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INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA ANGLIČTINY S ČESKÝM MLUVČÍM 
 

Cena při platbě za:  

 1 měsíc / 8 lekcí:   3120,- (cena za 90min lekci 390,-) 

 3 měsíce / 24 lekcí:    8760,- (cena za 90min lekci 365,-) 

 6 měsíců / 48 lekcí:   16 800,- (cena za 90min lekci 350,-) 

 12 měsíců / 96 lekcí:   31 200,- (cena za 90min lekci 325,-) 

Cena zahrnuje: 

 kompletní výukové materiály (studijní desky, samotné výukové materiály, psací potřeby) 

 jedinečné lekce připravené přímo pro Vás 

 pravidelné přezkoušení dosažených znalostí 

 výuka bude vedena českým mluvčím s bohatými zkušenostmi ve výuce 

 dle dohody možnost přípravy k certifikátům KET, PET, FCE – dle vaší úrovně jazyka  

 kvalitní lekce v délce 90min  

 termíny lekcí lze plánovat individuálně dle Vašich možností 

* v případě odřeknutí lekce méně než 24 hodin předem Vám lekce propadá 

SKUPINOVÁ VÝUKA ANGLIČTINY S ČESKÝM MLUVČÍM (MALÁ SKUPINA – 2-4 STUDENTI) 
 

Cena za při platbě za:  

 3 měsíce / 24 lekcí:  6000,- (cena za 90min lekci 250,-) 

 6 měsíců / 48 lekcí: 10 560,- (cena za 90min lekci 220,-) 

 12 měsíců / 96 lekcí:   19 200,- (cena za 90min lekci 200,-) 

Cena zahrnuje: 

 kompletní výukové materiály (studijní desky, samotné výukové materiály, psací potřeby) 

 lekce připravené na míru přímo pro Vaši skupinku 

 pravidelné přezkoušení dosažených znalostí 

 výuka vedena českým mluvčím s bohatými zkušenostmi ve výuce 

 kvalitní lekce v délce 90min  

 kurz spouštíme již při dvou přihlášených studentech 

* v případě odřeknutí lekce méně než 24 hodin předem Vám lekce propadá 
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VÝUKA ANGLIČTINY S RODILÝM MLUVČÍM (VELKÁ SKUPINA 6-12) 
 

Cena při platbě za:  

 8 měsíců/ 32 lekcí:  5400,- (cena za 90min lekci 225,-) 

 6 měsíců / 48 lekcí: 9 600,- (cena za 90min lekci 200,-)    

Cena zahrnuje: 

 kompletní výukové materiály (studijní desky, samotné výukové materiály, psací potřeby) 

 lekce vedené velice zkušeným rodilým mluvčím 

 vtipná a zábavná angličtina jak ji neznáte 

 pravidelné přezkoušení dosažených znalostí 

 kvalitní lekce v délce 90min  

* v případě odřeknutí lekce méně než 24 hodin předem Vám lekce propadá 

 

TÉMATICKÁ VÝUKA ANGLIČTINY S ČESKÝM MLUVČÍM 
Angličtina „na dovolenou“ – (velká skupina 4-10 studentů) 

Cena za kurz:  

 8 měsíců / 32 lekcí:  3200,- (cena za 60min lekci 100,-)   

Cena zahrnuje: 

 kompletní výukové materiály (studijní desky, samotné výukové materiály, psací potřeby) 

 osnova sestavená pro kompletní přípravu na dovolenou (letiště, informace, recepce, hotel, restaurace, v baru,...) 

 vtipná a zábavná angličtina jak ji neznáte 

 pravidelné přezkoušení dosažených znalostí 

 účelně připravené lekce v délce 60min 

 sleva 50% na CD s „Ovečkou na cesty“ včetně brožury  

* v případě odřeknutí lekce méně než 24 hodin předem Vám lekce propadá  
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Angličtina „do práce“ (malá skupina 2-4 studenti) 

Cena za kurz:  

 3 měsíců / 12 lekcí:  3480,- (cena za 90min lekci 290,-)   

Cena zahrnuje: 

 kompletní výukové materiály (studijní desky, samotné výukové materiály, psací potřeby) 

 osnova sestavená pro pracovní prostředí (formalní angličtina, emailová korespondence, telefonní hovory, 

komunikace s klienty) 

 vtipná, zábavná a hlavně potřebná angličtina jak ji neznáte 

 pravidelné přezkoušení dosažených znalostí 

 skvěle připravené lekce v délce 90min 

* v případě odřeknutí lekce méně než 24 hodin předem Vám lekce propadá  

 

Angličtina „pro au-pair“ (malá skupina 2-4 studenti) 

Cena za kurz: 

 3 měsíců / 12 lekcí:  3480,- (cena za 90min lekci 290,-)   

Cena zahrnuje: 

 kompletní výukové materiály (studijní desky, samotné výukové materiály, psací potřeby) 

 osnova sestavená pro potřeby au-pair (příprava na skype pohovor, slovní zásoba z domova, příprava jídel v Aj, 

běžná komunikace v obchodě, u doktora,.....) 

 vtipná, zábavná a hlavně potřebná angličtina jak ji neznáte 

 lekce v délce 90min 

* v případě odřeknutí lekce méně než 24 hodin předem Vám lekce propadá  

 

Angličtina pro děti (skupinka 4 – 10 dětí) 

Cena za kurz: 

 4 měsíce / 16 lekcí:  1920,- (cena za 60min lekci 120,-)   

Cena zahrnuje: 

 kompletní výukové materiály (studijní desky, samotné výukové materiály, psací potřeby) 

 osnova sestavená pro děti tak, aby se naučili mít angličtinu rádi a zjistili, že angličtina je zábava 
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 vtipná, zábavná a hlavně potřebná angličtina propojená spoustou her 

 pravidelné přezkoušení dosažených znalostí 

 lekce v délce 60min 

* v případě odřeknutí lekce méně než 24 hodin předem Vám lekce propadá  

 

 

 


