
 

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, p. o. 
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Aktuální kurzy pro školní rok 2020-2021 

Angličtina 
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).           22 990,- Kč 

Dopolední angličtina pro mírně pokročilé (nejen dámy) 

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 – s učebnicí English File. 

Zahájení kurzu při minimálním počtu účastníků (4) v týdnu od 29.září 2020.    6 290,- Kč 

Odpolední kurzy základní – začínají v týdnu od 29. září 2020 

1. ročník A1 První kroky s angličtinou       Excalibur 

Pondělí, 17:00 – 18:30 35 lekcí (týdnů) á 90 minut 
Kurz pro úplné či falešné začátečníky – nikdy není pozdě začít, předpokládají se dospělí klienti! Tempo 
výuky a následně výukový materiál se přizpůsobí požadavkům účastníků.    6 290,- Kč 

2. ročník A2 První pokroky s angličtinou      Avalon 

Pondělí, 17:00 – 18:30 35 lekcí (týdnů) á 90 minut 
Pokračujte s angličtinou! Základy máte za sebou, je třeba vše zopakovat – a jde se dál! Tempo výuky  
a následně výukový materiál se přizpůsobí požadavkům účastníků.    6 290,- Kč 
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3. ročník A3a Angličtina pro mírně pokročilé      Merlin 

Středa, 15:30 – 17:00  35 lekcí (týdnů) á 90 minut  
Kurz je pro všechny velmi mírně pokročilé angličtináře, kteří překlenuli základy anglického jazyka a – mají 
chuť pokračovat a dále se učit. Noví účastníci vítáni! Kurz sjednotí a ucelí dosavadní vědomosti účastníků, 
zopakuje podstatné, a naučí nové, užitečné. S velmi příjemnou učebnicí, nápaditými texty (i anglickým 
humorem.) Rozvoj konverzačních schopností je samozřejmě součástí tohoto kurzu!  6 290,- Kč 

4. ročník A4a Angličtina pro docela pokročilé      Camelot 

Pondělí, 15:30 – 17:00 35 lekcí (týdnů) á 90 minut 
Kurz je určen všem, kdo se již nějakou dobu pohybují v mírně pokročilé úrovni či absolvovali 3. ročník, 
chtějí si tuto úroveň spolehlivě udržet a hlavně – rozvíjet své jazykové schopnosti dál, nezastavit se. 
Rozšiřuje se zde slovní zásoba v osobních i společenských tématech a klade důraz na pohotovost při 
konverzaci na nejrůznější životní témata.        6 290,- Kč 

4. ročník A4b Angličtina pro pokročilé       Arthur 

Úterý, 15:30 – 17:00  35 lekcí (týdnů) á 90 minut 
Kurz navazuje na předchozí 4.ročník, nicméně je otevřen i dalším zájemcům, kterým vyhovuje tento 
termín, a hlavně rozsah práce na dalším osobním pokroku v jazykovém vzdělávání. Opakuje se předchozí 
probraný materiál a navazuje se dalšími tématy, rozvinutou slovní zásobou a novými gramatickými jevy. 
Rozvoj konverzačních schopností na běžná i specifická témata.     6 290,- Kč 

5. ročník A5a Angličtina pro velmi pokročilé      Queen 

Pondělí, 15:30 – 17:00 35 lekcí (týdnů) á 90 minut 
Kurz je určen všem, kdo jsou již na pokročilé úrovni či se na ni dostali absolvováním 4 b ročníku a chtějí 
pokračovat, a dále budovat kvalitní slovní zásobu, zlepšovat si gramatiku, připomínat si konverzační 
obraty a situace, které jistě využijí při cestování a komunikaci. V kurzu bude mimo jiné zařazena i příprava 
na cambridgeskou zkoušku v úrovni B1 – PET, kterou lze po absolvování složit. Konverzace je samozřejmá 
součást kurzu.            6 290,- Kč 

5. ročník A5b Angličtina pro víc než pokročilé      King 

Úterý, 15:30 – 17:00  35 lekcí (týdnů) á 90 minut 
Každým rokem se zlepšujeme! Návazný kurz na předchozí ročník, ale vhodný také pro všechny nové 
zájemce, kteří sami již mají dobré znalosti, ale potřebují si je utřídit a ujasnit – a hlavně systematicky 
procvičovat. Slovní zásoba vyšší úrovně. Kurz dokončuje přehled gramatiky potřebný k zvládnutí zkoušky v 
úrovni B2 – mimo jiné zde bude zařazena ukázka cambridgeské zkoušky FCE.    6 290,- Kč 

Konverzační kurz s rodilým mluvčím (americký lektor)     A1 KON 

Čtvrtek, 15:45 – 17:15 35 lekcí (týdnů) á 90 minut 
Chcete-li si své nabyté jazykové vědomosti (zejména po složení státnice či FCE) průběžně udržovat    
v dobré kondici, 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.            6 290,- Kč 
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Kondiční angličtina s rodilým mluvčím (americký lektor)     A2 KON 

Čtvrtek, 17:30 – 19:00 35 lekcí (týdnů) á 90 minut 
Stálice mezi kurzy Jazykové školy, oblíbený kurz udržující vysokou úroveň jazykových dovedností  
a pohotovost v konverzaci, se zajímavými tématy k diskuzi či řešení, vedený profesionálně, nicméně 
zábavným způsobem – již mnoho let je v naší nabídce a má svou stálou vděčnou, ale i novou klientelu! 
Welcome!            6 290,- Kč 

Příprava na zkoušku FCE či státní zkoušku z angličtiny    FCE (úroveň B2) 

Pondělí, 15:30 – 17: 00 35 lekcí (týdnů) á 90 minut 
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. Stejně tak dnes ceněná cambridgeská zkouška FCE. Možná si projdete peklem, ale říkejme tomu 
– přípravný kurz, na jehož konci vás čeká vysoká laťka a ten správný skok!   6 590,- Kč 

Příprava na zkoušku CAE         CAE (úroveň C1) 

Pondělí, 17:00- 18:30  35 lekcí (týdnů) á 90 minut 

Kdo vás může připravit na tak špičkovou zkoušku? Jen ti nejlepší! Zkouška, která svědčí o vysoké úrovni 
vašich jazykových kompetencí, schopnosti se rychle orientovat v psaném i mluveném textu, solidní 
znalosti gramatiky a rozvinuté slovní zásobě, není totiž vůbec lehká.! V našem kurzu se vede přípravu na 
tuto zkoušku jedna z mála lektorek v celém Frýdku-Místku, která toto dokáže.   6 590,- Kč 

Odpolední kurzy němčiny: začínají v týdnu od 29. září 2020 

1. ročník Němčina pro začátečníky       N1 Amadeus 

Čtvrtek, 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.   6 290,- Kč 

2. ročník Němčina pro mírně pokročilé       N2 Berlin 

Čtvrtek, 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!    6 290,- Kč 

4. ročník Němčina pro pokročilé                N4 Goethe 

Středa, 15:30 – 17:00  35 lekcí (týdnů) á 90 minut 
Kurz je pokračováním předchozího ročníku, počítá se zdatnými němčináři, kteří si chtějí svou kondici 
udržet, nebo se eventuálně připravit ke státní zkoušce z německého jazyka – u nás!     6 290,- Kč 
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Přípravný kurz na Goethe Zertifikat – úroveň B1 

Středa 15: 00 – 16:30  35 lekcí (týdnů) á 90 minut 
Kurz intenzívní přípravy na prestižní zkoušku z německého jazyka v úrovni B2 – tedy, státnicové úrovni. 
Svou náročností lze srovnat s cambridgeskou zkouškou FCE. Certifikát o úspěšném absolvování této 
zkoušky je cenným dokladem o jazykových dovednostech a zvládnutí německého jazyka.  6 590,- Kč 

Odpolední kurzy – další jazyky: začínají v týdnu od 29. září 2020 

1. ročník Francouzština pro začátečníky       F1 Paris 

Úterý, 16:00 – 17:30  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. 6 290,- Kč 

2. ročník Španělština pro mírně pokročilé       ŠP2 Toro 

Čtvrtek, 15:30 – 17:00 35 lekcí (týdnů) á 90 minut 

Máte-li základy španělského jazyka již za sebou, pojďte procvičovat a dále se učit!  6 290,- Kč 

1. ročník    Ruština pro začátečníky        RUJ1 Ivan 

Čtvrtek, 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.          6 290,- Kč 

2. ročník    Ruština pro mírně pokročilé                 RUJ2 Bojar 

Čtvrtek, 15:30 – 17:00 35 lekcí (týdnů) á 90 minut 
Máte-li základy ruštiny již za sebou, pojďte procvičovat a dále se učit!      6 290,- Kč 

 

Kontakty: 

email: jazykovka@pojfm.cz 

web: www.pojfm.cz 

tel: 605 486 183, 734 410 336 

(Přihlášky on-line, platba bezhotovostně) 

 


