
Vážení zájemce o výuku,

rádi bychom Vás přivítali na stránkách naší jazykové školy Britannika.

JŠ Britannika byla otevřena v roce 2009 v centru Prahy. Od té doby získala pověst 
populární školy, a to díky zajímavému výukovému programu, kvalitním lektorům, systému
zapůjčení učebnic, příznivým cenám a atraktivním nabídkám pro věrné zákazníky. Ročně
u nás absolvuje kurzy cca 1 300 studentů, od teenagerů po důchodce. Mezi věrné 
zákazníky patří i studenti, kteří docházejí na kurzy od samotného vzniku školy.

Vyučujeme deset světových jazyků. Nabízíme individuální, firemní a skupinové kurzy 
všeobecného zaměření, konverzační kurzy, obchodní, specializované, přípravu ke 
zkouškám nebo také intenzivní a víkendové kurzy.

Novinkou jsou i studijní pobyty v zahraničí. Mezi ně patří oblíbené destinace jako Anglie, 
Malta, Itálie a Španělsko.

Při výuce využíváme jednotný metodický přístup pečlivě kombinující různorodé a 
kreativní procvičování ústních (poslech, čtení, mluvení) a písemných dovedností 
každého studenta. Moderní učebnice, audio a video prostředky jsou nedílnou součástí  
výuky jazyků v naší škole. Naši lektoři Vám od první hodiny představí stručný a 
propracovaný plán celé výuky v souladu s vybraným jazykovým kurzem. Dále Vás 
povedou motivující cestou výuky, při které kromě umění  rozumět, mluvit, číst a 
psát, získáte spoustu informací o cizojazyčních zemích. Díky fascinujícím 
videomateriálům BBC a National Geographic poznáte také rozdíl mezi britskou a 
americkou angličtinou.

Rádi Vám vždy vyjdeme vstříc v případě jakýchkoliv dotazů nebo úpravy rozvrhu Vašeho
kurzu. Děláme zkrátka to nejlepší, aby se každý student cítil přirozeně, pohodlně a mohl 
otevřeně komunikovat.
Snažíme se uspokojit naše studenty příznivými cenami, účinnou metodikou výuky a 
přátelským přístupem lektorů.
Doufáme, že informace na těchto stránkách splní Vaše požadavky, a  těšíme se na naše 
brzké setkání v prostorách jazykové školy Britannika.

S úctou Váš tým Britannika

http://www.jazykovekurzypraha.cz/lektori/


Proč zvolit kurz v JŠ Britannika. Čím se lišíme:

 Garance malých studijních skupin (4-8 studentů, max.10), což umožňuje 
individuální přístup ke každému studentovi. Mluvit bude opravdu každý!

 Zmeškanou hodinu je možné po předchozí domluvě nahradit v paralelních 
kurzech během stejného semestru.

 Atraktivní nabídky kurzů pro naše věrné zákazníky

 Moderní a účelné zařízení učeben, viz fotogalerie.

 Spousta video/audio materiálů a video/audio aktivit během výuky.

 Libovolná kombinace všech kurzů.

 Sleva 25% na nezlevněné kurzy pro studenty a seniory!

 Intenzivní express kurzy.

 Doplňujeme výuku jazykovými hrami, čtením beletrie, novin a časopisů.

 Nemusíte kupovat učebnice, během kurzu Vám je půjčíme oproti vratné záloze.

 Beletrie Oxford Bookworms k zapůjčení jen za 50 Kč!

 Pravidelné testování Vašich pokroků.

 Unikátní materiály Oxford Press, včetně iTools, National Geographic, BBC, Klett a
Langenscheidt.

http://www.jazykovekurzypraha.cz/slevy-a-benefity/
http://www.jazykovekurzypraha.cz/fotografie/

