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POLYGLOT
PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY, VÝCHODNÍ ČECHY 

Adresa: Mečislavova 8, 140 00 Praha 4
Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Sedlářová

E‑mail: barbora.sedlarova@polyglot.cz, telefon: 241 740 566, 777 252 606

ČESKÉ BUDĚJOVICE A JIŽNÍ ČECHY 
Adresa: Komenského 50, 370 01 České Budějovice

Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Martínková
E‑mail: sarka.martinkova@polyglot.cz, telefon: 386 352 880, 776 583 160

fax: 386 352 880

BRNO A JIŽNÍ MORAVA 
Adresa: Kopečná 44, 602 00 Brno

Kontaktní osoba: Lenka Ošmerová
E‑mail: lenka.osmerova@polyglot.cz, telefon: 549 242 318, 773 652 008

fax: 549 242 318

OSTRAVA A SEVERNÍ MORAVA 
Adresa: 28. října 813, 709 00 Ostrava‑Mariánské Hory

Kontaktní osoba: Lenka Ošmerová
E‑mail: lenka.osmerova@polyglot.cz, telefon: 777 592 584

PLZEŇ A ZÁPADNÍ ČECHY 
Adresa: Náměstí Míru 2, Plzeň‑Bory

Kontaktní osoba: Bc. Adéla Mikulášková
E‑mail: adela.mikulaskova@polyglot.cz, telefon: 773 252 226

LIBEREC A SEVERNÍ ČECHY 
Adresa: Voroněžská 20, 460 01 Liberec

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Mečíř
E‑mail: petr.mecir@polyglot.cz, telefon: 773 291 252

JIHLAVA A VYSOČINA 
Adresa: Brněnská 65, 586 01 Jihlava

Kontaktní osoba: Mgr. Eva Tomanová
E‑mail: eva.tomanova@polyglot.cz, telefon: 567 211 201, 773 252 245
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Profil firmy

Jazyková škola POLYGLOT vznikla v Praze v roce 1989, v roce 1995 byla otevřena poboč‑
ka v Českých Budějovicích a později vznikly pobočky v dalších městech – v Plzni, Jihlavě, Brně, 
 Ostravě a Liberci. V současné době probíhá výuka ve více než 90 místech České republiky.

V roce 2003 se jazyková škola POLYGLOT stala zakládajícím členem Asociace certifikova‑
ných jazykových škol (ACERT).

Od roku 2004 zajišuje POLYGLOT rovněž překladatelské a tlumočnické služby.

POLYGLOT dlouhodobě spolupracuje s kvalitními jazykovými školami po celém  světě 
a od roku 2006 nabízí jak klasické jazykové pobyty v zahraničí pro širokou veřejnost, tak 
„ Executive“ kurzy v zahraničí určené převážně pro střední a top management.

Jazyková škola POLYGLOT je od roku 2007 testovacím centrem mezinárodně 
uznávaných zkoušek London Tests of English a London Tests of English for Children 
( PEARSON). Studenti mohou tyto zkoušky skládat přímo v prostorách jazykové školy 
POLYGLOT.

V roce 2012 se POLYGLOT stal členem Česko‑německé obchodní a průmyslové komory 
(ČNOPK).

Nedílnou součást firmy POLYGLOT tvoří nakladatelství jazykové literatury, které od roku 1992 
vydalo více než 30 úspěšných titulů, např. učebnicové řady pro střední a jazykové školy Sprechen 
Sie Deutsch? a Time to Talk a cvičebnice angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny a češtiny pro 
cizince.
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Jazyková škola POLYGLOT nabízí svým klientům kromě tuzemského jazykového vzdělávání 
i kurzy v zemích, kde se cílovým jazykem hovoří. Výhodou těchto kurzů je efektivita studia a také 
prostředí, ve kterém se student pohybuje. Zlepšují se tedy nejen jeho jazykové znalosti, ale i jeho 
povědomí o zemi, kde se tímto jazykem hovoří, o kultuře, způsobu života a zvycích.

Pro koho jsou zahraniční jazykové kurzy vhodné?

 Pro začátečníky až velmi pokročilé studenty.

 Pro ty, kteří chtějí zdokonalit svoje znalosti cizího jazyka rychle a efektivně.

  Pro manažery, obchodníky a jiné profese, pro které školy nabízejí kurzy „na míru“ se 
zaměřením na daný obor.

 Pro rodiče s dětmi.

 Pro děti a mládež od 11 do 21 let s dozorem a programem.

 Pro učitele ZŠ, SŠ a jazykových škol (možnost grantových programů).

 Pro zájemce o mezinárodní jazykové zkoušky (FCE, CAE atd.).

Kurzy jsou nabízeny od těch nejméně intenzivních (většinou 15 vyučovacích hodin týdně) 
po více intenzivní (20, 30 vyučovacích hodin týdně). V nabídce jazykových škol jsou ale i speciali‑
zované kurzy, zaměřené na přípravu na mezinárodní zkoušku, obchodní jazyk, konverzaci, jazyk 
pro profesionály a v neposlední řadě také individuální hodiny. Záleží tedy pouze na tom, kolik času 
chcete studiu věnovat, případně co má být cílem kurzu.

Ubytování může a nemusí být součástí objednaného jazykového kurzu. 
Nejrozšířenější a také cenově nejdostupnější je ubytování v hostitelské rodině, které stu‑

dentům umožní používat cílový jazyk i mimo školu při komunikaci s rodinou a obohatí také jejich 
povědomí o navštívené zemi. Hostitelské rodiny jsou většinou lidé středního, popř. důchodového 
věku, kteří již odchovali svoje děti a chtějí toto uprázdněné místo zaplnit péčí o studenty ze zahra‑
ničí. Mnohdy je důvodem rodin i zájem o cizí kultury a zvyklosti. 

Kromě hostitelské rodiny je k dispozici většinou i ubytování v apartmánech, na studentských 
kolejích, v rezidencích, popřípadě v hotelu.
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Sestavte si svůj vlastní kurz

Celý pobyt v zahraničí je skládačka, kterou si každý zájemce sestaví podle vlastního přání 
a výběru a kterou můžeme doplnit dalšími dílky, jako jsou doprava a pojištění.

Během roku nabízíme našim klientům i cenově zvýhodněné jazykové pobyty a balíčky. 
V případě zájmu sledujte prosím naše webové stránky www.polyglot.cz nebo nás kontaktujte 
telefonicky či mailem.

V současné době nabízíme pobyty v těchto zemích:

ANGLIČTINA: Velká Británie, Irsko, Malta, USA, Kanada

NĚMČINA: Rakousko, Německo

ŠPANĚLŠTINA: Španělsko

ITALŠTINA: Itálie

RUŠTINA: Litva, Rusko

Rádi Vám však připravíme nabídku i v jiných destinacích.

Pro další informace a nabídku kontaktujte prosím Lucii Pasch Janouškovou: 
e‑mail: lucie.janouskova@polyglot.cz tel.: +420 774 252 930
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Příklad realizovaného kurzu:

JAZYKOVÝ KURZ – MALTA

Škola: Gateway School of English

Lokalita: Malta – St. Julian’s

Škola je vhodná pro všechny, kteří chtějí spojit výuku angličtiny s příjemným pobytem 
u moře. Malta nabízí mnoho zajímavých míst k navštívení a příjemné přímořské klima.

  Gateway School of English: Tato menší a čistě rodinná jazyková škola nabízí své služby již více než 
10 let. Nachází se v rezidenční části čtvrti St. Julian’s, kousek od pláže a od rušnější části města.

  General English: 20 lekcí obecné angličtiny za týden, max. 8 studentů ve skupině (15 studentů 
v sezoně B), pro všechny pokročilosti, rozvrh 9.00–10.30, 10.45–12.15.

  Intensive English: 30 lekcí obecné angličtiny za týden, max. 8 studentů ve skupině (15 studentů 
v sezoně B), pro všechny pokročilosti, rozvrh 9.00–10.30, 10.45–12.15, 13.00–14.30. Tento kurz je 
kombinací všeobecného kurzu General English a 10 vyučovacích hodin konverzační angličtiny.

CENY 2015 sezona A (celý rok kromě léta) 2 týdny 3 týdny 4 týdny

General English – 20 vyučovacích hodin týdně 16 900 Kč 24 990 Kč 33 200 Kč

Intensive Course – 30 vyučovacích hodin týdně 21 600 Kč 32 200 Kč 42 750 Kč

CENY 2015 sezona B (červen, červenec a srpen) 2 týdny 3 týdny 4 týdny

General English – 20 vyučovacích hodin týdně 20 950 Kč 31 200 Kč 41 380 Kč

Intensive Course – 30 vyučovacích hodin týdně 25 800 Kč 38 500 Kč 51 100 Kč

Ceny zahrnují: registrační poplatek, kurz dle výběru, ubytování 
ve školní rezidenci (dvoulůžkový pokoj, polopenze) nebo 
v hostitelské rodině (dvoulůžkový pokoj, polopenze), zdarma 
wi‑fi, vstupní test, certifikát o absolvování kurzu, informační 

balíček na cestu a služby POLYGLOTu.
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Z dopisů našich studentů …

Mgr. Alžběta Šuláková, Mgr. Renáta Klementová, Mendelova střední škola Nový Jičín

V lednu 2014 jsme měly možnost strávit dva týdny ve Velké Británii. Na několik dnů jsme 

se zase vrátily do školních lavic a zdokonalovaly jsme se ve využití metodiky ve výuce angličtiny 

a v reáliích. Prožily jsme dva týdny, které nás obohatily více než dva roky studia.

A to vše díky manažerce jazykových kurzů JŠ Polyglot, paní Lucii Pasch Janouškové, 

která nám vždy dobře poradila a ještě navíc všechno do detailu zorganizovala. Všechny naše 

připomínky a dotazy řešila okamžitě a s obrovským nasazením, za což jí patří velký dík. Detailní 

a přehledné informace o škole, kurzu, pobytu v rodině i letenkách nám byly neprodleně 

předávány. Velmi oceňujeme také její flexibilitu při řešení finančního rozpočtu s vedoucí 

ekonomického úseku naší školy, kdy při několika změnách původního plánu vždy navrhla vhodné 

řešení.

Během našeho pobytu došlo ze strany hostitelské školy k chybě v organizaci naší dopravy 

na letiště. Paní Pasch Janoušková tento problém okamžitě vyřešila a vše s hostitelskou školou 

vykomunikovala.

Spolupráci s paní Lucií Pasch Janouškovou hodnotíme jako vysoce profesionální, vstřícnou 

a bezchybnou.
Nový Jičín, 28. 3. 2014

Lucie Hřebeková, RWE

Mnohokrát děkuji jazykové škole Polyglot za zprostředkování jazykového kurzu v Londýně. 

Velmi oceňuji ochotné, vstřícné a přátelské jednání zejména ze strany paní Janouškové, která 

mi se vším poradila, zodpověděla všechny mé otázky a vyvrátila mé obavy týkající se jazykové 

bariéry. Škola St.Giles je ve velmi pěkné lokalitě Londýna a všichni tam na mě byli moc hodní, 

ochotní pomoci a hlavně po čtrnácti dnech kurzu jsem cítila, že má angličtina hodně pokročila 

a jako bonus pro mě byli (a stále jsou) noví přátelé. V hostitelské rodině to bylo také fajn, 

mohla jsem blíže poznat život Angličanů a zpestřit si jídelníček jejich typickou stravou. Pobyt 

na jazykovém kurzu v zahraničí patří k nejhezčím dnům mého života. Ještě jednou mnohokrát 

děkuji za zprostředkování a do budoucna služeb Polyglotu ráda znovu využiji.



 Practice book for both young and old to improve their language skills

 Methodological, structured, entertaining and practical

 Designed for European Framework B1 language level

 Exercises for reading, listening, writing and speaking

 Practice of using English in everyday situations

 Articles, stories, dialogues and discussions

 Suitable for use in a classroom or self study

 Structured and varied questions for testing comprehension 

 Key for exercises and full transcriptions for listening texts

 Audio CD for listening exercises

 Multimedia version for interactive whiteboards
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GET READY
FOR SUCCESS IN ENGLISH

PRACTICE BOOK

B1

Reading | Listening | Writing | Speaking

GET READY
Karl James Prater

  HSILGNE NI SSECCUS ROF
PRACTICE BOOK
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Übungsbuch
Deutsch als Fremdsprache
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F Niveau A1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen
F geeignet für das gemeinsame Lernen im Kurs und für das selbstständige

Wiederholen und Üben zu Hause
F intensive Vorbereitung auf die Prüfung Start Deutsch 1
F Übungen zu den Fertigkeiten Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen
F Tipps und Anregungen zu den Lösungsstrategien für alle Aufgabentypen
F Lösungen zu allen Übungen
F Transkription aller Hörtexte
F zwei Audio-CDs mit allen Hörtexten
F multimediale Version für die interaktive Tafel (Programm ACTIVboard)
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2 Audio-CDs
im Buch
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Cvičebnice 
č e Š T I N Y
čeština jako cizí jazyk

A1–A2

obsahuje
CD s MP3

Übungsbuch für Tschechisch
Czech Practice Book

POLYGLOT
nakladatelství

Adresa: Rostislavova 13, 140 00 Praha 4
Telefon: +420 241 742 092
E‑mail: polyglot@polyglot.cz

Time to Talk  řada učebnic angličtiny pro střední školy

Ene Mene, Tintenfass  učebnice němčiny pro mateřské a základní školy

Macht mit!  učebnice němčiny pro 2. stupeň základních škol

Sprechen Sie Deutsch?  řada učebnic němčiny pro střední školy

Passt schon!  řada učebnic němčiny pro střední školy

Cvičebnice  angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, češtiny pro cizince

Chcete mluvit opravdu německy?  Německé idiomy v praxi

• Německá synonymní slovesa • Vazby německých sloves s podstatnými jmény

POLYGLOT
překlady a tlumočení

Telefon: +420 386 356 608
Fax: +420 386 352 880

E‑mail: preklady@polyglot.cz

POLYGLOT nabízí svým klientům překladatelské

a tlumočnické služby na profesionální úrovni.
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učebnice a pracovní sešit
němčina pro střední školy

A1

Passt schon!


