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LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY 
V CENTRU PRAHY
Týdenní kurzy v červenci a srpnu 2005
Anglický jazyk

1 690 Kč

FIREMNÍ KURZY
Výuka podle předem vypracovaného 
projektu jazykového vzdělávání
Kurzy obecného a odborného jazyka
Jazykové semináře

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA
Výuka obecného a odborného jazyka
Individuální studijní plán 

SEMESTRÁLNÍ KURZY 
PRO VEŘEJNOST
Výuka v sídle Institutu v centru Prahy

• Obecný jazyk
• Konverzace
• Obchodní jazyk
• Příprava k FCE a CAE
• Kurzy gramatiky
• Kurzy slovní zásoby
• Jazykové semináře

Cena od 1 490 Kč za semestr

angličtina • němčina • ruština • španělština • francouzština • čeština pro cizince

...za velmi příznivé ceny!

budeme se Vám vždy plně věnovat

 Palác Lucerna
 Štěpánská 61 • 116 02 • Praha 1 • tel.: 296 325 328

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

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

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

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

Nezapoměli jsme samozřejmě ani na 
studenty a veřejnost. Těm jsou věno-
vány články o studiu v zahraničí, vý-
uce dětí, jazykových zkouškách City 
& Guilds a další. Téma jazykových 
zkoušek, které jsme začali v před-
chozím čísle, zde dále rozvíjíme. Ja-
zykové zkoušky postupně zpracová-
váme na informační stránce www.
JazykoveZkousky.cz. Počet specia-
lizovaných jazykových portálů ros-
te, proto jsme je sloučili pod jeden 
hlavní jazykový rozcestník – První 
jazykový portál na adrese www.
langs.info. 

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

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

Václav Kovařík
šéfredaktor

Název periodika: Průvodce www.Jazyky.com – jazyky 
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V čem jsou hlavní rozdíly mezi členskými  
a ostatními školami?
Členské školy veřejně deklarují, jak rozumí 
slovu „kvalita“ v jazykovém vzdělávání tím, 
že se podrobují vnitřní inspekci AJŠ ČR (in-
spekční schéma viz. www.ajscr.cz) a řídí se 
níže citovaným desaterem. Je na studento-
vi, zda  si takovou školu vybere.

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

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

Jak byste zhodnotila situaci na poli jazy-
kových zkoušek? 
Mezinárodně uznávaných zkoušek je u nás 
dostatek. Pro posluchače je důležité, aby 
zkouška, kterou si vybere, měla relevanci 
k jeho cílům a umožnila mu prokázat jazy-
kové dovednosti na mezinárodní či evropské 
úrovni. Pokročilost u Mezinárodních zkou-
šek je  většinou zpracována dle úrovní po-
kročilostí Evropského referenčního rámce 
pro jazyky.

Proč je zatím v Asociaci tak málo škol? 
Neřekla bych, že je v ní málo škol. Velikost 
školy se hodnotí počtem vyučovaných hodin 

(mnoho kurzů je individuálních), a v součas-
nosti představují členské školy 42% trhu. 
Avšak je nutno si uvědomit, že není cílem 
AJŠ ČR být „odborovou“ organizací. AJŠ ČR 
má za cíl sdružovat kvalitní školy.

Jak hodnotíte snahu internetových por-
tálů o poskytnutí informací o jazykovém 
vzdělání?
Je to běh na dlouhou trať… avšak je rozhod-
ně dobré informace sbírat a systematicky 
třídit tak, aby byly pro uživatele přehledné.

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

formace. Spektrum služeb, pravdivost 
a úplnost propagačních materiálů, 
velikost a právní forma školy…

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

3.  Zaměstnává vyučující s odpovídající 
kvalifikací. Vzdělání a kvalifikace
lektorů, způsob jejich výběru...

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

5.  Definuje jasně studijní programy. 
Sylabus, užívané materiály…

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

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

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

9.  Předkládá reference. Posluchači, 
firemní klienti....

10.  Řeší stížnosti a připomínky 
posluchačů. Klientský servis, řešení 
nestandardních situací…

inzerce

EXPOLINGUA 2005
     rozhovor s Janicou Ciglianovou

inzerce

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

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

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

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

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

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

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

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

Co nabídne  
odborný doprovodný program?
Doprovodný program je důležitou 
součástí veletrhu. Formou prezentací, 
přednášek a workshopů informují 
odborní referenti o trendech a nabíd-
kách v oblasti jazykového vzdělávání, 
kultury a studia v zahraničí. Velmi 
oblíbené jsou jazykové minikurzy, 
které nabízejí rychlý a hravý vstup do 
výuky nového jazyka. Své metody vý-
uky zde budou prezentovat instituty 
z celého světa.
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Rozhovor s PhDr. Andreou Křížkovou
– předsedkyní představenstva AJŠ ČR
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studiod A1
němčina pro jazykové 

a střední školy
zpracovaná podle 

Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky

Brána 
do dnešní
Evropy

první učebnice němčiny 
vyvíjená podle principů 
Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky 
a Rámcových vzdělávacích programů

Pracovní sešit integrovaný 
přímo v učebnici.

Kapesní slovník řazený po lekcích 
s českým překladem všech slov je 
vkládán přímo do učebnice.

Tištěná příručka pro učitele
obsahuje metodický komentář, testy
a kopírovací předlohy. Vložena 
demoverze MP na CD-ROM.

Interaktivní příručka na CD-ROM
je nenahraditelným pomocníkem 
pro každého učitele.

Audiokazety nebo CD v délce trvání
140 minut obsahují nahrávky textů 
k poslechovým a fonetickým cvičením.

Třicetiminutová videonahrávka 
Studio d je v učebnici doplněna 
zajímavými úkoly.

Na www.fraus.cz najdete 
rozsáhlou nabídku materiálů 
pro podporu výuky.

www.fraus.cz
Goethova 8, 301 31 Plzeň

tel.: 377 226 102, fax: 377 224 594
e-mail: info@fraus.cz

inz_Pruvodce jazyky_StudioD.qxd  4.5



Osobní návštěva jazykové školy a nasátí její 
atmosféry je těžko nahraditelná zkušenost. 
Můžete ale navštívit všechny školy? Bude 
vyhovovat škola, kterou doporučil kamarád, 
i vašim potřebám? Kde začít? Jak získat 
přehled v nabídce jazykových škol?

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

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

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

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

Důležitým kvalitativním ukazatelem je 
způsob zveřejnění jazykových kurzů. Zve-
řejnění přesného termínu, rozsahu, ná-
plně kurzu a lektora (jeho praxe…) jsou 
věrohodným důkazem dobře zaběhlých 
organizačních mechanismů a neměli bys-
te se dočkat nemilých překvapení. Obecný 
popis kurzů bez konkrétních informací může 
znamenat, že škola nemá zatím o výuce 
přesnou představu – halí to slovy „kurzy šité 
na míru klientům“. Tyto kurzy by v nabídce 
samozřejmě chybět neměly, ale profesio-
nálové vždy nabízejí i standardní osvědče-
né kurzy a to i pro firemní klientelu. Jejich

Jazykovky  
na internetu

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

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

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

www.Jazyky.com
Magazín jazyky.studium.práce – inter-
netový časopis věnovaný převážně studiu 
jazyků u nás i v zahraničí. Portál obsahu-
je aktuality i články s trvalou informační 
hodnotou, které poskytují orientaci v pro-
blematice jazykového vzdělávání.
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přizpůsobení by mělo být samozřejmostí. 
Pokud škola kurzy nezveřejňuje ani na svých 
stránkách, ani na www.Jazykovky.cz, ptejte 
se proč.  

Škola s nejlevnějšími kurzy nemusí 
být také nejvýhodnější. Dobrý učitel bere 
obvykle více peněz. Pamatujte, že váš čas 
má svoji cenu a neplýtvejte ho zbytečně se 
špatným, byť levným lektorem. Zajímejte se 
ale, za co platíte.

Na www stránkách školy by měly být zve-
řejněny obchodní podmínky nebo si nechte 
zaslat „smlouvu o výuce“, ať víte, za jakých 
podmínek můžete od studia odstoupit.

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

Proč hledat jazykové kurzy a školy 
na internetu? 

• získáte rychle přehled v problematice 
 výuky jazyků a dalších služeb

• informujete se o větším počtu škol  
než jinou cestou

• vyplynou otázky, na které 
se máte ve škole ptát

• zorientujete se v nabídce a v cenách 
jazykových kurzů

Desatero  výběru jazykové školy 

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

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

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

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

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

6) Prostudovat školní www stránky a zapsat 
si podstatné věci

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

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

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

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

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

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

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

• Firemní a individuální kurzy
• Možnost hromadného oslovení 

 jazykových škol s poptávkou  
po jazykovém kurzu

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

• Časopis o jazykovém vzdělávání 
 v elektronické podobě



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

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

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

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

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

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

měly být zapsány ve vyhlášce Ministerstva 
školství a tělovýchovy. 

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

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

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

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

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

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

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

www.Jazykovky.cz
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Výuka Japonštiny dnes
V poslední době se ve světě stává 
velmi oblíbeným jazykem japon-
ština a nejinak je tomu i v České 
republice. Díky této poptávce 
roste samozřejmě i šíře možnos-
tí, jak tento jazyk studovat. Lze 
si tak vybrat způsob výuky podle 
vlastní oblasti zájmu a podle 
preferovaného přístupu.

Studium japonštiny má svá  
specifika
Jedním z nich je poměrně složitý systém 
písma – japonština používá čínské znaky 
(kandži), které kombinuje se dvěma slabič-
nými abecedami (hiraganou a katakanou). 
Navíc se japonština od indoevropských 
jazyků podstatně liší svou gramatickou 
strukturou a velice důležitou roli v ní hraje 
rozsáhlá frazeologie bez jejíž znalosti se 
často neorientujete ani ve zcela běžných 
situacích.
Doba potřebná ke zvládnutí japonštiny 
je podobně jako u jiných jazyků velmi in-
dividuální. V u nás nejrozšířenějším typu 
kurzu (90 minut týdně) potřebuje student 
přibližně dva roky, než je schopen základní 
konverzace. Poněkud obtížnější je ovšem 
zvládnutí japonského písma. Během prv-
ních několika týdnů si studenti osvojí obě 
abecedy, což jim sice umožní psát, nicméně 
k tomu, aby si přečetli články v japonském 
tisku, je třeba zvládnout ještě zhruba 2000 
znaků, které se japonské děti naučí během 
devíti let povinné školní docházky.

Zkoušky z japonštiny
Stejně jako u ostatních jazyků je možné 
z japonštiny složit Státní jazykovou zkouš-
ku; seznam jazykových škol, na nichž lze 
zkoušku vykonat, je k dispozici na Japon-
ském velvyslanectví v Praze (http://www.
cz.emb-japan.go.jp). Japonské velvyslanec-
tví podá i informace o mezinárodně uznáva-

né jazykové zkoušce z japonštiny, kterou lze 
složit i v některých evropských zemích.

Učební materiály
Na českém trhu jsou k dispozici učebnice 
od Ivana Krouského (Učebnice japonšti-
ny, H&H, Praha, 2001) a Kazuhira Iwaza-
wy (Učebnice japonštiny pro samouky, 
PCentrum, Rožnov, 1995) a japonská kon-
verzace autorek Zdenky Švarcové a Hiroko 
Macumiji (Česko-japonská konverzace, 
PCentrum, Rožnov, 1992–93). V součas-
né době připravuje nakladatelství Leda 
učebnici moderní japonštiny, která vyjde 
v roce 2006 a jejíž součástí bude i CD 
s nahrávkami textů. Autorky Dita Nymbur-
ská a Denisa Vostrá při její přípravě spolu-
pracují s japonskými odborníky a učebnici 
lektoruje doc. Zdenka Švarcová z FF UK. 
K dispozici jsou také původní japonsko-

-české jazykové slovníky: Japonsko český 
studijní znakový slovník autorů Davida 
Labuse a Jana Sýkory (Paseka, Litomy-
šl, 2000) a překladový Japonsko-český 
slovník Ivana Krouského, který na letoš-
ním knižním veletrhu představilo naklada-
telství Leda.

Studium japanologie 
Studium japanologie podle klasického 
modelu (jazyk moderní i klasický, dějiny, 
literatura, myšlení, kulturní specifika) má
dlouhou tradici na FF UK v Praze, v součas-
né době lze studovat tento obor i na FF UP 
v Olomouci. Toto studium je ovšem určeno 
těm, kteří se chtějí japanologii věnovat 
profesně. Přibývá vysokých škol s možností 
studovat japonštinu a japonské reálie jako 
rozšiřující doplněk k hlavnímu oboru (např. 
japonská ekonomická studia na Západo-
české univerzitě) a také středních škol, 
kde se japonština vyučuje jako druhý či 
další cizí jazyk. Na některých z těchto škol 
(nejčastěji gymnázií) může být japonština 
i maturitním předmětem.

Absolventům středních škol je určeno roční 
pomaturitní studium japonštiny (pondělí 
až pátek, 4 vyučovací hodiny denně). Stu-
denti se zde naučí v praxi používat základní 
japonskou gramatiku, osvojí si slovní zá-
sobu, která jim umožní běžnou konverzaci, 
a aktivně zvládnou obě japonské abecedy 
a přibližně 300 znaků. Kromě toho se 
seznámí se základy japonské historie a li-
teratury i s japonskými reáliemi. Toto stu-
dium v současné době probíhá v jazykové 
škole Language centre David Holiš v Praze 
(www.lcdh.cz). 

Jazykové školy nabízejí samozřejmě i méně 
intenzivní kurzy určené široké veřejnosti. 
Běžné jsou kurzy v rozsahu 2–6  vyuč. ho-
din týdně a oblibě se těší i sobotní dálkové 
kurzy, které většinou probíhají 1x měsíčně, 
vždy 4 vyučovací hodiny. Nejdelší tradici 
má studium japonštiny na Státní jazyko-
vé škole v Praze (www.sjs.cz), japonštinu 
můžete studovat i v kurzech Česko-japon-
ské společnosti. Spektrum soukromých 
jazykových škol s nabídkou japonštiny se 
v posledních letech také výrazně rozšířilo, 
v nabídce jsou kurzy skupinové i indivi-
duální, některé z nich se zaměřují pouze 
na mluvenou japonštinu. Informace o ve-
černích a dálkových kurzech, v nichž se 
učí podle nově vznikající české učebnice 
moderní japonštiny, najdete na webových 
stránkách (http://denisa.vostry.cz/vecer-
ni_kurzy_japonstiny.html). V posledním 
desetiletí postupně přibývá i možností 
studovat japonštinu mimo Prahu – aktu-
ální přehled má  k dispozici japonské vel-
vyslanectví. 

Česko-japonská společnost

www.japan.cz

Typy
jazykových kurzů
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- Jazykový pas, kterým lze doložit svou jazy-
kovou znalost ve všech zemích EU. 
ELP není dokladem, který za pár let zestár-
ne a stane se nevypovídajícím a bezcenným. 
Podstatou ELP je průběžné zaznamenávání 
kvalifikačního růstu. Jeho držitel si zde do-
plňuje údaje o dalším jazykovém vzdělávání, 
dosažených pokrocích a přikládá do něj své 
osobní práce a další osvědčení a certifikáty.
ELP je majetkem studenta.

Europass
Portfolio, životopis ani pas však nemusejí 
být pouze jazykové. Rada Evropy zavedla 
jednotný formát pro všechny doklady 
osobního portfolia, které nazvala Euro-
pass. Europass je strukturované portfolio 
dokumentů, které usnadňuje přehlednost 
kvalifikací a kompetencí, spojuje je do
jednotného rámce, který je srozumitelný po 
celé Evropě a zlepšuje tak možnost profes-
ního a studijního uplatnění na evropském 
trhu práce. Může obsahovat jak jazykové, 
tak profesní portfolio. Užívání Europassu 
nebo celého portfolia je dobrovolné a kaž-
dý si rozhoduje o tom, které části portfolia 
bude využívat.  

Osobní profesní portfolio je v celém „zá-
padním“ světě běžnou součástí profesní 
kvalifikace. Budete-li hledat práci, může být

rozhodujícím dokladem, protože vám umožní 
ukázat budoucímu zaměstnavateli nejen své 
oficiální dosažené vzdělání (doložení aka-
demické kvalifikace pro Europass zajišťuje 
Národní ústav odborného vzdělávání), ale 
i příklady vlastních prací a kompetencí, zís-
kaných během studií či jiného zaměstnání. 
Důležité je, že se zde mohou uvádět i vě-
domosti, které člověk získal např. v různých  
kurzech či samostudiem. V portfoliu  o sobě 
můžete ukázat něco navíc, než co máte v ži-
votopise a tím přesvědčit, že právě vy budete 
tím pravým profesionálem pro danou pozici. 
Stejně tak můžete získat výhodu při žádosti 
o přijetí na zahraniční univerzity. 
Zaměstnavatelé mohou využít Europassu 
svých zaměstnanců ke sledování pokroků 
a výsledků v jejich průběžném vzdělávání, 
a to nejen ve firemních kurzech, ale také
v dalších formách vzdělávání, kterého se 
zaměstnanci účastní ve svém volném čase 
(např. jazykové kurzy).  
Protože v oblasti celoživotního vzdělávání 
máme oproti ostatnímu světu nesporně co 
dohánět, může být založení vlastního Euro-
passu startovní čarou pro naše další vzdě-
lávání ať již jazykové, či profesní. Proto by 
se měl Europass v blízké budoucnosti stát 
běžnou součástí profesního růstu každého 
z nás. V dnešní Evropě se nám určitě bude 
hodit.

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

Pomaturitní studium AJ (lze kombinovat s NJ, FJ, ŠpJ) • 8 znalostních úrovní • 
špičkoví lektoři – denně český lektor a rodilý mluvčí • příprava na státnice z AJ a Cambridge 
Exams • získání jazykového portfolia a Europassu • rozřazovací testy zdarma • návštěvy 
divadelních představení v AJ • zájezd do Anglie • učebny u stanice metra FLORENC

Jazyková škola Elvis
Žateckých 12 

140 00 Praha 4
tel./fax: 241 406 628 

tel.: 241 409 001
602 350 632
731 570 807 

email: elvis@elvis.cz
http://www.elvis.cz

Kurzy AJ pro veřejnost – zahájení každých 6 týdnů • výuka 5x, 3x, 2x, 1x týdně 
od 8.30, 9.00, 15.30, 16.30 a 17.30 hod. • 5–9 studentů ve skupině • 6 znalostních úrovní 
• AJ obecná, obchodní, pro EU, konverzace • příprava na státnice a Cambridge Exams  
(FCE, CAE, CPE) • prázdninové kurzy • učebny u stanice metra FLORENC, VYŠEHRAD
Firemní výuka • Testování znalostí AJ podle standardů EU • Studium v zahraničí

Pro studenty jazyků nabízí ELP několik vel-
kých výhod. Zvyšuje jejich motivaci ke studiu, 
pomáhá orientovat se v jazykových kompe-
tencích, zamyslet se nad cíli vlastního studia 
a naplánovat si jej. ELP je moderním celo-
evropským dokladem o dosažené jazykové 
kvalifikaci.

ELP obsahuje tyto tři hlavní součásti:
- Osobní jazykové portfolio, kde si studenti 
průběžně zaznamenávají své znalosti a kam si 
vkládají svoje práce a osvědčení, které jejich 
znalost dokládají. 

- Životopis, který má jednotný evropský for-
mát a popisuje zkušenosti držitele s daným 
jazykem. 

Evropské jazykové standardy
moderní přístup k vlastnímu vzdělávání

inzerce

Evropské jazykové standardy vytvořila 
Rada Evropy proto, aby vznikl jednotný 
rámec (Společný evropský referenční 
rámec pro jazyky)  pro hodnocení jazy-
kových znalostí studentů členských zemí 
EU. Hodnocení vychází z mezinárodního 
systému ALTE. Podle evropských  jazyko-
vých standardů bylo vytvořeno Evropské 
jazykové portfolio (European Language 
Portfolio – dále jen ELP). ELP je u nás 
podporováno Ministerstvem školství 
a bude postupně zaváděno do všech  
škol i struktur veřejného života.

Hranice počátku nenásilného vzdělávání 
dětí se stále snižuje. Čím dříve si dítě osvojí 
některou z dovedností, tím je pro něho 
daná věc přirozenější a méně náročná. 
Například s plaváním děti začínají v šesti 
měsících, jazykové školky nabízejí své 
služby pro děti od čtyř let pro samostatnou 
docházku, někde již od dvou let za přítom-
nosti rodičů.
Pro děti  jejichž rodiče mluví každý jiným 
jazykem je velmi snadné od počátku hovo-
řit cizími jazyky, některé z nich však začaly 
mluvit později než jejich „jednojazyční“ vrs-
tevníci. Znamená to snad zpoždění vývoje? 
Ne, tyto děti pouze pojímají větší množství 
informací a trvá jim poněkud déle, než se 
s nimi vyrovnají. To je však pouze příklad 
ideálního způsobu výuky jazyků v útlém 
věku. Jak je možné zmíněnou situaci simu-
lovat?

Předškolní výuka jazyků
Na českém jazykovém trhu je takových 
možností mnoho – samozřejmě existuje 
i domácí výuka, což si mohou dovolit pouze 
ti z rodičů, kteří mají jazyk dokonale zvlád-
nutý. Rodiče mohou i jinak velmi přispět 
svým přístupem. U nejmenších dětí ve 
věku 2-4 roky je vítaná a téměř vždy i po-
žadovaná přítomnost rodičů při výuce, kde 
jde i o to naučit rodiče, jak učit děti a jak 

je udržovat v přirozeném kontaktu s cizím 
jazykem. Zde je prostor pro rodičovský 
přínos velký. 
 Máme u nás školy, které se odborně věnují 
předškolní jazykové výchově. Do takových 
škol jsou přijímáni jako lektoři zkušení pe-
dagogové, obvykle se střídají čeští a rodilí 
mluvčí. Protože v tomto věku jsou děti velmi 
přístupné, s dobrým pedagogem se jim cizí 
jazyk stane blízkým stejně jako jejich ma-
teřština. Znamená to i myšlení v cizím jazy-
ce, schopnost hovořit v ucelených větách; 
o nepřítomnosti strachu a různých blokací 
z cizí řeči ani nemluvě. Samozřejmě nepři-
padá v úvahu učení se klasickou formou: 
gramatika, překlady, učení se slovíčkům. 
Malé děti nemá cenu mořit těmito meto-
dami pro starší děti  a dospělé – zábavnou 
konverzací při hře se dá dosáhnout maxima. 
Použití českého jazyka je ve výuce omezeno 
na minimum. 
Rodiče by měli své děti i v pokročilejším 
věku vést k jazykovému vzdělání i nadále, 
neboť nepoužívané vědomosti časem za-
krní a posléze zmizí úplně. Náklady s tím 
spojené se však bohatě vyplatí, investice 
do vzdělávání dětí jsou jisté a vratné. 

Metody výuky a dětské kurzy
U malých dětí se výuka opírá především 
o názornost. Používá se proto různých 

pomůcek, hraček, plakátů, obrázkových 
knížek a didaktických her. Hodiny zpestřuje 
i práce s výukovými programy na počítači.
Při hodině se proto střídají různé aktivní 
i pasivní činnosti: poslech a nácvik písni-
ček, pohybové hry, soutěže, malování, prá-
ce s učebnicí, sledování videa nebo práce 
s počítačem. Děti si pak často během hraní 
a zpívání ani neuvědomují, že právě probíhá 
výuka cizího jazyka. U starších dětí se pak 
využívá jejich soutěživosti, kdy při různých 
hrách a soutěžích bezděčně vstřebávají po-
třebné fráze a slovíčka nebo si formou kvízů 
osvojují právě probíranou gramatiku.

Multimediální pomůcky
Multimediální počítače speciálně upravené 
pro potřeby dětí se stávají žádaným pomoc-
níkem dětí i rodičů. Dítě poslouchá cizí ja-
zyk z úst rodilého mluvčího - obvykle se jed-
ná o pohádkovou postavu mluvící dětským 
hlasem, která dítě vede hrou  a dítě přitom 
plní nejrůznější úkoly. Musí tedy dobře po-
slouchat, dívat se a myslet. Všechny hry 
jsou interaktivní, to znamená, že vyžadují, 
aby se dítě aktivně zapojilo, řada z nich 
nahrává hlas dítěte a to se potom může 
slyšet v jedné z rolí. Audiotechnika je také 
dobře využitelná pro výuku dětí, používají 
se mluvící hračky a také stále populárnější 
karaoke.
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Jazyky pro děti 
  čím dříve tím lépe 

inzerce
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BUSINESS LANGUAGE  
TESTING SERVICES

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

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

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

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

•  Hodnocení jazykov ých znalostí 
současných i potenciálních zaměst-
nanců

•  Rozřazení zaměstnanců do jazyko-
vých kurzů dle úrovní

•  Zjišťování efektivity dosavadní po-
skytované jazykové výuky

•  Určení vhodné úrovně jazykových 
certifikátů u kandidátů zkoušek

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

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

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

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

Více informací:

www.bulats.org 
www.britishcouncil.cz

www.cambridgeesol.org

jazycích, která provede kandidáty 
celým testem.

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

•  Výsledky jsou generovány okamžitě 
po jeho ukončení. 

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

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

BEC – BUSINESS  
ENGLISH CERTIFICATES

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

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

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

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

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

w w w . J a z y k o v e Z k o u s k y . c z
rozcestník jazykových zkoušek a certifikátů
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INTERNATIONAL ENGLISH  
LANGUAGE TESTING SYSTEM 
IELTS je mezinárodní testovací systém, 
který je uznáván většinou univerzit ve 
Spojeném království, Austrálii, na No-
vém Zélandu, v Kanadě a Spojených 
státech jako vstupní jazykový poža-
davek. Zkouška je pořádána Britskou 
radou ve spolupráci s University of 
Cambridge ESOL Examinations a IDP 
Education Australia.
Zkouška IELTS hodnotí schopnost 
kandidáta používat čtyři klíčové jazy-
kové dovednosti: poslech, čtení, psa-
ný a mluvený projev. Poslech a ústní 
část zkoušky jsou stejné pro všechny 
kandidáty. U čtení a psaní si kandidáti 
mohou vybrat ze dvou verzí – General 
Training (všeobecná) nebo Academic 
(akademická).
Výsledky zkoušky jsou k dispozici do 
dvou týdnů. Kandidáti obdrží bodové 
ohodnocení každé ze čtyř částí zkoušky 
a také souhrnné skóre s krátkým popi-
sem jazykové úrovně. Výsledek zkoušky 
je platný dva roky.
Na zkoušku IELTS se můžete zaregistro-
vat v pražské pobočce British Council. 
Přihlášku, včetně bližších informací 
o zkoušce, najdete na internetové 
stránce www.ielts.org.
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Při kvalitním firemním kurzu musíme mít
vždy na paměti, že jazyk se učí komplexně 
a všechny jazykové dovednosti musí být vzá-
jemně propojeny. Pro zkušeného lektora je 
hračkou odhadnout potřeby studentů a vést 
je k požadovaným výsledkům. Kromě výuky 
podle učebnice nebo stanoveného plánu 
obohatí hodinu o řadu zajímavých informací 
z doplňkových učebnic, z internetu, o různá 
zajímavá cvičení, diskuze a jazykové hry. 

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

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

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

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

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

inzerce

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

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

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

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

Výhody pro organizaci
• rychle obnovovat znalosti zaměst-

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

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

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

ihned pro nové zaměstnance),

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

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

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

Zdroj: internet

E learning

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

inzerce

firemní kurzy
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inzerce

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

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

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

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

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

Elektronické výběrové řízení
na firemní a individuální kurzy

www.Jazykovky.cz 
moderní způsob  výběrového řízení

řešení pro firemní manažery HR
individuální zájemce o studium jazyků

výběrové řízení

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

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

firemní a individuální kurzy

Elektronické výběrové řízení můžete uspořádat
z www adres: www.jazykovky.cz, www.langs.info

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Země Průměrná výše školného  
(bakalářský stupeň)

Průměrná výše  
životních nákladů Celkové náklady

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

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

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

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

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

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

ZKUŠENOSTI  
ČESKÝCH STUDENTŮ

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

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

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

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

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

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

Další plus, které vám studium jazyka v ČR 
uniká, je i možnost seznámit se s dalšími 
studenty různých národností, vyměňovat 
si s nimi zkušenosti, navzájem si pomáhat 
a poznávat kulturu toho druhého. Já jsem 
takto absolvoval cestu do Koreje za svým 
kamarádem ze školy, a díky němu prožil 
pár výjimečných dnů v exotickém prostředí 
s tím nejlepším průvodcem. 

Život studentů  
        v Austrálii
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Když člověk přemýšlí, jak vycestovat do 
zahraničí, v současné době už se nemusí 
ohlížet na to, jakou variantu zvolit. Příleži-
tostí je nepřeberné množství, jen najít tu, 
která nejvíce vyhovuje. Stále nejsnazší či 
spíše nejpřístupnější ze všech se zdá být 
au pair pobyt. 

Mohlo by vypadat, že být au pair je hračka. 
Každý z nás byl dítětem a každý se mezi 
dětmi více či méně pořád pohybuje, takže 
o čem přemýšlet? Jenže, když vám pět 
(nebo i šest) dní v týdnu, po celé dopoledne 
nebo odpoledne (a někdy i déle) visí na krku 
dva až tři caparti (když máte štěstí, i tohle 
číslo může být proměnlivé), začnete i ono 
tvrzení o zdánlivé jednoduchosti takové 
práce brát s rezervou. Ale nebojte se – dělat 
au pair je náročné, ale stejně tak i zábavné, 
obohacující, příjemné a hlavně to s sebou 
nese spoustu zážitků všeho druhu. 

Když budete o au pair pobytu uvažovat, vy-
berte si nejprve agenturu, která vám pomů-
že s vyřízením všech formalit. Jde to i bez ní, 
ale jistota je jistota. Přemýšlejte o zemi, kam 
chcete vyrazit a připravte se na vyplňování 
nejrůznějších formulářů, ve kterých budete 
odpovídat skoro na všechno – od jména 
a příjmení až po alergie na zvířata, vaše 
koníčky a neoblíbená jídla. Mějte připraven 
životopis, dopisy alespoň od dvou lidí, kteří 
vás dobře znají a mohou doporučit – nejlépe 
takových, jejichž děti jste měli v péči – a fot-
ky s dětmi – usmívejte se na nich!
Až tohle všechno podstoupíte, čeká vás 
výběr rodiny. Někdy můžete čekat jen pár 
dní, jindy se může celý proces nepříjemně 
protáhnout. Ale opět se není čeho bát – po-
kud jste vše vyřizovali přes agenturu, jistě se 
nestane, že by se nakonec ta „vaše“ rodina 
nenašla. 
Před odjezdem vás čekají další formality 

– kontrola platnosti pasu, zdravotní po-
jištění (i když jsme členy Evropské unie, je 

stále dobré počítat s připojištěním – např. 
ošetření zubů není v cizině opravdu nic laci-
ného) a především telefonický rozhovor s ro-
dinou. Nebojte se ho, i když třeba budete 
lovit slovíčka z velmi hluboké paměti a ne-
budete všemu rozumět. Stává se to a rodina 
většinou s vaším koktáním a přeříkáváním 
se, stejně jako se všemi omluvami, počítá. 
Dojednáte společně dobu příjezdu a vše 
potřebné – můžete začít shánět letenku či 
jízdenku na autobus – a vzhůru do světa. 

Už při vyplňování dotazníku si budete lámat 
hlavu s tím, kam vlastně vyrazit – do centra 
velkého města, do blízkého okolí velkoměs-
ta nebo někam na venkov? Každý asi bude 
přemýšlet především podle svého založení, 
ale z vlastní zkušenosti vím, že ani „venkov“ 
často nemusí být to, co si my pod tímto po-
jmem představíme. A tak zdánlivě zastrčený 
domek na venkově může skrývat množství 
dobrodružství – hojnou českou komunitu, 
a tak příležitost k relaxaci, dobrou školu 
s podstatně levnějšími jazykovými kurzy než 
ve městech, možnost zapůjčení auta a tím 
i cestování… Prostě, o volbě lokality pře-
mýšlejte důkladně a nezavrhujte napoprvé 
něco, co se nezdá být tolik atraktivní. Někdy 
se mohou pod zdánlivě ne příliš lákavou 
slupkou skrývat úplné perly.
Vaše povinnosti při samotném pobytu do-
mlouváte přímo s rodinou a většinou bývají 
individuální. Jisté je, že se vaše práce bude 
vždy týkat dětí, pracovat budete okolo pěti 
hodin denně, pět dní v týdnu (v USA většinou 
o maličko více). Můžete navštěvovat jazykové 
kurzy a ve volném čase cestovat, odpočívat, 
navštěvovat přátele, jak je libo. Nezapomí-
nejte si s rodinou, především s maminkou, 
pravidelně povídat o tom, co vám jde a nejde, 
čemu nerozumíte, co je pro vás těžké, co vás 
trápí a co naopak těší. Chlubte se s úspěchy, 
které jste s dětmi zažili, ptejte se na slovíčka, 
která jste ještě neodhalili, mluvte, mluvte. 
Nemluvit je základ neštěstí. 

Pan domácí z „mé rodiny“ byl vášnivý ku-
chař, a tak jsme měli věčně v lednici něco 
dobrého. Jednou vyrobil výborný krém na 
dort. Neodolala jsem a několikrát ho šla do 
lednice ochutnat. Jenže – po mém „náletu“ 
už z krému nezbylo skoro nic. Zkroušeně 
jsem se u večeře přiznala, očekávajíc hu-
bování a ztrátu důvěry. Pán i paní se roze-
smáli na celé kolo, pak mi popsali, jak se 
vzájemně obviňovali z mlsného jazýčku 

– a vše dopadlo tak, že krém se vyráběl 
pravidelně, každý týden, jen tak, abychom 
si pochutnali. 
Pokud chcete při au pair pobytu studovat, 
zeptejte se ještě před odjezdem  své rodiny, 
jaké jsou možnosti studia v místě, kam je-
dete. Jistě vám rádi na škole zjistí ceny kur-
zů, jejich obsazenost i délku výuky. Rodina 
ráda přizpůsobí svůj čas tak, abyste mohli 
cestovat, ale nezapomínejte jí i vy vycházet 
vstříc. Příspěvek na studium dostávají au 
pair v USA, v ostatních zemích si studium 
budete hradit sami. Většinou se ovšem 
nejedná o horentní částky, přípravný kurz 
na mezinárodní jazykové zkoušky z anglič-
tiny se dá zaplatit z kapesného za několik 
týdnů. Informace o studiu vám může podat 
i agentura, ale zvláště pokud pojedete do 
menšího města, nemusí být úplné, proto je 
lepší ptát se přímo rodiny, která je u zdroje. 

O studiu je dobré uvažovat. Připravte se na 
vysoké procento cizinců, kterým nebudete 
rozumět. Výslovnost Asiatů nebo obyvatel 
z Jižní Ameriky je opravdu velmi odlišná 
a zvyknout si na ni chvíli trvá. Pamatuji si, 
jak jsem měla dojem velké výhry, když jsem 
poprvé zapředla delší rozhovor se svou spo-
lužačkou, která pocházela z Thajska. Ale 
zanedlouho z nás už byly velké kamarádky. 
A za výkon podobný zdolání osmitisícovky 
jsem považovala chvíli, kdy jsem poprvé 
rozuměla zprávám – neuvěřitelné! Určitě se 
vyplatí nevyhýbat se jakémukoliv poslechu 
ať rádia či televize, rozhovorů druhých lidí 

(někdy je to prostě potřeba) a čtení taky 
není k zahození. Jazyk budete „nasávat“ 
jaksi samozřejmě, ale stejně tak je dobré 
myslet na to, že některé věci se prostě sami 
od sebe nenaučíte. 

S dětmi zažijete při své práci spoustu rado-
sti, úsměvů i nějaké ty slzičky. Mojí starší 
slečně Daisy byli v době mého anglického 
pobytu dva roky a začala více mluvit. Mís-
to „dog“ říkala „kok“ a to byl velký úspěch. 
Jednou pršelo, pěkně zprudka, vydatně, tak, 
jak to v Anglii bývá zvykem. Daisy se roz-
běhla k oknu, píchala prstíkem do vzduchu 
a volala „kok, kok“. Lámali jsme si hlavu, co 
vlastně myslí, až nám došlo, že myslí oprav-

du psa – v Anglii přece prší „kočky a psi“, 
když je nečas. 
Mladší Freya byla můj miláček a dodnes 
o mě občas mluví jako o své druhé mámě. 
S anglickou rodinou jsem stále v kontaktu, 
píšeme si, posíláme si dárky k narozeninám 
a Vánocům, mám otevřené dveře pro další 
návštěvu. Při té první, po půl roce, jsem 
v pokoji, kde jsem spala, našla uvítací přání 

„Welcome home“, a do očí mi hrkly slzy. 

Být au pair je velké dobrodružství. Třeba 
i proto, že si člověk kromě zdokonalení ja-
zyka, získání nové rodiny, přátel a zážitků, 
taky na pár chvil alespoň vzdáleně zahraje 
na mámu a tátu. Věřte mi, že to stojí za to. 
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Od počátku 90. let působí v České repub-
lice prostřednictvím svých akreditovaných 
center britská vzdělávací instituce City & 
Guilds Pitman Qualifications, jejíž jazy-
kové zkoušky ESOL (English for Speakers 
of Other Languages) a Spoken ESOL jsou 
stále populárnější. V současné době lze 
zkoušky skládat ve 23 akreditovaných tes-
tovacích centrech po celé České republice. 

City & Guilds Pitman Qualifications (která
je součástí společnosti City and Guilds 
of London Institute) patří mezi jednu 
z nejvýznamnějších britských institucí za-
bývajících se odborným vzděláváním. Jedná 
se o neziskovou organizaci, která vznikla 
v roce 1878 a od roku 1900 působí na zá-
kladě královské charty Velké Británie (Royal 
Charter, charity number 312832). Je sou-
částí britského národního vzdělávacího sys-
tému. Každým rokem společnost vydá více 
než jeden milión certifikátů, které zasahují
do většiny profesních oblastí. Svoji činnost 
vyvíjí prostřednictvím asi 9000 akredito-
vaných center, mezi něž patří univerzity, 
vysoké školy a další vzdělávací instituce. 
Je přítomna ve více než 100 zemích světa. 
Zkoušky z obecné angličtiny jsou uznávány 
při přijímacím řízení na bakalářské a ma-
gisterské programy na univerzitách v přede-

vším anglicky mluvících zemích a vlády více 
evropských zemí je uznávají jako měřítka 
jazykové kvalifikace zaměstnanců státní
správy.  

Jazykové zkoušky City & Guilds Pitman Qua-
lifications zahrnují jak testování obecné an-
gličtiny (ESOL, Spoken ESOL), tak obchodní 
(English for Business Communication, Sp-
oken Test for Business). Kandidáti ve věku 
mezi 8 a 14 mohou složit zkoušky z obecné 
angličtiny přizpůsobené jejich věku (Young 
Learners ESOL, Young Learners SESOL). 
Součástí jazykových kvalifikací jsou i zkouš-
ky pro učitele angličtiny ACE a SET (Access 
Certificate in English, Spoken English Test
for Teachers).

Při porovnávání zkoušek ESOL a Spoken 
ESOL s ostatními mezinárodními jazykovými 
zkouškami z anglického jazyka na českém 
trhu lze zaznamenat jisté shody, které pra-
mení ze skutečnosti, že byly vytvořeny v sou-
ladu se Společným evropským referenčním 
rámcem pro jazyky, jsou akreditovány brit-
ským státním orgánem QCA (Qualifications
and Curriculum Authority) a zároveň vychá-
zejí z komunikativní metody jazykové výuky 
(Communicative approach). Stupnice obou 
zkoušek rozlišují šest úrovňových stupňů: 

Basic (Preliminary, a1), Elementary (Ac-
cess, a2), Pre-Intermediate (Achiever, b1), 
Intermediate (Communicator, b2), Higher 
Intermediate (Expert, c1) a Advanced 
(Matery, c2). Jednotlivé části zkoušky ESOL 
jsou více méně rozděleny dle toho, kterou ze 
základních čtyř jazykových dovedností tes-
tují: poslech („listening“), použití gramatiky 
(„grammar usage“), čtení („reading“), čtení 
a psaní („reading & writing“) a psaní („wri-
ting“). Spoken ESOL pak testuje ve svých čty-
řech částech mluvení („speaking“). Písemná 
zkouška ESOL trvá od 2 - 3 hodiny a ústní 
zkouška SESOL  5 - 15 minut – dle její úrov-
ně. Procentuální hranice, při které kandidát 
uspěl, je 60%. Vyplněné testy a pořízené 
nahrávky jsou hodnoceny a známkovány ne-
závislými odborníky ve Velké Británii. Získané 
certifikáty mají celoživotní platnost.

Na druhou stranu zkoušky ESOL a Spoken 
ESOL přinášejí jistá specifika. Mluvená
a ústní část je rozdělena mezi dvě samostat-
né zkoušky, které lze skládat v různém časo-
vém období a na různých úrovních. Jednotli-
vé jazykové úlohy se snaží co nejvíce přiblížit 
praktickému každodennímu životu, některé 
dovednosti se v úlohách kombinují (např. 

„čtení a psaní“), používají se výhradně auten-
tické texty upravené dle úrovní a lingvistická 

kompetence, resp. gramatická kompetence 
je testována v kontextu. V průběhu písemné 
i ústní zkoušky jsou kandidátům k dispozici 
anglické výkladové slovníky. 

Struktura zkoušky SESOL 
• Část 1 Sdělení osobních 

informací a názorů 20% 
• Část 2 Vhodná reakce v každodenních 

situacích (funkční jazyk) 30%
• Část 3 Výměna informací a názorů 

za účelem plnění daného úkolu 20%           
• Část 4 Prezentace zadaného  

tématu 30%

Zkoušky pro děti  (YESOL, YSESOL)
Tento typ zkoušek je určen pro věkovou 
kategorii od 8 do 14 let. Opět se jedná 
o dvě zkoušky zkoušející ústní a písemné 
dovednosti odděleně (Young Learners ESOL, 
Young Learners SESOL) a struktura jejich 
úloh více méně odpovídá struktuře zkoušek 
obecné angličtiny pro dospělé. Rozdíly se 
objevují v náročnosti, slovní zásobě, téma-
tech textů a formální úpravě testů. Tyto 
zkoušky se skládají pouze na dvou úrovních 
Evropského referenčního rámce pro jazyky: 
Basic (a1) a Elementary (a2) a jejich délka 
se pohybuje kolem 2 hodin. 

Zkoušky s obchodní angličtiny
(English for Business Communications, 
Spoken English Test for Business, Eng-
lish for Office Skills).
Písemná zkouška EBC je zaměřena na 
testování moderní písemné obchodní 
angličtiny. Důraz je kladen především na 
rychlost a přesnost. Kontextem zkoušek 
jsou reálné obchodní situace, ve kterých 
musí kandidát prokázat dovednost práce 
s obchodními texty a obchodní doku-
mentací, jakými jsou např. dopisy, zprávy, 

memoranda, faxy, oběžníky, tiskové zprá-
vy, články, reporty, atd… Testuje se tedy 
především čtení s porozuměním a psaní. 
Zkouška existuje na třech úrovních Ev-
ropského referenčního rámce pro jazyky: 
úroveň 1 (a2), úroveň 2 (b2) a úroveň 3 
(c2) a její délka se pohybuje od 1 h 45 min 
do 2 h 45 min.   

Ústní zkouška  
z obchodní angličtiny 
SEBT testuje mluvený jazyk v kontextu 
obchodní angličtiny. I zde existují 3 úrov-
ně náročnosti vytvořené v souladu s Ev-
ropským referenčním rámcem pro jazyky. 
Zkouška je vhodná pro zaměstnance, kteří 
potřebují prokázat schopnost obchodní 
komunikace v angličtině, a studenty eko-
nomických oborů vysokých škol. Témata, 
která tvoří kontext zkoušky, jsou např. ob-
chodní komunikace, struktura společností, 
vývoz a dovoz, finance, výroba, vedení
jednání, technologie, školení, cestování, 
personalistika, management, daně, atd… 
Každé zkoušky se účastní vždy jeden kan-
didát, jeden zkoušející a osoba dohlížející 
na průběh. Zkouška je nahrávána a zasílá-
na do centrály instituce do Londýna, kde ji 
hodnotí nezávislí odborníci. 

Zkouška English for Office Skills
Je určena osobám pracujícím na úředních 
a administrativních pozicích, kde komu-
nikují v angličtině a pracují s anglickou 
obchodní dokumentací. Hlavní důraz je 
zde kladen na jazykovou přesnost (pravo-
pis, syntax, slovní zásoba a interpunkce), 
porozumění psanému a mluvenému textu 
(čtení s porozuměním, poslech) a editace 
textu. Tento typ zkoušky existuje na dvou 
úrovních: úroveň 1 (Elementary) a úroveň 
2 (Intermediate) a trvá 60 minut.

Struktura zkoušky ESOL

Poslech 33%
•  Přiřazení vyslechnuté informace 

k danému textu (slovní zásoba)
•  Výběr vhodné odpovědi  

(funkční jazyk)
•  Rozeznání tématu, účelu, kontextu, 

atd. vyslechnutých rozhovorů
•  Výběr specifických informací  

s vypracováním zadané úlohy
•  Rozeznání jednotlivých témat,  

názorů, myšlenek vyslechnuté diskuze

Čtení s porozuměním 33%
•  Znalost struktury krátkých  

autentických textů (doplnění 
chybějících slov, frází vět)

•  Znalost typických lexikálních  
a gramatických rysů krátkých  
autentických textů 

•  Porozumění textů literárních  
a citově zabarvených 
(pouze u vyšších úrovní c1, c2)

•  Rozeznání účelu textu a pochopení 
specifických informací

•  Výběr specifických informací z textu
a vypracováním zadané úlohy

Psaní 33%
•  Vyplnění formuláře  

(nejnižší úrovně a1, a2)
•  Oprava chyb v textu 

(pravopis, interpunkce, 
pořádek slov ve větě)

•  Vytvořit neutrální a formální text  
(dopis, vzkaz, report, článek,  
instrukce, atd.)

•  Slohová práce na zadané téma 

www.JazykoveZkousky.cz Informace o všech jazykových  zkouškách najdete na

inzerce

City & Guilds Pitman Qualifications

Mezinárodní 
jazykové zkoušky 
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Progress

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

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

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

Česká republika
Nyní jsem v Praze. Pomalu jsem se zase 
musel rozpomenout na komunikativní me-
todu učení jazyka, na kterou jsem v Polsku 
málem zapomněl. V současné době učím ve 
škole, která má promyšleně strukturovaný 
systém výuky. Nejprve krátké opakování 
minule probrané látky, pak se naváže slov-
ní zásobou (z učebnice nebo doplňkových 
materiálů), procvičování gramatiky hlavně 
v praktických situacích – nejen dril a cvičení 
– a nakonec celkové opakování dané hodiny. 
S touto metodou nemám problém a je mi 
nejbližší. V každé hodině je kladen důraz 
na komunikaci a studenti jsou motivováni 
mluvit co nejvíc. Chyby studentů jsou opra-
vovány jen když je třeba a má role „ďáblova 
advokáta“ přichází na řadu, až když diskuse 
nemá šťávu. 

Inzerat148x50 12.5.2005, 8:542

Známé nakladatelství LEDA, které 
se specializuje na jazykové slovníky 
a učebnice v knižní i elektronické po-
době, vydalo novou verzi jazykového 
programu Tell me More. Položili jsme 
několik otázek řediteli nakladatelství 
dr. Rudolfu Červenkovi.

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

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

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

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

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

Uživatelům Tell me More nabízíte bonusy... 
Světově nejúspěšnější program pro 
výuku cizího jazyka je zároveň vysoce 
interaktivní. Uživatel si může vypálit 
CD s nahrávkami lekcí a používat ho 
mimo počítač, na internetu lze kon-
zultovat problémy v klubovém cha-
troomu. Je možné vytvořit kurs, bě-
hem něhož studující zvládne znalosti 
potřebné ke složení zkoušky TELC 
(Evropský jazykový certifikát).

LEDA • Nakladatelství a softwarový dům

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

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

TELL ME MORE
ANGLIČTINA (1, 2, 3, 4)
NĚMČINA (1, 2, 3)

LEDA spol. s r. o., Štěpánská 33, 110 00 Praha 1, tel.: 222 232 012, fax: 222 232 013, e-mail: leda@leda.cz, http://www.leda.cz
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 výukový jazykový software

inzerceinzerce

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I V NOVÉM TISÍCILETÍ STUDENTI OCENÍ STUDIUM ANGLIČTINY S

New HEADWAY English Course
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Lektor je tím faktorem, který 
společně se studentovou motiva-
cí a zájmem určují, jak dlouhá 
bude proměna studenta – začá-
tečníka ve studenta – pokročilé-
ho, experta či profesionálního 
překladatele. Ať je lektor živý 
člověk nebo výukový program 

– studentovy výsledky jsou závis-
lé na jeho kvalitě. Následující 
řádky odrážejí názorů studentů,  
kteří odpovídali na otázku:

Jaká je Vaše představa dobrého lektora 
- jaká hlavní kritéria by měl podle Vašeho 
názoru a zkušeností splňovat?

Dobrý lektor by měl zaujmout studenty 
svým výkladem a současně zapojit rovno-
cenně studenty do výuky. Vyučovací lekce 
by měla mít pevnou koncepci, současně 
však flexibilní členění, které umožňuje
reagovat na aktuální atmosféru ve studijní 
skupině (pestřejší rozložení témat výuky, 
střídání výkladu s aktivním zapojením stu-
denta, členění výuky na mluvený a psaný 
projev, zapojování doplňkových materiálů, 
zábavných textů, které obohacují slovní 
zásobu, slovních her atd.). 
Vyučující by měl mít kladný vztah ke studen-
tům, snažit se o zachování dobré atmosféry 

ve studijní skupině a přistupovat ke studen-
tům rovnocenně. Měl by mít snahu o maxi-
mální korektnost v hodnocení jejich studij-
ních výsledků. Autoritu by měl lektor získat 
svým přístupem a objektivním chováním 
vůči studentům (zpestřit výuku vtipem, ale 
nikoho z přítomných nezesměšňovat). 
Lektor by měl podávat objektivní zpětnou 
vazbu: umět pochválit, ale říci i svůj ne-
gativní názor na studijní výsledky aniž, by 
situaci vyhrotil. Studentům by měl být 
partnerem pro diskusi, kaučem, člověkem, 
který ukazuje cestu a způsob osvojení zna-
lostí, ale současně ponechává volný prostor 
ke svobodnému projevu každého studenta, 
studenty motivuje, umí nadchnout „pro 
věc“, dává pozitivní příklad vlastní osobou 
a svými postoji.
Měl by umět předat (zprostředkovat) zna-
losti v příslušné kvalitě a kvantitě studen-
tům pro jejich další trvalé využití. 

Při výuce by měl využívat podpůrně i mo-
derní technologie (poslechové, video, 
multimédia a čerpat aktuální podklady též 
z internetu).  
Měl by se neustále sebevzdělávat, mít zá-
jem o navazování zahraničních kontaktů 
a pravidelně  pobývat v příslušné jazykové 
oblasti, aby zůstával v kontaktu s autentic-
kým jazykem.

Neméně důležitou součástí 
kvalitní výuky a předávání 
informací je přístup studenta 
a jeho  motivace ke studiu….

Co by měl splňovat ideální student při 
studiu jazyků? …je otázka, kterou zodpo-
vídali lektoři.

Dobrý student by se měl aktivně zapojit do 
výuky a být ochoten spolupracovat s lekto-
rem, kterého by neměl chápat pouze jako 
autoritu, ale jako partnera k diskusi. Jeho 
zájem o studium a vstřícný přístup je pro 
lektora a vlastní výuku přínosnější než ide-
ální znalost bez spolupráce a aktivní účasti 
při zadání tématu. Student by měl mít zá-
jem o zachování a podporu dobré atmosféry 
ve  studijní skupině a měl by být ochoten 
vždy spolupracovat v rámci výuky s lekto-
rem a aktivně se účastnit interaktivní práce 
s ostatními studenty ve skupině.

Zadanou práci by měl vypracovat a ptát se 
v případě nejasností v čase k tomu určené-
mu a využívat efektivně čas a náplň výuky, 
která se mu nabízí.
Pouze kombinací kvalitní výuky, aktivním 
přístupem, dobrou motivací a pílí studenta 
je možné zaručit i kvalitní a trvalý efekt při 
studiu jazyků.

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

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

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

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

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

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

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

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

inzerce

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

inzerce
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• metodické kurzy pro učitele angličtiny:
- The Cambridge CELTA - Certificate in

English Language Teaching to Adults
- The Cambridge ICELT - In-service Cer-

tificate in English Language Teaching
- The Cambridge DELTA - Diploma in 

English Language Teaching to Adults
- IHCYL International House Certificate

in Teaching Young Learners
- IHFTEB International House 

Foundation Course in Tea-
ching English for Business

• jednodenní konferece pro učitele jazyků
• vydáváme certifikáty platné

pro síť International House.  

V zahraničí můžete prostřednictvím  
AKCENT International House Prague 
studovat v síti IH škol tyto jazyky:
Angličtina Všechny školy sítě IH na světě.
Arabština Káhira, Dhahran
Čínština Čing-tao
Francouzština Nice, Ženeva
Němčina Berlín, Freiburg, Ženeva
Maďarština Budapešť
Italština Řím, Milán, La Spezia,   

Merate - Lecco, Palermo
Litevština Riga
Lotyština Vilnius
Polština Poznaň, Katovice, Krakov
Portugalština Lisabon, Porto
Ruština Moskva, Kyjev, Lvov
Španělština Madrid, Barcelona, Córdo-

ba, San Sebastian, Sevilla, 
Valladolid, Vejer de la Fron-
tera, Malaga, Buenos Aires, 
Kuba, Mexico City, Riviera 
Maya, Mexiko, Santiago, 
Chile, Montevideo, Uruguay

Turečtina Istanbul
Ukrajinština Kyjev, Lvov

Jsme zakládajícím členem Asociace jazyko-
vých škol České republiky i zkušebím cent-
rem Gouthe Institutu pro certifikáty ZD, ZMP

- Prüfungszentrum Goethe-Institut. V říjnu 
2004 byl systém managementu jakosti cer-
tifikován společností Det Norske Veritas dle
mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2001 
na bázi Risk Based Certification. V roce
2000 se naše škola stala členem prestižní 
mezinárodní sítě International House World 
Organisation.

International  
House World Organisation
Je se svými více než 120 přidruženými členy 
ve více než 40 zemích světa jednou z nej-
významnějších sítí jazykových škol na světě. 
Centrála společnosti je v Londýně. Ang-
ličtinu a mnoho dalších jazyků studuje ve 
školách sdružených v síti IH přes 100.000 
studentů ročně. Všechny školy jsou vlastně-
ny ekonomicky nezávislými subjekty a řízeny 
nezávisle, ale dodržují stejné zásady a pod-
robují se přísným inspekcím, aby byla zajiš-
těna vysoká kvalita výuky a zákaznického 
servisu po celém světě.

Cíle AKCENT  
International House Prague
Zvyšování standardů jazykového vzdělávání 
veřejnosti a zlepšování metodické úrovně 
učitelů v souladu s cíli celosvětové organi-
zace International House World Organisa-
tion.

Hlavním a každodenním úkolem všech 
pracovníků včetně vedení společnosti je 
spokojenost všech skupin našich zákazníků. 
Jsme specialisty v komplexním jazykovém 
vzdělávání.

AKCENT International House Prague vyučuje: • Centrála: Praha 4, Bítovská 3  
• Pobočka: Benešov, Řeznická 227 • Teacher Training Centre: Praha 4, Bítovská 5
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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 zaměstná-
váme více než 150 zaměstnanců. Škola 
nabízí kurzy:
• angličtiny 
• němčiny
• francouzštiny
• španělštiny
• češtiny pro cizince. 

Organizujeme 
• docházkové kurzy pro veřejnost
• výukově - tréninkový program: 

Dovednosti pro pracovní prostředí
• přípravu k mezinárodně 

uznávaným certifikátům
• pomaturitní studium dle 

vyhlášky MŠMT
• dětské kurzy
• letní pobytové tábory s výukou jazyka
• firemní projekty jazykové výuky
• individuální výuka
• e-learningový program Net Languages
• au-pair jako kulturně výměnný 

program v USA, Německu a Francii
• personální poradenství a outsou-

tcing certifikovaných učitelů
• metodické kurzy pro učitele 

jazyků akreditované MŠMT

Je rozumné rozumět

Chtěl bych lepší práci  
za lepší peníze...
Komu dát přeložit odborný text?
Rád bych odcestoval  
a naučil se jazyk, jak na to?
Jak zjistím úroveň své  
jazykové vybavenosti?

Řada z nás si jistě někdy položila tyto 
otázky. Jejich odpovědi se nám do-
stanou v Jazykovém Institutu Praha. 
Společnost se pohybuje na trhu jazy-
kových agentur od roku 1998. Nabízí 
kvalitní jazykovou výuku, překlady, tlumo-
čení, studium v zahraničí a další služby. 
Její filozofii nejlépe charakterizují
následující slova: “Jsme dynamická, 
neustále se rozvíjející společnost. 
Důraz klademe na kvalitu služeb a na 
spokojeného zákazníka.“ 

PRO VEŘEJNOST
Co udělat pro to, aby se cizí jazyk  
stal mým „druhým mateřským“?
Je pravda, že slovíčka se za nás nikdo 
nenaučí, ale v Jazykovém Institutu 
Praha máme několik možností, jak 
do jazyka proniknout. Vše záleží na 
jazykových předpokladech, dále pak 
přáních a potřebách, které zde řeší 
pracovníci individuálním přístupem. 
Nejrozšířenějším způsobem, jak se 
naučit jazyk, je navštěvovat kurzy se 
skupinkou studentů. Náročnější zá-
kazníci mohou zvolit učení se soukro-
mým lektorem. Ve všech případech 
se zákazníkům věnuje buď akredito-
vaný český lektor nebo rodilý mluvčí, 
a to se vzhledem k úrovni a individu-
álním potřebám studentů. Kvalita vý-
uky je neustále kontrolována a ověřo-

vána manažerem kvality a na základě 
doporučení studentů a lektorů.

Jak zjistím úroveň 
své jazykové vybavenosti?
Pokud jazyk už umíme, ale nejsme si 
jisti jeho úrovní, nabízí Jazykový In-
stitut Praha řadu zkoušek a certifiká-
tů s mezinárodní platností.
Další možnosti se otevírají vystavením 
tzv. Jazykového Pasu. Je to dokument, 
který obsahuje záznamy o jazykových 
dovednostech, kvalifikacích a zkuše-
nostech. Jazykový pas se doporučuje 
všem, kteří chtějí míst v ruce objek-
tivně hodnotící dokument dokládající 
jazykovou vybavenost držitele. 

PRO FIRMY
Péči o firemní klientelu zajišťují v JIP
dvě oddělení: Jazyková škola a Překlady. 
Spojením služeb obou sekcí klienti ob-
drží komplexní služby v oblasti výuky 
jazyků pro zaměstnance a překladů in-
terních textů a odborných dokumentací.

Sekce Jazyková škola
Jazyková škola poskytuje vzdělání již 
sedmým rokem. JIP garantuje vyso-
kou kvalitativní úroveň ve vzdělávání. 
Díky orientaci na rozdílné individuál-
ní požadavky jednotlivých klientů 
a kvalitě poskytovaných služeb jsou 
významným subjektem na trhu jazy-
kové výuky. 
Metodika Jazykového Institutu Praha 
je připravována odborníky z Pedago-
gické a Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy. Dále je pravidelně konzul-
tována a upravována dle praktických 
připomínek lektorů. 

Sekce překladů,  
tlumočení a dabingu
Toto oddělení zajišťuje překlady 
a to včetně soudního ověření 
v 53 jazycích, vše v rámci normy 
ČSN ISO. Překládají se běžné tex-
ty, manuály, reklamní slogany, 
dopisy, scénáře, krásná literatu-
ra a zejména odborné právní do-
kumenty. Tyto překlady zajišťují 
odborníci, kteří se dlouhodobě 
specializují na překlady v daném 
oboru. Dále všechny texty auto-
maticky procházejí korekturou 
a klientovi jsou doručeny dle 
jeho požadavku. Spěšné překla-
dy mohou být doručeny již do 90 
minut včetně soudního ověření. 

KLUB JIPKA
Klub byl vytvořen na základě po-
třeb klientů jak z řad veřejnosti, 
tak společností. Členové klubu 
jsou informováni e-mailem o no-
vinkách na trhu jazykových slu-
žeb, o mezinárodních jazykových 
zkouškách, dále pak o aktuálních 
kurzech. Další důležitou výhodou 
členství v klubu JIP je sleva 7% na 
všechny služby Jazykového Insti-
tutu Praha. Přijďte se zaregistro-
vat i Vy na www.jipka.cz!
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Lepší zaměstnání
zajímavější plat?

Učit se cizí jazyk s osobním lektorem  
nebo raději odcestovat do zahraničí?



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  
2005/2006
 jednoleté, denní výuka
 hlavní jazyk: angličtina
 nepovinně: němčina, francouzština, 
 španělština
• 8 tříd = 8 znalostních úrovní  

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

český lektor a rodilý mluvčí 
• příprava na Státní jazykovou zkoušku   

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

ky našich studentů u zkoušek
- písemná část SJZ probíhá v našich 

učebnách
• maturantům z roku 2005 přiznán statut 

SŠ studenta. 
• pro studenty každoročně pořádáme:

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

kapelami
- návštěvy divadelních představení v AJ

• osnovy výuky jsou vytvořeny podle evrop-
ských jazykových standardů (Common 

European Framework ś standards), které 
odpovídají mezinárodnímu hodnocení 
ALTE a splňují požadavky hodnocení 
Cambridge Exams

• učebny u stanice metra Florenc

KURZY AJ PRO VEŘEJNOST  
zahajujeme každých 6 týdnů
• výuka 20, 10, 9, 6, 4, 3 hod./t.  

(5x, 3x, 2x, 1x týdně)  
od 8.30, 9.00, 15.30 16.30, 17.30 hod.

• angličtina obecná, obchodní, pro EU, 
konverzace

PRÁZDNINOVÉ KURZY AJ
• v červenci a srpnu v Praze
• kurzy pro dospělé  

výuka 20, 6 hod./t.  
(5x, 2x týdně) - 2, 3 a 4 týdny

• kurzy pro mládež (cca 13–16 let) 
výuka 35 hod./t. (5x týdně) - 1 týden 

PŘÍPRAVNÉ KURZY 
KE ZKOUŠKÁM Z AJ 
• příprava na Státní jazykovou zkoušku 

a Cambridge Exams (FCE, CAE, CPE) 
• výuka 6, 4 hod./t. ( 2x, 1x týdně)
• dlouholeté zkušenosti 
• vysoce kvalitní příprava

• učebny u stanice metra Vyšehrad 
a Florenc

FIREMNÍ VÝUKA 
• výuka AJ, NJ, FJ, ČJ pro cizince
• výuka ve více než 50 firmách ročně
• různá zaměření výuky včetně krátkodo-

bých, úzce specializovaných kurzů šitých 
klientům přesně na míru

TESTOVÁNÍ  
DLE STANDARDŮ ELP
• testování znalosti angličtiny podle 

Cambridgeských standardů
- pro jednotlivce 
- pro firmy

• komplexní ohodnocení  
(komunikace, poslech, psaní, čtení)

• přímá srovnatelnost hodnocení  
s Cambridge Exams

• získané Osvědčení je srozumitelné, 
dvojjazyčné (AJ+ČJ), platné v rámci EU

STUDIUM V ZAHRANIČÍ 
• kurzy angličtiny 
• bakalářská, magisterská a postgraduál-

ní studia 
• Anglie, Irsko, Austrálie, Kanada, USA, 

Honolulu, Malta, Nový Zéland

Jazyková škola ELVIS již 15 let nabízí  kvalitní výuku 
za dostupné ceny a je trvale zařazena  do vyhlášky MŠMT ČR.

S námi už nebudete 
muset začínat znovu!

To zní velmi zajímavě. Nicmé-
ně jak chce ENGLISH SCHOOL 
přesvědčit klienty o pravdivosti 
těchto slov?

Pro nové zájemce ENGLISH SCHOOL po-
řádá Dny otevřených dveří a každé úterý 
a čtvrtek od 16.00 a 17.00 hod nabízíme 
bezplatné ukázkové hodiny. Není nutná 
žádná registrace ani telefonování, stačí jen 
přijít. Klienti se mohou nechat otestovat 
a též poradit se, jak co nejlépe jazykový 
problém řešit. 
Každý měsíc ENGLISH SCOOL otevírá nové 
kurzy a první hodina je u nás vždy zdarma. 
Nabízíme kurzy jak ranní, tak odpolední 
i večerní. Jak často chtějí klienti do školy 
docházet, záleží jen na nich. Mohou si vy-
brat 2x1 hodinu týdně, či 3x1 hodinu nebo 
2x2 hodiny týdně.

Pokud Vás naše slova zaujala,  
klikněte www.englishschool.cz,
volejte 224 951 340, 776 865 979 nebo 
nás navštivte na Národní 10, Praha 1 
(3.patro) od 9.45 do 18.30 hod. 
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english
school

Už se angličtinu učíte léta a neustále za-
čínáte znovu a znovu? Umíte psát a číst, 
ale nerozumíte? Bojíte se zvednout tele-
fon, když volá zahraniční partner? Vyhýbá-
te se cizincům, abyste se nemuseli stydět 
za svůj ústní projev? 
Nebo jste snad nikdy anglický jazyk nestu-
dovali, ale chcete začít, a hledáte rychlý 
a efektivní způsob? Tak pro všechny z Vás, 
kteří se s těmito problémy potýkáte, jsou 
určena následující slova.

Motto ENGLISH SCHOOL zní: 
„S námi už nebudete muset  
začínat znovu!”  Co to  
ve skutečnosti znamená?

Přestože je mnoho nových a zajímavých 
metod výuky cizích jazyků, většina z nich 
nepřináší kýžené ovoce, tedy alespoň ne 
dostatečně brzo. Pokud však chcete svůj 
jazykový problém vyřešit jednou pro vždy, 
nabízíme Vám rychlou a efektivní Callanovu 
metodu z Velké Británie, která je po celém 
světě úspěšně používána více než 30 let. 
Metoda je vynikající pro věčné začátečníky, 
úplné začátečníky, ale i pro pokročilé, kteří 
chtějí svou angličtinu tak říkajíc “oprášit”. 
Mnozí z Vás možná již jazyk studují léta, ale 
mají spíše pasivní znalosti. My se domnívá-
me, že mnohem důležitější je aktivní znalost 
a schopnost mluvit cizím jazykem, a proto 
i naše škola vznikla. Díky přímé metodě, 
kterou používáme, konečně dáte sbohem 
stovkám začátků, naučíte se angličtině ro-
zumět a pohotově mluvit. Ztratí se nejistota 
a ostych a studium Vás začne těšit, což je 
více než velký předpoklad k úspěchu. 

V čem spočívá Callanova  
metoda, kterou ENGLISH  
SCHOOL při výuce používá?

Jde o přímou metodu, při které se učitel 
ptá, student odpovídá - můžeme hovořit 

i o kontrolované konverzaci. Pokud student 
neví, jak odpovědět, je tu učitel, který ho 
vede, pomáhá mu, vkládá mu slova do úst. 
Základem metody jsou tři principy: rychlost 
mluveného slova, oprava výslovnosti a na-
léhavost (tzn. učitel nedává studentovi čas 
na přemyšlení nad odpovědí). Student musí 
mluvit anglicky bez přemýšlení. Ve srovnání 
s tradičními hodinami jazykové výuky naši 
studenti vše slyší čtyřikrát častěji a taktéž 
čtyřikrát častěji mluví. 

Výuka je závislá na počtu hodin. Aby stu-
denti něco věděli a měli ze sebe dobrý pocit, 
potřebují u nás 60 až 100 hodin Callanovy 
metody. V jiných školách by na stejné množ-
ství učiva potřebovali hodin více než 300. 
Šetříme tedy čas, peníze a hlavně jazyk 
skutečně naučíme.

Metoda má 12 stupňů. Po absolvování 
každého stupně se píše test. Pokud student 
neuspěje, má nárok na bezplatné zopako-
vání nepochopeného učiva. Touto metodou 
se studenti mohou připravit i na jazykové 
zkoušky PET a FCE. 

ENGLISH SCHOOL vyučuje anglič-
tinu Callanovou metodou od roku 
2004. Jaké máte výsledky?

Jako první jsme založili školu na Slovensku 
a v Česku. Po téměř 4000 hodinách může-
me s klidem říci, že: “Víme jak na to”. Po-
stupně si buduje základnu spokojených stu-
dentů. Důkazem jsou slova několika z nich:

“Metoda se mi líbí. Musím mluvit a přede-
vším jsem nucená se 100% soustředit celou 
hodinu.”

“Výuka se mi moc líbí. Je to to nejlepší za 10 
let, co se AJ učím. Měla by se používat na 
českých ZŠ a SŠ.”

“Metoda je to neobvyklá a zajímavá. Jsem rád, 
že mohu mluvit a poslouchat angličtinu.”
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Angličtina s Elvisem



BOHEMIA INSTITUT 
 … svět jazyků pro Vás …
Vzdělávací a jazykový BOHEMIA INSTITUT 
působící v Praze již více než 13 let realizuje 
rozmanitou nabídku jazykových a odbor-
ných kurzů. Aktivitu směruje k přirozenému 
osvojení cizího jazyka se zaměřením na 
překonání jazykové bariery a častých obav 
z „nedokonalého“ vyjádření v cizím jazyce. 
Výuka je zajišťována pouze profesionálními 
českými či zahraničními lektory a je vždy 
gramaticky i konverzačně vyvážená s cílem 
získání konverzační plynulosti a jistoty pro-
jevu. BOHEMIA INSTITUT nabízí skupinovou, 
individuální a firemní výuku všech frekven-
tovaných i dalších jazyků - kurzy mohou být 
standardní, intenzivní, konverzační, rekapi-
tulační a přípravné k mezinárodním a stát-
ním jazykovým zkouškám. 

„Čerstvým“ maturantům i všem dalším zá-
jemcům o systematické intenzivní jazykové 
vzdělání je určeno pomaturitní jazykové 
studium (Aj, Nj, Frj, Špj) s možností studia  
1 až 3 jazyků případně také v kombinaci s od-
bornou, státem akreditovanou kvalifikací.
Účastníci oceňují individuální přístup, dobré 
studijní zázemí včetně kvalitně vybavených 
učeben, zajištění studijních materiálů insti-
tutem, zdarma konzultační hodiny, studovna 
s přístupem k internetu, pro mimopražské 

nabídku ubytování. BOHEMIA INSTITUT orga-
nizuje pro své účastníky pravidelné hudební 
večery, výlety a zahraniční poznávací cesty. 
Všem kategoriím zájemců o studijní pobyt 
v zahraničí poskytuje poradenství a kom-
pletní zajištění studia na jazykových školách, 
SŠ a VŠ v různých zemích světa. 

BOHEMIA INSTITUT  
… vzdělání pro praxi …
BOHEMIA INSTITUT realizuje také jednu 
z moderních forem prakticky orientovaného, 
post-sekundárního celoživotního vzdělání: 
skladebné variabilní studium jazyků a kva-
lifikačních programů Obchodního ma-
nagementu a Obsluhy PC pro maturanty, 
podnikatelskou a manažerskou veřejnost. 
Zajímavá je možnost získání státem uzna-
ných kvalifikací i mezinárodních počítačo-
vých certifikátů ECDL. Forma modulového 
variabilního studia v časovém horizontu 
jednoho až tří semestrů vede k intenzivněj-
ší práci, informace získané tímto studiem 
jsou zcela aktuální. To je velmi podstatné 
např. v oblasti velmi rychle se vyvíjejícího 
komerčního práva, účetní a daňové proble-
matiky atd. Studium má formu docházkovou 
s volitelnou intenzitou, pro velmi zaměstna-
né či mimopražské účastníky je připravena 
individuální dálková forma. 

BOHEMIA INSTITUT
svět jazyků pro Vás

         BOHEMIA INSTITUT
. . . j i ž  15  l e t  m l u v í m e  s p o l e č n o u  ř e č í . . .
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Již od roku 1992 nabízí Glossa 
– škola jazyků široké spektrum kva-
litních služeb v oblasti jazykového 
vzdělávání. S více než 1600 týdně 
odučenými hodinami zaujímáme 
stabilní pozici v první desítce insti-
tucí, které se v ČR zabývají výukou 
cizích jazyků.

Kurzy, jak je potřebujete
Glossa – škola jazyků nabízí nejširší 
výběr kurzů pro veřejnost v Praze. Na 
dobře dostupných místech u stanic 
metra Anděl, Dejvická, Jiřího z Podě-
brad, I.P. Pavlova, Kobylisy, Můstek 
a Vyšehrad otevíráme více než 140 
kurzů angličtiny, němčiny, francouz-
štiny a španělštiny. Na internetu 
jsou k dispozici testy, které určí vaši 
jazykovou úroveň a nabídnou vám 
nejvhodnější varianty kurzů s mož-
ností on-line rezervace volných míst. 
Rok studia získáte již od 3 980 Kč, a to 
s garancí návratu kurzovného při od-
hlášení v záruční lhůtě.

Kvalitní škola  
s mezinárodní akreditací
Ucelený systém studia jazyků je zalo-
žený na moderní komunikativní meto-
dice. Dynamická, logicky uspořádaná 
a zábavná výuka, vedená mezinárod-
ním týmem kvalifikovaných lektorů,
směřuje k jedinému cíli – připravit 
vás na praktickou komunikaci v situa-
cích, kdy budete cizí jazyk potřebovat, 
v práci i v soukromém životě. Glos-
sa – škola jazyků je akreditovaným 
centrem největší britské vzdělávací 
instituce City&Guilds Pitman Quali-
fications a držitelem certifikátu ISO 
9001:2000, patří mezi zakládající 
členy Asociace jazykových škol České 
republiky.

Mezinárodní jazykové zkoušky
Jako zkušební centrum City&Guilds 
Pitman Qualifications pořádá Glossa 

– škola jazyků mezinárodní jazykové 
zkoušky nejen v přímé návaznosti na 
vlastní kurzy, ale i pro externí zájem-
ce. Certifikáty City&Guilds Pitman 
se zaměřením na obecnou angličti-
nu (ESOL/SESOL) i obchodní jazyk 
(English for Business Communication, 
Spoken English Test for Business) jsou 
prestižním dokladem jazykové kva-
lifikace uznávaným zaměstnavateli,
univerzitami, školami a státními in-
stitucemi v zemích EU, Commonwe-
althu i dalších státech světa. Nabízí-
me také přípravné kurzy k ostatním 
mezinárodním zkouškám (FCE, CAE, 
BEC, ZD, ZMP, DELF, DALF, DELE).

Pomaturitní studium  
s britským certifikátem
V nabídce školy naleznete i poma-
turitní studium angličtiny zařaze-
né do vyhlášky MŠMT s ojedinělou 
možností složení britské jazykové 
zkoušky Pitman ESOL přímo v rám-
ci kurzu. Odpadá tedy nutnost zís-
kání certifikátu ve zkušebním cen-
tru mimo školu, stejně jako nemalý 
zkušební poplatek. Kompletní roč-
ní kurz včetně zkoušky nabízíme za  
zajímavou cenu 26 980 Kč, s mož-
ností výhodných měsíčních splátek 
bez navýšení.
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Zakázková výuka  
pro firmy a instituce
Firemním a institucionálním kli-
entům nabízí Glossa-škola jazyků 
komplexní servis v jazykovém vzdě-
lávání zaměstnanců, od individuál-
ních lekcí až po rozsáhlé projekty na 
celém území České republiky. Kva-
litní a flexibilní služby na míru za-
hrnují nejen vlastní výuku, ale také 
analýzu vzdělávacích potřeb, návrh 
optimálního výukového programu, 
testování a hodnocení posluchačů 
i přesný administrativní servis. 
Mezi naše spokojené zákazníky pa-
tří řada předních společností i vý-
znamných státních institucí. 

Obraťte se na nás, rádi vám pomů-
žeme s komunikací v cizích jazy-
cích. S námi se domluvíte!

Glossa – škola jazyků  
S námi se domluvíte



ré školy je navíc zvykem provést i ústní 
jazykové přezkoušení. Nebojme se udělat 
chybu v testu anebo při ústním přezkoušení. 
Zkušený odborník - metodik školy - potřebu-
je vždy co nejvíce informací. Jen tak připraví 
studijní plán, který je pro studenta skutečně 
přínosný. 
Výuku podle studijního plánu vedou v dobré 
jazykové škole vždy skuteční pedagogové. 
Vysokoškolské vzdělání v oboru by mělo být 
samozřejmostí. Jen skutečný pedagog ví 
jakou metodu výuky v konkrétním případě 
zvolit, kdy je vhodné opět zopakovat probra-
nou látku a jak zjišťovat pokrok studenta. 
Pedagog musí samozřejmě úzce spolupra-
covat s metodikem výuky - tvůrcem studij-
ního plánu. Jen tak je možné dosáhnout 
skutečně kvalitních výsledků.  

Institut jazykového vzdělávání patří mezi 
přední jazykové školy v Praze, u kterých je 
uvedený servis na poli výuky cizích jazyků 
samozřejmostí. V nabídce Institutu najde-
me jak kurzy pro veřejnost, tak jazykové 
projekty vzdělávání ve firmách a organiza-
cích. Jak je vidět na internetových strán-
kách Institutu, z nabídky kurzů pro školní 
rok 2005/2006 si vybere každý. 

JAK VŠE VYPADÁ V PRAXI?
Skupinové kurzy pro veřejnost
Pro zájemce je v prvním trimestru (říjen 

– prosinec 2005) připraveno více jak 40 
jazykových kurzů pro studenty všech po-
kročilostí, a to v cenách již od 1490,- korun. 
Jazykové kurzy na sebe navazují. Student, 
který úspěšně zakončí jednu jazykovou úro-
veň může plynule pokračovat dále. 
Pro pokročilé studenty anglického jazyka 
jsou připraveny kurzy přípravy k mezinárod-
ně uznávaným zkouškám FCE a CAE, pro 
studenty německého jazyka ke zkouškám 
Zertifikat Deutch či Zertifikat für den Be-
ruf i kurzy čistě konverzační.

Letní intenzivní kurzy pro veřejnost
V rámci kurzu zvládne student během jed-
noho týdne 20 vyučovacích hodin. 
Kurzy jsou určeny studentům, kteří potře-
bují rychle zlepšit svoji jazykovou znalost 
a rozmluvit se. Výuka probíhá v malých 
skupinách nejvíce deseti studentů. Pro zá-
jemce jsou připraveny tři úrovně rychlokurzů 

– anglický jazyk pro mírně pokročilé, středně 
pokročilé a rychlokurz konverzace.

Individuální výuka
Individuální výuka probíhá v Institutu vždy 
podle předem vypracovaného studijního 
plánu. V rámci individuální výuky je možné 
věnovat se obecnému jazyku anebo zvolit 
specializaci. Z nabídky vybíráme individuální 
kurz přípravy k FCE, kurz obchodní angličtiny, 
kurzy německé terminologie z oblasti mar-
ketingu či kurz právnické francouzštiny.

Výuka ve firmách a organizacích
Institut zajišťuje jazykovou výuku ve firmách
a organizacích, ať již se jedná o jednoduché 
či náročné vzdělávací projekty. 
V rámci firemní výuky zajišťuje Institut podle
přání zadavatele kurzy obecného a odbor-
ného jazyka a speciální jazykové semináře. 

A ještě něco navíc
Jako každý rok připravil Institut slevy až 
deset procent z kurzovného pro ty zájemce 
o skupinovou semestrální výuku, kteří se 
přihlásí do konce června 2005. Jazykový 
test mohou zájemci vyplnit na internetové 
stránce Institutu. Nemáte-li přístup k in-
ternetu, můžete test vyplnit i v Institutu. 
Vyhodnocení a konzultace je zcela zdarma. 
Zcela zdarma jsou poskytovány i ukázkové 
hodiny individuální i skupinové výuky. 

Institut jazykového vzdělávání je dobrá 
volba. V Institutu uvidíte jak dobrá může 
škola být.

Jazyková škola PROGRESS Language 
Institute s.r.o. nabízí řadu kurzů pro 
firemní klientelu a kurzy pro veřej-
nost ve svých učebnách , které jsou 
v Praze a v Kladně. V kladenské 
pobočce nabízíme i výuku angličti-
ny, francouzštiny a španělštiny pro 
děti. Kromě výuky jazyků se také 
specializujeme na překlady a tlumo-
čení. Nabízíme ale i další služby spo-
jené s cizími jazyky, jako je výuka ve 
školkách a školách, jazykové pobyty 
v zahraničí, jazykové tábory pro děti 
a další.

Čím se škola liší 
 od ostatních jazykových 
institutů
Jako jedna z mála škol můžeme garan-
tovat kvalitu služeb. Za propracovaný 
systém řízení kvality a snahu o její ne-
ustálé zvyšování byl naší společnosti 
udělen v roce 2003 prestižní mezi-
národní certifikát kvality ISO
9001:2000. Audit provedla nezávis-
lá rakouská certifikační společnost
OQS. Certifikát se vztahuje na výuku 
jazyků, překlady a tlumočení.

Naše firemní kurzy  
jsou specifické
Nabízíme standardní kurzy, ale díky 
kvalifikaci našich lektorů je možné
tyto kurzy obsahově přizpůsobit in-
dividuálním požadavkům studentů. 
Takovéto přizpůsobení potřebám 
klientů je běžné téměř u všech našich 
kurzů, např. lekce jsou zaměřené na  
reklamu a marketing,  finance, právo
nebo medicínu. Příplatky za odbor-
nost však účtujeme jen v případě 
kurzu specifikovaného jako „odborný
jazyk“ nebo v případě kurzu „Profes-
sional English“. 

Naši klienti  
a náš přístup k nim
Našimi zákazníky jsou velké i menší 
firmy z Prahy a Středočeského kraje.
Vzájemná spolupráce v mnoha pří-
padech trvá již několik let. Našimi 
zákazníky jsou ale i lidé,  kteří na-
vštěvují  kurzy pro veřejnost, nebo 
docházejí na své individuální hodi-
ny. Každého klienta si vážíme a naši 
zákazníci to vědí. Mimo jiné oceňují 
individuální přístup – jsme připra-

veni nabídnout kurz přesně podle 
jejich požadavků, flexibilitu – při-
způsobíme se aktuálním potřebám 
studentů - služební cesta, prezentace 
apod., dobrou cenu – ve srovnání 
s konkurencí nabízíme velmi dobrou 
cenu za tento typ služeb, stálý lek-
torský tým – naši lektoři jsou vybí-
ráni podle přísných pravidel, mimo 
jiné musí mít státní či mezinárodně 
platné zkoušky z jazyka a pedagogic-
ké vzdělání či dlouhodobé zkušenos-
ti s vedením kurzů.

Vyučované jazyky
Je to hlavně angličtina a španělština, 
dále pak arabština, francouzština, 
italština, norština, švédština, něm-
čina, ruština, ale i holandština a češ-
tina.

Překlady a tlumočení
Z vyučovaných jazyků překládáme 
a tlumočíme. Avšak škála jazyků,  
z/do kterých překládáme a tlumočí-
me, je širší. Jsou mezi nimi i polština, 
slovenština, ukrajinština, portugal-
ština a další.

Certifikované
   vzdělávání

Držitel certifikátu ISO 9001:2000

Víte co všechno
může nabídnout
jazyková škola?

VOLBA JAZYKOVÉ ŠKOLY
Správná volba při výběru jazykové školy 
může ušetřit značné prostředky a čas kaž-
dého studenta. Jak ovšem z velkého množ-
ství vzdělávacích institucí vybrat tu, která se 
svým klientům stoprocentně věnuje, zaměst-
nává kvalifikované pedagogy a problematice
vzdělávání dospělých opravdu rozumí?

Před vlastním výběrem školy je velmi důležité 
ujasnit si jakého cíle chceme výukou dosáh-
nout. Potřebujeme si jen oživit dávno zapome-
nutá slovíčka a rozmluvit se? Anebo jsme se 
cizí jazyk ještě neučili, ale do jednoho roku 
musíme složit jazykovou zkoušku, kterou vyža-
duje náš zaměstnavatel?
Jakmile známe cíl, můžeme začít hledat jazy-
kovou školu. Ve správně zvolené škole je samo-
zřejmostí pohovor o motivaci studenta, jeho 
dosavadních zkušenostech s výukou, časových 
možnostech a preferencích, které student na 
výuku klade. Kvalitní jazyková škola dokáže 
svým studentům nabídnout jak kurzy skupino-
vé, tak i kurzy individuální výuky.
Pokud zvolíme výuku formou individuálního 
jazykového kurzu, nečekejme, že výuka začne 
druhý den po našem pohovoru. Vzdělávání 
není jednoduchá záležitost a příprava kurzu 
je velmi důležitá a vyžaduje obyčejně jeden tý-
den. Student v rámci přípravy kurzu absolvuje 
vstupní písemný test jazykové znalosti, u dob-
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Je mnoho způsobů, jak se učit cizím 
řečem. Proč však stále experimentovat 
a zkoušet „zázračné“ způsoby, když už 
jsme se jedním způsobem učili všichni? 
Jakým? Přece drilem… A třeba násobilku! 
Stejným způsobem můžeme velice rychle 
a efektivně nejen pochopit, ale i zvlád-
nout gramatiku angličtiny, němčiny nebo 
španělštiny v Jazykovém studiu ROLINO, 
které má s drilem, neboli s  psychologií 
cviku, šestnáctileté zkušenosti.

V čem spočívá způsob výuky Rolina? Ze-
ptali jsme se Mgr. Radka Kasíka, manaže-
ra Jazykového studia ROLINO.
Představte si skupinu posluchačů v učeb-
ně, kde jsou lavice uspořádané do tvaru 
písmene „U“. Tím je zajištěn přímý kon-
takt každého posluchače s lektorem. Po 
jasném, logickém a přehledném vysvětlení 
gramatických jevů českým lektorem násle-
duje psychologie cviku neboli dril. Všichni 
posluchači hovoří najednou nahlas s lek-
torem, který udává tempo podle obtížnosti 
probírané látky a úrovně posluchačů. Při 
svižném tempu a velkém množství opako-
vání dochází k ukládání nových informací 
do podvědomí. Díky tomu se lze cizí jazyk 

naučit používat jako násobilku - rychle bez 
dlouhého přemýšlení.

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

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

ve pak se přidávají nové gramatické pasáže, 
takže když odcházíte z hodiny, neodnášíte 
si nové informace pouze ve svém sešitě, ale 
díky drilu je máte natrvalo uloženy ve svém 
podvědomí - a o to přece jde.

Komu jsou Vaše kurzy určeny? Začáteční-
kům nebo pokročilým?
Základní kurzy jsou určeny začátečníkům 
nebo tzv. “chronickým začátečníkům”. Na 
základě hodnocení, které nám píší poslu-
chači na konci každého kurzu, víme, že i ti 
pokročilejší, kteří si zvolili I. kurz v pořadí 
nebo Kondiční kurz, byli spokojeni, protože 
si své dosavadní poznatky nejen oživili, ale 
především utřídili a zafixovali. Navazující
kurzy doporučíme zájemcům na základě 
vstupních testů přesně podle jejich znalostí. 
Zcela specifickou je pak výuka dětí, která
je přizpůsobena každé věkové kategorii tak, 
aby byla zajištěna návaznost od 4 let až po 
maturanty.

Kde mohou zájemci absolvovat Vaše 
kurzy?
Nejvíce učeben je soustředěno v Praze. Ale 
i mimopražští zájemci mají možnost absol-
vovat např. naše víkendové nebo intenzivní 
kurzy. 

Nabízíte také  firemní výuku?
Samozřejmě. Pro výuku ve firmách je mož-
né strukturu kurzů přizpůsobit potřebám 
a požadavkům. Pro zájemce uspořádáme 
ukázkovou hodinu přímo ve firmě, seznámí-
me je se specifickými rysy výuky, ukážeme
naše učební materiály a krátkou praktickou 
ukázkou předvedeme způsob výuky. V rámci 
prezentace určíme na základě písemných 
testů úroveň jednotlivých posluchačů. Výu-
ka může probíhat v našich prostorách nebo 
dojíždíme do firem v rámci celé republiky.
Kdo má zájem o individuální ukázku, může 
se přijít podívat přímo na výuku do právě 
probíhajících kurzů.
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Moderní škola ABILITY

Jazyková škola hlavního města Prahy
Tradice - kvalita - dostupné ceny

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

FIREMNÍ A INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA
Pro firmy a organizace nabízí velice flexibilní
programy výuky jazyků. Podstatou je rozví-
jení individuálních schopností každého jed-
notlivého studenta a přizpůsobení výukové 
metodiky i materiálů konkrétní osobnosti. 
Vzhledem ke skutečnosti, že studio spolu-
pracuje s řadou lektorů, kteří jsou kromě ja-
zykového vzdělání zároveň i odborníky v dal-
ších oblastech lidského vědění, může svým 
studentům nabídnout i speciální jazykové 
programy.  Nezávislost jazykového studia  
a široké spektrum lektorů umožňují rychle 
reagovat  na měnící se požadavky jednot-
livých zákazníků co do počtu hodin výuky, 
termínů výuky i jejího konkrétního obsahu.  

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

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

vzdělání, připravit se na zkoušky na VŠ 
a pro ty nejlepší i složit některou z meziná-
rodně uznávaných jazykových zkoušek.
Škola je uvedena v novelizované vyhlášce 
MŠMT a kvalitní lektoři s jazykovým i peda-
gogickým vzděláním se zaměřují především 
na rozvoj osobnosti studenta v jazykové 
oblasti a znalosti konkrétních historických, 
kulturních a ekonomických reálií jednotli-
vých zemí. Naši studenti jsou již tradičně 
velice úspěšní při jazykových zkouškách na 
VŠ a při absolvování mezinárodních jazyko-
vých zkoušek.

Naše škola je osvědčeným 
centrem jazykového vzdělávání  
ve středu Prahy.

Výuku vedou vysokoškolsky aprobovaní 
čeští učitelé s mnohaletou praxí i kvali-
fikovaní rodilí mluvčí. Ve výuce praktikují
moderní komunikativní metody, používají 
zpravidla zahraniční učebnice, autentické 
cizojazyčné texty, aktuální zvukové a audi-
ovizuální nahrávky. 
Jazyková škola hl. m. Prahy je v České re-
publice ojedinělá tím, že zde zájemci mo-
hou nejen studovat až 30 jazyků, ale také 
z nich skládat státní jazykové zkoušky. 

Většina kurzů je plánována na celý školní 
rok. Standardní kurzy všech pokročilostí 
probíhají po celý den od 8:00 do 20:10 

hod., a to 1 - 3 krát týdně po 2 - 6 vyu-
čovacích hodinách. Intenzivní kurzy 
probíhají od pondělí do čtvrtka, vždy  
4 vyučovací hodiny denně. Řádné denní 
studium v jednoletém pomaturitním 
kurzu je určeno absolventům středních 
škol, kteří úspěšně složili maturitní zkouš-
ku v roce zápisu. Posluchači mají všechny 
sociální výhody řádných studentů. Poslu-
chači 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 jazyky), 
speciální kurzy (konverzace, jazyk pro 
hospodářskou praxi) a kurzy ve firmách,
ministerstvech a úřadech.

Cena jedné vyučovací hodiny se pohybuje 
od 45 do 80 Kč. Ceny jsou odstupňovány 

podle typu i doby konání kurzu. Studenti 
a uchazeči starší 65 let mohou obdržet  
slevu 10% z ceny kurzu.

Posluchači pomaturitních a přípravných  
kurzů se cíleně připravují ke složení státní 
jazykové zkoušky. Ke zkouškám se mohou 
přihlásit i zájemci, kteří znalostí nabyli jin-
de, návštěva přípravných kurzů je ovšem 
pro kandidáty velkou výhodou, neboť na 
naší škole působí autorské týmy státních 
jazykových zkoušek a posluchači mají 
možnost si své znalosti ověřit při zkouškách 
nanečisto. Každoročně organizujeme státní 
jazykové zkoušky všech typů (základní, vše-
obecnou, speciální tlumočnickou a speciál-
ní překladatelskou) i řadu mezinárodních 
certifikátů podle evropského referenčního 
rámce pro jazyky. 

Také 
 dril může naučit 
cizí jazyky

38. Rolino . Bří Čapků 10 .  Praha 10 .  267 311 358 . www.rolino.cz Ability jazykové studio. Točitá 1731 . Praha 4 .  241 440 592 . www.ability.cz . 39

JŠ hlavního města Prahy. Školská 15 . Praha 1 .  222 23 22 36 . www.sjs.cz 
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AKCENT International House Prague  (učebna) Bítovská 3 • Praha 4 • 140 00
 261 261 638  akcent@akcent.cz, www.akcent.cz
název kurzu jazyk cena zahájení počet hodin (rozsah) dny učebnice zkouška vysvětlivky po stranách
 A02K5A AJ 4074,- 09.09.05 42 (1x2h) Pá       12 
 A02K7A AJ 4074,- 06.09.05 42 (1x2h) Út       12 
 A02K9A AJ 4074,- 07.09.05 42 (1x2h) St       12 
 A02K9B AJ 4074,- 06.09.05 42 (1x2h) Út       12 
 A02P1A AJ 4872,- 05.09.05 42 (2x1h) Po, St Super Me 1, Unit 1  Osvědčení     10 
 A02P1B AJ 4872,- 06.09.05 42 (2x1h) Út, Čt Super Me 1, Unit 1  Osvědčení     10 
 A02P2A AJ 4872,- 05.09.05 42 (2x1h) Po, St Super Me 2, Unit 1  Osvědčení     10 
 A02P2B AJ 4872,- 06.09.05 42 (2x1h) Út, Čt Super Me 2, Unit 1  Osvědčení     10 
 A02P3A AJ 4872,- 05.09.05 42 (2x1h) Po, St Fanfare 2, Unit 1 (pouze SB)  Osvědčení      10 
 A02D1A AJ 5418,- 05.09.05 42 (2x1h) Po, St Get Set Go 2, Unit 1  Osvědčení     12 
 A02D1B AJ 5418,- 06.09.05 42 (2x1h) Út, Čt Get Set Go 2, Unit 1  Osvědčení     12 
 A02D2A AJ 5418,- 05.09.05 42 (2x1h) Po, St Get Set Go 3, Unit 1  Osvědčení      12 
 A02D2B AJ 5418,- 06.09.05 42 (2x1h) Út, Čt Get Set Go 3, Unit 1  Osvědčení      12 
 A02D3A AJ 5418,- 05.09.05 42 (2x1h) Po, St Get Set Go 4, Unit 1  Osvědčení      12 
 A02D3B AJ 5418,- 06.09.05 42 (2x1h) Út, Čt Get Set Go 4, Unit 1  Osvědčení      12 
 A02H1A AJ 5418,- 05.09.05 42 (2x1h) Po, St Dream Team Starter, Unit 1  Osvědčení     12 
 A02H1B AJ 5418,- 06.09.05 42 (2x1h) Út, Čt Dream Team Starter, Unit 1  Osvědčení     12 
 A02H2A AJ 5418,- 05.09.05 42 (2x1h) Po, St Dream Team 1, Unit 1  Osvědčení      12 
 A02H2B AJ 5418,- 06.09.05 42 (2x1h) Út, Čt Dream Team 1, Unit 1  Osvědčení      12 
 A02H3A AJ 5418,- 05.09.05 42 (2x1h) Po, St Dream Team 2, Unit 1  Osvědčení      12 
 A02H3B AJ 5418,- 06.09.05 42 (2x1h) Út, Čt Dream Team 2, Unit 1  Osvědčení      12 
 A02J1A AJ 6762,- 05.09.05 42 (2x1h) Po, St English in Mind Starter, Unit 1  Osvědčení     12 
 A02J1B AJ 6762,- 06.09.05 42 (2x1h) Út, Čt English in Mind Starter, Unit 1  Osvědčení     12 
 A02J3A AJ 6762,- 05.09.05 42 (2x1h) Po, St English in Mind Elementary, Unit 1  Osvědčení      12 
 A02J3B AJ 6762,- 06.09.05 42 (2x1h) Út, Čt English in Mind Elementary, Unit 1  Osvědčení      12 
 A02T3A AJ 6762,- 05.09.05 42 (2x1h) Po, St Lifelines Pre-Intermediate, Unit 1 (pouze SB)  Osvědčení      12 
 A02T3B AJ 6762,- 06.09.05 42 (2x1h) Út, Čt Lifelines Pre-Intermediate, Unit 1 (pouze SB)  Osvědčení      12 
 A02T4A AJ 6762,- 05.09.05 42 (2x1h) Po, St Lifelines Pre-Intermediate, Unit 8 (pouze SB)  Osvědčení      12 
 A02T4B AJ 6762,- 06.09.05 42 (2x1h) Út, Čt Lifelines Pre-Intermediate, Unit 8 (pouze SB)  Osvědčení      12 
 A02T5A AJ 6762,- 05.09.05 42 (2x1h) Po, St Lifelines Intermediate, Unit 1 (pouze SB)  Osvědčení     12 
 A02T5B AJ 6762,- 06.09.05 42 (2x1h) Út, Čt Lifelines Intermediate, Unit 1 (pouze SB)  Osvědčení     12 
 A02T6A AJ 6762,- 05.09.05 42 (2x1h) Po, St Lifelines Intermediate, Unit 8 (pouze SB)  Osvědčení     12 
 A02T6B AJ 6762,- 06.09.05 42 (2x1h) Út, Čt Lifelines Intermediate, Unit 8 (pouze SB)  Osvědčení     12 
 A02T7A AJ 6762,- 05.09.05 42 (2x1h) Po, St English File Upper-Intermediate, File 1  Osvědčení     12 
 A02T7B AJ 6762,- 06.09.05 42 (2x1h) Út, Čt English File Upper-Intermediate, File 1  Osvědčení     12 
 A02T8A AJ 6762,- 05.09.05 42 (2x1h) Po, St English File Upper-Intermediate, File 4  Osvědčení     12 
 A02T8B AJ 6762,- 06.09.05 42 (2x1h) Út, Čt English File Upper-Intermediate, File 4  Osvědčení     12 
 A02Z1A AJ 6762,- 05.09.05 42 (2x1h) Po, St NEW first certificate Gold, Unit 1 (pouze SB) Cambridge ESOL FCE     12 
 A02Z2A AJ 6762,- 05.09.05 42 (2x1h) Po, St NEW first certificate Gold, Unit 9 (pouze SB) Cambridge ESOL FCE     12 
 A02Z2B AJ 6762,- 06.09.05 42 (2x1h) Út, Čt NEW first certificate Gold, Unit 9 (pouze SB) Cambridge ESOL FCE     12 
 A02Z3B AJ 6762,- 06.09.05 42 (2x1h) Út, Čt advanced Gold, Unit 1 (pouze SB) Cambridge ESOL CAE     12 
 A06C1A AJ 7566,- 09.09.05 78 (1x4h) Pá Focus on CAE, Unit 1 Cambridge ESOL CAE     12 
 A06F1A AJ 7566,- 09.09.05 78 (1x4h) Pá First Certificate Masterclass, Unit 1 (new) Cambridge ESOL FCE     12 
 A04A1A AJ 8148,- 06.09.05 84 (2x2h) Út, Čt Inside Out Advanced, Unit 1 Cambridge ESOL CAE     12 
 A04A1B AJ 8148,- 05.09.05 84 (2x2h) Po, St Inside Out Advanced, Unit 1 Cambridge ESOL CAE     12 
 A04A1C AJ 8148,- 08.09.05 84 (1x4h) Čt Inside Out Advanced, Unit 1 Cambridge ESOL CAE     12 
 A04A1D AJ 8148,- 06.09.05 84 (2x2h) Út, Čt Inside Out Advanced, Unit 1 Cambridge ESOL CAE     12 
 A04A1E AJ 8148,- 08.09.05 84 (1x4h) Čt Inside Out Advanced, Unit 1 Cambridge ESOL CAE     12 
 A04A1F AJ 8148,- 09.09.05 84 (1x4h) Pá Inside Out Advanced, Unit 1 Cambridge ESOL CAE     12 
 A04A1G AJ 8148,- 05.09.05 84 (1x4h) Po Inside Out Advanced, Unit 1 Cambridge ESOL CAE     12 
 A04A1H AJ 8148,- 07.09.05 84 (1x4h) St Inside Out Advanced, Unit 1 Cambridge ESOL CAE     12 
 A04A3A AJ 8148,- 06.09.05 84 (1x4h) Út Advanced Masterclass CAE New Edition, Unit 1 Cambridge ESOL CAE     12 
 A04A3B AJ 8148,- 06.09.05 84 (2x2h) Út, Čt Advanced Masterclass CAE New Edition, Unit 1 Cambridge ESOL CAE     12 
 A04A3C AJ 8148,- 06.09.05 84 (2x2h) Út, Čt Advanced Masterclass CAE New Edition, Unit 1 Cambridge ESOL CAE     12 
 A04A3D AJ 8148,- 06.09.05 84 (1x4h) Út Advanced Masterclass CAE New Edition, Unit 1 Cambridge ESOL CAE     12 
 A04A3E AJ 8148,- 05.09.05 84 (2x2h) Po, St Advanced Masterclass CAE New Edition, Unit 1 Cambridge ESOL CAE     12 
 A04A3F AJ 8148,- 08.09.05 84 (1x4h) Čt Advanced Masterclass CAE New Edition, Unit 1 Cambridge ESOL CAE     12 
 A04A3G AJ 8148,- 08.09.05 84 (1x4h) Čt Advanced Masterclass CAE New Edition, Unit 1 Cambridge ESOL CAE     12 
 A04B1A AJ 8148,- 05.09.05 84 (1x4h) Po Pass BEC Preliminary, Unit 1 Cambridge ESOL BEC PRELIMINARY     12 
 A04B3A AJ 8148,- 07.09.05 84 (1x4h) St Progress to Vantage, Unit 1 Cambridge ESOL BEC Vantage     12 
 A04B5A AJ 8148,- 07.09.05 84 (1x4h) St BEC Vantage Masterclass, Unit 1 Cambridge ESOL BEC Vantage     12 
 A04B7A AJ 8148,- 08.09.05 84 (1x4h) Čt In Company Upper-Intermediate, Unit 1 Cambridge ESOL BEC Vantage     12 
 A04B9A AJ 8148,- 07.09.05 84 (1x4h) St Pass BEC Higher, Unit 1 Cambridge ESOL BEC Higher     12 
 A04C2A AJ 8148,- 06.09.05 84 (1x4h) Út advanced Gold, Unit 8 Cambridge ESOL CAE     12 
 A04E1A AJ 8148,- 07.09.05 84 (1x4h) St First Certificate Masterclass, Unit 1 (new) Cambridge ESOL FCE     12 

 A04E1B AJ 8148,- 06.09.05 84 (1x4h) Út First Certificate Masterclass, Unit 1 (new) Cambridge ESOL FCE     12 
 A04E1C AJ 8148,- 06.09.05 84 (1x4h) Út First Certificate Masterclass, Unit 1 (new) Cambridge ESOL FCE     12 
 A04E1D AJ 8148,- 06.09.05 84 (2x2h) Út, Čt First Certificate Masterclass, Unit 1 (new) Cambridge ESOL FCE     12 
 A04E1E AJ 8148,- 06.09.05 84 (2x2h) Út, Čt First Certificate Masterclass, Unit 1 (new) Cambridge ESOL FCE     12 
 A04E1F AJ 8148,- 05.09.05 84 (2x2h) Po, St First Certificate Masterclass, Unit 1 (new) Cambridge ESOL FCE     12 
 A04E1G AJ 8148,- 05.09.05 84 (1x4h) Po First Certificate Masterclass, Unit 1 (new) Cambridge ESOL FCE     12 
 A04E1H AJ 8148,- 09.09.05 84 (1x4h) Pá First Certificate Masterclass, Unit 1 (new) Cambridge ESOL FCE     12 
 A04E1I AJ 8148,- 05.09.05 84 (2x2h) Po, St First Certificate Masterclass, Unit 1 (new) Cambridge ESOL FCE     12 
 A04E2A AJ 8148,- 05.09.05 84 (1x4h) Po NEW first certificate Gold, Unit 8 Cambridge ESOL FCE     12 
 A04E2C AJ 8148,- 06.09.05 84 (2x2h) Út, Čt NEW first certificate Gold, Unit 8 Cambridge ESOL FCE     12 
 A04F3A AJ 8148,- 08.09.05 84 (1x4h) Čt First Certificate Masterclass, Unit 1 (new) Cambridge ESOL FCE     12 
 A04F3B AJ 8148,- 06.09.05 84 (1x4h) Út First Certificate Masterclass, Unit 1 (new) Cambridge ESOL FCE     12 
 A04F3C AJ 8148,- 06.09.05 84 (1x4h) Út First Certificate Masterclass, Unit 1 (new) Cambridge ESOL FCE     12 
 A04M1A AJ 8148,- 05.09.05 84 (1x4h) Po PET Masterclass, Unit 1 Cambridge ESOL PET     12 
 A04S0A AJ 8148,- 06.09.05 84 (2x2h) Út, Čt New Headway Upper-Intermediate, Unit 7  Osvědčení     12 
 A04S0F AJ 8148,- 06.09.05 84 (1x4h) Út New Headway Upper-Intermediate, Unit 7  Osvědčení     12 
 A04S1A AJ 8148,- 06.09.05 84 (1x4h) Út New Headway Elementary  Osvědčení     12 
 A04S1B AJ 8148,- 06.09.05 84 (1x4h) Út New Headway Elementary  Osvědčení     12 
 A04S1C AJ 8148,- 05.09.05 84 (2x2h) Po, St New Headway Elementary  Osvědčení     12 
 A04S2A AJ 8148,- 06.09.05 84 (1x4h) Út New Headway Elementary, Unit 8  Osvědčení      12 
 A04S2B AJ 8148,- 05.09.05 84 (1x4h) Po New Headway Elementary, Unit 8  Osvědčení      12 
 A04S2C AJ 8148,- 06.09.05 84 (2x2h) Út, Čt New Headway Elementary, Unit 8  Osvědčení      12 
 A04S3A AJ 8148,- 05.09.05 84 (1x4h) Po New Headway Pre-Intermediate, Unit 1  Osvědčení      12 
 A04S3B AJ 8148,- 05.09.05 84 (2x2h) Po, St New Headway Pre-Intermediate, Unit 1  Osvědčení      12 
 A04S3C AJ 8148,- 08.09.05 84 (1x4h) Čt New Headway Pre-Intermediate, Unit 1  Osvědčení      12 
 A04S3E AJ 8148,- 08.09.05 84 (1x4h) Čt New Headway Pre-Intermediate, Unit 1  Osvědčení      12 
 A04S4A AJ 8148,- 05.09.05 84 (1x4h) Po New Headway Pre-Intermediate, Unit 8  Osvědčení      12 
 A04S4B AJ 8148,- 05.09.05 84 (2x2h) Po, St New Headway Pre-Intermediate, Unit 8  Osvědčení      12 
 A04S4D AJ 8148,- 05.09.05 84 (2x2h) Po, St New Headway Pre-Intermediate, Unit 8  Osvědčení      12 
 A04S5A AJ 8148,- 05.09.05 84 (2x2h) Po, St English File Intermediate, File 1  Osvědčení     12 
 A04S5B AJ 8148,- 06.09.05 84 (2x2h) Út, Čt English File Intermediate, File 1  Osvědčení     12 
 A04S5C AJ 8148,- 06.09.05 84 (1x4h) Út English File Intermediate, File 1  Osvědčení     12 
 A04S5D AJ 8148,- 07.09.05 84 (1x4h) St English File Intermediate, File 1  Osvědčení     12 
 A04S5E AJ 8148,- 08.09.05 84 (1x4h) Čt English File Intermediate, File 1  Osvědčení     12 
 A04S6A AJ 8148,- 05.09.05 84 (1x4h) Po English File Intermediate, File 5  Osvědčení     12 
 A04S6B AJ 8148,- 07.09.05 84 (1x4h) St English File Intermediate, File 5  Osvědčení     12 
 A04S6C AJ 8148,- 05.09.05 84 (2x2h) Po, St English File Intermediate, File 5  Osvědčení     12 
 A04S6D AJ 8148,- 07.09.05 84 (1x4h) St English File Intermediate, File 5  Osvědčení     12 
 A04S7A AJ 8148,- 07.09.05 84 (1x4h) St Cutting Edge Intermediate, Module 1  Osvědčení     12 
 A04S7C AJ 8148,- 08.09.05 84 (1x4h) Čt Cutting Edge Intermediate, Module 1  Osvědčení     12 
 A04S7D AJ 8148,- 05.09.05 84 (2x2h) Po, St Cutting Edge Intermediate, Module 1  Osvědčení     12 
 A04S7E AJ 8148,- 06.09.05 84 (2x2h) Út, Čt Cutting Edge Intermediate, Module 1  Osvědčení     12 
 A04S7F AJ 8148,- 06.09.05 84 (2x2h) Út, Čt Cutting Edge Intermediate, Module 1  Osvědčení     12 
 A04S7G AJ 8148,- 07.09.05 84 (1x4h) St Cutting Edge Intermediate, Module 1  Osvědčení     12 
 A04S8A AJ 8148,- 07.09.05 84 (1x4h) St Cutting Edge Intermediate, Module 7  Osvědčení     12 
 A04S8C AJ 8148,- 06.09.05 84 (2x2h) Út, Čt Cutting Edge Intermediate, Module 7  Osvědčení     12 
 A04S8D AJ 8148,- 08.09.05 84 (1x4h) Čt Cutting Edge Intermediate, Module 7  Osvědčení     12 
 A04S9A AJ 8148,- 05.09.05 84 (2x2h) Po, St New Headway Upper-Intermediate NEW EDITION, Unit 1  Osvědčení     12 
 A04S9B AJ 8148,- 06.09.05 84 (2x2h) Út, Čt New Headway Upper-Intermediate NEW EDITION, Unit 1  Osvědčení     12 
 A04S9C AJ 8148,- 05.09.05 84 (1x4h) Po New Headway Upper-Intermediate NEW EDITION, Unit 1  Osvědčení     12 
 A04S9D AJ 8148,- 05.09.05 84 (1x4h) Po New Headway Upper-Intermediate NEW EDITION, Unit 1  Osvědčení     12 
 A04S9G AJ 8148,- 07.09.05 84 (1x4h) St New Headway Upper-Intermediate NEW EDITION, Unit 1  Osvědčení     12 
 A04Y1A AJ 8148,- 05.09.05 84 (1x4h) Po Proficiency Masterclass, Unit 1 Cambridge ESOL CPE     12 
 A04Y1B AJ 8148,- 05.09.05 84 (1x4h) Po Proficiency Masterclass, Unit 1 Cambridge ESOL CPE     12 
 A04Y1D AJ 8148,- 06.09.05 84 (2x2h) Út, Čt Proficiency Masterclass, Unit 1 Cambridge ESOL CPE     12 
 A04Y3A AJ 8148,- 06.09.05 84 (2x2h) Út, Čt Objective Proficiency, Unit 1 Cambridge ESOL CPE     12 
 A04Y3B AJ 8148,- 07.09.05 84 (1x4h) St Objective Proficiency, Unit 1 Cambridge ESOL CPE     12 
 A04Y8B AJ 8148,- 08.09.05 84 (1x4h) Čt New Progress to Proficiency Cambridge ESOL CPE     12 
 A20X1A AJ 8940,- 08.07.05 60 (5x4h) Po-Pá speciální studijní materiály  Osvědčení      12 
 A20X2A AJ 8940,- 01.08.05 60 (5x4h) Po-Pá speciální studijní materiály  Osvědčení      12 
 C10D1A CSF 1490,- 05.09.05 10 (5x2h) Po-Pá NEW Czech Step by Step      8 
 C02S1A CSF 4074,- 05.09.05 42 (1x2h) Po NEW Czech Step by Step      12 
 C02S3B CSF 4074,- 09.09.05 42 (1x2h) Pá NEW Czech Step by Step       12 
 C02S4A CSF 4074,- 06.09.05 42 (1x2h) Út NEW Czech Step by Step       12 
 C02S6A CSF 4074,- 07.09.05 42 (1x2h) St NEW Czech Step by Step      12 
 C20C1A CSF 5000,- 26.09.05 20 (5x4h) Po-Pá       6 
 C20C1B CSF 5000,- 24.10.05 20 (5x4h) Po-Pá       6 
 C20C1U CSF 5000,- 11.07.05 20 (5x4h) Po-Pá       6 
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 C20C1V CSF 5000,- 29.08.05 20 (5x4h) Po-Pá       6 
 C04S1A CSF 8148,- 06.09.05 84 (2x2h) Út, Čt NEW Czech Step by Step      12 
 C04S4A CSF 8148,- 06.09.05 84 (2x2h) Út, Čt NEW Czech Step by Step       12 
 C20I1A CSF 8940,- 05.09.05 60 (5x4h) Po-Pá NEW Czech Step by Step       8 
 F02K7A FJ 4074,- 05.09.05 42 (1x2h) Po       12 
 F04S1A FJ 8148,- 05.09.05 84 (2x2h) Po, St Panorama 1, Leçon 1  Osvědčení     12 
 F04S3A FJ 8148,- 06.09.05 84 (2x2h) Út, Čt Panorama 1, Leçon 13  Osvědčení      12 
 F04S5A FJ 8148,- 06.09.05 84 (2x2h) Út, Čt Panorama 2, Leçon 7  Osvědčení     12 
 N02K3A NJ 4074,- 06.09.05 42 (1x4h) Út       12 
 N02W3A NJ 4074,- 08.09.05 42 (1x2h) Čt   Osvědčení     12 
 N04R1A NJ 8148,- 09.09.05 84 (1x4h) Pá em-Brückenkurs, Lektion 1  Osvědčení     12 
 N04R2A NJ 8148,- 09.09.05 84 (2x2h) Po, St em-Brückenkurs, Lektion 1  Osvědčení     12 
 N04R3A NJ 8148,- 09.09.05 84 (1x4h) Pá em-Haptkurs, Lektion 1  Osvědčení     12 
 N04R5A NJ 8148,- 08.09.05 84 (1x4h) Čt em-Abschlusskurs, Lektion 1  ZMP     12 
 N04S1A NJ 8148,- 05.09.05 84 (1x4h) Po Tangram 1A  Osvědčení     12 
 N04S1B NJ 8148,- 06.09.05 84 (2x2h) Út, Čt Tangram 1A  Osvědčení     12 
 N04S3A NJ 8148,- 05.09.05 84 (1x4h) Po Tangram 2A  Osvědčení     12 
 N04S3B NJ 8148,- 09.09.05 84 (1x4h) Pá Tangram 2A  Osvědčení     12 
 N04S5A NJ 8148,- 07.09.05 84 (1x4h) St Themen neu Zertifikat, Lektion 1  ZD     12 
 S02K9A SJ 4074,- 07.09.05 42 (1x2h) St       12 
 S04S1A SJ 8148,- 06.09.05 84 (2x2h) Út, Čt VEN 1, Lección 1      12 
 S04S3A SJ 8148,- 06.09.05 84 (2x2h) Út, Čt VEN 2, Lección 1       12 
 S04S5A SJ 8148,- 07.09.05 84 (2x2h) St, Pá VEN 2, Lección 11      12 
 S04S7A SJ 8148,- 06.09.05 84 (2x2h) Út, Čt Fiesta 2, Lección 11      12
j a z y k y : angličtina (AJ), čeština pro cizince (CSF), francouzština (FJ), němčina (NJ), španělština (SJ)

GLOSSA, s.r.o.  (učebna Sídlo společnosti) 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 po stranách
 AC3 premium AJ 6980,- 12.10.05 64 (1x2h) St Natural English Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      6 
 AC4 premium AJ 6980,- 11.10.05 64 (1x2h) Út Natural English Intermediate C&G Pitman Intermediate     6 
 AC4 premium AJ 6980,- 12.10.05 64 (1x2h) St Natural English Intermediate C&G Pitman Intermediate     6 
 AC5/6 premium AJ 6980,- 12.10.05 64 (1x2h) St Natural English Upper-Intermediate C&G Pitman Higher Intermediate     6 
 AC5/6 premium AJ 6980,- 10.10.05 64 (1x2h) Po Natural English Upper-Intermediate C&G Pitman Higher Intermediate     6 
 AG1 premium AJ 6980,- 11.10.05 64 (1x2h) Út New English File Elementary C&G Pitman Basic     6 
 AG2 premium AJ 6980,- 14.10.05 64 (1x2h) Pá New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      6 
 AG3 premium AJ 6980,- 13.10.05 64 (1x2h) Čt New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      6 
 AG3 premium AJ 6980,- 13.10.05 64 (1x2h) Čt New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      6 
 AG4 premium AJ 6980,- 10.10.05 64 (1x2h) Po English File Intermediate C&G Pitman Intermediate     6 
 AG5 premium AJ 6980,- 10.10.05 64 (1x2h) Po English File Upper-Intermediate C&G Pitman Higher Intermediate     6 
 AG5 premium AJ 6980,- 12.10.05 64 (1x2h) St English File Upper-Intermediate C&G Pitman Higher Intermediate     6 
 AG6 premium AJ 6980,- 14.10.05 64 (1x2h) Pá English File Upper-Intermediate C&G Pitman Higher Intermediate     6 
 AG7 premium AJ 6980,- 10.10.05 64 (1x2h) Po New Headway Advanced C&G Pitman Advanced     6 
 AG8 premium AJ 6980,- 10.10.05 64 (1x2h) Po New Headway Advanced C&G Pitman Advanced     6 
 AP4 premium AJ 6980,- 12.10.05 64 (1x2h) St International Express Intermediate C&G Pitman Intermediate     6 
 AP5/6 premium AJ 6980,- 11.10.05 64 (1x2h) Út International Express Upper-Intermediate C&G Pitman Higher Intermediate     6 
 AP7/8 premium AJ 6980,- 13.10.05 64 (1x2h) Čt Pass Cambridge BEC Higher C&G Pitman Advanced     6 
 CAE exam course AJ 8880,- 11.10.05 120 (2x2h) Út, Čt New Cambridge Advanced English Cambridge ESOL CAE     10 
 CAE exam course AJ 8880,- 10.10.05 120 (2x2h) Po, St New Cambridge Advanced English Cambridge ESOL CAE     10 
 CAE exam course AJ 8880,- 11.10.05 120 (2x2h) Út, Čt New Cambridge Advanced English Cambridge ESOL CAE     10 
 FCE exam course AJ 8880,- 11.10.05 120 (2x2h) Út, Čt New Progress to First Certificate Cambridge ESOL FCE     10 
 FCE exam course AJ 8880,- 10.10.05 120 (2x2h) Po, St New Progress to First Certificate Cambridge ESOL FCE     10 
 FCE exam course AJ 8880,- 11.10.05 120 (2x2h) Út, Čt New Progress to First Certificate Cambridge ESOL FCE     10 
 FCE exam course AJ 8880,- 10.10.05 120 (2x2h) Po, St New Progress to First Certificate Cambridge ESOL FCE     10 
 FCE exam course AJ 8880,- 11.10.05 120 (2x2h) Út, Čt New Progress to First Certificate Cambridge ESOL FCE     10 
 FCE exam course AJ 8880,- 11.10.05 120 (2x2h) Út, Čt New Progress to First Certificate Cambridge ESOL FCE     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 po stranách
 AG1 klasik AJ 3980,- 12.10.05 64 (1x2h) St New English File Elementary C&G Pitman Basic     12 
 AG1 klasik AJ 3980,- 10.10.05 64 (2x2h) Po, St New English File Elementary C&G Pitman Basic     12 
 AG1 klasik AJ 3980,- 10.10.05 64 (1x2h) Po New English File Elementary C&G Pitman Basic     12 
 AG1 klasik AJ 3980,- 21.02.06 64 (2x2h) Út, Čt New English File Elementary C&G Pitman Basic     12 
 AG2 klasik AJ 3980,- 12.10.05 64 (1x2h) St New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      12 
 AG2 klasik AJ 3980,- 11.10.05 64 (2x2h) Út, Čt New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      12 
 AG2 klasik AJ 3980,- 12.10.05 64 (1x2h) St New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      12 

 AG2 klasik AJ 3980,- 20.02.06 64 (2x2h) Po, St New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      12 
 AG2 klasik AJ 3980,- 10.10.05 64 (2x2h) Po, St New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      12 
 AG2 klasik AJ 3980,- 04.10.05 64 (1x2h) Po New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      12 
 AG2 klasik AJ 3980,- 21.02.06 64 (2x2h) Út, Čt New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      12 
 AG3 klasik AJ 3980,- 11.10.05 64 (2x2h) Út, Čt New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      12 
 AG3 klasik AJ 3980,- 20.02.06 64 (2x2h) Po, St New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      12 
 AG3 klasik AJ 3980,- 10.10.05 64 (2x2h) Po, St New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      12 
 AG3 klasik AJ 3980,- 12.10.05 64 (1x2h) St New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      12 
 AG4 klasik AJ 3980,- 12.10.05 64 (1x2h) St English File Intermediate C&G Pitman Intermediate     12 
 AG4 klasik AJ 3980,- 10.10.05 64 (1x2h) Po English File Intermediate C&G Pitman Intermediate     12 
 AG4 klasik AJ 3980,- 20.02.06 64 (2x2h) Po, St English File Intermediate C&G Pitman Intermediate     12 
 AG5 klasik AJ 3980,- 21.02.06 64 (2x2h) Út, Čt English File Upper-Intermediate C&G Pitman Higher Intermediate     12 
 AG5 klasik AJ 3980,- 11.10.05 64 (2x2h) Út, Čt English File Upper-Intermediate C&G Pitman Higher Intermediate     12 
 AG5 klasik AJ 3980,- 12.10.05 64 (1x2h) St English File Upper-Intermediate C&G Pitman Higher Intermediate     12 
 AG1 premium AJ 6980,- 11.10.05 64 (2x2h) Út, Čt New English File Elementary C&G Pitman Basic     6 
 AG2 premium AJ 6980,- 21.02.06 64 (2x2h) Út, Čt New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      6 
 AG3 premium AJ 6980,- 10.10.05 64 (2x2h) Po, St New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      6 
 AG4 premium AJ 6980,- 20.02.06 64 (2x2h) Po, St English File Intermediate C&G Pitman Intermediate     6 
 AG4 premium AJ 6980,- 11.10.05 64 (2x2h) Út, Čt English File Intermediate C&G Pitman Intermediate      6 
 AG5 premium AJ 6980,- 21.02.06 64 (2x2h) Út, Čt English File Upper-Intermediate C&G Pitman Higher Intermediate     6 
 AG5 premium AJ 6980,- 10.10.05 64 (2x2h) Po, St English File Upper-Intermediate C&G Pitman Higher Intermediate     6 
 AG6 premium AJ 6980,- 20.02.06 64 (2x2h) Po, St English File Upper-Intermediate C&G Pitman Higher Intermediate     6 
 Pomaturitní kurz Aj I. AJ 26980,- 19.09.05 760 (5x4h) Po-Pá Kombinace více učebnic C&G Pitman Intermediate      16 
 Pomaturitní kurz Aj II. AJ 26980,- 19.09.05 760 (5x4h) Po-Pá Kombinace více učebnic C&G Pitman Higher Intermediate     16 
 F1 klasik FJ 3980,- 10.10.05 64 (1x2h) Po Forum 1      12 
 F2 klasik FJ 3980,- 10.10.05 64 (1x2h) Po Forum 1       12 
 F3 klasik FJ 3980,- 10.10.05 64 (1x2h) Po Forum 1       12 
 N1 klasik NJ 3980,- 13.10.05 64 (1x2h) Čt Tangram 1A      12 
 N1 klasik NJ 3980,- 11.10.05 64 (1x2h) Út Tangram 1A      12 
 N2 klasik NJ 3980,- 11.10.05 64 (1x2h) Út Tangram 1B       12 
 N2 klasik NJ 3980,- 13.10.05 64 (1x2h) Čt Tangram 1B      12 
 N3 klasik NJ 3980,- 13.10.05 64 (1x2h) Čt Tangram 2A      12 
 N3 klasik NJ 3980,- 11.10.05 64 (1x2h) Út Tangram 2A       12 
 N1 premium NJ 6980,- 11.10.05 64 (1x2h) Út, Čt Tangram 1A      6 
 N2 premium NJ 6980,- 21.02.06 64 (2x2h) Út, Čt Tangram 1B       6 
 N2 premium NJ 6980,- 11.10.05 64 (1x2h) Út, Čt Tangram 1B       6 
 N3 premium NJ 6980,- 21.02.06 64 (2x2h) Út, Čt Tangram 2A       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 po stranách
 AG2 klasik AJ 3980,- 10.10.05 64 (2x2h) Po, St New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      12 
 AG2 klasik AJ 3980,- 13.10.05 64 (1x2h) Čt New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      12 
 AG3 klasik AJ 3980,- 20.02.06 64 (2x2h) Po, St New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      12 
 AG3 klasik AJ 3980,- 11.10.05 64 (1x2h) Út New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      12 
 AG3 klasik AJ 3980,- 13.10.05 64 (1x2h) Čt New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      12 
 AG4 klasik AJ 3980,- 12.10.05 64 (1x2h) St English File Intermediate C&G Pitman Intermediate     12 
 AG5 klasik AJ 3980,- 10.10.05 64 (1x2h) Po English File Upper-Intermediate C&G Pitman Higher Intermediate     12 
 AG6 klasik AJ 3980,- 11.10.05 64 (1x2h) Út English File Upper-Intermediate C&G Pitman Higher Intermediate     12 
 AG1 premium AJ 6980,- 10.10.05 64 (2x2h) Po, St New English File Elementary C&G Pitman Basic     6 
 AG1 premium AJ 6980,- 20.02.06 64 (2x2h) Po, St New English File Elementary C&G Pitman Basic     6 
 AG1 premium AJ 6980,- 12.10.05 64 (1x2h) St New English File Elementary C&G Pitman Basic     6 
 AG2 premium AJ 6980,- 20.02.06 64 (2x2h) Po, St New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      6 
 AG2 premium AJ 6980,- 11.10.05 64 (2x2h) Út, Čt New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      6 
 AG3 premium AJ 6980,- 11.10.05 64 (2x2h) Út, Čt New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      6 
 AG3 premium AJ 6980,- 21.02.06 64 (2x2h) Út, Čt New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      6 
 AG4 premium AJ 6980,- 10.10.05 64 (2x2h) Po, St English File Intermediate C&G Pitman Intermediate      6 
 AG4 premium AJ 6980,- 21.02.06 64 (2x2h) Út, Čt English File Intermediate C&G Pitman Intermediate     6
j a z y k y : angličtina (AJ)

GLOSSA, s.r.o.  (učebna Hotel Albatros) Vodňanská 1321 • Prachatice • 383 01
 224 219 484  info@glossa.cz, www.glossa.cz
název kurzu jazyk cena zahájení počet hodin (rozsah) dny učebnice zkouška vysvětlivky po stranách
 Letní pobytový kurz Aj AJ 5530,- 22.08.05 30 (5x6h) Po-Pá        9 
 Letní pobytový kurz Aj AJ 5530,- 22.08.05 30 (5x6h) Po-Pá       9 
 Letní pobytový kurz Aj AJ 5530,- 15.08.05 30 (5x6h) Po-Pá       9 
 Letní pobytový kurz Aj AJ 5530,- 15.08.05 30 (5x6h) Po-Pá       9 
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 Letní pobytový kurz obchodní Aj AJ 5530,- 25.07.05 30 (5x6h) Po-Pá       9 
 Letní pobytový kurz právnické Aj AJ 5530,- 30.06.05 30 (5x6h) Po-Pá       9 
 Letní pobytový kurz Šj SJ 5530,- 02.08.05 30 (5x6h) Po-Pá       9
j a z y k y : angličtina (AJ), španělština (SJ)

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 po stranách
 AG0 klasik AJ 3980,- 21.02.06 64 (2x2h) Út, Čt New English File Elementary      12 
 AG0 klasik AJ 3980,- 10.10.05 64 (1x2h) Po New English File Elementary      12 
 AG1 klasik AJ 3980,- 11.10.05 64 (2x2h) Út, Čt New English File Elementary C&G Pitman Basic     12 
 AG1 klasik AJ 3980,- 10.10.05 64 (1x2h) Po New English File Elementary C&G Pitman Basic     12 
 AG2 klasik AJ 3980,- 12.10.05 64 (1x2h) St New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      12 
 AG2 klasik AJ 3980,- 11.10.05 64 (1x2h) Út New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      12 
 AG2 klasik AJ 3980,- 21.02.06 64 (2x2h) Út, Čt New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      12 
 AG3 klasik AJ 3980,- 21.02.06 64 (2x2h) Út, Čt New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      12 
 AG3 klasik AJ 3980,- 11.10.05 64 (2x2h) Út, Čt New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      12 
 AG3 klasik AJ 3980,- 10.10.05 64 (1x2h) Po New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      12 
 AG4 klasik AJ 3980,- 11.10.05 64 (1x2h) Út English File Intermediate C&G Pitman Intermediate     12 
 AG4 klasik AJ 3980,- 11.10.05 64 (2x2h) Út, Čt English File Intermediate C&G Pitman Intermediate      12 
 AG6 klasik AJ 3980,- 12.10.05 64 (1x2h) St English File Upper-Intermediate C&G Pitman Higher Intermediate     12 
 AG0 premium AJ 6980,- 11.10.05 64 (2x2h) Út, Čt New English File Elementary      6 
 AG1 premium AJ 6980,- 21.02.06 64 (2x2h) Út, Čt New English File Elementary C&G Pitman Basic     6 
 AG2 premium AJ 6980,- 10.10.05 64 (2x2h) Po, St New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      6 
 AG3 premium AJ 6980,- 20.02.06 64 (2x2h) Po, St New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      6 
 AG7 premium AJ 6980,- 12.10.05 64 (1x2h) St New Headway Advanced C&G Pitman Advanced     6 
 AG8 premium AJ 6980,- 11.10.05 64 (1x2h) Út New Headway Advanced C&G Pitman Advanced     6 
 F4 klasik FJ 3980,- 13.10.05 64 (1x2h) Čt Forum 2      12 
 F1 premium FJ 6980,- 11.10.05 64 (1x2h) Út Forum 1      6 
 F2 premium FJ 6980,- 11.10.05 64 (1x2h) Út Forum 1       6 
 F3 premium FJ 6980,- 11.10.05 64 (1x2h) Út Forum 1       6 
 F5 premium FJ 6980,- 13.10.05 64 (1x2h) Čt Forum 2      6 
 F6 premium FJ 6980,- 13.10.05 64 (1x2h) Čt Forum 2      6 
 N1 premium NJ 6980,- 20.02.06 64 (2x2h) Po, St Tangram 1A      6 
 N1 premium NJ 6980,- 10.10.05 64 (1x2h) Po, St Tangram 1A      6 
 N2 premium NJ 6980,- 10.10.05 64 (1x2h) Po, St Tangram 1B       6 
 N3 premium NJ 6980,- 10.10.05 64 (1x2h) Po, St Tangram 2A       6 
 N3 premium NJ 6980,- 20.02.06 64 (2x2h) Po, St Tangram 2A       6 
 N4 premium NJ 6980,- 20.02.06 64 (2x2h) Po, St Tangram 2B       6 
 Š1 klasik SJ 3980,- 10.10.05 64 (1x2h) Po Planet@ 1      12 
 Š1 klasik SJ 3980,- 10.10.05 64 (1x2h) Po Planet@ 1      12 
 Š2 klasik SJ 3980,- 12.10.05 64 (1x2h) St Planet@ 1       12 
 Š2 klasik SJ 3980,- 10.10.05 64 (1x2h) Po Planet@ 1       12 
 Š3 klasik SJ 3980,- 12.10.05 64 (1x2h) St Planet@ 2       12 
 Š1 premium SJ 6980,- 13.10.05 64 (1x2h) Čt Planet@ 1      6 
 Š2 premium SJ 6980,- 13.10.05 64 (1x2h) Čt Planet@ 1       6 
 Š3 premium SJ 6980,- 13.10.05 64 (1x2h) Čt Planet@ 2       6 
 Š4 premium SJ 6980,- 12.10.05 64 (1x2h) St Planet@ 2      6
j a z y k y : angličtina (AJ), francouzština (FJ), němčina (NJ), španělština (SJ)

GLOSSA, s.r.o.  (učebna Kobylisy) Nad Záložnou 5 • Praha 8 • 182 00
 224 219 484  info@glossa.cz, www.glossa.cz
název kurzu jazyk cena zahájení počet hodin (rozsah) dny učebnice zkouška vysvětlivky po stranách
 AG1 klasik AJ 3980,- 10.10.05 64 (2x2h) Po, St New English File Elementary C&G Pitman Basic     12 
 AG1 klasik AJ 3980,- 11.10.05 64 (1x2h) Út New English File Elementary C&G Pitman Basic     12 
 AG2 klasik AJ 3980,- 10.10.05 64 (2x2h) Po, St New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      12 
 AG2 klasik AJ 3980,- 20.02.06 64 (2x2h) Po, St New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      12 
 AG2 klasik AJ 3980,- 13.10.05 64 (1x2h) Čt New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      12 
 AG3 klasik AJ 3980,- 20.02.06 64 (2x2h) Po, St New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      12 
 AG3 klasik AJ 3980,- 11.10.05 64 (1x2h) Út New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      12 
 AG3 klasik AJ 3980,- 10.10.05 64 (2x2h) Po, St New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      12 
 AG4 klasik AJ 3980,- 20.02.06 64 (2x2h) Po, St English File Intermediate C&G Pitman Intermediate     12 
 AG4 klasik AJ 3980,- 13.10.05 64 (1x2h) Čt English File Intermediate C&G Pitman Intermediate     12 
 AG0 premium AJ 6980,- 10.10.05 64 (1x2h) Čt New English File Elementary      6 
 AG2 premium AJ 6980,- 11.10.05 64 (1x2h) Út New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      6
j a z y k y : angličtina (AJ)

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 po stranách
 2xAG6 - 1 - 1.sem AJ 3980,- 10.10.05 64 (2x2h) Po, St English File Upper-Intermediate C&G Pitman Higher Intermediate     12 
 AG0 klasik AJ 3980,- 10.10.05 64 (1x2h) Út New English File Elementary      12 
 AG1 klasik AJ 3980,- 13.10.05 64 (1x2h) Čt New English File Elementary C&G Pitman Basic     12 
 AG1 klasik AJ 3980,- 21.02.06 64 (2x2h) Út, Čt New English File Elementary C&G Pitman Basic     12 
 AG1 klasik AJ 3980,- 11.10.05 64 (2x2h) Út, Čt New English File Elementary C&G Pitman Basic     12 
 AG2 klasik AJ 3980,- 11.10.05 64 (1x2h) Út New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      12 
 AG2 klasik AJ 3980,- 21.02.06 64 (2x2h) Út, Čt New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      12 
 AG2 klasik AJ 3980,- 11.10.05 64 (2x2h) Út, Čt New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      12 
 AG3 klasik AJ 3980,- 21.02.06 64 (2x2h) Út, Čt New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      12 
 AG3 klasik AJ 3980,- 10.10.05 64 (2x2h) Po, St New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      12 
 AG3 klasik AJ 3980,- 11.10.05 64 (1x2h) Út New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      12 
 AG4 klasik AJ 3980,- 20.02.06 64 (2x2h) Po, St English File Intermediate C&G Pitman Intermediate     12 
 AG4 klasik AJ 3980,- 11.10.05 64 (2x2h) Út, Čt English File Intermediate C&G Pitman Intermediate      12 
 AG5 klasik AJ 3980,- 10.10.05 64 (2x2h) Po, St English File Upper-Intermediate C&G Pitman Higher Intermediate     12 
 AG5 klasik AJ 3980,- 13.10.05 64 (1x2h) St English File Upper-Intermediate C&G Pitman Higher Intermediate     12 
 AG6 klasik AJ 3980,- 13.10.05 64 (1x2h) Čt English File Upper-Intermediate C&G Pitman Higher Intermediate     12 
 AG6 klasik AJ 3980,- 20.02.06 64 (2x2h) Po, St English File Upper-Intermediate C&G Pitman Higher Intermediate     12 
 AC3 premium AJ 6980,- 10.10.05 64 (1x2h) Po Natural English Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      6 
 AC4 premium AJ 6980,- 10.10.05 64 (1x2h) Po Natural English Intermediate C&G Pitman Intermediate     6 
 AC5/6 premium AJ 6980,- 10.10.05 64 (1x2h) Po Natural English Upper-Intermediate C&G Pitman Higher Intermediate     6 
 AG7 premium AJ 6980,- 20.02.06 64 (2x2h) Po, St New Headway Advanced C&G Pitman Advanced     6 
 N4 klasik NJ 3980,- 12.10.05 64 (1x2h) St Tangram 2B      12 
 N5 premium NJ 6980,- 12.10.05 64 (1x2h) St Tangram Z  ZD     8 
 N6 premium NJ 6980,- 12.10.05 64 (?) St em Brücken kurz  ZdfB     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 po stranách
 AG0 klasik AJ 3980,- 10.10.05 64 (2x2h) Po, St New English File Elementary      12 
 AG1 klasik AJ 3980,- 11.10.05 64 (1x2h) Út New English File Elementary C&G Pitman Basic     12 
 AG1 klasik AJ 3980,- 21.02.06 64 (2x2h) Út, Čt New English File Elementary C&G Pitman Basic     12 
 AG1 klasik AJ 3980,- 11.10.05 64 (2x2h) Út, Čt New English File Elementary C&G Pitman Basic     12 
 AG1 klasik AJ 3980,- 20.02.06 64 (2x2h) Po, St New English File Elementary C&G Pitman Basic     12 
 AG1 klasik AJ 3980,- 10.10.05 64 (2x2h) Po, St New English File Elementary C&G Pitman Basic     12 
 AG1 klasik AJ 3980,- 13.10.05 64 (1x2h) Čt New English File Elementary C&G Pitman Basic     12 
 AG1 klasik AJ 3980,- 20.02.06 64 (2x2h) Po, St New English File Elementary C&G Pitman Basic     12 
 AG2 klasik AJ 3980,- 11.10.05 64 (2x2h) Út, Čt New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      12 
 AG2 klasik AJ 3980,- 13.10.05 64 (1x2h) Čt New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      12 
 AG2 klasik AJ 3980,- 13.10.05 64 (1x2h) Čt New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      12 
 AG2 klasik AJ 3980,- 21.02.06 64 (2x2h) Út, Čt New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      12 
 AG2 klasik AJ 3980,- 10.10.05 64 (2x2h) Po, St New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      12 
 AG2 klasik AJ 3980,- 20.02.06 64 (2x2h) Po, St New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      12 
 AG3 klasik AJ 3980,- 20.02.06 64 (2x2h) Po, St New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      12 
 AG3 klasik AJ 3980,- 10.10.05 64 (2x2h) Po, St New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      12 
 AG3 klasik AJ 3980,- 11.10.05 64 (1x2h) Út New English File Pre-Intermediate C&G Pitman Elementary      12 
 AG4 klasik AJ 3980,- 10.10.05 64 (2x2h) Po, St English File Intermediate C&G Pitman Intermediate      12 
 AG4 klasik AJ 3980,- 11.10.05 64 (1x2h) Út English File Intermediate C&G Pitman Intermediate     12 
 AG4 klasik AJ 3980,- 11.10.05 64 (2x2h) Út, Čt English File Intermediate C&G Pitman Intermediate      12 
 AG4 klasik AJ 3980,- 20.02.06 64 (2x2h) Po, St English File Intermediate C&G Pitman Intermediate     12 
 AG5 klasik AJ 3980,- 21.02.06 64 (2x2h) Út, Čt English File Upper-Intermediate C&G Pitman Higher Intermediate     12 
 AG5 klasik AJ 3980,- 10.10.05 64 (2x2h) Po, St English File Upper-Intermediate C&G Pitman Higher Intermediate     12 
 AG5 klasik AJ 3980,- 20.02.06 64 (2x2h) Po, St English File Upper-Intermediate C&G Pitman Higher Intermediate     12
j a z y k y : angličtina (AJ)

INSTITUT JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, s.r.o.  (učebna) Palác Lucerna, Štěpánská 61 • Praha 1 • 116 02
 296 325 328  info@ijv.cz, www.ijv.cz
název kurzu jazyk cena zahájení počet hodin (rozsah) dny učebnice zkouška vysvětlivky po stranách
 Letní RYCHLOKURZ AJ 1690,- 11.07.05 20 (5x4h) Po-Pá Studijní plán na www.ijv.cz  Osvědčení      10 
 Letní RYCHLOKURZ AJ 1690,- 22.08.05 20 (5x4h) Po-Pá Studijní plán na www.ijv.cz  Osvědčení     10 
 Letní RYCHLOKURZ AJ 1690,- 08.08.05 20 (5x4h) Po-Pá Studijní plán na www.ijv.cz  Osvědčení     10 
 Letní RYCHLOKURZ AJ 1690,- 25.07.05 20 (5x4h) Po-Pá Studijní plán na www.ijv.cz  Osvědčení     10 
 Letní RYCHLOKURZ AJ 1690,- 11.07.05 20 (5x4h) Po-Pá Studijní plán na www.ijv.cz  Osvědčení     10 
 Letní RYCHLOKURZ AJ 1690,- 22.08.05 20 (5x4h) Po-Pá Studijní plán na www.ijv.cz  Osvědčení      10 
 Letní RYCHLOKURZ AJ 1690,- 08.08.05 20 (5x4h) Po-Pá Studijní plán na www.ijv.cz  Osvědčení      10 
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 Letní RYCHLOKURZ AJ 1690,- 25.07.05 20 (5x4h) Po-Pá Studijní plán na www.ijv.cz  Osvědčení      10 
 Letní RYCHLOKURZ AJ 1780,- 22.08.05 20 (5x4h) Po-Pá Studijní plán na www.ijv.cz  Osvědčení     10 
 Letní RYCHLOKURZ AJ 1780,- 08.08.05 20 (5x4h) Po-Pá Studijní plán na www.ijv.cz  Osvědčení     10 
 Letní RYCHLOKURZ AJ 1780,- 25.07.05 20 (5x4h) Po-Pá Studijní plán na www.ijv.cz  Osvědčení     10 
 Letní RYCHLOKURZ AJ 1780,- 11.07.05 20 (5x4h) Po-Pá Studijní plán na www.ijv.cz  Osvědčení     10 
 AJ Začátečníci I. AJ 2990,- 13.10.05 40 (2x2h) Út, Čt Studijní plán na www.ijv.cz  Osvědčení     10 
 AJ Začátečníci II. AJ 2990,- 13.10.05 40 (2x2h) Út, Čt Studijní plán na www.ijv.cz  Osvědčení     10 
 AJ Začátečníci I+II AJ 5890,- 07.10.05 80 (1x2h) Pá Studijní plán na www.ijv.cz  Osvědčení     10
 AJ Mírně pokr. I. AJ 2990,- 13.10.05 40 (2x2h) Út, Čt Studijní plán na www.ijv.cz  Osvědčení      10 
 AJ Mírně pokr. I. AJ 2990,- 17.10.05 40 (2x2h) Po, St Studijní plán na www.ijv.cz  Osvědčení      10 
 AJ Mírně pokr. II. AJ 2990,- 13.10.05 40 (2x2h) Út, Čt Studijní plán na www.ijv.cz  Osvědčení      10 
 AJ Mírně pokr. I+II. AJ 5890,- 07.10.05 80 (1x2h) Pá Studijní plán na www.ijv.cz  Osvědčení      10
 AJ Středně pokr. I. AJ 2990,- 13.10.05 40 (2x2h) Út, Čt Studijní plán na www.ijv.cz  Osvědčení     10 
 AJ Středně pokr. II. AJ 2990,- 13.10.05 40 (2x2h) Út, Čt Studijní plán na www.ijv.cz  Osvědčení     10 
 AJ Středně pokr. I+II. AJ 5890,- 07.10.05 80 (1x2h) Pá Studijní plán na www.ijv.cz  Osvědčení     10
 AJ Konverzace AJ 2990,- 13.10.05 40 (2x2h) Út, Čt Studijní plán na www.ijv.cz  Osvědčení     10 
 AJ Konverzace AJ 2990,- 17.10.05 40 (2x2h) Po, St Studijní plán na www.ijv.cz  Osvědčení     10
 AJ Business mírně pokr. II. AJ 2990,- 17.10.05 40 (2x2h) Po, St Studijní plán na www.ijv.cz  Osvědčení      10 
 AJ Business PI I. AJ 2990,- 17.10.05 40 (2x2h) Po, St Studijní plán na www.ijv.cz  Osvědčení      10 
 AJ Business střed. pokr. I. AJ 2990,- 17.10.05 40 (2x2h) Po, St Studijní plán na www.ijv.cz  Osvědčení     10 
 AJ Business středně pokr. II. AJ 2990,- 17.10.05 40 (2x2h) Po, St Studijní plán na www.ijv.cz  Osvědčení     10 
 FCE AJ 6900,- 17.10.05 80 (2x2h) Po, St Studijní plán na www.ijv.cz  Osvědčení     10 
 FCE AJ 6900,- 18.10.05 80 (2x2h) Út, Čt Studijní plán na www.ijv.cz  Osvědčení     10 
 CAE AJ 6900,- 18.10.05 80 (2x2h) Út, Čt Studijní plán na www.ijv.cz  Osvědčení     10
 AJ Gramatika mírně pokr. AJ 1490,- 19.10.05 20 (1x2h) St Studijní plán na www.ijv.cz Osvědčení      10 
 AJ Gramatika mírně pokr. AJ 1490,- 13.10.05 20 (1x2h) Čt Studijní plán na www.ijv.cz Osvědčení      10 
 AJ Gramatika středně pokr. AJ 1490,- 13.10.05 20 (1x2h) Čt Studijní plán na www.ijv.cz Osvědčení      10 
 AJ Gramatika zač. AJ 1490,- 18.10.05 20 (1x2h) Út Studijní plán na www.ijv.cz Osvědčení     10 
 AJ Slovní zásoba mírně pokr. AJ 1490,- 19.10.05 20 (1x2h) St Studijní plán na www.ijv.cz Osvědčení     10 
 AJ Slovní zásoba zač. AJ 1490,- 18.10.05 20 (1x2h) Út Studijní plán na www.ijv.cz Osvědčení     10 
 NJ začátečníci I. NJ 2990,- 13.10.05 40 (2x2h) Út, Čt Studijní plán na www.ijv.cz  Osvědčení     10 
 NJ Začátečníci II. NJ 2990,- 13.10.05 40 (2x2h) Út, Čt Studijní plán na www.ijv.cz  Osvědčení     10 
 NJ mírně pokr. I NJ 2990,- 17.10.05 40 (2x2h) Po, St Studijní plán na www.ijv.cz  Osvědčení      10 
 NJ mírně pokr. II NJ 2990,- 13.10.05 40 (2x2h) Út, Čt Studijní plán na www.ijv.cz  Osvědčení      10 
 NJ Konverzace NJ 2990,- 13.10.05 40 (2x2h) Út, Čt Studijní plán na www.ijv.cz  Osvědčení     10 
 ŠJ Začátečníci I. SJ 2990,- 17.10.05 40 (2x2h) Po, St Studijní plán na www.ijv.cz Osvědčení     10 
 ŠJ Začátečníci II. SJ 2990,- 17.10.05 40 (2x2h) Po, St Studijní plán na www.ijv.cz Osvědčení     10 
 ŠJ Mírně pokr. I. SJ 2990,- 13.10.05 40 (2x2h) Út, Čt Studijní plán na www.ijv.cz Osvědčení      10 
 ŠJ Mírně pokr. II. SJ 2990,- 17.10.05 40 (2x2h) Po, St Studijní plán na www.ijv.cz Osvědčení      10 
 ŠJ - nižší střední pokr. SJ 5890,- 07.10.05 80 (1x2h) Pá Studijní plán na www.ijv.cz Osvědčení      10 
 FJ Začátečníci I FJ 2990,- 17.10.05 40 (2x2h) Po, St Studijní plán na www.ijv.cz Osvědčení     10 
 FJ Začátečníci II. FJ 2990,- 17.10.05 40 (2x2h) Po, St Studijní plán na www.ijv.cz Osvědčení     10 
 FJ Mírně pokr. I. FJ 2990,- 13.10.05 40 (2x2h) Út, Čt Studijní plán na www.ijv.cz Osvědčení      10 
 FJ Mírně pokr. II. FJ 2990,- 13.10.05 40 (2x2h) Út, Čt Studijní plán na www.ijv.cz Osvědčení      10 
 RJ Začátečníci I. RJ 2990,- 17.10.05 40 (2x2h) Po, St Studijní plán na www.ijv.cz Osvědčení     10 
 RJ Začátečníci II. RJ 2990,- 17.10.05 40 (2x2h) Po, St Studijní plán na www.ijv.cz Osvědčení     10 
RJ Mírně pokr. I. RJ 2990,- 17.10.05 40 (2x2h) Po, St Studijní plán na www.ijv.cz Osvědčení      10 
 RJ Mírně pokr. II RJ 2990,- 13.10.05 40 (2x2h) Út, Čt Studijní plán na www.ijv.cz Osvědčení      10 
 RJ Konverzace RJ 2990,- 13.10.05 40 (2x2h) Út, Čt Studijní plán na www.ijv.cz Osvědčení     10
j a z y k y : angličtina (AJ), francouzština (FJ), němčina (NJ), ruština (RJ), španělština (SJ)

Jazyková škola hlavního města Prahy  (učebna) Školská 15 • Praha 1 • 116 72
 222 232 236  sekretariat@sjs.cz, www.sjs.cz
název kurzu jazyk cena zahájení počet hodin (rozsah) dny učebnice zkouška vysvětlivky po stranách
 A2TL1A AJ 1760,- 08.09.04 24 (1x2h) St       15 
 A2SN2A AJ 4150,- 08.09.04 70 (1x2h) St       15 
 A2PF2A AJ 4525,- 07.09.04 70 (1x2h) Út       15 
 A3S2A AJ 4670,- 06.09.04 105 (1x3h) Po       15 
 A3Z4K AJ 4670,- 02.09.04 105 (1x3h) Čt       15 
 A4S1C AJ 5185,- 02.09.04 140 (2x2h) Út, Čt       15 
 A4Z1A AJ 5185,- 01.09.04 140 (2x2h) Po, St       15 
 A3AD1A AJ 5535,- 06.09.04 105 (1x3h) Po       15 
 A3SN1B AJ 5535,- 01.09.04 105 (1x3h) St       15 
 A3S1J AJ 5815,- 02.09.04 105 (1x3h) Čt       15 
 A3EE1 AJ 6175,- 01.11.04 90 (1x3h) Po English for Europe      15 
 A3FC1C AJ 6175,- 06.09.04 105 (1x3h) Po       15 
 A3O1A AJ 6175,- 02.09.04 105 (1x3h) Čt       15 
 A3A3A AJ 6740,- 07.09.04 105 (1x3h) Út       15 

 A3PŘ4A AJ 6740,- 06.09.04 105 (1x3h) Po       15 
 A3VPF AJ 6740,- 06.09.04 105 (1x3h) St  SJZ SJZ - všeobecná     15 
 A4AD1A AJ 8200,- 02.09.04 140 (2x2h) Po, St       15 
 A4AD2A AJ 8200,- 02.09.04 140 (2x2h) Út, Čt       15 
 AR2Z1E AR 2005,- 28.02.05 34 (1x2h) St česká       15 
 AR1Z1A AR 2460,- 01.09.04 35 (1x1h) St Fleissig-Bahbouh I      15 
 A2FCA AR 2990,- 28.02.05 30 (1x2h) Po vlastní materiály       15 
 AR2M3A AR 3150,- 06.09.04 70 (1x2h) Po vlastní materiály       15 
 AR2Z3C AR 3150,- 03.09.04 70 (1x2h) Pá Fleissig-Bahbouh II       15 
 AR2Z3B AR 3910,- 07.09.04 70 (1x2h) Út Fleissig-Bahbouh II       15 
 AR2Z4B AR 3910,- 03.09.04 70 (1x2h) Pá Fleissig-Bahbouh II       15 
 AR3Z2A AR 5815,- 06.09.04 105 (1x3h) Po Fleissig-Bahbouh I       15 
 CN1Z5A ZH 2460,- 04.09.04 32 (1x1h) So Vlastní materiály      15 
 CN3S2A ZH 5815,- 06.09.04 85 (1x3h) Po Vlastní materiály      15 
 F2Z1H FJ 2780,- 07.02.05 35 (1x2h) Po Forum 1      15 
 F2MP1A FJ 3180,- 02.09.04 56 (1x2h) Čt        15 
 F4S1A FJ 3180,- 02.09.04 112 (2x2h) Čt Nouveau sans frontieres 2, Forum 3      15 
 F2S4A FJ 3910,- 01.11.04 56 (1x2h) St Nouveau sans frontieres 3      15 
 F2S4B FJ 3910,- 01.09.04 56 (1x2h) St Nouveau sans frontieres 3      15 
 F3S2C FJ 3910,- 01.12.04 70 (1x2h) St       15 
 F2Delf 1 FJ 4150,- 01.09.04 56 (1x2h) St Nouveau sans frontieres  DELF 1     15 
 F3S3A FJ 5815,- 01.09.04 85 (1x3h) St Nouveau sans frontieres      15 
 F3S3B FJ 5815,- 02.11.04 85 (1x3h) Út Mluvená francouzština      15 
 HM2S2A HE 3910,- 01.09.04 70 (1x2h) St Vlastní materiály      15 
 NI3Z1A NL 2960,- 01.02.05 45 (1x3h) Út       15 
 NI3Z1B NL 2960,- 01.02.05 45 (1x3h) Po       15 
 NI3Z3A NL 2960,- 01.02.05 45 (1x3h) St        15 
 I2S1A IT 3910,- 02.09.04 56 (1x2h) Čt L’Italiano e lˇItalia      15 
 I2Z5A IT 3910,- 02.09.04 56 (1x2h) Čt Italština Nakl. Leda      15 
 I2ZPA IT 4150,- 02.09.04 56 (1x2h) Čt L’Italiano e lˇItalia      15 
 JP1Z1A JA 2460,- 06.09.04 32 (1x1h) So Vlastní materiály      15 
 JP2Z1A JA 3150,- 06.09.04 70 (1x2h) Po Vlastní materiály      15 
 JP2Z2A JA 3150,- 06.09.04 70 (1x2h) Po Vlastní materiály       15 
 JP2Z4A JA 3910,- 06.09.04 70 (1x2h) Po Vlastní materiály      15 
 L2Z1A LA 3910,- 02.09.04 56 (1x2h) Čt Seinerová: Latina pro střední školy      15 
 N3Z1H NJ 2545,- 08.11.04 84 (1x3h) Po Delfin 1-10      15 
 N2PX1C NJ 4524,- 07.09.04 70 (1x2h) Út       15 
 N3M3D NJ 4670,- 01.09.04 105 (1x3h) St em-Hauptkurs  ZMP     15 
 N3Z2E NJ 4670,- 10.09.04 105 (1x3h) Čt Delfin 9-16       15 
 N3Z2J NJ 4965,- 08.09.04 105 (1x3h) Út Delfin 9-16       15 
 N3M2A NJ 5815,- 01.09.04 105 (1x3h) St em-Brückenkurs  ZMP     15 
 N3KB NJ 6175,- 06.09.04 105 (1x3h) Po       15 
 N3KD NJ 6175,- 06.09.04 105 (1x3h) Po       15 
 N3ZPC NJ 6175,- 02.09.04 105 (1x3h) Čt  SJZ SJZ - základní     15 
 NO2Z3A NO 2005,- 01.02.05 45 (1x2h) Út        15 
 NO3Z1A NO 2960,- 01.02.05 45 (1x3h) Čt       15 
 NO3Z2A NO 2960,- 01.02.05 45 (1x3h) Po        15 
 RN2Z1B EL 2480,- 02.03.05 38 (1x2h) Čt Vlastní materiály      15 
 RN3Z1A EL 4670,- 01.09.04 105 (1x3h) St Vlastní materiály      15 
 RN3Z3B EL 4670,- 06.09.04 105 (1x3h) Po Vlastní materiály      15 
 RN3Z4B EL 5815,- 06.09.04 105 (1x3h) Po Vlastní materiály      15 
 P2Z1A PT 3910,- 07.09.04 56 (1x2h) Út Portugalština      15 
 P2Z2A PT 3910,- 07.09.04 56 (1x2h) Út Portugalština nakl. Leda       15 
 R3Z2B RJ 4670,- 06.09.04 105 (1x3h) Po Raduga 2       15 
 R3K RJ 5535,- 01.09.04 105 (2x2h) St       15 
 R4Z1C RJ 5815,- 04.01.05 105 (2x2h) St, Pá Raduga 1      15 
 R4Z1B RJ 6290,- 01.09.04 140 (2x2h) Út, Čt Raduga 1      15 
 R4Z1A RJ 7720,- 01.09.04 140 (2x2h) Po, St Raduga 1      15 
 R4Z2A RJ 7720,- 01.09.04 140 (2x2h) Po, St Raduga 2       15 
 R4VP RJ 8950,- 02.09.04 140 (2x2h) Út, Čt Raduga 3      15 
 S3Z1C SJ 2955,- 01.02.04 85 (1x3h) Po Nuevo Ven 1      15 
 S2P1A SJ 4150,- 06.09.04 56 (1x2h) Po Diploma basico, Puesta a punto SJZ DELE D.B.E.     15 
 S2ZG1A SJ 4150,- 02.09.04 56 (1x2h) Čt Uso de la gramática espanola-intermedio      15 
 S2ZPA SJ 4150,- 01.09.04 56 (1x2h) St Cvičné testy ke státnici      15 
 S2P1 SJ 4525,- 02.09.04 56 (1x2h) Čt Preparacion diploma superior / Punto final SJZ DELE D.S.E.     15 
 S2PT1A SJ 4525,- 07.09.04 56 (1x2h) Út Cvičné testy ke státnici překlad. a tlum.      15 
 S3S1A SJ 4670,- 06.09.04 85 (1x3h) Po El punto en cuestion      15 
 S3Z3A SJ 4670,- 02.09.04 85 (1x3h) Čt Fiesta 3       15 
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 S4Z1A SJ 7720,- 01.09.04 112 (2x2h) Po, St Fiesta 1       15 
 SV3Z1A SV 2960,- 01.02.05 45 (1x3h) St       15 
 SV3Z2A SV 2960,- 01.02.05 45 (1x3h) Po        15
j a z y k y : angličtina (AJ), arabština (AR), čínština (ZH), francouzština (FJ), hebrejština (HE), holandština (NL), italština (IT), japonština 
(JA), latina (LA), němčina (NJ), norština (NO), novořečtina (EL), portugalština (PT), ruština (RJ), španělština (SJ), švédština (SV)

Jazyková škola Mluvím  (učebna FZŠ Brdičkova) Brdičkova • Praha 13 • 150 00
 608 735 909,  608 735 989( mobi l )   ja@mluvim.cz, www.mluvim.cz
název kurzu jazyk cena zahájení počet hodin (rozsah) dny učebnice zkouška vysvětlivky po stranách
 AJ začátečníci AJ 2430,- 01.10.05 ?? (1x2h) St       10 
 Francouzština začátečníci FJ 2430,- 01.10.05 ?? (1x2h) Út        10

Jazyková škola Mluvím  (učebna Angelovova - komunitní centrum) Angelovova 15/3183 • Praha 12 • 143 00
 608 735 909,  608 735 989( mobi l )   ja@mluvim.cz, www.mluvim.cz
název kurzu jazyk cena zahájení počet hodin (rozsah) dny učebnice zkouška vysvětlivky po stranách
 AJ mírně pokročilí AJ 2430,- 01.10.05 ?? (1x2h) Čt        10 
 AJ začátečníci AJ 4490,- 01.10.05 ?? (2x2h) Po, St       10

Jazyková škola Mluvím  (učebna Lipno) Horní Planá • Horní Planá • 382 26
 608 735 909,  608 735 989( mobi l )   ja@mluvim.cz, www.mluvim.cz
název kurzu jazyk cena zahájení počet hodin (rozsah) dny učebnice zkouška vysvětlivky po stranách
 Letní škola na Lipně AJ 6444,- 20.08.05 42 (6x7h) Pá-So specifický výběr učebních materiálů       8

Jazyková škola Mluvím  (učebna Lučkovice) obec Mirotice • Mirotice • 398 01
 608 735 909,  608 735 989( mobi l )   ja@mluvim.cz, www.mluvim.cz
název kurzu jazyk cena zahájení počet hodin (rozsah) dny učebnice zkouška vysvětlivky po stranách
 Letní škola u Blatné AJ 6444,- 13.08.05 42 (6x7h) Pá-So specifický výběr učebních materiálů       8

Jazyková škola Mluvím  (učebna ZŠ Tyršova Škola) U Tyršovy Školy • Praha 5 • 150 00
 608 735 909,  608 735 989( mobi l )   ja@mluvim.cz, www.mluvim.cz
název kurzu jazyk cena zahájení počet hodin (rozsah) dny učebnice zkouška vysvětlivky po stranách
 AJ mírně pokročilí AJ 2430,- 01.10.05 ?? (1x2h) Út        10 
 AJ mírně pokročilí AJ 2430,- 01.10.05 ?? (1x2h) Čt        10

Jazyková škola Mluvím  (učebna ZŠ U Krčského lesa) Jánošíkova 1320/2 • Praha 4 • 140 00
 608 735 909,  608 735 989( mobi l )   ja@mluvim.cz, www.mluvim.cz
název kurzu jazyk cena zahájení počet hodin (rozsah) dny učebnice zkouška vysvětlivky po stranách
 AJ mírně pokročilí AJ 2430,- 01.10.05 ?? (1x2h) Čt        10 
 AJ mírně pokročilí AJ 2430,- 01.10.05 ?? (1x2h) Út        10 
 AJ začátečníci AJ 4490,- 01.10.05 ?? (2x2h) Út, Čt       10

Jazyková škola Mluvím  (učebna ZŠ Plamínkové) Plamínkové 2/1593 • Praha 4 • 140 00
 608 735 909,  608 735 989( mobi l )   ja@mluvim.cz, www.mluvim.cz
název kurzu jazyk cena zahájení počet hodin (rozsah) dny učebnice zkouška vysvětlivky po stranách
 AJ mírně pokročilí AJ 2430,- 01.10.05 ?? (1x2h) Čt        10 
 Aj mírně pokročilí AJ 2430,- 01.10.05 ?? (1x2h) Út        10 
 AJ začátečníci AJ 2430,- 01.10.05 ?? (1x2h) Út       10 
 AJ začátečníci AJ 4490,- 01.10.05 ?? (2x2h) Út, Čt       10 
 Francouzština - mírně pokročilí FJ 2430,- 01.10.05 ?? (1x2h) Po        10
j a z y k y : angličtina (AJ), francouzština (FJ)

Jazykový Institut Praha  (učebna) Palác Platýz, Národní 37 • Praha 1 • 110 00
 224 210 422,  732 365 480( mobi l )   vyuka@jipka.cz, www.jipka.cz
název kurzu jazyk cena zahájení počet hodin (rozsah) dny učebnice zkouška vysvětlivky po stranách
 I. - Angličtina pro začátečníky I.S. AJ 1800,- 05.09.05 20 (5x2h) Po-Pá   Osvědčení      10 
 I. A. - Angličtina pro začátečníky AJ 1800,- 22.08.05 20 (5x2h) Po-Pá   Osvědčení      10 
 I.A. - Angličtina pro začátečníky 2 AJ 1800,- 05.09.05 20 (5x2h) Po-Pá   Osvědčení      10 
 I. - Angličtina pro falešné začátečníky AJ 2880,- 22.08.05 32 (4x4h) Po-Čt   Osvědčení      10 
 I. - Angličtina pro středně pokročilé AJ 2880,- 22.08.05 32 (4x4h) Po-Čt   Osvědčení     10 
 I.A. - Angličtina pro pokročilé AJ 2880,- 05.09.05 32 (4x4h) Po-Čt   Osvědčení     10 
 I.E. - příprava na FCE AJ 2880,- 05.09.05 32 (4x4h) Po-Čt  Cambridge ESOL FCE     10 
 I.M. Angličtina - středně pokročilí AJ 2880,- 05.09.05 32 (4x4h) Út-Pá   Osvědčení     10 
 Angličtina - konverzace mírně pokročilí 2 AJ 3240,- 19.09.05 36 (1x2h) St   Osvědčení      10 
 Angličtina - mírně pokročílí 2 AJ 3240,- 19.09.05 36 (1x2h) St   Osvědčení      10 
 Angličtina - středně pokročilí 2 AJ 3240,- 19.09.05 36 (1x2h) Čt   Osvědčení     10 
 Angličtina konverzace - středně pokročilí 2 AJ 3240,- 19.09.05 36 (1x2h) Čt   Osvědčení     10 
 E- Obchodní angl. - velmi pokročilí AJ 3240,- 19.09.05 36 (1x2h) St   Osvědčení     10 
 Obchodní angličtina - velmi pokročilí AJ 3240,- 19.09.05 36 (1x2h) St   Osvědčení     10 

 Anglická konverzace - mírně pokročilí 1 AJ 3420,- 19.09.05 38 (1x2h) Po   Osvědčení      10 
 Anglická konverzace pro pokročilé 1 AJ 3420,- 19.09.05 38 (1x2h) Po   Osvědčení     10 
 Anglická konverzace pro pokročilé 2 AJ 3420,- 19.09.05 38 (1x2h) Po   Osvědčení     10 
 Angličtina - mírně pokročilí AJ 3420,- 19.09.05 38 (1x2h) Po   Osvědčení      10 
 Angličtina - středně pokročilí  1 AJ 3420,- 19.09.05 38 (1x2h) Út   Osvědčení     10 
 Angličtina konverzace - středně pokročilí 1 AJ 3420,- 19.09.05 38 (1x2h) Út   Osvědčení     10 
 E- Obchodní ang. - středně pokr. AJ 3420,- 19.09.05 38 (1x2h) Po   Osvědčení      10 
 E- Obchodní angl. - pokročilí AJ 3420,- 19.09.05 38 (1x2h) Út   Osvědčení     10 
 Obchodní angličtina - pokročilí AJ 3420,- 19.09.05 38 (1x2h) Út   Osvědčení     10 
 Obchodní angličtina - středně pokročilí AJ 3420,- 19.09.05 38 (1x2h) Po   Osvědčení     10 
 I.M. - přípravný kurz na FCE AJ 3600,- 22.08.05 40 (5x4h) Po-Pá  Cambridge ESOL FCE     10 
 A.- Přípravný kurz na CAE AJ 6660,- 19.09.05 74 (2x2h) Po, St  Cambridge ESOL CAE     10 
 A.- přípravný kurz na FCE AJ 6660,- 19.09.05 74 (2x2h) Út, Čt  Cambridge ESOL FCE     10 
 Angličtina pro začátečníky 1 AJ 6660,- 19.09.05 74 (2x2h) Po, St   Osvědčení      10 
 Angličtina pro začátečníky 2 AJ 6660,- 19.09.05 74 (2x2h) Út, Čt   Osvědčení      10 
 E.- Příprava na FCE AJ 6660,- 19.09.05 74 (2x2h) Po, St  Cambridge ESOL FCE     10 
 M. - příprava na  FCE AJ 6660,- 19.09.05 74 (2x2h) Po, St  Cambridge ESOL FCE     10 
 M. - příprava na CAE AJ 6660,- 19.09.05 74 (2x2h) Út, Čt  Cambridge ESOL CAE     10 
 I. - Czech for foreigners beginners CSF 1800,- 05.09.05 20 (5x2h) Po-Pá        10 
 Czech for foreigners - beginners CSF 3240,- 19.09.05 36 (1x2h) St       10 
 E- Czech for foreigners intermediate - level CSF 3240,- 19.09.05 36 (1x2h) Čt       10 
 I. - Francousština pro začátečníky FJ 1800,- 22.08.05 20 (5x2h) Po-Pá        10 
 I. M. Francouzská konverzace - středně pokročilí FJ 2880,- 22.08.05 32 (2x4h) Po, St   Osvědčení     10 
 Francouzská konverzace FJ 3240,- 19.09.05 36 (1x2h) Pá       10 
 Francouzština - středně pokročilí FJ 3420,- 19.09.05 38 (2x1h) Út       10 
 Francouzština pro začátečníky FJ 6660,- 19.09.05 74 (2x2h) Út, Čt       10 
 I.- Němčina  pro začátečníky NJ 1800,- 22.08.05 20 (5x2h) Po-Pá   Osvědčení      10 
 I.M- - Konverzace němčina - středně pokročilí NJ 2880,- 22.08.05 32 (2x4h) Út, Čt   Osvědčení     10 
 Němčina konverzace - pokročilí NJ 3240,- 19.09.05 36 (1x2h) Čt   Osvědčení     10 
 I. - Španělština mírně pokročilí SJ 1800,- 05.09.05 20 (5x2h) Po-Pá        10 
 I. -Španělština pro začátečníky 1 SJ 1800,- 22.08.05 20 (5x2h) Po-Pá       10 
 Španělština - středně pokročilí SJ 3240,- 19.09.05 36 (1x2h) Čt       10
j a z y k y : angličtina (AJ), čeština pro cizince (CSF), francouzština (FJ), němčina (NJ), španělština (SJ)

S F servis spol. s r.o.  (učebna ETF UK) Černá 9 • Praha 1 • 110 00
 221 619 297,  604 561 869( mobi l )   info@sfservis.com, www.sfservis.com
název kurzu jazyk cena zahájení počet hodin (rozsah) dny učebnice zkouška vysvětlivky po stranách
 Stand. Czech for All Levels CSF 4990,- 26.09.05 48 (2x2h) Po-Čt        14

S F servis spol. s r.o.  (učebna FF UK) nám. J. Palacha 2 • Praha 1 • 110 00
 221 619 297,  604 561 869( mobi l )   info@sfservis.com, www.sfservis.com
název kurzu jazyk cena zahájení počet hodin (rozsah) dny učebnice zkouška vysvětlivky po stranách
 Odrazový Můstek I AJ 650,- 04.02.06 8 (?) So žádná      99 
 Odrazový Můstek II AJ 950,- 01.04.06 11 (?) So, Ne žádná      99 
 Angličtina po práci Č/II AJ 2255,- 11.07.05 24 (2x3h) Po-Čt        8 
 Angličtina po práci S/II AJ 2255,- 08.08.05 24 (2x3h) Po-Čt        8 
 Angličtina po práci Č/I AJ 3350,- 11.07.05 36 (3x3h) Po, Út, Čt       8 
 Angličtina po práci S/I AJ 3350,- 08.08.05 36 (3x3h) Po, Út, Čt       8 
 Herald Tribune AJ 3450,- 26.09.05 34 (2x1h) Út žádná      10 
 Čítárna-seminář anglo-americké literatury AJ 4400,- 22.10.05 5 (?) So extrakty jednotlivých děl      40 
 Standardní angličtina I AJ 5450,- 26.09.05 34 (2x1h) Po-Čt Cutting Edge       6 
 Standardní angličtina II AJ 5450,- 26.09.05 34 (1x2h) Po-Čt Cutting Edge       6 
 Angličtina intenzívně I AJ 6420,- 11.07.05 63 (5x5h) Po-Pá        12 
 Angličtina intenzívně II AJ 6420,- 08.08.05 63 (5x5h) Po-Pá        12 
 Seminář ČJaL CS 650,- 04.03.06 9 (?) So žádná       99

S F servis spol. s r.o.  (učebna FF UK - vedlejší budova) Celetná 20 • Praha 1 • 110 00
 221 619 297,  604 561 869( mobi l )   info@sfservis.com, www.sfservis.com
název kurzu jazyk cena zahájení počet hodin (rozsah) dny učebnice zkouška vysvětlivky po stranách
 FCE starter AJ 3700,- 29.08.05 36 (3x3h) Po, Út, Čt - Cambridge ESOL FCE     8 
 CAE kurz AJ 6450,- 26.09.05 68 (2x2h) Po, St First Certificate in English Cambridge ESOL CAE     12 
 FCE kurz AJ 6450,- 26.09.05 68 (2x2h) Po, St First Certificate in English Cambridge ESOL FCE     12 
 TOEFL kurz AJ 6450,- 26.09.05 68 (2x2h) Út, Čt Cambridge Preparation for the TOEFL test ETS TOEFL     12 
 Estetika CS 3000,- 14.01.06 25 (?) So extrakty odborných textů z estetiky       20 
 Conversational Classes of Czech CSF 1999,- 04.07.05 16 (2x2h) Po-Čt        12 
 Summer Intensive Czech - BII CSF 3150,- 04.07.05 24 (2x3h) Po-Čt Czech Step by Step II      12 
 Summer Intensive Czech - BI CSF 4720,- 04.07.05 36 (3x3h) Po, Út, Čt Czech for Everyone      12
j a z y k y : angličtina (AJ), čeština (CS), čeština pro cizince (CSF)
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vyučované jazyky krátká informace o jazykové škole/agentuře
ABILITY jazykové studio 
ability@volny.cz, http://www.ability.cz/ 
P4, Točitá 1731,   241 440 592, 603 442 750 
P4, Lomnického 1 (učebna) 
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AJ, FJ, IJ, NJ, ŠJ, arabština, ČJ pro cizince, holandština, perština, 
polština, portugalština, RJ

Škola s firemní, individuální , skupinovou výukou a pomaturitním studiem jazyků.
Velký výběr možností studia a jazyků. Zahájení činnosti v r. 1993.

AKCENT International House Prague 
akcent@akcent.cz, http://www.akcent.cz/ 
P4, Bítovská 3,   261 261 638 
P4, Bítovská 5 (učebna) 
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AJ, FJ, NJ, ŠJ, ČJ pro cizince
AKCENT IH Prague, člen celosvětové sítě International House, vyučuje světové jazyky 
ve 260 docházkových kurzech, učí ve 106 společnostech, zajišťuje pomaturitní 
studium, výuku jednotlivců i dětí. Kompletní nabídku najdete na www.akcent.cz.

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

ARS LINGUARUM 
info@arslinguarum.cz, http://www.arslinguarum.cz/ 
P2, Londýnská 41,   224 266 740, 603 805 075
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- AJ, FJ, IJ, NJ, ŠJ, arabština, ČJ pro cizince, čínština, finština,
hebrejština, holandština, chorvatština, japonština, latina, 
maďarština, novořečtina, perština, polština, portugalština, RJ, 
švédština

Mnohaletá zkušenost s firemní výukou a kvalifikovaný tým lektorů nám umožňují rea-
lizaci všech požadavků od individuální výuky až po odborně zaměřené megaprojekty. 
Dokladem kvality je naše klientela

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  
FJ ŠJ  
IJ RJ  
ČJ   

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ  
ČJ   

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ  
ČJ   

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ  
ČJ   

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ  
ČJ   

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ  
ČJ   

-
AJ, FJ, IJ, NJ, ŠJ, arabština, ČJ, ČJ pro cizince, čínština, finština,
hebrejština, holandština, chorvatština, japonština, 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.

Caledonian School 
info@caledonianschool.com, http://www.caledonianschool.cz 
P5, Vltavská 24,   257 313 650, P2, Francouzská 4,   222 512 444 
P1, Národní 11,   224 237 731 

AJ NJ  
FJ ŠJ  
     
ČJ   

AJ NJ  
FJ ŠJ  
     
ČJ   

AJ NJ  
FJ ŠJ  
     
ČJ   

AJ NJ  
FJ ŠJ  
     
ČJ   

AJ NJ  
FJ ŠJ  
     
ČJ   

AJ NJ  
FJ ŠJ  
     
ČJ   

-

AJ, FJ, NJ, ŠJ, ČJ pro cizince
Největší jazyková škola v ČR. Kurzy pro děti a dospělé, pomaturitní studium, studium 
v zahraničí, E-learning, garance složení Cambridgeských zkoušek, firemní jazykové
projekty, překladatelský servis. Kvalifikovaní lektoři, knihovna, Caledonian Café

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  
FJ    
     
ČJ   

AJ NJ  
FJ    
     
ČJ   

AJ NJ  
FJ    
     
ČJ   

     
     
     
    

     
     
     
    

     
     
     
    

-

AJ, FJ, NJ, 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.

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) 
P8, Nad Záložnou 5 (učebna) 

AJ NJ  
FJ ŠJ   

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ  
ČJ   

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ  
ČJ   

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ  
ČJ   

     
     
     
    

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ  
ČJ   

-

AJ, FJ, IJ, NJ, ŠJ, ČJ pro cizince, japonština, polština, RJ
GLOSSA ŠKOLA JAZYKŮ Široké spektrum kurzů pro veřejnost na sedmi místech Prahy, 
privátní kurzy pro nejnáročnější klienty, zakázková výuka pro firmy a instituce na míru
od individuálních lekcí po rozsáhlé projekty. *S NÁMI SE DOMLUVÍTE!*

INSTITUT JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, s.r.o. 
info@ijv.cz, http://www.ijv.cz 
P1, Palác Lucerna, Štěpánská 61,   296 325 328

-

 
INSTITUT JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ je jazyková škola poskytující rozsáhlé služby v 
oblasti výuky cizích jazyků. V Institutu jsme připraveni se Vám vždy plně věnovat a 
naší silnou stránkou je vysoce individuální přístup. Navštivte WWW.IJV.CZ 

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

AJ NJ  
FJ ŠJ  
  RJ  
    

AJ NJ  
FJ ŠJ  
  RJ  
    

     
     
     
    

     
     
     
    

     
     
     
    

     
     
     
    

-

AJ, FJ, NJ, ŠJ, dánština, RJ
Výuka jazyků - individuální, firemní i pro širokou veřejnost. Lektoři mají vysokoškolské
vzdělání, TEFL certifikát a několikaletou praxi. Novinka: AJ PRO PRŮVODCE, CIZÍ
JAZYKY V PRÁCI, AJ NA CESTY, VÝUKOVÉ POBYTY V LONDÝNĚ

Jazyková škola hlavního města Prahy 
sekretariat@sjs.cz, http://www.sjs.cz 
P1, Školská 15,   222 232 236 
P1, Mikulanská 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  
FJ ŠJ  
IJ RJ  
ČJ   

     
     
     
    

     
     
     
    

     
     
     
    

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ  
ČJ   

     
     
     
    

-

AJ, FJ, IJ, NJ, ŠJ, arabština, ČJ pro cizince, čínština, finština, heb-
rejština, 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.
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KONTAKTNÍ ÚDAJE TYPY KURZŮ JAZYKY INFO
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vyučované jazyky krátká informace o jazykové škole/agentuře
Jazyková škola Mluvím 
ja@mluvim.cz, http://www.mluvim.cz 
P12, Plovdivská 2/3266,   608 735 909, 608 735 989 
P4, Plamínkové 2/1593,   608 735 909, 608 735 989 
P12, Angelovova 15/3183 (učebna) 
P4, Školní 700 (učebna) 
P11, Květnového vítězství 1554 (učebna) 
P5, U Tyršovy Školy (učebna) 
P13, Brdičkova (učebna) 
P4, Jánošíkova 1320/2 (učebna) 

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ    
ČJ   

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ    
ČJ   

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ    
ČJ   

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ    
ČJ   

     
     
     
    

     
     
     
    

-

AJ, FJ, IJ, NJ, ŠJ, ČJ pro cizince, hebrejština, maďarština, noršti-
na, 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.

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

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ  
ČJ   

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ  
ČJ   

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ  
ČJ   

     
     
     
    

     
     
     
    

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ  
ČJ   

-

AJ, FJ, IJ, NJ, ŠJ, ČJ pro cizince, 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.

Jazykový Institut Praha 
vyuka@jipka.cz, http://www.jipka.cz 
P1, Palác Platýz, Národní 37,   224 210 422, 732 365 480

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ  
ČJ   

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ  
ČJ   

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ  
ČJ   

     
     
     
    

     
     
     
    

     
     
     
    

- staroslověnština, tibetština, ujgurština, AJ, FJ, IJ, NJ, ŠJ, 
albánština, arabština, bulharština, ČJ, ČJ pro cizince, čínština, 
dánština, finština, hebrejština, hindština, holandština, chorvat-
ština, indonéština, japonština, katalánština, latina, litevština, 
lotyština, maďarština, mongolština, norština, novořečtina, 
perština, polština, portugalština, rumunština, RJ, sanskrt, 
slovenština, slovinština, srbština, stará řečtina, švédština, 
thajština, turečtina, ukrajinština, urdština, vietnamština

Profesionální společnost působící ve všech segmentech jazykového trhu. Nejvyšší 
kvalitativní standardy. Překlady, tlumočení, jazyková škola, průvodci, dabing, studium 
v zahraničí. Služby poskytujeme v 53 jazycích světa i pro zahraniční partnery.

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

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ  
ČJ   

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ  
ČJ   

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ  
ČJ   

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ  
ČJ   

     
     
     
    

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ  
ČJ   

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

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

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

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ  
ČJ   

     
     
     
    

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ  
ČJ   

     
     
     
    

     
     
     
    

     
     
     
    

-

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.

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  
FJ ŠJ  
IJ RJ  
ČJ   

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ  
ČJ   

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ  
ČJ   

AJ NJ  
FJ ŠJ  
IJ RJ  
ČJ   

     
     
     
    

     
     
     
    

-

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

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, Štěpánská 8 (učebna) 
P1, Černá 9 (učebna) 
P1, Celetná 20 (učebna) 

AJ    
     
     
ČJ   

AJ    
     
     
ČJ   

AJ    
     
     
ČJ   

     
     
     
    

     
     
     
    

     
     
     
    

-

AJ, ČJ, ČJ pro cizince
Jazyková škola při studentské organizaci na FF UK v Praze, založená roku 1990, speci-
alizující se na češtinu pro cizince, angličtinu a přípravky na VŠ. Kromě běžných kurzů 
nabízí přípravné kurzy na FCE, TOEFL a SJZ z češtiny a individuální výuku.

English School 
zuzana.hajna@englishschool.cz, http://www.englishschool.cz/ 
P1, Národní 10,   224 951 340, 776 865 979

     
     
     
    

     
     
     
    

     
     
     
    

     
     
     
    

     
     
     
    

     
     
     
    

-

AJ
S námi už nebudete muset začínat znovu! Vyučujeme angličtinu rychlou a efektivní 
Callanovou metodou z Velké Británie. Na hodině vše čtyřikrát častěji slyšíte a čtyři-
krát častěji mluvíte, než při klasické výuce.

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

AJ NJ  
FJ    
     
ČJ   

AJ NJ  
FJ    
     
ČJ   

AJ NJ  
FJ    
     
ČJ   

     
     
     
    

     
     
     
    

AJ NJ  
FJ    
     
ČJ   

-

AJ, FJ, NJ, ČJ pro cizince
Specialista na výuku angličtiny. Součást mezinárodní sítě jazykových škol Bell Inter-
national. Vysoká kvalita služeb certifikována EAQUALS. Zkouškové středisko. Garance
složení mezinárodně uznávaných zkoušek. Člen Asociace Jazykových škol ČR.
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jazyky vyučované v docházkových
(skupinových) kurzech

připravujeme
na zkoušky

ABILITY jazykové studio 
ability@volny.cz 
http://www.ability.cz/ 
P4, Točitá 1731,   241 440 592 
P4, Lomnického 1 (učebna) 
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AJ 1-20 
NJ 1-16 
  
  
  
RJ 1-20 

AJ, NJ, ČJ pro cizince, FJ, IJ, ŠJ, RJ, arabština, holandština, perština, 
polština, portugalština

AJ (Osvědčení, SJZ - základní) 
NJ (Osvědčení)

AKCENT International House Prague 
akcent@akcent.cz 
http://www.akcent.cz/ 
P4, Bítovská 3,   261 261 638 
P4, Bítovská 5 (učebna) 
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AJ 5-18 
NJ 6-12 
FJ 6-12 
ŠJ 6-12 
  
  
ČJ 3-12

AJ, NJ, ČJ pro cizince, FJ, ŠJ

AJ (PET, FCE, CAE, CPE, 
Osvědčení, BEC PRELIMINARY, 
BEC Vantage, BEC Higher) 
NJ (Osvědčení, ZD, ZMP) FJ 
(Osvědčení)

ALVIN 
alvin@web.cz 
http://www.alvin.web.cz 
P4, Malenická 1784,   271 914 083
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AJ 5-20 
NJ 6-15 
FJ 6-15 
ŠJ 6-15 
  
RJ 6-15

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

ARS LINGUARUM 
info@arslinguarum.cz 
http://www.arslinguarum.cz/ 
P2, Londýnská 41,   224 266 740

  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

AJ 
  
FJ 
  
  
  
ČJ

AJ 
NJ 
FJ 
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

AJ 
  
FJ 
  
  
  
ČJ

AJ 
NJ 
FJ 
  
  
  
ČJ

  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

AJ 
NJ 
FJ 
  
  
  
ČJ

AJ 
NJ 
FJ 
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

AJ 
NJ 
FJ 
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

AJ 
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

AJ 
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

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

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

BOHEMIA INSTITUT 
info@bi.cz, http://www.bi.cz 
P10, Nad vodovodem 20,   274 776 256, P10, Tuklatská 3,   274 776 256 
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AJ 5-18 
NJ 5-18 
FJ 5-18 
ŠJ 5-15 
  
  

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

AJ (PET, FCE, CAE, CPE, 
Osvědčení, SJZ - základní, SJZ 
- všeobecná) NJ (Osvědčení, 
SJZ - základní, ZD, ZMP) FJ 
(Osvědčení, SJZ - základní, DELF 
1, DELF 2, DALF)

Caledonian School 
info@caledonianschool.com 
http://www.caledonianschool.cz 
P5, Vltavská 24,   257 313 650 
P2, Francouzská 4,   222 512 444 
P1, Národní 11,   224 237 731 
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AJ 3-12 
NJ 3-12 
FJ 3-12 
ŠJ 3-12 
  
  
ČJ 3-12

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

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) 
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AJ 
  
  
  

  
  
  
  

AJ 
  
  
  

  
  
  
  

AJ 5-20 
NJ 15-
20 
FJ 15-20 

AJ, NJ, ČJ pro cizince, FJ AJ (KET, PET, FCE, CAE, CPE, SJZ 
- základní, SJZ - všeobecná)

GLOSSA, s.r.o. 
info@glossa.cz, http://www.glossa.cz 
P1, Jindřišská 11,   224 219 484, P2, Sokolská 35 (učebna), P6, Flemin-
govo náměstí 3 (učebna), P4, Pod Terebkou 6 (učebna), P3, Přemyslovská 3 
(učebna), P5, Na Bělidle 34 (učebna), P8, Nad Záložnou 5 (učebna) 
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AJ 3-16 
NJ 4-12 
FJ 4-12 
ŠJ 4-12 
 

AJ, NJ, FJ, ŠJ

AJ (FCE, CAE, City and Guilds, 
Pitman, ESOL/SESOL (Basic, 
Elementary, Intermediate, 
Higher Intermediate, Advanced) 
NJ (ZD, ZdfB)

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

AJ 
 
 

AJ 
NJ 

AJ 
NJ 

AJ 
NJ 

AJ 
 
 

AJ 
NJ 

 
  
 

AJ 
 
 

AJ 
 
 

AJ 
NJ 

 
  
 

AJ 
 
 

AJ 
NJ 

AJ 
 
 

 
  
 

AJ 
NJ 

AJ 
NJ 

AJ 
 
 

AJ 
NJ 

AJ 
NJ 

 
  
 

AJ 
NJ 

AJ 4-10 
NJ 4-10 AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ, dánština AJ (FCE, CAE) NJ (ZMP)
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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
(skupinových) kurzech

připravujeme
na zkoušky

Jazyková škola hlavního města Prahy 
sekretariat@sjs.cz, http://www.sjs.cz 
P1, Školská 15,   222 232 236, P1, Mikulanská 5 (učebna) 
P1, Vodičkova 22 (učebna). P1, Štěpánská 27 (učebna) 
P1, Navrátilova 15 (učebna), P1, Spálená 33 (učebna) 
P1, Karlovo nám. 17 (učebna) 
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AJ 6-14 
NJ 6-12 
FJ 6-12 
ŠJ 6-14 
IJ 6-12 
RJ 6-14 

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

AJ (SJZ - všeobecná) NJ (SJZ 
- základní, ZMP) FJ (DELF 1) ŠJ 
(DELE D.B.E., DELE D.S.E.)

Jazyková škola Mluvím 
ja@mluvim.cz, http://www.mluvim.cz 
P12, Plovdivská 2/3266,   608 735 909, P4, Plamínkové 2/1593,   608 
735 909, P12, Angelovova 15/3183 (učebna), P4, Školní 700 (učebna), 
P11, Květnového vítězství 1554 (učebna), P5, U Tyršovy Školy (učebna), 
P13, Brdičkova (učebna), P4, Jánošíkova 1320/2 (učebna) 
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AJ 5-10 
  
FJ 5-10 
  
  
  

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

Jazyková škola Spěváček 
info@jazykovka.info,  
http://www.jazykovka.info 
P6, nám. Na Santince 2,   233 331 627 
P6, nám. Na Santince 2 (učebna) 
P1, Na Poříčí 30 (učebna) 
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AJ 2-10 
NJ 4-6 
FJ 3-6 
ŠJ 3-6 
  
  
ČJ 3-6

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

Jazykový Institut Praha 
vyuka@jipka.cz 
http://www.jipka.cz 
P1, Palác Platýz, Národní 37,   224 210 422
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AJ 3-10 
NJ 3-10 
FJ 3-10 
ŠJ 3-10 
IJ 1-10 
  
ČJ 1-10

AJ, NJ, ČJ pro cizince, FJ, IJ, ŠJ, RJ, albánština, stará řečtina, arabšti-
na, bulharština, čínština, dánština, finština, hebrejština, hindština,
holandština, japonština, latina, litevština, maďarština, norština, perš-
tina, polština, portugalština, srbština, švédština, urdština, lotyština, 
slovenština, slovinština, ukrajinština, chorvatština, novořečtina, ČJ, 
sanskrt, turečtina, indonéština, thajština, vietnamština, mongolština, 
katalánština, rumunština, tibetština, staroslověnština, ujgurština

AJ (FCE, CAE, Osvědčení) NJ 
(Osvědčení) FJ (Osvědčení)

LINGUA SANDY 
info@lingua-sandy.cz 
http://www.lingua-sandy.cz 
P1, Truhlářská 16,   224 816 269
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AJ 2-12 
NJ 2-12 
FJ 2-12 
ŠJ 2-12 
IJ 2-12 
RJ 2-12 
ČJ 2-12

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

-

Prague Institute, s.r.o. 
info@pragueinstitute.cz 
http://www.pragueinstitute.cz/ 
P8, Přemyšlenská 68,   286 840 777
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AJ 3-10 
NJ 3-10 
FJ 3-10 
ŠJ 3-10 
IJ 3-10 
RJ 3-10 
ČJ 3-8

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

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 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

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, Štěpánská 8 (učebna),  
P1, Celetná 20 (učebna), P1, Černá 9 (učebna)

AJ 
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AJ 
  
  
 

AJ 
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AJ 
  
  
ČJ

AJ 
  
  
ČJ

AJ 
  
  
ČJ

AJ AJ 
  
  
ČJ

AJ 
  
  
ČJ

AJ AJ AJ 
 
  
ČJ

AJ AJ  AJ AJ 6-12 
  
  
ČJ 6-14

AJ, ČJ pro cizince, ČJ AJ (FCE, CAE, TOEFL)

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    AJ 8-12

AJ, NJ, ČJ pro cizince, FJ AJ (FCE, CAE, CPE, BEC Vantage, 
BEC Higher)
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KONTAKTY INDIVIDUÁLNÍ KURZY fir
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JAZYKY FIREMNÍ KURZY
ABILITY jazykové studio
ability@volny.cz, http://www.ability.cz/
P4, Točitá 1731,   241 440 592

individuální kurzy dle přání zákazníka bez omezení jazyka , počtu hodin a místa 
výuky.

AJ NJ
FJ ŠJ
IJ RJ
ČJ

AJ NJ
FJ ŠJ
IJ RJ
ČJ 

AJ, NJ, ČJ pro cizince, FJ, IJ, ŠJ, RJ, arabština, 
holandština, perština, polština, portugalština Firemní kurzy s výukou všech jazyků i se speciálním zaměřením

AKCENT International House Prague
akcent@akcent.cz, http://www.akcent.cz/
P4, Bítovská 3,   261 261 638

Kompletní informace na www.akcent.cz Podrobné informace Vám rádi zašleme 
e-mailem: marian.bulejcik@akcent.cz

AJ NJ
FJ ŠJ
   
ČJ  

 AJ NJ
FJ ŠJ
   
ČJ  

AJ, NJ, ČJ pro cizince, FJ, ŠJ
Klient si určí tématické zaměření výuky. Kombinace českých učitelů a rodilých mluvčí. 
Umožníme složit celou řadu mezinárodně uznávaných zkoušek, vystavíme certifikáty.
Průběžně monitorujeme výsledky studia.

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
FJ ŠJ
    RJ
ČJ

AJ NJ
FJ ŠJ
    RJ
ČJ

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.

ARS LINGUARUM
info@arslinguarum.cz, http://www.arslinguarum.cz/
P2, Londýnská 41,   224 266 740

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
FJ ŠJ
IJ RJ
ČJ

 AJ NJ
FJ ŠJ
IJ RJ
ČJ

AJ, NJ, ČJ pro cizince, FJ, IJ, ŠJ, RJ, arabština, 
čínština, finština, hebrejština, holandština,
japonština, latina, maďarština, perština, pol-
ština, 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

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, rekapi-
tulující a aktivizující kurzy,výuka kdykoli v privátu či v budově institutu

AJ NJ
FJ ŠJ
IJ RJ
ČJ

 AJ NJ
FJ ŠJ
IJ RJ
ČJ

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

Caledonian School
info@caledonianschool.com, http://www.caledonianschool.cz
P5, Vltavská 24,   257 313 650, 
P2, Francouzská 4,   222 512 444
P1, Národní 11,   224 237 731

Kurzy dle požadavků klienta šité na míru - skupinovou i individuální formou, ve škole 
nebo u klienta. Kurzy všeobecného, obchodního i odborného jazyka, příprava na 
mezinárodní jazykové zkoušky.

AJ NJ
FJ ŠJ
   
ČJ 

AJ NJ
FJ ŠJ
   
ČJ

AJ, NJ, ČJ pro cizince, FJ, ŠJ
Nabízíme kompletně zajištěné firemní jazykové projekty - Corporate Language Training.
Výuka všeobecného, obchodního i odborného jazyka. Sledování pokroku ve studiu, 
pravidelné progress reporty.

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

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

AJ NJ
FJ  
   
ČJ 

 AJ NJ
FJ  
   
ČJ 

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

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

Zakázkové kurzy pro privátní klienty - individuální i skupiová výuka na míru, u vás  
nebo v učebnách školy.

AJ NJ
FJ ŠJ
IJ RJ
ČJ

 AJ NJ
FJ ŠJ
IJ RJ
ČJ  

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

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

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

AJ NJ
FJ ŠJ
RJ AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ, dánština

Nabízíme: rozřazovací test, jazykové audity, výukový materiál (10% slevy), návrh 
koncepce výuky, pravidelné testování, čas a intenzita výuky dle požadavků klienta. 
Kvalifikovaní čeští a zahraniční lektoři. NOVINKA: cizí jazyky v práci..

Jazyková škola Mluvím
ja@mluvim.cz, http://www.mluvim.cz
P12, Plovdivská 2/3266,   608 735 909
P4, Plamínkové 2/1593,   608 735 909

Mobilita je naše velká síla. Zajistíme Vám výuku dle Vašich představ v místě, které 
udáte. Žádný příplatek za dojíždění. Přípravy na zkoušky FCE, maturita, státnice a 
jiné. Konverzace, nebo klasická výuka. My jsme ti kdo mluví - přidejte se!

AJ NJ
FJ ŠJ
IJ  
ČJ

AJ NJ
FJ ŠJ
IJ  
ČJ

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.

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
FJ ŠJ
IJ RJ
ČJ 

AJ NJ
FJ ŠJ
IJ RJ
ČJ

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.

Jazykový Institut Praha
vyuka@jipka.cz, http://www.jipka.cz
P1, Palác Platýz, Národní 37,   224 210 422

AJ NJ
FJ ŠJ
IJ RJ
ČJ

AJ NJ
FJ ŠJ
IJ RJ
ČJ 

AJ, NJ, ČJ pro cizince, FJ, IJ, ŠJ, RJ, albánština, 
stará řečtina, arabština, bulharština, čínština, 
dánština, finština, hebrejština, hindština,
holandština, japonština, latina, litevština, 
maďarština, norština, perština, polština, 
portugalština, srbština, švédština, urdština, 
lotyština, slovenština, slovinština, ukrajinština, 
chorvatština, novořečtina, ČJ, sanskrt …

… turečtina, indonéština, thajština, vietnamština, mongolština, katalánština, rumunšti-
na, tibetština, staroslověnština, ujgurština
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JAZYKY FIREMNÍ KURZY

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
FJ ŠJ
IJ RJ
ČJ 

AJ NJ
FJ ŠJ
IJ RJ
ČJ  

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

Firemní výuka v prostorách zákazníka nebo ve vlastních učebnách na Praze 1. Vyuču-
jeme všechny jazykové úrovně. Zaměření kurzů může být všeobecné nebo dle oboru 
zákazníka.

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

Individuální kurzy jsou vždy bezvýhradně přizpůsobeny klientovým 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
FJ ŠJ
IJ RJ
ČJ

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

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 pedagogickou kvalifikací.

AJ NJ
FJ ŠJ
IJ RJ
ČJ

AJ NJ
FJ ŠJ
IJ RJ
ČJ

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.

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  
   
   
ČJ 

AJ  
   
   
ČJ 

AJ, ČJ pro cizince, ČJ
Individuální i skupinová výuka pro zaměstnance i vedoucí pracovníky v prostorách kli-
enta. Program připravován individuálně podle požadavků klienta na základě jazykového 
auditu. Vučují čeští i zahraniční lektoři. Výuka probíhá od 8 do 20 hodin.

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. Flexibilita. Možnost kombinované výuky - všeobecná 
a obchodní angličtina; možnost kombinovat učitele - rodilý mluvčí a český.

AJ NJ
FJ  
   
ČJ

AJ NJ
FJ  
   
ČJ 

AJ, NJ, ČJ pro cizince, FJ
Rozvoj všech jazykových dovedností. Zaměření výuky podle každodenních potřeb 
studentů. Individuální přístup. Flexibilita. Možnost kombinované výuky - všeobecná a 
obchodní angličtina; možnost kombinovat učitele - rodilý mluvčí a český.

Některé jazykové školy mají ve své nabídce 
jazykové tábory pro děti od 5  do 15 let. 
Pro rodiče je to řešení, jak spojit praktické 
s příjemným. Výuka angličtiny by měla  
probíhat  v malých skupinách, do kterých jsou 
děti rozdělené podle věku a dosažených jazy-
kových znalostí. Je důležité, aby výuku vedli 
zkušení čeští lektoři i rodilí mluvčí. Výhodou 
této kombinace je, že děti, které jsou s nimi na 
táboře v kontaktu celý den jsou přirozenou 
cestou nuceni ke konverzaci v angličtině. 
Pak si i ti méně pokročilí při všech denních 
činnostech - hrách a soutěžích, osvojí anglické 
fráze a rozšíří svou slovní zásobu. Program 
během celého dne  by měl být  uspořádán tak, 
aby se děti nejen učily anglicky, ale aby si užily  
i spoustu legrace a čerstvého vzduchu.
Hanka Očenášková, obchodní ředitelka La-
mea - dětské jazykové školy, doporučuje všem 
rodičům, aby vždy zvolili tábor s tradicí, 
s kvalifikovaným vedením, zajímavým
programem a příjemným prostředím, 
tak, aby se dítě cítilo dobře a každý rok se 
chtělo vracet za stejným kolektivem, na stej-
né místo.

�t�te Kanadskou mozaiku.

tel: 272 101 827, mozaika@canada.cz, www.canada.cz

Každý týden bezplatně na Vašem stole, e-mailem nebo poštou, aktuální zprávy 
a zajímavosti o Kanadě v češtině, vydávané Kanadským velvyslanectvím v ČR. 

V případě zájmu o zařazení na seznam odběratelů nás kontaktujte na

Chcete v�d�t více o Kanad�?

Z-4017 reklama do casopisu A4_PK_02.indd   1 18.3.2005   14:02:52

Děti a výuka
přes prázdniny
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www.Jazykovky.cz
adr e s á ř  j a z y kov ých  kur zů ,  š ko l  a  agen t u r

hledání jazykových kurzů, škol a služeb 

vzájemné porovnání škol • orientace 

v nabídce jazykových kurzů • zaslání po-

ptávky více jazykovým školám současně

700 jazykových škol                                      3000 jazykových kurzů

inzerce



Angličtina PRO DĚTI, MLÁDEŽ I DOSPĚLÉ

•  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

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

www.langs.info 
První jazykový portál je rozcestníkem a zá-
roveň informačním centrem v oblasti jazy-
kových kurzů, certifikátů, jazykových škol. 
S pomocí interaktivní mapy si každý snad-
no najde potřebné informace o jazykových 
zkouškách/kurzech v požadované lokalitě. 
Kromě studia v ČR lze vyhledat i školy 
a agentury zajišťující studim v zahraničí.

www.jazykovky.cz
Portál poskytuje detailní informace o ví-
ce než 800 jazykových školách a jejich 
službách a o více než 3 000 jazykových 
kurzech.
Vyhledávání škol podle místa výuky, vyučo-
vaných jazyků a typu poskytovaných služeb. 
Vypisování on-line výběrových řízení na 
firemní a individuální jazykové kurzy.

www.jazykovezkousky.cz
Zdroj informací o jazykových zkouškách 
a certifikátech. Odkazy na další stránky vě-
nované této problematice. Vybrané jazykové 
školy, které se specializují na přípravu na 
jazykové zkoušky.
Nalezneme zde asi všechny zkoušky z AJ 
a NJ, a některé zkoušky z FJ. Ostatní jazyky 
bohužel zatím chybí.

www.nj.cz
Gramatická cvičení, půlminutovky, slovíčka 
a fráze, témata, reálie, testy, gramatika, 
pravopis, četba, slovníky. 
Informace pro učitele, studium NJ v zahra-
ničí. Informace pro studenty: referáty, kur-
zy, literatura, chat, školy a studium, testy, 
učebnice, němčina přes e-mail.

www.Slunecnice.cz
Server pro download freeware a sharewa-
re, v sekci Jazyky najdeme velké množství 
výukového jazykového softwareu a elek-
tronických slovníků a překladačů. Recenze, 
hodnocení, komentáře.
Vyhledávání produktů je možné dle druhu 
licence a OS.

www.jazyky.com
Internetový časopis poskytující články pře-
vážně o problematice jazykového vzdělávání, 
práce a studia v zahraničí. Je zde možno vy-
hledávat jazykové školy a kurzy. Portál umož-
ňuje dvojí filtrování - podle uživatele (mana-
žer, student...) a podle tématu (studium v ČR, 
studium v zahraničí, zkoušky a certifikáty...)

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

http://www.pravidla.cz
Interaktivní vyhledávání zadaných výrazů 
nebo jejich částí a jejich správné mluvnic-
ké tvary. Písmena i a y, písmeno ě, měkké 
souhlásky, souhlásky párové, skupiny sou-
hlásek, předložky a předpony s a z, délka 
samohlásek v domácích slovech, psaní slov 
přejatých, zkratky a značky, psaní velkých 
písmen, psaní spřežek, spojovací čárka 
(spojovník), členicí znaménka.

http://www.palicedute.org
Studium a práce v Austrálii, články studentů 
o jejich zkušenostech, rozcestník Austral-
ských univerzit a colleges.
Užitné informace: cestopisy, přírodní par-
ky, doprava, víza, jazykové školy a zkoušky, 
univerzity a pomaturitní vzdělání, práce, 
praxe, stáže, au-pair, neziskové organizace, 
zprostředkovatelské servery, zpravodajství, 
úřady a instituce, zajímavé firmy.

inzerceinzerce

na internetu

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

Jazyky
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� 1  ABILITY, Točitá 1731, Praha 4 
2 učebna Ability, Lomnického 1, Praha 4

 3 JŠ SPĚVÁČEK, nám. Na Santince 2, Praha 6 
  37 učebna JŠ Spěváček, Na poříčí 30, Praha 1

 4 AKCENT, Bítovská 3, Praha 4

 5 ALVIN, Malenická 1784, Praha 4

 5 ARS LINGUARUM, Londýnská 41, Praha 2

 7  BOHEMIA INSTITUT, Tuklatská 3, Praha 10 
8 učebna Bohemia institut, Nad vodovodem 20, Praha 10

 9  CALEDONIAN SCHOOL, Národní 11, Praha 1 
10 učebna Caledonian school, Vltavská 24, Praha 5 
11 učebna Caledonian school, Francouzská 4, Praha 2

 12 ELVIS, Žateckých 12, Praha 4

 13 ENGLISH SCHOOL, Národní 10, Praha 1

 14  GLOSSA, Jindřišská 11, Praha 1 
15 učebna Glossa, Flemmingovo nám. 3, Praha 6 
16 učebna Glossa, Pod Terebkou 6, Praha 4 
17 učebna Glossa, Přemyslovská 3, Praha 3 
18 učebna Glossa, Na Bělidle 34, Praha 5 
19 učebna Glossa, Nad záložnou 5, Praha 8

 20  INSTITUT JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, Palác Lucerna,  
Štěpánská 61, Praha 1

 21 ITS, Na Poříčí 12, Praha 1

 22 JIP, Palác Platýz, Národní 37, Praha 1

 23  JŠ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, Školská 15, Praha 1 
24 učebna JŠ hl. m. Prahy, Mikulandská 5, Praha 1 
25 učebna JŠ hl. m. Prahy, Vodičkova 22, Praha 1 
26 učebna JŠ hl. m. Prahy, Štěpánská 27, Praha 1 
27 učebna JŠ hl. m. Prahy, Navrátilova 15, Praha 1 
28 učebna JŠ hl. m. Prahy, Spálená 33, Praha 1 
29 učebna JŠ hl. m. Prahy, Karlovo nám. 17, Praha 1

 30  JŠ MLUVÍM, Plamínkové 2, Praha 4 
31 učebna JŠ Mluvím, Angelovova 15, Praha 12 
32 učebna JŠ Mluvím, Školní 700, Praha 4 
33 učebna JŠ Mluvím, Květnového vítězství, Praha 11 
34 učebna JŠ Mluvím, U Tyršovy školy, Praha 5 
35 učebna JŠ Mluvím, Brdičkova, Praha 13 
36 učebna JŠ Mluvím, Jánošíkova 2, Praha 4

 37 učebna JŠ Spěváček, Na poříčí 30, Praha 1

 38 LINGUA SANDY, Truhlářská 16, Praha 1

 39 PROGRESS LANGUAGE INSTITUT, Elišky Peškové 10, Praha 5

 40  SF SERVIS s.r.o., Nám. Jana Palacha 2, Praha 1 
41 učebna SF Servis, Štěpánská 8, Praha 1 
42 učebna SF Servis, Černá 9, Praha 1 
43 učebna SF Servis, Celetná 20, Praha 1

 44 THE BELL SCHOOL, Nedvězská 29, Praha 10

Vybrané jazykové školy v Praze



www.Jazykovky.cz
adresář jazykových kurzů a škol

www.Jazyky.com
internetový časopis o studiu jazyků

www.JazykoveZkousky.cz
vše o jazykových zkouškách a certifikátech

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

790 jazykových škol a agentur  2 700 jazykových kurzů

první jazykový portál

jazykové
školy kurzy zkoušky


