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PROFIL SPOLEČNOSTI 

Jazyková škola Jihlava – ALBION s.r.o Váš pr ůvodce jazykovým vzd ěláváním… 
 
V oblasti jazykového vzdělávání působíme aktivně od roku 1992. Tj. působíme na našem trhu již 27. rok . 
Vynikáme především v oblasti systémové spolupráce s podnikovou sférou a státními institucemi, kterým 
zabezpečujeme komplexní jazykovou přípravu. Působíme na celém území ČR. Všechny naše služby umíme 
poskytnout formou náhradního plnění. 
Od května 2019 jsme převzali vedení nad Jazykovou školu Jihlava (8 let fungovala úspěšně pod vedením paní 
Noskové) s novým dodatkem v názvu – ALBION.  
 
Jazyková škola Jihlava ALBION s.r.o. - učebny se nachází v budově Manažerské Akademie v Jihlav ě, 
Jiráskova 2, p řízemí vpravo 
 
Přehled naší činnosti najdete zde:  
www.jazykova-skola-jihlava.cz    www.jazykyalbion.cz 

KNOW HOW! Nep řehlédn ěte…   
„anglicky bez učebnic“ 
Jako doplňkové služby pro naše klienty máme pravidelnou bohatou nabídku studijních zájezd ů do zahrani čí: 
https://www.jazyky-albion.cz/studium-jazyku-v-zahranici 
Vycestovat na 1-2 týdenní jazykový kurz do zahraničí znamená, že si budete moci své nově nabyté znalosti 
pořádně zažít a poznat nejen jazyk, ale i jeho kulturu.  
Kombinace kurzu v ČR a výjezdu do zahrani čí je tou nejú činn ější formou studia!  

 
Jsme členem Asociace jazykových škol  
Jako řádný člen Asociace jazykových škol jsme se zavázali dodržovat Kodex kvality člena 
AJŠ a Normu AJŠ, která je závaznou normou pro řízení jazykového vzdělávání.  
 
 
V oblasti firemního vzd ělávání poskytujeme: 

� profesionální jazykové poradenství a jazykové audity 
� firemní jazykovou výuku šitou na míru dle potřeb klienta 
� výuku na zahraničních jazykových školách 
� odborné semináře a tréninky manažerských a obchodních dovedností 
� překlady a tlumočení 

 
U nás máte zajišt ěn kompletní servis: 
� podrobně s Vámi projdeme Vaše požadavky, potřeby a časové možnosti 
� studijní plán Vám vypracujeme přesně na míru Vašim potřebám, cílům a možnostem 
� vybereme Vám vhodného lektora a navrhneme optimální intenzitu a formu výuky 
� časová flexibilita a cenová dostupnost je samozřejmostí 
� výuku zrealizujeme dle Vašich potřeb u Vás ve firmě nebo v našich učebnách 
� pravidelně monitorujeme jak studijní výsledky tak "morálku" studentů 
� pravidelnými hospitacemi monitorujeme také práci našich lektorů 
� jsme velmi flexibilní! 
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Mezi naše odb ěratele pat ří zaměstnanci r ůzných firem: 

Krajský úřad v Jihlavě    HERZ, s.r.o.    AC Real, s.r.o. 
M-G Real Jihlava    GYN-LINE,s.r.o.   PDcz brno, s.r.o. 
ROLLCONTECH    Beta Control s.r.o.   EMPIRE CZ s.r.o. 
NEOSOLAR 
Státní veterinární ústav Jihlava   a celá řada dalších institucí, škol a firem z celé ČR. 
 
Nabízená forma samostudia program tea-learning  
Základní filozofií studijního programu tea-learning je nabídnout doplnění ke stávající výuce (blended learning), 
přípravu na plánovanou výuku, návaznost na ukončenou výuku, prostor pro samostudium, podporu při 
každodenním užívání jazyka a také udržení již získaných jazykových dovedností. Proto náš slogan: učte se 
anglicky každý den. 

Tea-learning.cz  respektuje úrovně A1-C2 a jejich deskriptory. Proto je univerzální a kompatibilní s jakoukoliv 
paralelní, předcházející nebo následující výukou. Díky své univerzálnosti je kompatibilní s jakoukoliv běžně 
používanou učebnicí a dokáže ji účinně doplnit.  
 
Nástroje pro efektivní studium 

• online p řekladový pln ě ozvu čený slovník   - umožňuje pouhým poklepáním kurzoru přeložit dané slovo 
a dále jej zařadit do personalizovaného slovníku uživatele 

• personalizovaný slovník uživatele  – umožňuje ukládat problematická nebo nová slovíčka, dále se je 
učit a procvičovat 

• vyhledávání  – snadné vyhledání požadované oblasti nebo problému pomocí fulltextového vyhledávání 

• sledování pokroku  – grafické znázornění postupu studia a úspěšnosti uživatele ve cvičeních a textech 
(silný motivační faktor, kdy každý uživatel může sledovat, kolik toho již prošel a kolik mu zbývá) 

• přehled výsledk ů jednotlivých cvi čení – včetně správných a chybných odpovědí, s možností kterékoliv 
cvičení si zopakovat 

v Hlavní výhody tea-lerningu 
ýhody 

� vše je 100% online  – žádná potřeba instalace a dostupnost kdekoliv z počítače připojeného k internetu. 
Uživatelé tak mohou studovat a mají dostupné všechny informace doma, v práci i na cestách. 

� intuitivní ovládání a přehledné prostředí 
� vlastní platforma – celý e-learningový systém je vyvinut přesně pro potřeby jazykového vzdělávání a dokáže 

tak lépe zohlednit všechna specifika z toho vyplývající.  
� propracovaná metodika  založená na Evropském referenčním rámci, obecně postavené kurzy, které mohou 

doplňovat nebo být doplněny libovolnou výukou 
� autentické texty a jazyk  – většina textových podkladů vychází z reálných článků, zpráv, blogů atd. Studenti 

pak ve výsledku nepociťují tzv. přechod od učebnicového jazyka k jazyku autentickému.  
� velký d ůraz na motivaci – je zde zapojeno hodně motivujících faktorů, přehledů výsledků, povzbuzujících 

zpráv, komunikace s online učitelem atd.  
� zapojení do reálného života – díky své struktuře není tea-learning.cz pouze výukovým prostředím, ale 

komplexním nástrojem pro „život s angličtinou“, uživatelé jej mohou využít při práci, psaní anglické 
korespondence využít předpřipravené šablony, vyhledávat specifické gramatické oblasti, slovní zásobu, 
frazeologii atd. 

 
Kontaktní osoba:  DOLEJŠÍ Pavlína / vedoucí jazykové školy / 608 111 599 

 


