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Cambridge English Language Assessment. Přímo v naší škole, a pod dohledem našich
lektorů, tak můžete získat mezinárodně uznávané certifikáty z angličtiny. Vypisujeme
jarní, letní, podzimní i zimní termíny zkoušek - aktuální data zjistíte na našich
webových stránkách. Všem zájemcům o zkoušky nabízíme také přípravné kurzy pod
dohledem oficiálních examinátorů, případně individuální přípravu.

Kurzy pro veřejnost
Všechny jazyky vyučované v letních kurzech je možné studovat také v docházkových
kurzech pro veřejnost, které probíhají v rámci školního roku (tj. od září do června).

LETNÍ TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZY
PROSTĚJOV – LÉTO 2017

Vyžádejte si, prosím, podrobnou nabídku těchto kurzů na školní rok 2017/2018
(k dispozici od června 2017).

Jednoleté denní pomaturitní studium Aj, Nj, Fj a Šj
Tento typ výuky má všechny náležitosti řádného denního studia (4 vyučovací hodiny denně)

ANGLIČTINANĚMČINAFRANCOUZŠTINA
 Š P A N Ě L Š T I N A  R U Š T I N A  I T A L Š T I N A  ČÍNŠTINA

a je zařazen do vyhlášky MŠMT ČR, což zaručuje vysokou úroveň našich výukových metod
a studijních programů. Studium je určeno všem zájemcům o intenzivní výuku. Letošní

maturanti mohou využívat všech sociálních výhod studentů (přídavky na děti rodičům,
dopravné atd.). Posluchači nebudou skládat přijímací zkoušky, do odpovídající studijní
skupiny budou zařazeni na základě vstupního testu. Úspěšní posluchači mohou
zakončit studium jednou z mezinárodních zkoušek (zkoušky nejsou v ceně kurzu). Naše

škola je jedním z největších poskytovatelů tohoto druhu studia v ČR, proto Vám

můžeme zaručit, že kurz určitě otevřeme pro nejméně čtyři stupně pokročilosti, a to
včetně úplných začátečníků! Tento kurz mohou absolvovat všichni zájemci - nejen letošní
maturanti.

Pobytové kurzy v zahraničí
Dlouhodobě spolupracujeme s agenturou Intact. Na všechny zahraniční jazykové kurzy
pořádané touto agenturou tak můžete získat slevu. Stačí si vyžádat doporučení
v kanceláři naší jazykové školy nebo využít formuláře na našich webových stránkách.

 kurzy s českými lektory i rodilými mluvčími
 letní kurzy Fast Track (60 vyuč. hodin, 5 týdnů)
 příprava k mezinárodním zkouškám FCE a CAE
 kurz trvá 5 dní (pondělí – pátek), celkem 20 vyučovacích hodin
 výuka probíhá převážně dopoledne 9,00 – 12,15 hod. nebo
odpoledne 16,30 – 19,45 hod.
 kurzy jsou realizovány ve skupinách 4 - 8 posluchačů
 výuka probíhá v učebnách naší školy v centru města –
Rejskova 19, Prostějov
 přihlaste se s kamarádem a získejte oba ZVÝHODNĚNOU CENU!

PŘEHLED LETNÍCH KURZŮ

Vážení přátelé,
pro letní měsíce jsme pro Vás opět připravili populární intenzivní kurzy s českými

ANGLIČTINA - KONVERZACE S RODILÝM MLUVČÍM PRO TEENAGERY

lektory a rodilými mluvčími. Kromě kurzů pro dospělé, nabízíme také kurzy pro
teenagery a letní kurzy Fast Track. Kurzy jsou zaměřené na konverzaci a omezený počet

A31TL

v maximální možné míře.

A33TL

A32TL

posluchačů ve skupině (4- 8) dává dobré možnosti k tomu, aby se Vám lektoři věnovali

CÍLEM TĚCHTO KURZŮ JE:


u začátečníků - seznámit posluchače se základy jazyka a připravit je k dalšímu



studiu,
u pokročilejších - konverzační formou zopakovat již dříve získané znalosti a slovní
zásobu, znalosti dále rozvíjet a upevňovat,



u konverzace s rodilým mluvčím - umožnit posluchačům uplatnit své jazykové znalosti
ve „skutečné praxi“, kde není možné pomoci si českým jazykem.

PRŮBĚH KURZŮ A CENOVÉ PODMÍNKY:








klasické kurzy probíhají převážně od pondělí do pátku dopoledne od 9,00 do 12,15 hodin nebo
odpoledne od 16,30 do 19,45 hodin včetně 15 min. přestávky, celkem 20 vyučovacích hodin za týden,
výuka se koná v učebnách naší jazykové školy v centru města (Rejskova 19, Prostějov)
počet posluchačů v kurzu konverzačním 4 - 8, v kurzu Fast track 4-10,
samostatné kurzy angličtiny pro teenagery s rodilým mluvčím,
cena za kurz je pro držitele naší BONUS CARD 1.690,- Kč, pro ostatní studenty pak 1.890,- Kč,
cena za kurz Fast track 5.500,- Kč, bonus card 5.250,přihlásit se můžete telefonicky, osobně v kanceláři naší školy nebo na našich webových stránkách
www.lingua-centrum.cz

AKCE „PŘIVEĎ KAMARÁDA“:

10.-14.7.

09,00-12,15

7.-11.8.

09,00-12,15

24.-28.7.

15,00-18,15

ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ
A01L

24. - 28.7. 16,30-19,45 začátečníci

A21L

10. - 14.7. 16,30-19,45 pokročilí

A32L

10. - 14.7. 16,30-19,45 mírně pokročilí

A61L

21. - 25.8. 16,30-19,45 pokročilí

začátečníci
A41L

NĚMČINA
N01L

21. - 25.8. 16,30-19,45 úplní začátečníci

N31L

21. - 25.8. 16,30-19,45 mírně pokročilí

N51L

28.8. - 1.9. 16,30-19,45 středně pokročilí

FRANCOUZŠTINA

10. - 14.7. 16,30-19,45 mírně pokročilí

ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ KONVERZACE
S RODILÝM MLUVČÍM
A61LR 10. - 14.7.
A81LR 7. - 11.8.

16,30-19,45 pokročilí

16,30-19,45 více pokročilí

F01L

14. - 18.8.

16,30-19,45 začátečníci

F11L

14. - 18.8.

09,00-12,15 falešní začátečníci

ŠPANĚLŠTINA
S01L

10. - 14.7.

R01L

24. - 28.7. 16,00-19,15 začátečníci

ANGLIČTINA NA DOVOLENOU
A31LD 20. - 23.6. 16,30-19,45 mírně pokročilí
A32LD 27. - 30.6. 16,30-19,45 mírně pokročilí

I01L

č31L

Ve dnech: Po+Út+Čt

NĚMČINA NA DOVOLENOU
Přihlaste se s kamarádem a oba získejte zvýhodněnou cenu! Nárok na slevu musí oba
studenti uplatnit současně v kanceláři školy.

RUŠTINA

ITALŠTINA

ANGLIČTINA NA DOVOLENOU S RODILÝM
č01L
MLUVČÍM
A31LDR 12. – 20.6. 16,30-19,45 mírně pokročilí

16,30-19,45 mírně pokročilí

N31LD 19. – 28.6. 16,30-19,45 mírně pokročilí M31L
ve dnech: Po+Út+St
M32L

10. - 14.7.

9,00-12,15 začátečníci

ČÍNŠTINA
24. - 28.7.
17. – 21.7.

16,30-19,45 úplní začátečníci

15,30-18,45 mírně pokročilí

MATEMATIKA
21. – 25.8.
28.8. – 1.9.

9,00-12,15
9,00-12,15

Cenové zvýhodnění:



2 nově příchozí posluchači získají slevu 200,- Kč,

stávající student s Bonus Card získá slevu 200,- Kč a nový student získá slevu 200,Kč z běžné ceny,



2 stávající studenti s Bonus Card získají slevu 200,- Kč.

Chcete udělat výrazný pokrok ve svých jazykových dovednostech? Přihlaste se do intenzivního
jazykového kurzu FAST TRACK a naučte se anglicky až 5x rychleji pod vedením kvalifikovaných a
léty prověřených lektorů. Kurzy budou probíhat během léta 2017 v našich učebnách - Rejskova 19,
Prostějov.

FAST TRACK – Anglicky 5x rychleji!
A01XFT PO+ST+ČT (17,00-20,15) začátečníci

10.7. - 10.8.

A93XFT PO+ST+ČT (17,00-20,15) příprava ke zkoušce CAE

17.7. - 17.8.

A73XFT PO+ST+ČT (17,00-20,15) příprava ke zkoušce FCE

17.7. - 17.8.

Pokud by Vám vyhovoval jiný termín nebo pokročilost než
jsou uvedeny v naší nabídce, určitě nás kontaktujte.
Nabídneme Vám další možnosti.

