Státní jazykovka Frýdek-Místek
Aktuální kurzy pro školní rok 2016-17

ANGLIČT

Dopolední kurzy:
Pomaturitní denní jednoleté studium angličtiny
Celoroční intenzívní dopolední výuka – pondělí až pátek - 4 vyučovací hodiny angličtiny denně!
Přehledná prezentace gramatiky a důsledné procvičení, okruhy slovní zásoby, konverzace s rodilým
mluvčím, nácvik zkouškových strategií – možnost složit státní zkoušku z jazyka nebo některou
z cambridgeských zkoušek (PET, FCE, CAE).
Naše stálá cena: 21 990,- Kč
Dopolední angličtina pro mírně pokročilé
čtvrtek 9:00 – 10:30
35 lekcí (týdnů) á 90 minut
Kurz je určen všem, kdo mají čas se jazykově vzdělávat právě v dopoledních hodinách!
Je zaměřen prakticky na každodenní životní situace, společenský styk, cestování, restaurace, odívání,
nakupování, návštěva u lékaře, sporty, kultura. Vhodný pro ženy v domácnosti, podnikatele, apod.
Zahrnuje opakování základní gramatiky a pozvolné zlepšování komunikačních schopností.
Zahájení kurzu při minimálním počtu účastníků (4) od 19. září 2016.
5 690,- Kč
Konverzační kurz s rodilým mluvčím
čtvrtek 9:00 – 10:30
35 lekcí (týdnů) á 90 minut
Tento dopolední kurz je určen především firmám, jejichž zaměstnanci potřebují a uplatní angličtinu,
a kteří upřednostní vyučování v dopoledních hodinách – v příjemných, plně vybavených
prostorách Jazykové školy, a s rodilým mluvčím, který má dlouhou pedagogickou praxi a bohaté
zkušenosti. Zahájení kurzu při minimálním počtu účastníků (4) od 19. září 2016.
5 690,- Kč

ANGLIČT

Odpolední kurzy:

začínají v týdnu od 19. září 2016

1. ročník
První kroky s angličtinou:
EXCALIBUR
pondělí 16:30 – 18:00
35 lekcí (týdnů) á 90 minut
Kurz pro úplné či falešné začátečníky – nikdy není pozdě začít, předpokládají se dospělí klienti!
Tempo výuky se přizpůsobí požadavkům účastníků.
5 690,- Kč
2. ročník
Další kroky s angličtinou:
AVALON
čtvrtek 15:30 – 17:00
35 lekcí (týdnů) á 90 minut
Kurz je určen těm, kdo mají základy angličtiny za sebou a chtějí pozvolna pokračovat, zlepšovat své
jazykové schopnosti anebo těm, kteří kdysi angličtinu „dělali“, ale myslí si, že „všecko“ zapomněli.
Přesvědčíte se, že to zdaleka není pravda a vyučování vás bude bavit!
5 690,-Kč
3. ročník
Angličtina pro mírně pokročilé MERLIN
pondělí 15:30 – 17:00
35 lekcí (týdnů) á 90 minut
Kurz je pro všechny mírně pokročilé angličtináře, sjednotí a ucelí dosavadní vědomosti účastníků,
zopakuje podstatné a naučí nové, užitečné. S velmi příjemnou učebnicí, nápaditými texty
(i anglickým humorem.)
5 690, -Kč
Konverzace pro mírně pokročilé (na cesty a pro běžné životní situace)
QUEEN
úterý 16:00 – 17:30
35 lekcí (týdnů) á 90 minut
Kurz je určen všem, kdo se již nějakou dobu pohybují v mírně pokročilé úrovni a nemají chuť na další
gramatiku, jen si chtějí tuto úroveň udržet a hlavně: jednoduše konverzovat na nejrůznější životní
témata a rozšiřovat spíše slovní zásobu.
5 690,-Kč
4. ročník
Angličtina pro pokročilé
CAMELOT
čtvrtek 15:30 – 17:00
35 lekcí (týdnů) á 90 minut
Tento kurz může být pro některé návazným pokračování po absolvování 3.ročníku, je však výbornou
alternativou též pro nové účastníky, kteří na své angličtině potřebují pracovat a systematicky
postupovat dál, až ke zkouškovým dovednostem. Po absolvování tohoto kurzu je možné složit
cambridgeskou zkoušku v úrovni B1 – PET, v kurzu bude umožněn nácvik!
5 690,-Kč
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Angličtina - opakování pro pokročilé
REVISION 4+
úterý 16:00 – 17:30
35 lekcí (týdnů) á 90 minut
Pokročilí angličtináři, kteří již absolvovali 4. ročník a potřebují si získané jazykové dovednosti
opakovat a nikoliv pokračovat v dalším ročníku s náročnější učebnicí, jistě uvítají tento typ
opakovacího 4.ročníku (úrovně Intermediate). Pracuje s jinou učebnicí stejného typu – žádná nová
gramatika, ale vše s novými texty, poslechy a cvičeními. Otevřeno i novým studentům! 5 690,- Kč
5. ročník
Angličtina pro více pokročilé
KING
úterý 15:30 – 17:00
35 lekcí (týdnů) á 90 minut
Kurz je určen všem pokročilým studentům, kteří jednak postupují ze 4. ročníku a dále navazují, ale i
novým studentům, které angličtina prostě baví, a chtějí se výhledově připravit pro zkouškový ročník,
který je přivede ke státnici, FCE nebo CAE. Příjemně náročné texty, poslechy, zajímavá témata
k diskuzi. Gramatická cvičení na vysoké úrovni.
5 690,- Kč
6. ročník
Angličtina pro náročné
TOP
pondělí 15:30 – 17:00
35 lekcí (týdnů) á 90 minut
Špičkový kurz pro pokročilé angličtináře – ať už návazně po 5. ročníku či po absolvování některé ze
zkoušek v úrovni B2 – státnice či cambridgeské FCE – a velice důležitý most ke zkoušce v úrovni C1CAE.
5 690,- Kč
Kondiční angličtina – konverzace pro pokročilé s americkým lektorem
CONAN
úterý 17:30 – 19:00
35 lekcí (týdnů) á 90 minut
Chcete-li si své nabyté jazykové vědomosti (zejména po složení státnice či FCE) průběžně udržovat
v dobré kondici a stále se udržovat na vysoké úrovni, a hlavně - mluvit, mluvit, mluvit –
na nejrůznější zajímavá témata, není lepší alternativa, než tento kurz!
Na hodiny s americkým lektorem se zaručeně budete těšit.
5 690,- Kč
FCE FAST - kurz pro zájemce o březnový termín FCE
středa 15:15 - 17:30
20 lekcí (týdnů) á 135 min.
Kurz je určen zejména studentům, kteří se cíleně a rychle potřebují připravit k březnovému termínu
FCE a chtějí vědět, jak na to. Předpokládá slušnou vstupní úroveň (intermediate či upper intermediate).
Studijní materiál v ceně, zkouška se platí zvlášť.
5 990,- Kč
Přípravný kurz na státní zkoušku z angličtiny a červnový FCE (úroveň B2
pondělí 15:30 – 17:50
33 lekcí (týdnů) á 135 min
Státní zkouška z anglického jazyka svědčí o vysoké úrovni zvládnutí anglické gramatiky a přesnosti
při jejím použití, svědčí o rozsáhlé slovní zásobě, schopnosti vnímat náročný poslech i o rychlosti
správného odhadu. Cesta k ní vede tímto kurzem, který je důkladnou přípravou nejen k této zkoušce,
ale vzhledem ke gramatickému záběru i přípravou na FCE v červnovém termínu.
Hodinová dotace tohoto kurzu je proto navýšená.
8 990,- Kč
Přípravný kurz na zkoušku CAE
CAE
středa 15:30 – 17:50
33 lekcí (týdnů) á 135 min
Zkouška, která svědčí o vysoké úrovni vašich jazykových schopností, rychlosti orientace se v textu i
při poslechu, precisní znalosti gramatiky a rozvinuté, dokonale používané slovní zásobě, není vůbec
lehká. Není však nemyslitelná! V našem kurzu se naučíte vše potřebné, co potřebujete, abyste tuto
zkoušku úspěšně vykonali! Hodinová dotace tohoto kurzu je proto navýšená.
8 990,-Kč

NĚMČINA
Dopolední němčina pro mírně pokročilé
pondělí 9:00 – 10:30
35 lekcí (týdnů) á 90 minut
Kurz je určen všem, kdo mají čas se jazykově vzdělávat v dopoledních hodinách! Je zaměřen
prakticky na každodenní životní situace, společenský styk, cestování, odívání, nakupování apod.
Vhodný pro ženy v domácnosti a podnikatele, zaměstnance firem, kteří potřebují a uplatní němčinu.
Zahájení kurzu při minimálním počtu účastníků od 19.září 2016.
5 690,-Kč
Odpolední kurzy němčiny:
Němčina pro začátečníky
1. ročník
GOETHE
úterý 15:30 – 17:00
35 lekcí (týdnů) á 90 minut
Kurz pro úplné či falešné začátečníky – jazyk našich sousedů se může dříve nebo později velice
hodit! Zejména na trhu práce. Tempo výuky se přizpůsobí požadavkům účastníků.
5 690,- Kč
Němčina pro mírně pokročilé
2. ročník
AMADEUS
středa 15:30 – 17:00
35 lekcí (týdnů) á 90 minut
Kurz je určen těm, kdo mají základy němčiny za sebou a chtějí pozvolna pokračovat, zlepšovat své
jazykové schopnosti anebo těm, kteří kdysi němčinu „dělali“, ale myslí si, že „všecko“ zapomněli.
Přesvědčíte se, že to zdaleka není pravda a vyučování vás bude bavit!
5 690,- Kč
Němčina pro velmi pokročilé
6. ročník
ERASMUS
pondělí 15:40 – 17:10
35 lekcí (týdnů) á 90 minut
Kurz je pokračováním předchozího 5.ročníku, počítá se zdatnými němčináři, kteří si chtějí svou
kondici udržet, nebo se eventuálně připravit ke státní zkoušce z německého jazyka – u nás! 5 690,Kč

FRANC

ŠTINA

Francouzština pro začátečníky
NAPOLEON
pondělí 15:30 – 17:00
35 lekcí (týdnů) á 90 minut
Kurz pro úplné či falešné začátečníky – přijďte se k nám učit tento kouzelný a noblesní jazyk
diplomatů, který patří stále ke světovým jazykům!
Tempo výuky se přizpůsobí požadavkům účastníků.
5 690,- Kč
Francouzština pro mírně pokročilé
PARIS
15:30 – 17:00
35 lekcí (týdnů) á 90 minut
Máte –li základy francouzského jazyka již za sebou, pojďte procvičovat a dále se učit!

úterý
5 690,- Kč
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ŠPAN

ŠTINA

Španělština pro začátečníky
TEQUILA
čtvrtek 15:30 – 17:00
35 lekcí (týdnů) á 90 minut
Kurz pro úplné či falešné začátečníky – tempo výuky se přizpůsobí požadavkům účastníků.
5 690,- Kč
Španělština pro mírně pokročilé
TORO
čtvrtek 17:00 – 18:30
35 lekcí (týdnů) á 90 minut
Máte –li základy španělského jazyka již za sebou, pojďte procvičovat a dále se učit!
5 690,- Kč

TINA
Ruština pro začátečníky
SPUTNIK
středa 15:30 – 17:00
35 lekcí (týdnů) á 90 minut
Kurz pro úplné či falešné začátečníky – ruský jazyk totiž je stále aktuální!
Tempo výuky se přizpůsobí požadavkům účastníků.

5 690,- Kč

Ruština pro mírně pokročilé
IVAN
středa 17:05 – 18:35
35 lekcí (týdnů) á 90 minut
Máte –li základy ruštiny již za sebou, pojďte procvičovat a dále se učit!

5 690,- Kč

Ruština pro učitele s metodikou
BOJAR
čtvrtek 15:30 – 17:00
30 lekcí (týdnů) á 90 minut
Kurz je pro učitelskou základnu, která potřebuje důkladně utřídit své znalosti ruského jazyka a
vypilovat je až ke státní zkoušce. Součástí jsou metodické pokyny a cenné rady pro její vyučování na
školách.
5 690,- Kč

Státní jazykovka Frýdek-Místek
email:
web:
tel:

jazykovkafm@seznam.cz
www.spsoafm.cz - Jazyková škola
605 486 183

732 227 482

734 410 336

(Přihlášky on-line, platba bezhotovostně)

