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✓ Ve všech skupinách maximálně 8 studentů 
✓ Kvalifikovaní a zkušení čeští lektoři a rodilí mluvčí   
✓ Přátelská atmosféra, která Vás rozmluví 
 
 
 

 

ČTYŘHODINOVÉ KURZY (4 HOD. TÝDNĚ): Výuka je zaměřena na ovládnutí znalostí mluvené i psané angličtiny. Důraz je kladen na rozvoj slovní 
zásoby a schopnosti komunikovat. Výuka probíhá 2xtýdně v 90-minutových blocích, ideální kombinace českého a zahraničního vyučujícího, 
celkem 32 týdnů x 4 vyučovací hodiny = 128 hodin. 
Cena: 9.850,-Kč (při přihlášení do poloviny června června*), plná cena kurzu  10.150,-Kč 
Zvýhodněná cena pro kurz úplných začátečníků: 
          7.900,-Kč (při přihlášení do poloviny června*), plná cena kurzu 8.100,-Kč 
 

DVOUHODINOVÉ KURZY (2 HOD. TÝDNĚ): Pokud nemůžete navštěvovat kurzy 2x týdně a máte již určitou znalost jazyka, jsou tyto kurzy určeny 
pro Vás. Výuka probíhá 1xtýdně v 90-minutových blocích, celkem 32 týdnů x 2 vyučovací hodiny = 64 hodin.  
Cena: 5.700,-Kč (při přihlášení do poloviny června*), plná cena kurzu 5.900,-Kč 
 

PŘÍPRAVNÉ KURZY NA MEZINÁRODNÍ CAMBRIDGESKÉ ZKOUŠKY (3 HOD. TÝDNĚ): Rádi byste absolvovali mezinárodní jazykovou zkoušku 
Cambridge ESOL? Jsme oficiálně schváleným přípravným centrem pro tyto zkoušky. Máme s přípravou na zkoušky mnohaleté zkušenosti a naši 
vyučující jsou schválení examinátoři u ústní části těchto zkoušek. Navíc tyto zkoušky můžete skládat přímo v naší jazykové škole. Běžně 
pořádáme přípravné kurzy na úrovně FCE (B2) a CAE (C1). V případě dostatečného zájmu můžeme také otevřít přípravné kurzy na KET, PET, 
CPE.  Výuka probíhá jednou týdně v 135-minutových blocích, celkem 32 týdnů x 3 vyučovací hodiny = 96 hodin.  
Cena: 7.800,-Kč (při přihlášení do poloviny čevna*), plná cena kurzu 8.200,-Kč 
 

KRÁTKODOBÉ PŘÍPRAVNÉ KURZY NA FCE nebo CAE : Tyto krátkodobé kurzy jsou vhodné pro lidi, kteří již jsou jazykově na úrovni FCE/CAE 
zkoušky. Jsou zaměřeny především na osvojení si filozofie zkoušky, toho co se po kandidátech u zkoušky očekává, na co si mají dát pozor, na co 
se připravit, vyzkoušejí si např. ústní část zkoušky atd.  Výuka probíhá 1x týdně v 90-minutových blocích po dobu 10 týdnů. Tedy 10 x 90 minut 
= 20 vyučovacích hodin.  
Cena: 2.500,- Kč 
 

ANGLIČTINA PRO DĚTI (1 X 60 MIN.): Pro děti jsme připravili konverzační kurzy angličtiny, které probíhají formou her, ale zároveň sledují 
systematický přístup k výuce angličtiny. Důraz je kladen na aktivní používání anglického jazyka konverzačním stylem v tématech blízkých 
dětem.  Výuka probíhá pod vedením zkušených českých vyučujících. Skupinky budou rozděleny dle tříd: předškoláci (5-6let), 1.- 6. třída.  
Výuka probíhá 1x týdně 60 minut, celkem 32 týdnů. 
Cena: 3.550,-Kč (při přihlášení do poloviny června*), plná cena kurzu 3.750,-Kč   
 

ANGLIČTINA PRO TEENAGERY (1 X 60 MIN.): Pro teenagery, kteří si potřebují prohloubit a upevnit své jazykové dovednosti a především si 
procvičit konverzaci v angličtině jsme připravili kurzy zaměřené na věkovou skupinu „náctiletých“. Tyto kurzy Vám poskytnou možnost 
konverzovat a rozvinout jazykové dovednosti pod vedením rodilého mluvčího. Kurzy budou rozděleny dle tříd: 7.-9. třída. Výuka probíhá 
1xtýdně 60 minut, celkem 32 týdnů. 
Cena: 3.550,-Kč (při přihlášení do poloviny června*), plná cena kurzu 3.750,-Kč 
  

NĚMČINA, ITALŠTINA, FRANCOUZŠTINA, RUŠTINA,  JAPONŠTINA A ČEŠTINA PRO CIZINCE: Kurzy jsou zaměřeny na ovládnutí znalosti mluvené 
i psané podoby jazyka a snadnější komunikace. Vyučující ideálně kombinují výuku gramatiky a konverzace. Výuka probíhá jednou týdně v  
90-minutových blocích,  celkem 32 týdnů.  
Cena: 5.700,-Kč (při přihlášení do poloviny června*), plná cena kurzu  5.900,-Kč 
 
* Přihlášení do poloviny června = vyplnění přihlášky nebo registrace on-line a zaplacení zálohy (1000,-Kč kurzy pro dospělé a 500,-Kč kurzy pro 
děti a teenagery) 
 
 

Jazyková škola EdCentre School s.r.o., Jasenická 1414, Vsetín / Nádražní 9, Valašské Meziříčí 
Kontakt: Magdalena Kumbárová, asistentka:  mobil: 775 115 042, Mgr. Jana LaSalle: mobil: 775 225 361 

e-mail: info@edcentre.cz, www.centrumjazyku.cz 

                                                                 S námi budete mluvit… 

http://www.centrumjazyku.cz/

