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škola jazyků

S námi se
domluvíte

Jsme kvalitní jazyková škola s pětadvaceti lety
zkušeností, silnou pozicí na trhu, britskou
akreditací a certifikovaným systémem řízení
kvality.

Zajímají nás vaše reálné výsledky.
Máme stabilní tým, vybroušenou
metodiku a naši lektoři musí
splňovat přísná kritéria. Jsme
akreditovaným centrem LCCI,
držitelem certifikátu ISO
9001:2008 a členem Asociace
jazykových škol.

Proč studovat právě s námi?
25 let zkušeností na trhu
80 000+ odučených hodin za rok

ruština

3 500+ spokojených studentů ročně
200+ kurzů denně

Dobrá cena

Semestr kurzu 1x2 hodin týdně získáte za 3 280 Kč. Ceny kurzů se liší.
Znamená to, že dostáváte jinou službu? Nikoliv! Všechny kurzy jsou
stejně kvalitní, ale liší se časy a místo výuky. I výběrem kurzu tedy
můžete ušetřit. Druhý semestr lze v akci do konce října nakupovat
dokonce jen za 2 280 Kč! A pokud s námi pokračujete ve studiu,
získáte další cenové zvýhodnění.

Garantujeme vaši spokojenost
Každému studentovi zaručujeme spokojenost a poctivý přístup! Dáváme vám záruku
spokojenosti na první dvě lekce kurzu, abyste sami poznali, jak výuka probíhá. Pokud
nebudete spokojeni, vrátíme vám kurzovné zpět.

Pro každého
něco navíc

Připraveni?

Využijte webovou podporu studentů
obsahující doplňkové materiály, jazykové hry
a e-learning, který vám zábavnou formou
pomůže s tréninkem slovní zásoby.
Nebo vyzkoušejte naše Diskuzní kluby, což jsou
cizojazyčná konverzační setkání na zajímavá
témata vedená rodilými mluvčími. Věděli jste, že
v rámci kurzovného máte dva vstupy zdarma?

Před přihlášením do kurzu doporučujeme
absolvování vstupního testu. Otestujte se
pohodlně na webu www.glossa.cz. Testování
probíhá zdarma i v naší centrále v Jindřišské
ulici 11 na Praze 1. Přijďte k nám, rádi vám
poradíme s výběrem nejvhodnějšího kurzu.
Kurzovné lze platit hotově či kartou,
přijímáme také poukázky většiny benefitních
systémů. Přihlášku a platbu můžete pohodlně
během pár minut vyřídit i prostřednictvím
našeho webu. Těšíme se na vás!

Centrála školy
Jindřišská 11, Praha 1
u stanice metra Můstek

Přijďte se otestovat, zapsat, nebo
poradit o tom, jaký kurz si zvolit.
Telefon
E-mail

224 219 484
224 213 303
info@glossa.cz

Sokolská 35
Praha 2

Na Bělidle 34
Praha 5

Slezská 96,
Praha 3

Nad Záložnou 5
Praha 8

KC Zahrada
Malenická 1784
Praha 4

u stanice metra
I. P. Pavlova

u stanice metra
Anděl

u stanice metra
Jiřího z Poděbrad

u stanice metra
Kobylisy

u stanice
metra Chodov

Aktuální rozvrhy najdete
vždy na www.glossa.cz

