4 klasik AJ 3980,- 28.02.05 64 (2x2h) Po, St Clockwise upper-intermediate       12 
 A5 klasik AJ 3980,- 01.03.05 64 (2x2h) Út, Čt Clockwise advanced      12 
 A5 klasik AJ 3980,- 14.10.04 64 (1x2h) Čt Clockwise advanced      12 
 A6 klasik AJ 3980,- 01.03.05 64 (2x2h) Út, Čt Clockwise advanced      12
j a z y k y : angličtina (AJ)

THE BELL SCHOOL, a.s. Nedvězská 29 • Praha 10 • 100 00
 274 815 342  info@bellschool.cz, www.bellschool.cz
název kurzu jazyk cena zahájení počet hodin (rozsah) dny učebnice zkouška vysvětlivky dole
 FCO 12 AJ 3840,- 03.01.05 40 (2x2h) Út, Čt Fast Track to FCE FCE     12 
 FCO 412 AJ 3840,- 04.04.05 44 (2x2h) Út, Čt, Pá Fast Track to FCE FCE     8 
 FCO 1 excl AJ 4800,- 03.01.05 42 (2x2h) Po, St Fast Track to FCE FCE     8 
 FCO 4 excl AJ 4800,- 04.04.05 44 (2x2h) Pá Fast Track to FCE FCE     8 
 FCO 41 excl AJ 4800,- 04.04.05 44 (2x2h) Po, St Fast Track to FCE FCE     8 
 FCO 42 excl AJ 4800,- 04.04.05 44 (2x2h) Út, Čt Fast Track to FCE FCE     8 
 FCO excl AJ 4800,- 03.01.05 44 (2x2h) Pá Fast Track to FCE FCE     8 
 E 1 - kurz pro prvňáky AJ 4830,- 01.02.05 41 (2x1h) Po, St Primary Colours + Way Ahead 1      12 
 J1A 1 - děti  ve věku 7 … AJ 4830,- 01.02.05 41 (2x1h) Po, St Way Ahead 1       12 
 J1B 1 - děti ve věku 8 -… AJ 4830,- 01.02.05 41 (2x1h) Po, St Way Ahead 2       12 
 J1B 3 - děti ve věku 8 -… AJ 4830,- 01.02.05 41 (2x1h) Po, St Way Ahead 2       12 
 J1C 1 - děti ve věku 9 -… AJ 4830,- 01.02.05 41 (2x1h) Po, St Way Ahead 3       12 
 J1C 3 - děti ve věku 9 -… AJ 4830,- 01.02.05 41 (2x1h) Po, St Way Ahead 3       12 
 J2B 1- děti ve věku 10 -… AJ 4830,- 01.02.05 41 (2x1h) Po, St Welcome 2       12 
 J2C 1 - děti ve věku 11 … AJ 4830,- 01.02.05 41 (2x1h) Po, St Welcome 3       12 
 J3B 1 - děti ve věku 12 … AJ 4830,- 01.02.05 41 (2x1h) Po, St Shine 2       12 
 J3B 3 - děti ve věku 12 … AJ 4830,- 01.02.05 41 (2x1h) Po, St Shine 2       12 
 J3C 1 - děti ve věku 13 … AJ 4830,- 01.02.05 41 (2x1h) Po, St Shine 3      12 
 J3C 3 - děti ve věku 13 … AJ 4830,- 01.02.05 41 (2x1h) Po, St Shine 3      12 
 J3C 5 - děti ve věku 13 … AJ 4830,- 01.02.05 41 (2x1h) Po, St Shine 3      12 



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
42

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

Č í s lovka : udává maximální počet studentů ve skupině

 J3D 1 - děti ve věku 14 … AJ 4830,- 01.02.05 41 (2x1h) Po, St Cambridge English for Schools      12 
 E 2 - kurz pro prvňáky AJ 5060,- 01.02.05 41 (2x1h) Út, Čt Primary Colours + Way Ahead 1      12 
 J1A 2 - děti  ve věku 7 … AJ 5060,- 01.02.05 41 (2x1h) Út, Čt Way Ahead 1       12 
 J1B 2 - děti ve věku 8 -… AJ 5060,- 01.02.05 38 (2x1h) Út, Čt Way Ahead 2       12 
 J1C 2 - děti ve věku 9 -… AJ 5060,- 01.02.05 38 (2x1h) Út, Čt Way Ahead 3       12 
 J2A 2 - děti ve věku 9 -… AJ 5060,- 01.02.05 38 (2x1h) Út, Čt Welcome 1      12 
 J2B 2 - děti ve věku 10 … AJ 5060,- 01.02.05 38 (2x1h) Út, Čt Welcome 1       12 
 J2B 4- děti ve věku 10 -… AJ 5060,- 01.02.05 38 (2x1h) Út, Čt Welcome 2       12 
 J2C 2 - děti ve věku 11-… AJ 5060,- 01.02.05 38 (2x1h) Út, Čt Welcome 3       12 
 J3B 2 - děti ve věku 12 … AJ 5060,- 01.02.05 38 (2x1h) Út, Čt Shine 2       12 
 J3B 4 - děti ve věku 12 … AJ 5060,- 01.02.05 38 (2x1h) Út, Čt Shine 2       12 
 J3C 2 - děti ve věku 13 … AJ 5060,- 01.02.05 38 (2x1h) Út, Čt Shine 3      12 
 J3C 4 - děti ve věku 13 … AJ 5060,- 01.02.05 38 (2x1h) Út, Čt Shine 3      12 
 J3C 6 - děti ve věku 13 … AJ 5060,- 01.02.05 38 (2x1h) Út, Čt Shine 3      12 
 CAE 1 excl - Advanced AJ 6000,- 14.03.05 98 (2x2h) Po, St  CAE     8 
 CPE 1 excl - Proficiency AJ 6000,- 14.03.05 96 (1x4h) Po, St  CPE     8 
 AE 11 - Elementary AJ 7392,- 01.02.05 82 (2x2h) Po, St Inside Out Elementary      12 
 AI 1 - Intermediate AJ 7392,- 01.02.05 82 (2x2h) Po, St Inside Out Intermediate      12 
 AI 11 - Intermediate AJ 7392,- 01.02.05 82 (1x4h) Po, St Inside Out Intermediate      12 
 AI 3 - Intermediate AJ 7392,- 01.02.05 82 (2x2h) Po, St Inside Out Intermediate      12 
 AL 1 - Pre-Intermediate AJ 7392,- 01.02.05 82 (2x2h) Po, St Inside Out Pre Intermediate       12 
 AL 11 -Pre-Intermediate AJ 7392,- 01.02.05 82 (2x2h) Po, St Inside Out Pre Intermediate       12 
 AU - Upper-Intermediate AJ 7392,- 01.02.05 80 (1x4h) Pá Inside Out Upper Intermediate      12 
 AU 11 - Upper-intermediate AJ 7392,- 01.02.05 82 (2x2h) Po, St Inside Out Upper Intermediate      12 
 FCE 1 - přípravný kurz AJ 7392,- 01.02.05 82 (2x2h) Po, St Fast Track to FCE FCE     12 
 FCE 3 - přípravný kurz AJ 7392,- 01.02.05 82 (2x2h) Po, St Fast Track to FCE FCE     12 
 TFCE 1 AJ 7392,- 01.02.05 82 (2x2h) Po, St Fast Track to FCE FCE     12 
 TFCE 3 AJ 7392,- 01.02.05 82 (2x2h) Po, St Fast Track to FCE FCE     12 
 TI 1 - Intermediate AJ 7392,- 01.02.05 82 (2x2h) Po, St Inside Out  Intermediate      12 
 TU 1 - Upper-Intermediate AJ 7392,- 01.02.05 82 (2x2h) Po, St Inside Out  Upper Intermediate      12 
 TU 3 - Upper-Intermediate AJ 7392,- 01.02.05 82 (2x2h) Po, St Inside Out  Upper Intermediate      12 
 AB 12 - Beginners AJ 7744,- 01.02.05 76 (2x2h) Út, Čt Headway Starter      12 
 AE 2 - Elementary AJ 7744,- 01.02.05 76 (2x2h) Út, Čt Inside Out Elementary      12 
 AI 2 - Intermediate AJ 7744,- 01.02.05 76 (2x2h) Út, Čt Inside Out Intermediate      12 
 AL 12 - Pre-Intermediate AJ 7744,- 01.02.05 76 (2x2h) Út, Čt Inside Out Pre Intermediate       12 
 AL 2 - Pre-Intermediate AJ 7744,- 01.02.05 76 (2x2h) Út, Čt Inside Out Pre Intermediate       12 
 AU 2 - Upper-Intermediate AJ 7744,- 01.02.05 76 (2x2h) Út, Čt Inside Out Upper Intermediate      12 
 AU 6 - Upper-Intermediate AJ 7744,- 01.02.05 76 (2x2h) Út, Čt Inside Out Upper Intermediate      12 
 AU 8 - Upper-Intermediate AJ 7744,- 01.02.05 76 (1x4h) Čt Inside Out Upper Intermediate      12 
 FCE 12 - přípravný kurz AJ 7744,- 01.02.05 76 (2x2h) Út, Čt Fast Track to FCE FCE     12 
 FCE 6 - přípravný kurz AJ 7744,- 01.02.05 76 (1x4h) Út Fast Track to FCE FCE     12 
 TFCE 2 AJ 7744,- 01.02.05 76 (2x2h) Út, Čt Fast Track to FCE FCE     12 
 TI 2 - Intermediate AJ 7744,- 01.02.05 76 (2x2h) Út, Čt Inside Out Intermediate      12 
 TI 4 - Intermediate AJ 7744,- 01.02.05 76 (2x2h) Út, Čt Inside Out Intermediate      12 
 TL 2 - Pre-Intermediate AJ 7744,- 01.02.05 76 (2x2h) Út, Čt Inside Out Pre Intermediate       12 
 TU 2 - Upper-Intermediate AJ 7744,- 01.02.05 76 (2x2h) Út, Čt Inside Out  Upper Intermediate      12 
 CAE - Advanced AJ 8064,- 01.02.05 80 (1x4h) Pá Inside Out Advanced CAE     12 
 CAE 1 - Advanced AJ 8064,- 01.02.05 82 (2x2h) Po, St Focus on Advanced English CAE     12 
 CAEF 1 - Advanced AJ 8064,- 01.02.05 82 (2x2h) Po, St Inside Out Advanced      12 
 SC 3 - Školka AJ 8064,- 01.02.05 82 (2x4h) Po, St        12 
 CAE 12 - Advanced AJ 8448,- 01.02.05 76 (2x2h) Út, Čt Focus on Advanced English CAE     12 
 CAE 2 - Advanced AJ 8448,- 01.02.05 76 (2x2h) Út, Čt Focus on Advanced English CAE     12 
 CAEF 4 - Advanced AJ 8448,- 01.02.05 76 (2x2h) Út, Čt Inside Out Advanced      12 
 CPE 2 - Proficiency AJ 8448,- 01.02.05 82 (2x2h) Út, Čt New Proficiency Gold CPE     12 
 CPE excl - Proficiency AJ 11520,- 15.11.04 96 (1x4h) Pá  CPE     8 
 FCE excl AJ 11760,- 15.11.04 98 (2x2h) Út, Čt Fast Track to FCE FCE     8 
 SC 1 -Skolka AJ 16128,- 01.02.05 164 (2x4h) Po, St        12
j a z y k y : angličtina (AJ)
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Profesionální

řešení pro jazykové školy
nabídka jazykových kurzů
na www jazykové školy

Funkce modulů:
• zobrazování jazykových kurzů na www stránkách jazykové školy
• on-line přihlašování studentů do jazykových kurzů přes internet
• snadná aktualizace kurzů pracovníkem jazykové školy 24 hodin denně
• správa a zobrazování novinek a aktualit na www stránkách školy
• on-line testování znalostí a rozřazování studentů dle pokročilosti

Reference:
• www.lojza.jazykovky.cz
•www.novinky.jazykovky.cz
•www.test.jazykovky.cz

nabídka kurzů naší jazykové školy

jazyk

učebna

rozsah výuky

typ kurzu

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

nabídněte přehledně své kurzy



Abecední rejstřík jazykových škol obsahuje důležité jazykové školy v Praze.

Další informace o uvedených školách hledejte v rejstřících poskytovaných služeb.
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AGENTURA EDUCO
info@educo.cz, http://www.educo.cz/
P7, Františka Křížka 1,   220 412 141, 777 080 804
P1, Štěpánská 22 (učebna)

AJ NJ AJ NJ AJ NJ AJ NJ AJ NJ

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

Firemní a individuální výuka, kurzy pro veřejnost, pomaturitní studium Aj, 
přípravy na FCE a CAE, konverzace, příjemné prostředí, knihovna a internet 
pro studenty i učitele, 14 let zkušeností, studium v zahraničí, intenzivní Aj 
- superlearning

FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ
IJ RJ IJ RJ IJ RJ IJ RJ IJ RJ
ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ

Agentura Tailored English Courses
info@kurzyanglictiny.cz, http://www.kurzyanglictiny.cz
P5, Na Šmukýřce 12,   257 210 402, 777 225 721
P2, Karlovo náměstí 7 (učebna)

AJ AJ AJ

AJ
Firemní a individuální výuka angličtiny “šitá na míru”. Výuka maximálně přizpůsobená 
potřebám zákazníka. Individuální, skupinové, odborné, flexibilní kurzy, tématické
semináře, odborné konzultace.

AKCENT International House Prague
akcent@akcent.cz, http://www.akcent.cz/
P4, Bítovská 3,   261 261 638
P6, Bílá 1 (učebna)

AJ NJ AJ NJ AJ NJ AJ AJ NJ AJ

AJ, FJ, NJ, ŠJ, ČJ pro cizince
AKCENT IH Prague, člen celosvětové sítě International House, vyučuje světové jazyky 
ve 197 docházkových kurzech, učí ve 106 firmách, zajišťuje pomaturitní studium,
výuku jednotlivců i dětí. Kompletní nabídku najdete na www.akcent.cz.

FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ

ČJ

ALVIN
alvin@web.cz, http://www.alvin.web.cz
P4, Malenická 1784,   271 914 083, 604 201 008

AJ NJ AJ NJ AJ NJ

AJ, FJ, NJ, ŠJ, ČJ pro cizince, 
RJ

Výuka jazyků v pomaturitním studiu, odpolední a večerní kurzy pro děti i dospělé, 
jazykové kurzy pro pedagogy, firemní kurzy, individuální výuka. Zkušení kvalifikovaní
čeští i zahraniční lektoři. Výhodné ceny. Příjemné prostředí, bezbariérový vstup.

FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ
RJ RJ RJ

ČJ ČJ ČJ

ARS LINGUARUM
info@arslinguarum.cz, http://www.arslinguarum.cz/
P2, Londýnská 41,   224 266 744, 603 805 075

AJ NJ AJ NJ AJ NJ AJ, FJ, IJ, NJ, ŠJ, arabština, ČJ 
pro cizince, čínština, finština,
hebrejština, holandština, 
chorvatština, japonština, 
latina, maďarština, novo-
řečtina, perština, polština, 
portugalština, RJ, švédština

14-ti letá zkušenost s firemní výukou a kvalifikovaný tým lektorů nám umožňují reali-
zaci všech požadavků od individuální výuky až po odborně zaměřené megaprojekty. 
Dokladem kvality je naše klientela

FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ
IJ RJ IJ RJ IJ RJ
ČJ ČJ ČJ

BOHEMIA INSTITUT
info@bi.cz
http://www.bi.cz
P10, Nad vodovodem 20,   274 776 256, 602 299 847
P10, Tuklatská 3,   274 776 256, 724 173 829

AJ NJ AJ NJ AJ NJ AJ NJ AJ NJ AJ NJ AJ NJ AJ, FJ, IJ, NJ, ŠJ, arabština, 
ČJ, ČJ pro cizince, čínština, 
finština, hebrejština, holand-
ština, chorvatština, japonšti-
na, maďarština, novořečtina, 
polština, RJ, slovenština, 
švédština, ukrajinština

KOMPLEXNÍ A VYČERPÁVAJÍCÍ NABÍDKA KURZŮ (AJ, NJ, FJ, ŠJ, i další jazyky) - inten-
zivní, pomaturitní, zkouškové, konverzační, obecné skupinové i individuální a firemní
kurzy, jazykové i akademické studium v zahraničí, manažerské a počítačové kurzy.

FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ
IJ RJ IJ RJ IJ RJ IJ RJ IJ RJ IJ RJ IJ RJ
ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ

ELVIS - Jazyková škola
elvis@elvis.cz, http://www.elvis.cz
P4, Žateckých 12,   241 409 001, 602 350 632
P8, Karlínské náměstí 8 (učebna)
P4, Žateckých 12 (učebna)

AJ NJ AJ NJ AJ NJ

AJ, FJ, NJ, ŠJ, ČJ pro cizince
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.

FJ FJ FJ

ČJ ČJ ČJ

GLOSSA, s.r.o.
info@glossa.cz, http://www.glossa.cz
P1, Jindřišská 11,   224 219 484
P2, Sokolská 35 (učebna)
P6, Flemingovo náměstí 3 (učebna)
P4, Pod Terebkou 6 (učebna)
P3, Přemyslovská 3 (učebna)
P5, Na Bělidle 34 (učebna)

AJ NJ AJ NJ AJ NJ AJ NJ

AJ, FJ, IJ, NJ, ŠJ, ČJ pro 
cizince

Veřejné kurzy: výběr ze 140 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.

FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ
IJ IJ IJ IJ
ČJ ČJ ČJ ČJ

Rejstřík jazykových škol a agentur 



Informacae v rejstříku jsou aktuální k prosinci 2005. 

Aktuální databázi jazykových škol naleznete na www.Jazykovky.cz.
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AGENTURA EDUCO
info@educo.cz, http://www.educo.cz/
P7, Františka Křížka 1,   220 412 141, 777 080 804
P1, Štěpánská 22 (učebna)

AJ NJ AJ NJ AJ NJ AJ NJ AJ NJ

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

Firemní a individuální výuka, kurzy pro veřejnost, pomaturitní studium Aj, 
přípravy na FCE a CAE, konverzace, příjemné prostředí, knihovna a internet 
pro studenty i učitele, 14 let zkušeností, studium v zahraničí, intenzivní Aj 
- superlearning

FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ
IJ RJ IJ RJ IJ RJ IJ RJ IJ RJ
ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ

Agentura Tailored English Courses
info@kurzyanglictiny.cz, http://www.kurzyanglictiny.cz
P5, Na Šmukýřce 12,   257 210 402, 777 225 721
P2, Karlovo náměstí 7 (učebna)

AJ AJ AJ

AJ
Firemní a individuální výuka angličtiny “šitá na míru”. Výuka maximálně přizpůsobená 
potřebám zákazníka. Individuální, skupinové, odborné, flexibilní kurzy, tématické
semináře, odborné konzultace.

AKCENT International House Prague
akcent@akcent.cz, http://www.akcent.cz/
P4, Bítovská 3,   261 261 638
P6, Bílá 1 (učebna)

AJ NJ AJ NJ AJ NJ AJ AJ NJ AJ

AJ, FJ, NJ, ŠJ, ČJ pro cizince
AKCENT IH Prague, člen celosvětové sítě International House, vyučuje světové jazyky 
ve 197 docházkových kurzech, učí ve 106 firmách, zajišťuje pomaturitní studium,
výuku jednotlivců i dětí. Kompletní nabídku najdete na www.akcent.cz.

FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ

ČJ

ALVIN
alvin@web.cz, http://www.alvin.web.cz
P4, Malenická 1784,   271 914 083, 604 201 008

AJ NJ AJ NJ AJ NJ

AJ, FJ, NJ, ŠJ, ČJ pro cizince, 
RJ

Výuka jazyků v pomaturitním studiu, odpolední a večerní kurzy pro děti i dospělé, 
jazykové kurzy pro pedagogy, firemní kurzy, individuální výuka. Zkušení kvalifikovaní
čeští i zahraniční lektoři. Výhodné ceny. Příjemné prostředí, bezbariérový vstup.

FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ
RJ RJ RJ

ČJ ČJ ČJ

ARS LINGUARUM
info@arslinguarum.cz, http://www.arslinguarum.cz/
P2, Londýnská 41,   224 266 744, 603 805 075

AJ NJ AJ NJ AJ NJ AJ, FJ, IJ, NJ, ŠJ, arabština, ČJ 
pro cizince, čínština, finština,
hebrejština, holandština, 
chorvatština, japonština, 
latina, maďarština, novo-
řečtina, perština, polština, 
portugalština, RJ, švédština

14-ti letá zkušenost s firemní výukou a kvalifikovaný tým lektorů nám umožňují reali-
zaci všech požadavků od individuální výuky až po odborně zaměřené megaprojekty. 
Dokladem kvality je naše klientela

FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ
IJ RJ IJ RJ IJ RJ
ČJ ČJ ČJ

BOHEMIA INSTITUT
info@bi.cz
http://www.bi.cz
P10, Nad vodovodem 20,   274 776 256, 602 299 847
P10, Tuklatská 3,   274 776 256, 724 173 829

AJ NJ AJ NJ AJ NJ AJ NJ AJ NJ AJ NJ AJ NJ AJ, FJ, IJ, NJ, ŠJ, arabština, 
ČJ, ČJ pro cizince, čínština, 
finština, hebrejština, holand-
ština, chorvatština, japonšti-
na, maďarština, novořečtina, 
polština, RJ, slovenština, 
švédština, ukrajinština

KOMPLEXNÍ A VYČERPÁVAJÍCÍ NABÍDKA KURZŮ (AJ, NJ, FJ, ŠJ, i další jazyky) - inten-
zivní, pomaturitní, zkouškové, konverzační, obecné skupinové i individuální a firemní
kurzy, jazykové i akademické studium v zahraničí, manažerské a počítačové kurzy.

FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ
IJ RJ IJ RJ IJ RJ IJ RJ IJ RJ IJ RJ IJ RJ
ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ

ELVIS - Jazyková škola
elvis@elvis.cz, http://www.elvis.cz
P4, Žateckých 12,   241 409 001, 602 350 632
P8, Karlínské náměstí 8 (učebna)
P4, Žateckých 12 (učebna)

AJ NJ AJ NJ AJ NJ

AJ, FJ, NJ, ŠJ, ČJ pro cizince
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.

FJ FJ FJ

ČJ ČJ ČJ

GLOSSA, s.r.o.
info@glossa.cz, http://www.glossa.cz
P1, Jindřišská 11,   224 219 484
P2, Sokolská 35 (učebna)
P6, Flemingovo náměstí 3 (učebna)
P4, Pod Terebkou 6 (učebna)
P3, Přemyslovská 3 (učebna)
P5, Na Bělidle 34 (učebna)

AJ NJ AJ NJ AJ NJ AJ NJ

AJ, FJ, IJ, NJ, ŠJ, ČJ pro 
cizince

Veřejné kurzy: výběr ze 140 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.

FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ
IJ IJ IJ IJ
ČJ ČJ ČJ ČJ

www.Jazykovky.cz Rejstřík
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International English Agency
info@international-english.cz, http://www.international-english.cz
P6, Kamýcká 910/67,   732 119 167, 732 119 167

AJ NJ AJ NJ AJ NJ

AJ, FJ, NJ, ŠJ, ČJ pro cizinc Firemní kurzy, individuální kurzy, zahraniční studijní pobyty.
FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ
IJ IJ IJ
ČJ ČJ ČJ

ITS International School
info@its-jazyky.cz, http://www.its-jazyky.cz
P1, Na Poříčí 12,   224 812 821, 777 131 167

AJ NJ AJ NJ

AJ, FJ, NJ, ŠJ, RJ
Jazyková škola ITS se již desátým rokem zabývá výukou cizích jazyků pro širokou 
veřejnost. Lektoři mají vysokoškolské vzdělání, TEFL certifikát i dlouholeté zkušenosti
s výukou různých typů kurzů. Novinka: ANGLIČTINA PRO PRŮVODCE.

FJ ŠJ FJ ŠJ
RJ RJ

Jazyková škola hlavního města Prahy
sekretariat@sjs.cz, http://www.sjs.cz
P1, Školská 15,   222 232 236
P1, Mikulandská 5 (učebna)
P1, Vodičkova 22 (učebna)
P1, Štěpánská 27 (učebna)
P1, Navrátilova 15 (učebna)
P1, Spálená 33 (učebna)
P1, Karlovo nám. 17 (učebna)

AJ NJ

AJ, FJ, IJ, NJ, ŠJ, arabština, 
ČJ pro cizince, čínština, fin-
ština, hebrejština, hindština, 
holandština, chorvatština, 
japonština, latina, norština, 
novořečtina, portugalština, 
RJ, sanskrt, srbština, stará 
řečtina, švédština

Dříve Státní JŠ Národní 20, založena 1926. 30 cizích jazyků (anglické, 
germánské, orientální, románské a slovanské oddělení a Čeština pro cizince). 
Kurzy pro veřejnost celodenní, pomaturitní studium, výuka ve firmách. Státní
a mezinárod. zkoušky. 

FJ ŠJ FJ ŠJ
IJ RJ IJ RJ
ČJ ČJ

Jazyková škola Mluvím
ja@mluvim.cz, http://www.mluvim.cz
P12, Plovdivská 2/3266,   608 735 989
P12, Angelovova 15/3183 (učebna)
P4, Školní 700 (učebna)
P11, Květnového vítězství 1554 (učebna)
P4, Na Líše 936/16 (učebna)
P4, Plamínkové 2/1593 (učebna)
P5, U Tyršovy Školy (učebna)
P13, Brdičkova (učebna)

AJ NJ AJ NJ AJ NJ AJ NJ

AJ, FJ, IJ, NJ, ŠJ, ČJ pro 
cizince, hebrejština, maďar-
ština, norština, novořečtina, 
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. 

FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ
IJ IJ IJ IJ
ČJ ČJ ČJ ČJ

JAZYKOVÁ ŠKOLA PERFECT ENGLISH
info@anglictina.cz, http://www.anglictina.cz
Brno-střed, Šumavská 33,   541 212 448, 603 101 924
P1, Mezibranská 4,   224 943 201, 777 021 213

AJ, NJ Kvalitní výuka - naši i zahraniční lektoři, osvědčená metoda výuky (11 let 
zkušeností) 100% využití času výuky výuka v centru města.

Jazyková škola Spěváček
 info@jazykovka.info, http://www.jazykovka.info
P6, nám. Na Santince 2,   233 331 627
P1, Na Poříčí 30 (učebna)
P6, nám. Na Santince 2 (učebna)

AJ NJ AJ NJ AJ NJ AJ NJ

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

Nabízíme individuální kurzy šité na míru, specializované firemní kurzy i výuku
angličtiny a němčiny v kurzech pro veřejnost. Dále zprostředkujeme studium 
jazyků v zahraničí, zejména ve Velká Británii a v Německu.

FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ
IJ RJ IJ RJ IJ RJ IJ RJ
ČJ ČJ ČJ ČJ

Jazykové studio REBECCA, s.r.o.
info@studiorebecca.cz, http://www.studiorebecca.cz
P5, Kartouzská 4/200,   257 196 515, 777 663 808

AJ NJ AJ NJ AJ NJ

AJ, FJ, IJ, NJ, ŠJ
Výuka angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny a italštiny v kurzech pro 
veřejnost, individuální a firemní výuka. Profesionální přístup, prověřená metodi-
ka. Jednoleté pomaturitní studium angličtiny a němčiny (+kombinace). 

FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ
IJ IJ IJ

Rejstřík jazykových škol a agentur 



Informacae v rejstříku jsou aktuální k prosinci 2005. 

Aktuální databázi jazykových škol naleznete na www.Jazykovky.cz.
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International English Agency
info@international-english.cz, http://www.international-english.cz
P6, Kamýcká 910/67,   732 119 167, 732 119 167

AJ NJ AJ NJ AJ NJ

AJ, FJ, NJ, ŠJ, ČJ pro cizinc Firemní kurzy, individuální kurzy, zahraniční studijní pobyty.
FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ
IJ IJ IJ
ČJ ČJ ČJ

ITS International School
info@its-jazyky.cz, http://www.its-jazyky.cz
P1, Na Poříčí 12,   224 812 821, 777 131 167

AJ NJ AJ NJ

AJ, FJ, NJ, ŠJ, RJ
Jazyková škola ITS se již desátým rokem zabývá výukou cizích jazyků pro širokou 
veřejnost. Lektoři mají vysokoškolské vzdělání, TEFL certifikát i dlouholeté zkušenosti
s výukou různých typů kurzů. Novinka: ANGLIČTINA PRO PRŮVODCE.

FJ ŠJ FJ ŠJ
RJ RJ

Jazyková škola hlavního města Prahy
sekretariat@sjs.cz, http://www.sjs.cz
P1, Školská 15,   222 232 236
P1, Mikulandská 5 (učebna)
P1, Vodičkova 22 (učebna)
P1, Štěpánská 27 (učebna)
P1, Navrátilova 15 (učebna)
P1, Spálená 33 (učebna)
P1, Karlovo nám. 17 (učebna)

AJ NJ

AJ, FJ, IJ, NJ, ŠJ, arabština, 
ČJ pro cizince, čínština, fin-
ština, hebrejština, hindština, 
holandština, chorvatština, 
japonština, latina, norština, 
novořečtina, portugalština, 
RJ, sanskrt, srbština, stará 
řečtina, švédština

Dříve Státní JŠ Národní 20, založena 1926. 30 cizích jazyků (anglické, 
germánské, orientální, románské a slovanské oddělení a Čeština pro cizince). 
Kurzy pro veřejnost celodenní, pomaturitní studium, výuka ve firmách. Státní
a mezinárod. zkoušky. 

FJ ŠJ FJ ŠJ
IJ RJ IJ RJ
ČJ ČJ

Jazyková škola Mluvím
ja@mluvim.cz, http://www.mluvim.cz
P12, Plovdivská 2/3266,   608 735 989
P12, Angelovova 15/3183 (učebna)
P4, Školní 700 (učebna)
P11, Květnového vítězství 1554 (učebna)
P4, Na Líše 936/16 (učebna)
P4, Plamínkové 2/1593 (učebna)
P5, U Tyršovy Školy (učebna)
P13, Brdičkova (učebna)

AJ NJ AJ NJ AJ NJ AJ NJ

AJ, FJ, IJ, NJ, ŠJ, ČJ pro 
cizince, hebrejština, maďar-
ština, norština, novořečtina, 
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. 

FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ
IJ IJ IJ IJ
ČJ ČJ ČJ ČJ

JAZYKOVÁ ŠKOLA PERFECT ENGLISH
info@anglictina.cz, http://www.anglictina.cz
Brno-střed, Šumavská 33,   541 212 448, 603 101 924
P1, Mezibranská 4,   224 943 201, 777 021 213

AJ, NJ Kvalitní výuka - naši i zahraniční lektoři, osvědčená metoda výuky (11 let 
zkušeností) 100% využití času výuky výuka v centru města.

Jazyková škola Spěváček
 info@jazykovka.info, http://www.jazykovka.info
P6, nám. Na Santince 2,   233 331 627
P1, Na Poříčí 30 (učebna)
P6, nám. Na Santince 2 (učebna)

AJ NJ AJ NJ AJ NJ AJ NJ

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

Nabízíme individuální kurzy šité na míru, specializované firemní kurzy i výuku
angličtiny a němčiny v kurzech pro veřejnost. Dále zprostředkujeme studium 
jazyků v zahraničí, zejména ve Velká Británii a v Německu.

FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ
IJ RJ IJ RJ IJ RJ IJ RJ
ČJ ČJ ČJ ČJ

Jazykové studio REBECCA, s.r.o.
info@studiorebecca.cz, http://www.studiorebecca.cz
P5, Kartouzská 4/200,   257 196 515, 777 663 808

AJ NJ AJ NJ AJ NJ

AJ, FJ, IJ, NJ, ŠJ
Výuka angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny a italštiny v kurzech pro 
veřejnost, individuální a firemní výuka. Profesionální přístup, prověřená metodi-
ka. Jednoleté pomaturitní studium angličtiny a němčiny (+kombinace). 

FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ
IJ IJ IJ

www.Jazykovky.cz Rejstřík
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LEXIS - jazyková škola
lexis@lexis.cz
http://www.lexis.cz
P3, Sudoměřská 39,   222 721 363, 603 283 580

AJ NJ AJ NJ

AJ, FJ, NJ, ŠJ, ČJ pro cizince
Jazykové kurzy pro dospělé, děti a mládež, intenzivní, individuální, skupinové, 
angličtina, němčina, ČJ pro cizince, španělština, francouzština. Firemní výuka, 
příprava na FCE, PET, obchodní angličtina, příprava na maturitu a další. 

FJ ŠJ FJ ŠJ

CJ CJ

LINGUA SANDY
info@lingua-sandy.cz, http://www.lingua-sandy.cz
P1, Truhlářská 16,   224 816 269, 602 640 570

AJ NJ AJ NJ AJ NJ AJ NJ AJ, FJ, IJ, NJ, ŠJ, arabština, 
ČJ pro cizince, čínština, 
hebrejština, hindština, 
chorvatština, japonština, 
latina, maďarština, norština, 
polština, portugalština, RJ, 
švédština, turečtina

Zavedená jazyková škola v centru Prahy, která od roku 1991 organizuje docház-
kové, firemní a individuální jazykové kurzy světových i menšinových jazyků.

FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ
IJ RJ IJ RJ IJ RJ IJ RJ
ČJ ČJ ČJ ČJ

Prague Institute, s.r.o.
info@pragueinstitute.cz, http://www.pragueinstitute.cz/
P8, Přemyšlenská 68,   286 840 777, 777 000 125

AJ NJ AJ NJ AJ NJ

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

Klidné prostředí 2 minuty od stanice metra Kobylisy, bezbariérový přístup. 
Zkušení lektoři, rozumné ceny, max 10 studentů ve skupině. Kurzy obecné, 
specializované i intenzivní. Individuální a firemní kurzy “šité na míru”. Příprava
na TOEFL a FCE.

FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ
IJ RJ IJ RJ IJ RJ
ČJ ČJ ČJ

PROGRESS Language Institute s.r.o.
infokladno@pli.cz, http://www.pli.cz
Kladno, Sítná 3106,   312 662 556, 731 474 444
P5, Elišky Peškové 10,   257 323 326, 731 474 346

AJ NJ AJ NJ AJ NJ AJ NJ

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

Držitelé certifikátu kvality ISO 9001:2000. Výuka angličtiny, němčiny, francouz-
štiny, španělštiny, ruštiny, italštiny, švédštiny, češtiny pro cizince. Kurzy pro 
veřejnost, firmy, angličtina pro děti. Překlady, tlumočení, studium v zahraničí.

FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ
IJ RJ IJ RJ IJ RJ IJ RJ
ČJ ČJ ČJ ČJ

S F servis spol. s r.o.
info@sfservis.com, http://www.sfservis.com
P1, Nám. J. Palacha 2,   221 619 297, 604 561 869
P1, Celetná 20 (učebna)
P1, Černá 9 (učebna)
P1, Celetná 20 (učebna)
P1, Štěpánská 8 (učebna)

AJ AJ AJ

AJ, ČJ, ČJ pro cizince

Jazyková škola při studentské organizaci na FF UK v Praze, založená roku 1992, 
úzce zaměřená na češtinu pro cizince, angličtinu a přípravky na VŠ. Kromě 
standardních kurzů nabízíme přípravné kurzy na FCE, TOEFL a SJZ z češtiny 
a individuální výuku.

ČJ ČJ ČJ

THE BELL SCHOOL, a.s.
info@bellschool.cz
http://www.bellschool.cz
P10, Nedvězská 29,   274 815 342

AJ NJ AJ NJ AJ NJ

AJ, FJ, NJ, ČJ pro cizince

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. 

FJ FJ FJ

ČJ ČJ ČJ

Ústav jazykové a odborné přípravy UK
studujop@ujop.cuni.cz, http://www.ujop.cuni.cz
P2, Vratislavova 10,   224 990 420
P9, Hloubětínská 26,   281 867 089
P2, Albertov 7/3a (učebna)

AJ NJ AJ NJ

AJ, FJ, NJ, ŠJ, arabština, ČJ 
pro cizince, RJ

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. 

FJ ŠJ FJ ŠJ
RJ RJ

ČJ ČJ

Rejstřík jazykových škol a agentur 
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LEXIS - jazyková škola
lexis@lexis.cz
http://www.lexis.cz
P3, Sudoměřská 39,   222 721 363, 603 283 580

AJ NJ AJ NJ

AJ, FJ, NJ, ŠJ, ČJ pro cizince
Jazykové kurzy pro dospělé, děti a mládež, intenzivní, individuální, skupinové, 
angličtina, němčina, ČJ pro cizince, španělština, francouzština. Firemní výuka, 
příprava na FCE, PET, obchodní angličtina, příprava na maturitu a další. 
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Zavedená jazyková škola v centru Prahy, která od roku 1991 organizuje docház-
kové, firemní a individuální jazykové kurzy světových i menšinových jazyků.

FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ
IJ RJ IJ RJ IJ RJ IJ RJ
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Prague Institute, s.r.o.
info@pragueinstitute.cz, http://www.pragueinstitute.cz/
P8, Přemyšlenská 68,   286 840 777, 777 000 125
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Klidné prostředí 2 minuty od stanice metra Kobylisy, bezbariérový přístup. 
Zkušení lektoři, rozumné ceny, max 10 studentů ve skupině. Kurzy obecné, 
specializované i intenzivní. Individuální a firemní kurzy “šité na míru”. Příprava
na TOEFL a FCE.

FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ
IJ RJ IJ RJ IJ RJ
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PROGRESS Language Institute s.r.o.
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Kladno, Sítná 3106,   312 662 556, 731 474 444
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AJ NJ AJ NJ AJ NJ AJ NJ

AJ, FJ, IJ, NJ, ŠJ, ČJ pro 
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Držitelé certifikátu kvality ISO 9001:2000. Výuka angličtiny, němčiny, francouz-
štiny, španělštiny, ruštiny, italštiny, švédštiny, češtiny pro cizince. Kurzy pro 
veřejnost, firmy, angličtina pro děti. Překlady, tlumočení, studium v zahraničí.

FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ FJ ŠJ
IJ RJ IJ RJ IJ RJ IJ RJ
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AJ, ČJ, ČJ pro cizince
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úzce zaměřená na češtinu pro cizince, angličtinu a přípravky na VŠ. Kromě 
standardních kurzů nabízíme přípravné kurzy na FCE, TOEFL a SJZ z češtiny 
a individuální výuku.
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THE BELL SCHOOL, a.s.
info@bellschool.cz
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P10, Nedvězská 29,   274 815 342

AJ NJ AJ NJ AJ NJ

AJ, FJ, NJ, ČJ pro cizince
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Bell International. Vysoká kvalita služeb certifikována EAQUALS. Zkouškové
středisko. Garance složení mezinárodně uznávaných zkoušek. Člen Asociace 
Jazykových škol ČR. 

FJ FJ FJ

ČJ ČJ ČJ

Ústav jazykové a odborné přípravy UK
studujop@ujop.cuni.cz, http://www.ujop.cuni.cz
P2, Vratislavova 10,   224 990 420
P9, Hloubětínská 26,   281 867 089
P2, Albertov 7/3a (učebna)

AJ NJ AJ NJ

AJ, FJ, NJ, ŠJ, arabština, ČJ 
pro cizince, RJ

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. 

FJ ŠJ FJ ŠJ
RJ RJ

ČJ ČJ

www.Jazykovky.cz Rejstřík
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jazyky vyučované
v docházkových (skupino-

vých) kurzech v kurzech připravujeme na zkoušky

AGENTURA EDUCO
info@educo.cz, http://www.educo.cz/
P7, Františka Křížka 1,   220 412 141
P1, Štěpánská 22 (učebna)

AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ 4-16

AJ, NJ, ČJ pro cizince, FJ, IJ, 
ŠJ, RJ, holandština AJ (PET, FCE, Státní jaz. zk., CAE)

NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ 4-12
FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ 4-12
ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ 4-12
IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ 4-12

ALVIN
alvin@web.cz, http://www.alvin.web.cz
P4, Malenická 1784,   271 914 083

AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ 5-20

AJ, NJ, ČJ pro cizince, FJ, 
ŠJ, RJ AJ (FCE)

NJ NJ NJ NJ NJ 6-15
FJ FJ FJ FJ FJ 6-15
ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ 6-15
RJ RJ RJ RJ RJ 6-15

ARS LINGUARUM
info@arslinguarum.cz, http://www.arslinguarum.cz/
P2, Londýnská 41,   224 266 744

AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ 3-10

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

Další jazyky: arabština, čínština, finština,
hebrejština, holandština, japonština, latina, 
maďarština, perština, polština, portugalšti-
na, švédština, chorvatština, novořečtina

NJ NJ NJ NJ 3-10
FJ FJ FJ FJ 3-10
ČJ ČJ ČJ 3-6

BOHEMIA INSTITUT
info@bi.cz, http://www.bi.cz
P10, Nad vodovodem 20,   274 776 256
P10, Tuklatská 3,   274 776 256

AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ 5-18
AJ, NJ, ČJ pro cizince, FJ, 
IJ, ŠJ, RJ, arabština, čín-
ština, finština, hebrejština,
holandština, japonština, 
maďarština, polština, 
švédština, slovenština, 
ukrajinština, chorvatština, 
novořečtina, ČJ

AJ (Osvědčení o základní znalosti jazyka, 
PET, FCE, Státní jaz. zk., CAE, CPE) NJ 
(Osvědčení o základní znalosti jazyka, Stát-
ní jaz. zk., ZD, ZMP) FJ (DELF 1, Osvědčení 
o základní znalosti jazyka, DELF 2, Státní 
jaz. zk., DALF)

NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ 5-18
FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ 5-18
ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ 5-15

ELVIS - Jazyková škola
elvis@elvis.cz, http://www.elvis.cz
P4, Žateckých 12,   241 409 001
P8, Karlínské náměstí 8 (učebna)
P4, Žateckých 12 (učebna)

AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ 5-20

AJ, NJ, ČJ pro cizince, FJ AJ (PET, FCE, Státní jaz. zk., CAE, CPE)

Rejstřík služeb – docházkové kurzy 
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v docházkových (skupino-

vých) kurzech v kurzech připravujeme na zkoušky

AGENTURA EDUCO
info@educo.cz, http://www.educo.cz/
P7, Františka Křížka 1,   220 412 141
P1, Štěpánská 22 (učebna)

AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ 4-16

AJ, NJ, ČJ pro cizince, FJ, IJ, 
ŠJ, RJ, holandština AJ (PET, FCE, Státní jaz. zk., CAE)

NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ 4-12
FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ 4-12
ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ 4-12
IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ 4-12

ALVIN
alvin@web.cz, http://www.alvin.web.cz
P4, Malenická 1784,   271 914 083

AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ 5-20

AJ, NJ, ČJ pro cizince, FJ, 
ŠJ, RJ AJ (FCE)

NJ NJ NJ NJ NJ 6-15
FJ FJ FJ FJ FJ 6-15
ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ 6-15
RJ RJ RJ RJ RJ 6-15

ARS LINGUARUM
info@arslinguarum.cz, http://www.arslinguarum.cz/
P2, Londýnská 41,   224 266 744

AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ 3-10

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

Další jazyky: arabština, čínština, finština,
hebrejština, holandština, japonština, latina, 
maďarština, perština, polština, portugalšti-
na, švédština, chorvatština, novořečtina

NJ NJ NJ NJ 3-10
FJ FJ FJ FJ 3-10
ČJ ČJ ČJ 3-6

BOHEMIA INSTITUT
info@bi.cz, http://www.bi.cz
P10, Nad vodovodem 20,   274 776 256
P10, Tuklatská 3,   274 776 256

AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ 5-18
AJ, NJ, ČJ pro cizince, FJ, 
IJ, ŠJ, RJ, arabština, čín-
ština, finština, hebrejština,
holandština, japonština, 
maďarština, polština, 
švédština, slovenština, 
ukrajinština, chorvatština, 
novořečtina, ČJ

AJ (Osvědčení o základní znalosti jazyka, 
PET, FCE, Státní jaz. zk., CAE, CPE) NJ 
(Osvědčení o základní znalosti jazyka, Stát-
ní jaz. zk., ZD, ZMP) FJ (DELF 1, Osvědčení 
o základní znalosti jazyka, DELF 2, Státní 
jaz. zk., DALF)

NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ 5-18
FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ 5-18
ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ 5-15

ELVIS - Jazyková škola
elvis@elvis.cz, http://www.elvis.cz
P4, Žateckých 12,   241 409 001
P8, Karlínské náměstí 8 (učebna)
P4, Žateckých 12 (učebna)

AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ 5-20

AJ, NJ, ČJ pro cizince, FJ AJ (PET, FCE, Státní jaz. zk., CAE, CPE)

www.Jazykovky.cz Rejstřík
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vých) kurzech v kurzech připravujeme na zkoušky

GLOSSA, s.r.o.
info@glossa.cz, http://www.glossa.cz
 P1, Jindřišská 11,   224 219 484
P2, Sokolská 35 (učebna)
P6, Flemingovo náměstí 3 (učebna)
P4, Pod Terebkou 6 (učebna)
P3, Přemyslovská 3 (učebna)
P5, Na Bělidle 34 (učebna)

AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ 4-12

AJ, NJ, ČJ pro cizince, FJ, 
IJ, ŠJ

AJ (BEC 2, English for Europe, FCE, BEC 
3, CAE)

NJ NJ NJ NJ NJ 4-12
FJ FJ FJ FJ FJ 4-12
ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ 4-12

ITS International School
info@its-jazyky.cz, http://www.its-jazyky.cz
P1, Na Poříčí 12,   224 812 821

AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ 4-10

AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ AJ (CAE, CPE) NJ (ZMP)

NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ 4-10

Jazyková škola hlavního města Praha
sekretariat@sjs.cz, http://www.sjs.cz
P1, Školská 15,   222 232 236
P1, Mikulandská 5 (učebna)
P1, Vodičkova 22 (učebna)
P1, Štěpánská 27 (učebna)
P1, Navrátilova 15 (učebna)
P1, Spálená 33 (učebna)
P1, Karlovo nám. 17 (učebna)

AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ 6-14

AJ, NJ, ČJ pro cizince, FJ, IJ, 
ŠJ, RJ, stará řečtina, arabšti-
na, čínština, finština, hebrej-
ština, hindština, holandština, 
japonština, latina, norština, 
portugalština, srbština, 
švédština, chorvatština, 
novořečtina, sanskrt

AJ (Státní jaz. zk.) NJ (Státní jaz. zk., ZMP) 
FJ (DELF 1) ŠJ (DELE D.B.E., DELE D.S.E.)

NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ 6-12
FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ 6-12
ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ 6-14
IJ

RJ
IJ
RJ RJ

IJ
RJ

IJ
RJ

IJ 6-12

Jazyková škola Mluvím
ja@mluvim.cz, http://www.mluvim.cz
P12, Plovdivská 2/3266
P12, Angelovova 15/3183 (učebna)
P4, Školní 700 (učebna)
P11, Květnového vítězství 1554 (učebna)
P4, Na Líše 936/16 (učebna)
P4, Plamínkové 2/1593 (učebna)
P5, U Tyršovy Školy (učebna)
P13, Brdičkova (učebna)

AJ AJ AJ AJ AJ AJ 5-10

AJ, NJ, ČJ pro cizince, FJ, IJ, 
ŠJ, hebrejština, maďarština, 
norština, švédština, novo-
řečtina

Jazyková škola Spěváček
info@jazykovka.info, http://www.jazykovka.info
 P6, nám. Na Santince 2,   233 331 627
P1, Na Poříčí 30 (učebna)
P6, nám. Na Santince 2 (učebna)

AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ 4-10

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

NJ NJ NJ NJ 4-6
FJ FJ FJ FJ 3-6
ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ 3-6
ČJ ČJ ČJ 4-6

Rejstřík služeb – docházkové kurzy 
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v docházkových (skupino-

vých) kurzech v kurzech připravujeme na zkoušky

GLOSSA, s.r.o.
info@glossa.cz, http://www.glossa.cz
 P1, Jindřišská 11,   224 219 484
P2, Sokolská 35 (učebna)
P6, Flemingovo náměstí 3 (učebna)
P4, Pod Terebkou 6 (učebna)
P3, Přemyslovská 3 (učebna)
P5, Na Bělidle 34 (učebna)

AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ 4-12

AJ, NJ, ČJ pro cizince, FJ, 
IJ, ŠJ

AJ (BEC 2, English for Europe, FCE, BEC 
3, CAE)

NJ NJ NJ NJ NJ 4-12
FJ FJ FJ FJ FJ 4-12
ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ 4-12

ITS International School
info@its-jazyky.cz, http://www.its-jazyky.cz
P1, Na Poříčí 12,   224 812 821

AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ 4-10

AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ AJ (CAE, CPE) NJ (ZMP)

NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ 4-10

Jazyková škola hlavního města Praha
sekretariat@sjs.cz, http://www.sjs.cz
P1, Školská 15,   222 232 236
P1, Mikulandská 5 (učebna)
P1, Vodičkova 22 (učebna)
P1, Štěpánská 27 (učebna)
P1, Navrátilova 15 (učebna)
P1, Spálená 33 (učebna)
P1, Karlovo nám. 17 (učebna)

AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ 6-14

AJ, NJ, ČJ pro cizince, FJ, IJ, 
ŠJ, RJ, stará řečtina, arabšti-
na, čínština, finština, hebrej-
ština, hindština, holandština, 
japonština, latina, norština, 
portugalština, srbština, 
švédština, chorvatština, 
novořečtina, sanskrt

AJ (Státní jaz. zk.) NJ (Státní jaz. zk., ZMP) 
FJ (DELF 1) ŠJ (DELE D.B.E., DELE D.S.E.)

NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ 6-12
FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ 6-12
ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ 6-14
IJ

RJ
IJ
RJ RJ

IJ
RJ

IJ
RJ

IJ 6-12

Jazyková škola Mluvím
ja@mluvim.cz, http://www.mluvim.cz
P12, Plovdivská 2/3266
P12, Angelovova 15/3183 (učebna)
P4, Školní 700 (učebna)
P11, Květnového vítězství 1554 (učebna)
P4, Na Líše 936/16 (učebna)
P4, Plamínkové 2/1593 (učebna)
P5, U Tyršovy Školy (učebna)
P13, Brdičkova (učebna)

AJ AJ AJ AJ AJ AJ 5-10

AJ, NJ, ČJ pro cizince, FJ, IJ, 
ŠJ, hebrejština, maďarština, 
norština, švédština, novo-
řečtina

Jazyková škola Spěváček
info@jazykovka.info, http://www.jazykovka.info
 P6, nám. Na Santince 2,   233 331 627
P1, Na Poříčí 30 (učebna)
P6, nám. Na Santince 2 (učebna)

AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ 4-10

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

NJ NJ NJ NJ 4-6
FJ FJ FJ FJ 3-6
ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ 3-6
ČJ ČJ ČJ 4-6
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v docházkových (skupino-

vých) kurzech v kurzech připravujeme na zkoušky

Jazykové studio REBECCA, s.r.o.
info@studiorebecca.cz
http://www.studiorebecca.cz
P5, Kartouzská 4/200,   257 196 515

AJ AJ AJ AJ AJ AJ 10-14

AJ, NJ, FJ, IJ, ŠJ AJ (FCE) NJ (ÖSD - Zertifikat Deutsch)

NJ NJ NJ NJ NJ NJ 10-14

IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ

LEXIS - jazyková škola
lexis@lexis.cz
http://www.lexis.cz
P3, Sudoměřská 39,   222 721 363

AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ 3-12

AJ, NJ, ČJ pro cizince, FJ, ŠJ

AJ (Osvědčení o základní znalosti jazyka, 
PET, FCE) NJ (Osvědčení o základní znalosti 
jazyka, ZD) FJ (Osvědčení o základní zna-
losti jazyka)

NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ 3-12
FJ FJ FJ FJ FJ FJ 6-12
ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ 6-12
ČJ ČJ ČJ ČJ 6-12

LINGUA SANDY
info@lingua-sandy.cz
http://www.lingua-sandy.cz
P1, Truhlářská 16,   224 816 269

AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ 2-12 AJ, NJ, ČJ pro cizince, FJ, IJ, 
ŠJ, RJ, arabština, čínština, 
hebrejština, hindština, 
japonština, latina, maďar-
ština, norština, polština, 
portugalština, švédština, 
chorvatština, turečtina

NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ 2-12
FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ 2-12

ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ 2-12
IJ IJ

RJ
ČJ

IJ
RJ
ČJ

IJ
RJ

IJ
RJ
ČJ

IJ
RJ
ČJ

IJ
RJ
ČJ

IJ IJ
RJ RJ

2-12
2-12
2-12

Prague Institute, s.r.o.
 info@pragueinstitute.cz
http://www.pragueinstitute.cz/
P8, Přemyšlenská 68,   286 840 777

AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ 3-10

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

NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ 3-10
FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ 3-10
ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ 3-10
IJ
RJ
ČJ

IJ
RJ
ČJ

IJ
RJ
ČJ

IJ

ČJ

IJ
RJ
ČJ

IJ
RJ
ČJ ČJ

IJ
RJ

3-10
3-10
3-8

PROGRESS Language Institute s.r.o.
infokladno@pli.cz, http://www.pli.cz
 Kladno, Sítná 3106,   312 662 556
P5, Elišky Peškové 10,   257 323 326

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

S F servis spol. s r.o.
info@sfservis.com, http://www.sfservis.com
P1, Nám. J. Palacha 2,   221 619 297
P1, Celetná 20 (učebna)
P1, Černá 9 (učebna)
P1, Celetná 20 (učebna)
P1, Štěpánská 8 (učebna)

AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ 3-99

AJ, ČJ pro cizince, ČJ AJ (FCE, CAE, TOEFL)ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ 6-14

THE BELL SCHOOL, a.s.
info@bellschool.cz
http://www.bellschool.cz
P10, Nedvězská 29,   274 815 342

AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ 8-12

AJ, NJ, ČJ pro cizince, FJ AJ (FCE, CAE, CPE)

Ústav jazykové a odborné přípravy UK
studujop@ujop.cuni.cz, http://www.ujop.cuni.cz
P2, Vratislavova 10,   224 990 420
P9, Hloubětínská 26,   281 867 089
P2, Albertov 7/3a (učebna)

AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ 10-15

AJ, NJ, ČJ pro cizince, FJ, ŠJ, 
RJ, arabština AJ (FCE)

Rejstřík služeb – docházkové kurzy 
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ŠKOLY POŘÁDAJÍCÍ DOCHÁZKOVÉ (SKUPINOVÉ) KURZY VĚK INTENZITA DÉLKA  ČAS ZAMĚŘENÍ KURZU JAZYKY ZKOUŠKY A CERTIFIKÁTY
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jazyky vyučované
v docházkových (skupino-

vých) kurzech v kurzech připravujeme na zkoušky

Jazykové studio REBECCA, s.r.o.
info@studiorebecca.cz
http://www.studiorebecca.cz
P5, Kartouzská 4/200,   257 196 515

AJ AJ AJ AJ AJ AJ 10-14

AJ, NJ, FJ, IJ, ŠJ AJ (FCE) NJ (ÖSD - Zertifikat Deutsch)

NJ NJ NJ NJ NJ NJ 10-14

IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ

LEXIS - jazyková škola
lexis@lexis.cz
http://www.lexis.cz
P3, Sudoměřská 39,   222 721 363

AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ 3-12

AJ, NJ, ČJ pro cizince, FJ, ŠJ

AJ (Osvědčení o základní znalosti jazyka, 
PET, FCE) NJ (Osvědčení o základní znalosti 
jazyka, ZD) FJ (Osvědčení o základní zna-
losti jazyka)

NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ 3-12
FJ FJ FJ FJ FJ FJ 6-12
ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ 6-12
ČJ ČJ ČJ ČJ 6-12

LINGUA SANDY
info@lingua-sandy.cz
http://www.lingua-sandy.cz
P1, Truhlářská 16,   224 816 269

AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ 2-12 AJ, NJ, ČJ pro cizince, FJ, IJ, 
ŠJ, RJ, arabština, čínština, 
hebrejština, hindština, 
japonština, latina, maďar-
ština, norština, polština, 
portugalština, švédština, 
chorvatština, turečtina

NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ 2-12
FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ 2-12

ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ 2-12
IJ IJ

RJ
ČJ

IJ
RJ
ČJ

IJ
RJ

IJ
RJ
ČJ

IJ
RJ
ČJ

IJ
RJ
ČJ

IJ IJ
RJ RJ

2-12
2-12
2-12

Prague Institute, s.r.o.
 info@pragueinstitute.cz
http://www.pragueinstitute.cz/
P8, Přemyšlenská 68,   286 840 777

AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ 3-10

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

NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ 3-10
FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ 3-10
ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ 3-10
IJ
RJ
ČJ

IJ
RJ
ČJ

IJ
RJ
ČJ

IJ

ČJ

IJ
RJ
ČJ

IJ
RJ
ČJ ČJ

IJ
RJ

3-10
3-10
3-8

PROGRESS Language Institute s.r.o.
infokladno@pli.cz, http://www.pli.cz
 Kladno, Sítná 3106,   312 662 556
P5, Elišky Peškové 10,   257 323 326

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

S F servis spol. s r.o.
info@sfservis.com, http://www.sfservis.com
P1, Nám. J. Palacha 2,   221 619 297
P1, Celetná 20 (učebna)
P1, Černá 9 (učebna)
P1, Celetná 20 (učebna)
P1, Štěpánská 8 (učebna)

AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ 3-99

AJ, ČJ pro cizince, ČJ AJ (FCE, CAE, TOEFL)ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ 6-14

THE BELL SCHOOL, a.s.
info@bellschool.cz
http://www.bellschool.cz
P10, Nedvězská 29,   274 815 342

AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ 8-12

AJ, NJ, ČJ pro cizince, FJ AJ (FCE, CAE, CPE)

Ústav jazykové a odborné přípravy UK
studujop@ujop.cuni.cz, http://www.ujop.cuni.cz
P2, Vratislavova 10,   224 990 420
P9, Hloubětínská 26,   281 867 089
P2, Albertov 7/3a (učebna)

AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ 10-15

AJ, NJ, ČJ pro cizince, FJ, ŠJ, 
RJ, arabština AJ (FCE)

www.Jazykovky.cz Rejstřík



Abecední rejstřík jazykových škol obsahuje důležité jazykové školy v Praze. 

Další informace o uvedených školách hledejte v rejstřících poskytovaných služeb.
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FIREMNÍ NEBO INDIVIDUÁLNÍ KURZY INDIVIDUÁLNÍ KURZY JAZYKY FIREMNÍ KURZY

jméno, e-mail, web, adresa krátká informace o individuálních kurzech fir
em

ní

in
di

vid
uá

ln
í

jazyky vyučované ve 
firemních a individuál-

ních kurzech krátká informace o firemních kurzech

AGENTURA EDUCO
info@educo.cz, http://www.educo.cz/
P7, Františka Křížka 1,   220 412 141

Zajišťujeme kurzy pro firmy s docházkou lektorů. Zaměření
výuky: všeobecné, obchodní, právní, ekonomické, stavební 
a jiné. Přípravy na FCE, CAE, státní zkoušky a jiné zkoušky. 
Čeští nebo zahraniční lektoři.

AJ NJ AJ NJ

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

Zajišťujeme kurzy pro firmy s docházkou lektorů. Zaměření výuky:
všeobecné, obchodní, právní, ekonomické, stavební a jiné. Přípravy na 
FCE, CAE, státní zkoušky a jiné zkoušky. Čeští nebo zahraniční lektoři.

FJ ŠJ FJ ŠJ
IJ RJ IJ RJ
ČJ ČJ

Agentura Tailored English Courses
info@kurzyanglictiny.cz
http://www.kurzyanglictiny.cz
P5, Na Šmukýřce 12,   257 210 402

Individuální výuka angličtiny “šitá na míru”. Výuka maximálně 
přizpůsobená Vašim potřebám. Výuka obecné, obchodní 
a odborné angličtiny. Organizace výuky dle Vašich časových 
možností.

AJ AJ

AJ
Firemní a individuální výuka angličtiny “šitá na míru”. Výuka maxi-
málně přizpůsobená potřebám zákazníka. Individuální, skupinové, 
odborné, flexibilní kurzy, tématické semináře, odborné konzultace.

ALVIN
alvin@web.cz, http://www.alvin.web.cz
P4, Malenická 1784,   271 914 083

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.

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

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.

FJ ŠJ FJ ŠJ
RJ RJ

ČJ ČJ

ARS LINGUARUM
info@arslinguarum.cz
http://www.arslinguarum.cz/
P2, Londýnská 41,   224 266 744

Nabízíme kurzy šité na míru na základě individuálního 
studijního plánu. Plán je odborně sestaven tak, aby splňoval 
požadavky a cíle stanovené na začátku studia a umožňoval 
jejich rychlé dosažení. Jsme maximálně časově flexibilní.

AJ NJ AJ NJ AJ, NJ, ČJ pro cizince, 
FJ, IJ, ŠJ, RJ, arabština, 
čínština, finština,
hebrejština, holandština, 
japonština, latina, 
maďarština, perština, 
polština, portugalština, 
švédština, chorvatština, 
novořečtina

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

FJ ŠJ FJ ŠJ
IJ RJ IJ RJ
ČJ ČJ

BOHEMIA INSTITUT
info@bi.cz
http://www.bi.cz
P10, Nad vodovodem 20,   274 776 256
P10, Tuklatská 3,   274 776 256

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.

AJ NJ AJ NJ AJ, NJ, ČJ pro cizince, 
FJ, IJ, ŠJ, RJ, arabština, 
čínština, finština,
hebrejština, holandština, 
japonština, maďarština, 
polština, švédština, 
slovenština, ukrajinština, 
chorvatština, řečtina, ČJ

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.

FJ ŠJ FJ ŠJ
IJ RJ IJ RJ
ČJ ČJ

ELVIS - Jazyková škola
elvis@elvis.cz, http://www.elvis.cz
P4, Žateckých 12,   241 409 001

Pro jednotlivce i malé skupiny - angličtina, němčina, francouz-
ština, ČJ pro cizince; cena od 350 Kč/45 minut (bez ohledu 
na počet účastníků v kurzu).

AJ NJ AJ NJ

AJ, NJ, ČJ pro cizince, FJ

ANGLIČTINA: obchodní, pro EU, obecná, konverzace, právo, medicína, 
sociologie, bankovnictví, příprava na Státní jazykovou zkoušku, 
Cambridge Exams a STANAG 6001. Čeština pro cizince, němčina, 
francouzština. Individuální i skupinová výuka.

FJ FJ

ČJ ČJ

GLOSSA, s.r.o.
info@glossa.cz, http://www.glossa.cz
P1, Jindřišská 11,   224 219 484

Široká nabídka kvalitních a dostupných služeb v oblasti 
jazykového vzdělávání, komplexní servis od individuálních 
lekcí až po rozsáhlé projekty.

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

Široká nabídka kvalitních a dostupných služeb v oblasti jazykového 
vzdělávání, komplexní servis od individuálních lekcí až po rozsáhlé 
projekty.

FJ ŠJ FJ ŠJ
IJ IJ
ČJ ČJ

International English Agency
info@international-english.cz
http://www.international-english.cz
P6, Kamýcká 910/67,   732 119 167

Kurzy pro jednotlivce i skupinky do 4 studentů.

AJ NJ AJ NJ

AJ, NJ, ČJ pro cizince, 
FJ, IJ, ŠJ Přizpůsobujeme se firemním požadavkům.

FJ ŠJ FJ ŠJ
IJ IJ
ČJ ČJ

ITS International School
info@its-jazyky.cz, http://www.its-jazyky.cz
P1, Na Poříčí 12,   224 812 821

AJ NJ

AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ

Pro firemní výuku nabízíme zdarma: rozřazovací test (gramatický
+ ústní pohovor), výukový materiál dle požadavků klienta, návrh 
koncepce výuky; čas a intenzita výuky dle požadavků klienta. Výuka je 
stanovena dle požadavků studenta.

FJ ŠJ
RJ

Rejstřík služeb – firemní a individuální kurzy 
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FIREMNÍ NEBO INDIVIDUÁLNÍ KURZY INDIVIDUÁLNÍ KURZY JAZYKY FIREMNÍ KURZY

jméno, e-mail, web, adresa krátká informace o individuálních kurzech fir
em

ní

in
di

vid
uá

ln
í

jazyky vyučované ve 
firemních a individuál-

ních kurzech krátká informace o firemních kurzech

AGENTURA EDUCO
info@educo.cz, http://www.educo.cz/
P7, Františka Křížka 1,   220 412 141

Zajišťujeme kurzy pro firmy s docházkou lektorů. Zaměření
výuky: všeobecné, obchodní, právní, ekonomické, stavební 
a jiné. Přípravy na FCE, CAE, státní zkoušky a jiné zkoušky. 
Čeští nebo zahraniční lektoři.

AJ NJ AJ NJ

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

Zajišťujeme kurzy pro firmy s docházkou lektorů. Zaměření výuky:
všeobecné, obchodní, právní, ekonomické, stavební a jiné. Přípravy na 
FCE, CAE, státní zkoušky a jiné zkoušky. Čeští nebo zahraniční lektoři.

FJ ŠJ FJ ŠJ
IJ RJ IJ RJ
ČJ ČJ

Agentura Tailored English Courses
info@kurzyanglictiny.cz
http://www.kurzyanglictiny.cz
P5, Na Šmukýřce 12,   257 210 402

Individuální výuka angličtiny “šitá na míru”. Výuka maximálně 
přizpůsobená Vašim potřebám. Výuka obecné, obchodní 
a odborné angličtiny. Organizace výuky dle Vašich časových 
možností.

AJ AJ

AJ
Firemní a individuální výuka angličtiny “šitá na míru”. Výuka maxi-
málně přizpůsobená potřebám zákazníka. Individuální, skupinové, 
odborné, flexibilní kurzy, tématické semináře, odborné konzultace.

ALVIN
alvin@web.cz, http://www.alvin.web.cz
P4, Malenická 1784,   271 914 083

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.

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

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.

FJ ŠJ FJ ŠJ
RJ RJ

ČJ ČJ

ARS LINGUARUM
info@arslinguarum.cz
http://www.arslinguarum.cz/
P2, Londýnská 41,   224 266 744

Nabízíme kurzy šité na míru na základě individuálního 
studijního plánu. Plán je odborně sestaven tak, aby splňoval 
požadavky a cíle stanovené na začátku studia a umožňoval 
jejich rychlé dosažení. Jsme maximálně časově flexibilní.

AJ NJ AJ NJ AJ, NJ, ČJ pro cizince, 
FJ, IJ, ŠJ, RJ, arabština, 
čínština, finština,
hebrejština, holandština, 
japonština, latina, 
maďarština, perština, 
polština, portugalština, 
švédština, chorvatština, 
novořečtina

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

FJ ŠJ FJ ŠJ
IJ RJ IJ RJ
ČJ ČJ

BOHEMIA INSTITUT
info@bi.cz
http://www.bi.cz
P10, Nad vodovodem 20,   274 776 256
P10, Tuklatská 3,   274 776 256

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.

AJ NJ AJ NJ AJ, NJ, ČJ pro cizince, 
FJ, IJ, ŠJ, RJ, arabština, 
čínština, finština,
hebrejština, holandština, 
japonština, maďarština, 
polština, švédština, 
slovenština, ukrajinština, 
chorvatština, řečtina, ČJ

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.

FJ ŠJ FJ ŠJ
IJ RJ IJ RJ
ČJ ČJ

ELVIS - Jazyková škola
elvis@elvis.cz, http://www.elvis.cz
P4, Žateckých 12,   241 409 001

Pro jednotlivce i malé skupiny - angličtina, němčina, francouz-
ština, ČJ pro cizince; cena od 350 Kč/45 minut (bez ohledu 
na počet účastníků v kurzu).

AJ NJ AJ NJ

AJ, NJ, ČJ pro cizince, FJ

ANGLIČTINA: obchodní, pro EU, obecná, konverzace, právo, medicína, 
sociologie, bankovnictví, příprava na Státní jazykovou zkoušku, 
Cambridge Exams a STANAG 6001. Čeština pro cizince, němčina, 
francouzština. Individuální i skupinová výuka.

FJ FJ

ČJ ČJ

GLOSSA, s.r.o.
info@glossa.cz, http://www.glossa.cz
P1, Jindřišská 11,   224 219 484

Široká nabídka kvalitních a dostupných služeb v oblasti 
jazykového vzdělávání, komplexní servis od individuálních 
lekcí až po rozsáhlé projekty.

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

Široká nabídka kvalitních a dostupných služeb v oblasti jazykového 
vzdělávání, komplexní servis od individuálních lekcí až po rozsáhlé 
projekty.

FJ ŠJ FJ ŠJ
IJ IJ
ČJ ČJ

International English Agency
info@international-english.cz
http://www.international-english.cz
P6, Kamýcká 910/67,   732 119 167

Kurzy pro jednotlivce i skupinky do 4 studentů.

AJ NJ AJ NJ

AJ, NJ, ČJ pro cizince, 
FJ, IJ, ŠJ Přizpůsobujeme se firemním požadavkům.

FJ ŠJ FJ ŠJ
IJ IJ
ČJ ČJ

ITS International School
info@its-jazyky.cz, http://www.its-jazyky.cz
P1, Na Poříčí 12,   224 812 821

AJ NJ

AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ

Pro firemní výuku nabízíme zdarma: rozřazovací test (gramatický
+ ústní pohovor), výukový materiál dle požadavků klienta, návrh 
koncepce výuky; čas a intenzita výuky dle požadavků klienta. Výuka je 
stanovena dle požadavků studenta.

FJ ŠJ
RJ

www.Jazykovky.cz Rejstřík
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FIREMNÍ NEBO INDIVIDUÁLNÍ KURZY INDIVIDUÁLNÍ KURZY JAZYKY FIREMNÍ KURZY

jméno, e-mail, web, adresa krátká informace o individuálních kurzech fir
em

ní

in
di

vid
uá

ln
í

jazyky vyučované ve 
firemních a individuál-

ních kurzech krátká informace o firemních kurzech

Jazyková škola Mluvím
ja@mluvim.cz
http://www.mluvim.cz
P12, Plovdivská 2/3266

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. Konverza-
ce, nebo klasická výuka. My jsme ti kdo mluví - přidejte se!

AJ NJ AJ NJ AJ, NJ, ČJ pro cizince, 
FJ, IJ, ŠJ, hebrejština, 
maďarština, norština, 
švédština, novořečtina

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.

FJ ŠJ FJ ŠJ
IJ IJ
ČJ ČJ

Jazyková škola Spěváček
info@jazykovka.info, http://www.jazykovka.info
P6, nám. Na Santince 2,   233 331 627

Nabízíme kurzy šité na míru na základě individuálních potřeb 
zákazníka, tak aby kurz splňoval požadavky stanovené na 
začátku studia.

AJ NJ AJ NJ

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

Kurzy šité na míru Vaší firmě. Výuka ANGLIČTINY, NĚMČINY, ČEŠTINY
pro cizince aj. může probíhat přímo ve Vašich firemních prostorách
nebo v učebnách v Praze 1 a Praze 6. Zaměření buď všeobecné nebo 
dle přání zákazníka.

FJ ŠJ FJ ŠJ
IJ RJ IJ RJ
ČJ ČJ

Jazykové studio REBECCA, s.r.o.
info@studiorebecca.cz
http://www.studiorebecca.cz
P5, Kartouzská 4/200,   257 196 515

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.

AJ NJ AJ NJ

AJ, NJ, FJ, IJ, ŠJ

Výuku zajišťujeme v prostorách objednavatele nebo v našich učeb-
nách (není rozdíl v ceně). Cenu ovlivňuje pouze objednaný počet vyuč. 
hodin, případně dojíždění v rámci “velké” Prahy. Čeští lektoři nebo 
rodilí mluvčí. Oborová výuka.

FJ ŠJ FJ ŠJ
IJ IJ

LEXIS - jazyková škola
lexis@lexis.cz
http://www.lexis.cz
P3, Sudoměřská 39,   222 721 363

AJ NJ

AJ, NJ, ČJ pro cizince, 
FJ, ŠJ

LEXIS se zabývá firemní výukou již 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.

FJ ŠJ

ČJ

LINGUA SANDY
info@lingua-sandy.cz
http://www.lingua-sandy.cz
P1, Truhlářská 16,   224 816 269

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.

AJ NJ AJ NJ AJ, NJ, ČJ pro cizince, 
FJ, IJ, ŠJ, RJ, arabština, 
čínština, hebrejština, 
hindština, japonština, 
latina, maďarština, 
norština, polština, 
portugalština, švédština, 
chorvatština, turečtina

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.

FJ ŠJ FJ ŠJ
IJ RJ IJ RJ
ČJ ČJ

Prague Institute, s.r.o.
info@pragueinstitute.cz
http://www.pragueinstitute.cz/
P8, Přemyšlenská 68,   286 840 777

Individuální kurzy jsou vždy bezvýhradně přizpůsobeny klien-
tovým požadavkům. Lze volit den, čas, počet hodin, frekvenci, 
učebnici, lektora i místo konání (u nás či u Vás). Za stejnou 
hodinovou sazbu může studovat llibovolný počet osob.

AJ NJ AJ NJ

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

Firemní kurzy jsou vždy bezvýhradně přizpůsobeny klientovým poža-
davkům. Lze volit den, čas, počet hodin, frekvenci, učebnici, lektora 
i místo konání (u nás či u Vás). Za stejnou hodinovou sazbu může 
studovat llibovolný počet osob.

FJ ŠJ FJ ŠJ
IJ RJ IJ RJ
ČJ ČJ

PROGRESS Language Institute s.r.o.
infokladno@pli.cz, http://www.pli.cz
Kladno, Sítná 3106,   312 662 556
P5, Elišky Peškové 10,   257 323 326

Vyučují kvalifikovaní čeští lektoři i rodilí mluvčí s pedagogic-
kou kvalifikací.

AJ NJ AJ NJ

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

Kurzy individuální i v malých skupinkách, vyučují kvalifikovaní čeští
lektoři i rodilí mluvčí s pedagogickou kvalifikací.

FJ ŠJ FJ ŠJ
IJ RJ IJ RJ
ČJ ČJ

S F servis spol. s r.o.
 info@sfservis.com
http://www.sfservis.com
P1, Nám. J. Palacha 2,   221 619 297

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.

AJ AJ

AJ, ČJ pro cizince, ČJ

Individuální i skupinová výuka pro zaměstnance i vedoucí pracovníky 
v prostorách klienta. Program připravován individuálně podle poža-
davků klienta na základě jazykového auditu. Vyučují čeští i zahraniční 
lektoři. Výuka probíhá od 8 do 20 hodin.

ČJ ČJ

THE BELL SCHOOL, a.s.
info@bellschool.cz
http://www.bellschool.cz
P10, Nedvězská 29,   274 815 342

Rozvoj všech jazykových dovedností. Zaměření výuky podle 
každodenních potřeb studentů. Individuální přístup. Flexibili-
ta. Možnost kombinované výuky - všeobecná a obchodní ang-
ličtina; možnost kombinovat učitele - rodilý mluvčí a český.

AJ NJ AJ NJ

AJ, NJ, ČJ pro cizince, FJ

Rozvoj všech jazykových dovedností. Zaměření výuky podle každo-
denních potřeb studentů. Individuální přístup. Flexibilita. Možnost 
kombinované výuky - všeobecná a obchodní angličtina; možnost 
kombinovat učitele - rodilý mluvčí a český.

FJ FJ

ČJ ČJ

Ústav jazykové a odborné přípravy UK
studujop@ujop.cuni.cz, http://www.ujop.cuni.cz
P2, Vratislavova 10,   224 990 420
P9, Hloubětínská 26,   281 867 089

AJ NJ

AJ, NJ, ČJ pro cizince, FJ, 
ŠJ, RJ, arabština

Vyučujeme ve střediscích UK ÚJOP v Praze, Poděbradech, Mariánských 
Lázních, Dobrušce i v Teplicích. Dohoda možná přímo v místě výuky.

FJ ŠJ
RJ

ČJ

Rejstřík služeb – firemní a individuální kurzy 



Informace v rejstříku jsou aktuální k prosinci 2005. 

Aktuální databázi jazykových škol naleznete na www.Jazykovky.cz.
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ní

in
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vid
uá
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ních kurzech krátká informace o firemních kurzech

Jazyková škola Mluvím
ja@mluvim.cz
http://www.mluvim.cz
P12, Plovdivská 2/3266

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. Konverza-
ce, nebo klasická výuka. My jsme ti kdo mluví - přidejte se!

AJ NJ AJ NJ AJ, NJ, ČJ pro cizince, 
FJ, IJ, ŠJ, hebrejština, 
maďarština, norština, 
švédština, novořečtina

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.

FJ ŠJ FJ ŠJ
IJ IJ
ČJ ČJ

Jazyková škola Spěváček
info@jazykovka.info, http://www.jazykovka.info
P6, nám. Na Santince 2,   233 331 627

Nabízíme kurzy šité na míru na základě individuálních potřeb 
zákazníka, tak aby kurz splňoval požadavky stanovené na 
začátku studia.

AJ NJ AJ NJ

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

Kurzy šité na míru Vaší firmě. Výuka ANGLIČTINY, NĚMČINY, ČEŠTINY
pro cizince aj. může probíhat přímo ve Vašich firemních prostorách
nebo v učebnách v Praze 1 a Praze 6. Zaměření buď všeobecné nebo 
dle přání zákazníka.

FJ ŠJ FJ ŠJ
IJ RJ IJ RJ
ČJ ČJ

Jazykové studio REBECCA, s.r.o.
info@studiorebecca.cz
http://www.studiorebecca.cz
P5, Kartouzská 4/200,   257 196 515

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.

AJ NJ AJ NJ

AJ, NJ, FJ, IJ, ŠJ

Výuku zajišťujeme v prostorách objednavatele nebo v našich učeb-
nách (není rozdíl v ceně). Cenu ovlivňuje pouze objednaný počet vyuč. 
hodin, případně dojíždění v rámci “velké” Prahy. Čeští lektoři nebo 
rodilí mluvčí. Oborová výuka.

FJ ŠJ FJ ŠJ
IJ IJ

LEXIS - jazyková škola
lexis@lexis.cz
http://www.lexis.cz
P3, Sudoměřská 39,   222 721 363

AJ NJ

AJ, NJ, ČJ pro cizince, 
FJ, ŠJ

LEXIS se zabývá firemní výukou již 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.

FJ ŠJ

ČJ

LINGUA SANDY
info@lingua-sandy.cz
http://www.lingua-sandy.cz
P1, Truhlářská 16,   224 816 269

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.

AJ NJ AJ NJ AJ, NJ, ČJ pro cizince, 
FJ, IJ, ŠJ, RJ, arabština, 
čínština, hebrejština, 
hindština, japonština, 
latina, maďarština, 
norština, polština, 
portugalština, švédština, 
chorvatština, turečtina

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.

FJ ŠJ FJ ŠJ
IJ RJ IJ RJ
ČJ ČJ

Prague Institute, s.r.o.
info@pragueinstitute.cz
http://www.pragueinstitute.cz/
P8, Přemyšlenská 68,   286 840 777

Individuální kurzy jsou vždy bezvýhradně přizpůsobeny klien-
tovým požadavkům. Lze volit den, čas, počet hodin, frekvenci, 
učebnici, lektora i místo konání (u nás či u Vás). Za stejnou 
hodinovou sazbu může studovat llibovolný počet osob.

AJ NJ AJ NJ

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

Firemní kurzy jsou vždy bezvýhradně přizpůsobeny klientovým poža-
davkům. Lze volit den, čas, počet hodin, frekvenci, učebnici, lektora 
i místo konání (u nás či u Vás). Za stejnou hodinovou sazbu může 
studovat llibovolný počet osob.

FJ ŠJ FJ ŠJ
IJ RJ IJ RJ
ČJ ČJ

PROGRESS Language Institute s.r.o.
infokladno@pli.cz, http://www.pli.cz
Kladno, Sítná 3106,   312 662 556
P5, Elišky Peškové 10,   257 323 326

Vyučují kvalifikovaní čeští lektoři i rodilí mluvčí s pedagogic-
kou kvalifikací.

AJ NJ AJ NJ

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

Kurzy individuální i v malých skupinkách, vyučují kvalifikovaní čeští
lektoři i rodilí mluvčí s pedagogickou kvalifikací.

FJ ŠJ FJ ŠJ
IJ RJ IJ RJ
ČJ ČJ

S F servis spol. s r.o.
 info@sfservis.com
http://www.sfservis.com
P1, Nám. J. Palacha 2,   221 619 297

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.

AJ AJ

AJ, ČJ pro cizince, ČJ

Individuální i skupinová výuka pro zaměstnance i vedoucí pracovníky 
v prostorách klienta. Program připravován individuálně podle poža-
davků klienta na základě jazykového auditu. Vyučují čeští i zahraniční 
lektoři. Výuka probíhá od 8 do 20 hodin.

ČJ ČJ

THE BELL SCHOOL, a.s.
info@bellschool.cz
http://www.bellschool.cz
P10, Nedvězská 29,   274 815 342

Rozvoj všech jazykových dovedností. Zaměření výuky podle 
každodenních potřeb studentů. Individuální přístup. Flexibili-
ta. Možnost kombinované výuky - všeobecná a obchodní ang-
ličtina; možnost kombinovat učitele - rodilý mluvčí a český.

AJ NJ AJ NJ

AJ, NJ, ČJ pro cizince, FJ

Rozvoj všech jazykových dovedností. Zaměření výuky podle každo-
denních potřeb studentů. Individuální přístup. Flexibilita. Možnost 
kombinované výuky - všeobecná a obchodní angličtina; možnost 
kombinovat učitele - rodilý mluvčí a český.

FJ FJ

ČJ ČJ

Ústav jazykové a odborné přípravy UK
studujop@ujop.cuni.cz, http://www.ujop.cuni.cz
P2, Vratislavova 10,   224 990 420
P9, Hloubětínská 26,   281 867 089

AJ NJ

AJ, NJ, ČJ pro cizince, FJ, 
ŠJ, RJ, arabština

Vyučujeme ve střediscích UK ÚJOP v Praze, Poděbradech, Mariánských 
Lázních, Dobrušce i v Teplicích. Dohoda možná přímo v místě výuky.

FJ ŠJ
RJ

ČJ

www.Jazykovky.cz Rejstřík
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pro jazykInternet
www.zkousky.jazykovky.cz
Zdroj informací o jazykových zkouškách 
a certifikátech. Odkazy na další stránky
věnované této problematice. Vybrané jazy-
kové školy, které se specializují na přípravu 
na jazykové zkoušky.

zkoušky certifikáty
www.taxback.com
www.etsrefunds.com
Společnosti specializující se na rychlý způ-
sob pro individuální refundaci daňových 
přeplatků osob, které pracovali či pracují 
v zahraničí.

refundace daní

www.rfi.fr
Domovské stránky Radio France Internati-
onale (v Praze dostupné na frekvenci 99,3 
FM) obsahují přepisy reportáží a rozhla-
sových pořadů, možnost poslechu on-line 
a schéma programů.

Radio France
www.slunecnice.cz/Win/Vzdelani/Jazyky
Přehledně zpracovaná nabidka softwareo-
vých slovníků a aplikací sloužících k výuce 
cizích jazyků na českém internetu. Hodno-
cení a komentáře, podrobné info a možnost 
stahování recenzovaných aplikací.

jazykový software

www.nj.cz
Němčina přes internet – gramatika, slovíč-
ka, reálie atd. Informace pro učitele, zají-
mavé odkazy na www německy hovořících 
států, iformace pro studenty, studium NJ 
v zahraničí, němčina přes e-mail.

německý rozcestník
www.gutenberg.org
Přes 13.000 elektornických knih na jed-
nom portálu; ke čtení a stahování zdarma. 
Nejvíce knih je v angličtině, zastoupeny 
jsou však knihy v 36-i světových jazycích.
www.cizojazycneknihy.jazyky.com
Česká slovní zásoba k anglické a německé 
literatuře.

elektronické knihy

Rádce 
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Řešení pro

Výhody výběrového řízení:
• vybíráte ze škol a agentur, které se zaměřují na firemní jazykové kurzy
• oslovíte více jazykových škol současně hromadnou poptávkou
• strukturovaný formář vám pomůže sestavit poptávku 
• obdržíte konkrétní srovnatelné kalkulace 
• oslovíte i ty školy, které jsou ochotny k vám přijet do vašeho okresu
• služby portálu jsou pro vás zdarma

www.Jazykovky.cz
vše přehledně na jednom místě

manažery lidských zdrojů

výběrové řízení na firemní  
a individuální jazykové kurzy



jazykové školy kurzy

www.Jazykovky.cz
vše přehledně na jednom místě

730 jazykových škol a agentur
2500 jazykových kurzů

Usnadňujeme výběr jazykové školy
• hledání konkrétních kurzů 

• hledání jazykových škol a agentur dle jejich služeb

• výběrové řízení mezi více jazykovými školami

• výběr dle jazyka, oblasti, typu kurzu, zaměření…

• aktuální databáze kurzů a škol

www.Jazykovky.cz
vše přehledně na jednom místě

manažery lidských zdrojů




