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Jak postupovat při přihlášení
 

1.  Jak si správně vybrat kurz a jazykovou úroveň

e Vyplnit rozřazovací test (neplatí pro úplné začátečníky)

 – test naleznete na webových stránkách:

 http://www.cloverleaf.cz/rozrazovaci-testy/anglictina/ 

 nebo na papírové přihlášce

 

2. Přihlášení

e Osobně na studijním oddělení

e Online na webu:

http://www.cloverleaf.cz/jazykove-kurzy/kurzy-pro-verejnost/

e E-mailem (info@cloverleaf.cz, uvést osobní údaje,

 typ kurzu, den a čas výuky)

 S přihláškou je nutno doložit kopii maturitního vysvědčení.

3. Úhrada kurzovného

e V hotovosti na studijním oddělení

e Platební kartou na studijním oddělení

e Převodem na účet (č.ú.: 6290700001/5500)

 – při převodu uvést jméno studenta, který bude navštěvo- 

 vat kurz + variabilní symbol datum narození studenta

 ve formátu 01092015

e Fakturou

e Spotřebitelským úvěrem

e Poukázkami Benefit Plus

Pomaturitní studium nabízíme 
ve všech jazykových úrovních
A0 Začátečníci
úplný začátečník, chronický začátečník (v AJ nanejvýš
po úroveň seznámení se s minulým časem sloves)

A1 Základní znalosti
kapacita komunikovat pomocí přímých jednoduchých vět, tý-
kajících se pouze velmi obecných oblastí (v AJ tvoří přelomový 
bod mezi úrovněmi A1 a A2 první seznámení s předpřítomným 
časem)

A2 Mírně pokročilí
dokáže komunikovat v širších souvislostech, umí v omezeném 
rozsahu vyjádřit své mínění a postoj k věci (v AJ tvoří hranici 
mezi úrovněmi A2 a B1 standardně první seznámení s předmi-
nulým časem)

B1 Středně pokročilí
spolehlivá komunikace ve většině běžných situací a tematických 
okruhů

B2 Pokročilí
plynulá, přizpůsobivá, vnímavá komunikace, kapacita k vyjadřo- 
vání se i k ne zcela běžným záležitostem

C1 Velmi pokročilí
stupeň profesionálního lingvisty, kapacita pro rychlou práci, 
schopnost práce s neznámým i odborným materiálem

C2 Úroveň rodilých mluvčí
vyspělý uživatel
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Pomaturitní studium 
anglického jazyka

Pomaturitní studium je určeno absolventům středních škol, 
kteří svou první maturitní zkoušku složili nebo složí v tém-
že kalendářním roce, ve kterém nastupují na pomaturitní 
studium. Jeho hlavním smyslem je jazykově připravit poslu-
chače pro jejich další studium na vysoké škole, případně jim 
významně rozšířit kvalifikaci pro jejich lepší uplatnění v bu-
doucím zaměstnání. 

Jednoleté pomaturitní studium probíhá po celý akademický 
rok vždy od září do června a je určeno studentům na všech 
úrovních zvládnutí jazyka od začátečníků až po pokročilé. 

Na základě kvality tohoto výukového programu byla jazyková 
škola Cloverleaf Ltd. zařazena do vyhlášky č. 19/2014 Sb.

Studentům jsou během celého roku garantovány veškeré soci-
ální výhody spojené se statusem studenta (zdravotní pojištění, 
přídavky na děti, slevy na dani, zlevněné jízdné atd.) 

Výuka je vedena kvalifikovanými českými i zahraničními lekto-
ry a jsou při ní využívány nejmodernější učebnice a doplňující 
výukové materiály.

Lektoři průběžně vyhodnocují pokrok jednotlivých studentů i 
skupin a průběžně upravují příslušné studijní plány podle aktu-
álních potřeb posluchačů.

Pomaturitní studium je určeno absolventům středních škol, 
kteří svou první maturitní zkoušku složili nebo složí v témže ka-
lendářním roce, ve kterém nastupují na pomaturitní studium.

Pokud jste nematurovali ve stejném kalendářním roce, kdy ke 
studiu nastupujete, můžete studovat ve stejném kurzu v rámci 
Denního studia. Denní studium je určeno pro širokou veřej-
nost, ale bez statutu studenta.

Jednoletý kurz,
výuka od září do června
pravidelná výuka pondělí až pátek,
4 x 45 min 
dopolední čas 
(obvykle 9:45 - 11:15, 11:30 - 13:00)

e všechny jazykové úrovně

e moderní vybavené učebny

e aktuální výukové materiály

e mladý tým českých i zahraničních lektorů
 z anglicky mluvících zemí s odborným jazykovým
 vzděláním, zkušenostmi a praxí

e studium je zakončeno mezinárodní jazykovou zkouškou
 Cambridge English KET, PET, FCE, CAE (v ceně kurzu)

e účast na Pretestingu Cambridgeských zkoušek
 2x ročně zdarma

e studium zařazeno do vyhlášky č. 19/2014 Sb.
 – zakládá účast na zdravotním a sociálním pojištění včetně 
  přídavků na děti, slevu na dani a dalších studentských 
 výhodách (MHD, ISIC apod.)

e snadná dostupnost MHD

e bohatý kulturní program
 (Halloween party, návštěva kina, ZOO apod.)
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