
ZÁPIS DO KURZU NA ROK 2016/2017 PRO CHEB A SOKOLOV 
KDY: 11. 6. 2016 v 14:00–17:00  

KDE:  Májová 23, Cheb 
  
 

ANGLIČTINA BEZ UČEBNIC 
pro studenta na začátečník (A1) - vyspělý student (C1) úrovni, se silným zájmem a motivací, 

který se chce rozmluvit, který se nebojí  internetu, který má čas přes týden se angličtině 

věnovat a kterého klasické učebnice nebaví 

NĚMČINA PRO PRÁCI V NĚMECKU 
Naučíte se v němčině konverzovat, připravíte se na pohovor. Vypracujete si svůj 
vlastní životopis a motivační dopis v němčině pod dohledem naší lektorky. 

Po úspěšném zvládnutí závěrečného testu obdržíte certifikát v němčině, obsahující informaci 

o získané jazykové úrovni.  

CAMBRIDGE FCE 
Náplní je zejména procvičování testů, seznámení se strukturou zkoušky a požadavky na 
účastníky, systematické procvičení jednotlivých částí zkoušky, vyzkoušíte si a naučíte se řešit 
specifické typy testových otázek, vyzkoušíte si testy z minulých let, odhalíte své silné a slabé 
stránky, lektor Vám poskytne zpětnou vazbu, výuka je zaměřena na procvičování testových 
variant, opakování gramatiky a rozšiřování slovní zásoby 

CAMBRIDGE KIDS 
Kurz na kterém se děti připravují na mezinárodní jazykovou zkoušku . Jazykové kurzy pro děti 
jsou určeny všem dětem ve věku od 9 do 14 let, které se chtějí učit anglicky. V kurzech mají 
děti možnost zdokonalit se ve všech jazykových oblastech. 

CLT KIDS 
Angličtina pro děti od 3 let do 14,  kde při hodinách používáme metodu CLT - která vychází z 

psychologických poznatků, ale hlavně z běžného života. Žáci jsou seznamováni s jazykem 
tím, že jej vnímají v přirozeném kontextu, často formou krátkých dialogů. Hlavním cílem je 
znalost jazyka a schopnost vyjadřovat plynule a přirozeně své myšlenky. 

STARAT SE O VÁS BUDOU 
Západočeská Univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta 

Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta obor anglická a francouzská filologie 

Středoškolský učitel NJ 

Bradley University USA, rodilá mluvčí 

ANGLIČTINA PRO PRÁCI V AUSTRÁLII 
V kurzu vás seznámíme s australskou kulturou a samozřejmě vás během 3 měsíčního 
jazykového kurzu budeme motivovat v angličtině. Představíme vám i australský slang a 
celkově vás  do angličtiny ponoříme. 

DOVOLENKÁŘI 
Náš kurz DOVOLENKÁŘI vám nabízí plnou podporu ve vašem letním intenzivním studiu 
angličtiny v Chebu. 

Jedete na dovolenou a chcete si předtím procvičit angličtinu?  Chcete se naučit hovořit v 
plynulých větách a upevnit si základy?. 

LOGISTICKÁ ANGLIČTINA 
vhodná pro zástupce dopravních společností, celní makléře, speditéry, zaměstnance na 
všech úrovních, od skladníků a administrativních pracovníků po manažery. 

V kurzu jsou obsažena nejrůznější témata spojená s logistikou, včetně dopravy a přepravy, 
skladování, dokumentace a financování. 

PŘÍPRAVA NA OPRAVNOU MATURITU Z ANGLIČTINY 
Čeká Vás opravná maturita z angličtiny? Chcete si vše intenzivně zopakovat? 
obsah intenzivního kurzu na maturitní zkoušku z anglického jazyka v základní 
úrovni: zkouškové strategie a cvičení modelové maturitní texty, tematické okruhy a 
intenzivní procvičování široké slovní zásoby k maturitním tématům,  úkoly v maturitním 
formátu, procvičování a rozbor gramatických jevů, slovní zásoba 
 

www.makovice.info 
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Elizabeth 

PO-PÁ 12:30-15:45 
20 hodin 

termíny: 

22.8. - 26.8. 
2400,- 

skupinka 5 - 8 studentů 

3 měsíce - 12 schůzek po 120 
minutách 

KDY: 2 x 60 minut týdně 

V KOLIK: 17.00- 19.00 

PO-PÁ 12:30-15:45 

20 hodin 

termíny: 
11.7. - 15.7., 18.7. - 22.7. 
1.8. - 5.8. 

2190,- 

KURZ VARIANTA 1.: 

skupinka 5 - 8 studentů 

3 měsíce - 12 schůzek po 

120 minutách 

KDY: 2 x 60 minut týdně 

V KOLIK: 17.00-19.00  

1490,- / měsíčně 

KURZ VARIANTA 2.: 

skupinka 5 - 8 studentů 

3 měsíce - 12 schůzek po 

60 minutách 

KDY: 1 x 60 minut týdně 

JEDEN DEN V TÝDNU 

825,- / měsíčně 

CLT KIDS I. 3 - 4 let 
CLT KIDS II. 5 - 6 let 
CLT KIDS III. 7 - 10 let 
CLT KIDS IV. 11 - 14 let 

575,- /měsíčně 

Hodina se koná 1 x týdně po dobu 
60 minut. 

690,- / měsíčně 
Hodina se koná 2 x týdně po dobu 
60 minut. 

1290,- / měsíčně 

5.9.2016 - 9.1. 2017 

PONDĚLÍ A ČTVRTEK OD 18.00 - 19.00 

2 x 60 minut týdně  
CELKEM 32 hodin 

1650,- / měsíčně 

KURZ VARIANTA 1.: 

3 měsíce - 12 schůzek 

po 120 minutách 

KDY: 2 x 60 minut  

V KOLIK: 17.00- 19.00  

1490,- / měsíčně 

KURZ VARIANTA 2.: 

3 měsíce - 

12 schůzek po 60 

minutách 

KDY: 1 x 60 minut 

825,- / měsíčně 

3 měsíční kurz 

2 x 45 minut týdně  

3870,- 


