
 

 

 
 
 

Učebny jazykové školy SPĚVÁČEK 
 
Záleží nám na tom, abyste se cítili při výuce příjemně. Naše učebny jsou proto moderně vybavené, světlé a prostorné. 
Wi-Fi připojení k internetu a automaty na stolní vodu jsou vám k dispozici ve všech lokalitách. Každá učebna je 
vybavena velkou tabulí a širokoúhlým televizorem. Učebny naší jazykové školy naleznete vždy v bezprostřední blízkosti 
metra na níže uvedených adresách: 

 

Výuka probíhá v učebnách 

 Ke Štvanici 4, Praha 8 

 Milady Horákové 64/101, Praha 6 

 Kolbenova 1, Praha 9 

 Vodičkova 41 (pasáž Světozor), Praha 1 

 nám. Míru 15, Praha 2 

 Slezská 1, Praha 2 

 Pacovská 31, Praha 4 

 Na Bělidle 28, Praha 5 

 nám. Na Santince 2, Praha 6 

 
Charakteristika kurzů 

 srozumitelná a zábavná forma výuky 

 příprava na běžnou každodenní konverzaci 

 důraz na zlepšení komunikačních dovedností 

 malé skupiny 4-12 účastníků 

 kurzy vhodné pro dospělé i mládež 

 lektoři s jazykovým vzděláním a pedagogickou praxí 

 Skupinové kurzy trvají 1 semestr (tj. 16 týdnů), výuka 1x nebo 2x týdně, délka lekce 2x45minut.  
 
 
 
Kurzy objednejte a další informace získejte 

 Na infolince 800 100 620, v  e-shopu na www.spevacek.info nebo e-mailem skola@spevacek.info.  

 Kurzovné můžete uhradit převodem, v hotovosti či poukázkami spol. Edenred, Benefit Plus, Benefity, Sodexo a 
Le Cheque Dejeuner na pobočkách nám. Míru 15, Praha 2 a nám. Na Santince 2, Praha 6. 

http://www.spevacek.info/
mailto:skola@spevacek.info


 
 

 

Představujeme galerii učeben:  
 

 

FLORENC – Ke Štvanici 4, Praha 8, -M- trasa B, C, Florenc – 1 min. MAPA 

Učebny se nachází v pátém patře budovy České spořitelny na Florenci. Vchod budovy najdete napravo od vstupu do 

kina Atlas. 

Přehled jazykových kurzů Praha 8 – Florenc 

 

 

MŮSTEK – Vodičkova 41, -M- trasa B, Můstek – 1 min. MAPA 

Učebny jsou ve druhém patře multifunkčního komplexu LIGNA. Vchod a recepci budovy najdete cca. 10 metrů napravo 

od vstupu do kina Světozor. 

Přehled jazykových kurzů Praha 1 – Můstek 

 

 

NÁM. MÍRU – nám. Míru 15, -M- trasa A, Nám. Míru – 1 min. MAPA 

Učebny se nachází v 1. patře kancelářského a obytného domu přímo na náměstí Míru. 

Přehled jazykových kurzů Praha 2 – nám. Míru 

 

 

NÁM. MÍRU – Slezská 1, -M-trasa A, Nám. Míru – 1 min. MAPA 

Učebny se nachází v 2. patře historické budovy, která bezprostředně sousedí s náměstím Míru. 

Přehled jazykových kurzů Praha 2 – Slezská 

 

http://www.jazykovka.info/wp-content/uploads/sites/5/ucebna_florenc.jpg
http://mapy.cz/zakladni?x=14.4383694&y=50.0913832&z=17&source=addr&id=8991133&q=ke%20%C5%A1tvanici%204%2C%20Praha%208
http://eshop.spevacek.info/cs/default.aspx?vyhledavani&m=32&sortDir=1&s=1
http://www.jazykovka.info/wp-content/uploads/sites/5/SJS_vodickova2.jpg
http://mapy.cz/zakladni?x=14.4255564&y=50.0820052&z=16&source=addr&id=8939046
http://eshop.spevacek.info/cs/Default.aspx?vyhledavani&m=24&f=5
http://www.jazykovka.info/wp-content/uploads/sites/5/SJS_n_miru1.jpg
http://www.mapy.cz/#z=16&l=13&q=n%C3%A1m.%20m%C3%ADru%2015%2C%20praha&qp=9.469052940222773_46.501372084798845_22.526338692267352_53.72007804389602&t=s&x=14.436290344977717&y=50.07450118941832
http://eshop.spevacek.info/cs/Default.aspx?vyhledavani&m=26&f=5
http://www.jazykovka.info/wp-content/uploads/sites/5/SJS_slezska1.jpg
http://www.mapy.cz/#z=15&q=slezsk%C3%A1%201%2C%20praha&qp=14.432010_50.072859_14.437946_50.076125_16&t=s&x=14.441232&y=50.075997&d=addr_9096041_0_1&c=14-23-27-28-29-30-31
http://eshop.spevacek.info/cs/Default.aspx?vyhledavani&m=28&f=5


 
 

 

 

DEJVICKÁ – SANTINKA – nám. Na Santince 2, 160 00 Praha 6 – Dejvice MAPA 

Výuka probíhá i v sídle jazykové školy Spěváček. Kanceláře a učebny školy jsou přímo u zastávky autobusu č. 131 Na 

Santince a také v blízkosti komplexu budov ČVUT a VŠCHT. 

Přehled jazykových kurzů Praha 6 – Santinka 

 

 

BUDĚJOVICKÁ – Pacovská 31, -M- trasa C, Budějovická – 1 min. MAPA 

Učebny jsou v bezprostřední blízkosti stanice metra Budějovická. 

Přehled jazykových kurzů Praha 4 – Budějovická 

 

 

ANDĚL – Na Bělidle 28, -M- trasa B, Anděl – 3 min. MAPA 

Učebny se nachází v blízkosti stanice metra Anděl ve 2. patře kancelářského a obytného domu v ulici Na Bělidle. 

Přehled jazykových kurzů Praha 5 – Anděl 

 

 

HRADČANSKÁ – Milady Horákové 64/101, -M- trasa A, Hradčanská – 1 min.MAPA 

Učebny se nachází v blízkosti stanice metra Hradčanská ve 2. patře domu v ulici Milady Horákové. 

Přehled jazykových kurzů Praha 6 – Hradčanská 

 

 

http://www.jazykovka.info/wp-content/uploads/sites/5/SJS_santinka1.jpg
http://www.mapy.cz/#z=15&t=s&x=14.390955&y=50.107403&d=addr_8977857_1
http://eshop.spevacek.info/cs/Default.aspx?vyhledavani&m=22&f=5
http://www.jazykovka.info/wp-content/uploads/sites/5/SJS_budejovicka1.jpg
http://www.mapy.cz/#%21z=15&q=pacovsk%25C3%25A1%252031&qp=14.426746_50.054359_14.439302_50.061723_15&t=s&x=14.450288&y=50.045452&d=addr_9017531_1&c=14-23-27-28-29-30-31
http://eshop.spevacek.info/cs/Default.aspx?vyhledavani&m=25&f=5
http://www.jazykovka.info/wp-content/uploads/sites/5/SJS_andel1.jpg
http://www.mapy.cz/#z=15&q=na%20b%C4%9Blidle%2028%2C%20praha&qp=14.427090_50.054774_14.438958_50.061308_15&t=s&x=14.409685&y=50.071758&d=addr_8968398_0_1&c=14-23-27-28-29-30-31
http://eshop.spevacek.info/cs/Default.aspx?vyhledavani&m=27&f=5
http://www.jazykovka.info/wp-content/uploads/sites/5/IMG_6239.jpg
http://mapy.cz/#!x=14.409971&y=50.097464&z=15&d=addr_8978993_1&t=s&q=milady%2520hor%25C3%25A1kov%25C3%25A9%2520101%252C%2520Praha&qp=9.869298_47.395187_21.290589_51.956208_6
http://eshop.spevacek.info/cs/default.aspx?vyhledavani&m=30&sortDir=1&s=1


 
 

 

 

VYSOČANSKÁ – Kolbenova 1, -M- trasa B, Vysočanská – 1 min. MAPA 

Učebny se nachází v blízkosti stanice metra Vysočasnká v 1. patře domu na rohu ulic Kolbenova a Pod Pekárnami. 

Přehled jazykových kurzů Praha 9 – Vysočanská 

 

 

http://www.jazykovka.info/wp-content/uploads/sites/5/IMG_6230.jpg
http://mapy.cz/#!x=14.507168&y=50.111489&z=15&d=addr_9005757_1&t=s&q=kolbenova%2520277&qp=14.496027_50.106936_14.518311_50.116042_15
http://eshop.spevacek.info/cs/default.aspx?vyhledavani&m=31&sortDir=1&s=1

