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Jazykové kurzy



Přes 20
Je počet jazyků, které 
v současnosti vyučuje
me, a to včetně švéd
štiny, arabštiny, čínšti
ny a norštiny.

42
Přesně tolik titulů ke dnešní
mu dni čítá portfolio našeho 
nakladatelství, včetně bestsel
leru Sprechen Sie Deutsch?

400
Tolik lektorů v současnosti 
spolupracuje s Polyglotem.

100 a více
Je počet míst, na kterých 
Polyglot realizuje výuku.

196 000
Tolik vyučovacích hodin 
jsme odučili v roce 2013.

1989
V tomto roce Polyglot 
vstoupil na trh s jazyky.

7
V tolika krajích má Polyglot 
vlastní pobočky.

Představení Polyglotu

 T Polyglot je česká firma, která má na trhu s jazy
kovým vzděláváním pevné postavení opírající se 
o dlouholetou tradici. Jazykovou výuku realizu
jeme ve spolupráci s našimi lektory na více než 
100 místech po celé ČR od Chebu až po Hodonín.

 T Nabízíme komplexní vzdělávací služby.   
Kromě výuky jazyků provádíme překlady, tlumo
čení, jazykové audity, realizujeme zahraniční 
a odborné kurzy či manažerské kurzy zaměřené 
na soft skills.

 T Klademe vysoké nároky na kvalitu služeb.  
Jsme zakládajícím členem ACERT (Asociace 
certifikovaných jazykových škol), která důsledně 
dbá na kvalitu jazykové výuky. Naši lektoři jsou 
spolehlivými profesionály, kteří se chtějí zlep
šovat: pro naše lektory pořádáme pravidelné 
semináře a důsledně dbáme na jejich kariérní 
vývoj (včetně vlastního kariérního řádu). Naše 
jazykové kurzy jsou též akreditovány MŠMT.

 T Polyglot je synonymem pro nakladatelství 
jazykové literatury.     
V současné době máme na kontě 42 titulů, včet
ně učebnic s doložkou MŠMT a moderních ma
teriálů využívajících multimédia jako jsou napří
klad interaktivní tabule.

 T Jsme testovacím centrem pro mezinárodní ja-
zykové zkoušky.      
Polyglot je autorizovaným testovacím centrem 
pro zkoušky Pearson Tests of English. Pravidel
ně administrujeme zkoušky PTE z anglického 
jazyka na úrovních A1C2, a to přímo v prosto
rách naší školy.

 T Jsme členy Česko-německé obchodní a průmy-
slové komory a mnohých regionálních hospo-
dářských komor.      
To nám dává možnost hovořit s desítkami ma
nažerů, zástupci firem a dalšími zajímavými lid
mi, kteří oceňují náš férový přístup a otevřenost.
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Zájemcům o jazykové vzdělávání nabízíme

 T sami si zvolíte intenzitu, čas, místo i zaměření výuky

 T stejná cena za českého lektora i rodilého mluvčího

 T ukázková lekce zdarma

 T po úspěšném složení závěrečného testu certifikát o dosažení jazykové úrovně

Individuální kurzy

 T v případě zájmu firemní kurzy na míru přímo v místě pracoviště

Firemní kurzy

 T výuka v zahraničních jazykových školách

 T kontakt s „přirozeným“ prostředím cizího jazyka

 T pro začátečníky i velmi pokročilé, pro zájemce o mezinárodní zkoušky, pro nejrůznější profese

 T dopravu a pojištění zařídíme

 T ubytování v hostitelské rodině, apartmánu, hotelu, ve škole

Studium v zahraničí

 T výuka v příjemném prostředí v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Jihlavě, Českých Budějovicích, Liberci a  Mladé 
Boleslavi

 T semestr trvá 18 týdnů

 T efektivní výuka – max. 8 studentů v kurzu

 T výuka vedená kvalifikovanými českými lektory i rodilými mluvčími

 T po úspěšném složení závěrečného testu certifikát o dosažení jazykové úrovně

Veřejné kurzy

Kontakt:

Mečislavova 8, Praha 4 (blízko Náměstí bratří Synků)

Telefon: 739 321 366, 241 740 566

E-mail: ivo korycanek@polyglot.cz

www.polyglot.cz
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Ceny individuálních, firemních a zahraničních kurzů kalkulujeme na míru.
Informace o aktuální ceně veřejných kurzů najdete na našich internetových stránkách.
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