
 

• příprava k mezinárodním jazykovým zkouškám (KET, PET, FCE, CAE, ZD), 

• 20 vyučovacích hodin týdně, 4 vyučovací hodiny denně, 

• kvalifikovaní čeští i zahraniční lektoři s bohatými zkušenostmi, 

• možnost studia dalších 5 jazyků ve večerních kurzech s 50% slevou, 

• na základě vstupního testu a pohovoru rozřazení do tříd dle pokročilosti, 

• učebny přímo v centru Brna na ulici Jakubská 1, 

• možnost zapůjčení nebo zakoupení učebnic v kanceláři MKM, 

• naše škola je zařazena do příslušné vyhlášky MŠMT. Letošní maturanti mají i 

nadále statut studenta, 

• individuální přístup lektorů i zaměstnanců kanceláře ke studentům, 

• v případě přijetí na VŠ, VOŠ a nebo nesložení maturitní zkoušky v průběhu září 

bude studentům vrácena platba za již uhrazené studium. 

Výuka denního pomaturitního studia probíhá v období od září 2019 do června 2020  s 
dotací 20 vyu čovacích hodin týdn ě. Výuka probíhá od pondělí do pátku 9:00 - 12:15. 
Skupiny našich pomaturitních kurzů mají maximálně 15 studentů a jsou 
vyučovány kvalifikovanými českými i zahraničními lektory v učebnách v centru Brna, jen 
pár kroků od ulice Česká. Všechny učebny, ve kterých je pomaturitní studium 
vyučováno, jsou klimatizovány  a je zde k dispozici wi-fi  připojení. Studentům je k 
dispozici kuchyňka pro přípravu nápojů nebo ohřátí jídla. 

Výhody studentů 

• jsme zařazeni do příslušné vyhlášky MŠMT ČR, která letošním maturant ům 

zaručuje i nadále statut studenta a s ním související vý hody  

• úhrada za studium může být splátkovým kalendářem  

Cena pomaturitního kurzu pro školní rok 2019/2020 je v naší jazykové škole 21.999 Kč. 
V případě podání přihlášky do 31.5.2019 je cena kurzu 19.999Kč a do 30.6.2019 je cena 
kurzu 20.999Kč.  K této ceně se již nepřipočítává DPH. 

MKM, Jazyková škola, Jakubská 1, kurzy@mkm.cz,  Tel: 775052862 
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