ročník 3 ’04

číslo 2

02

Průvodce brněnskými jazykovými školami
a dalšími vzdělávacími institucemi

Jste falešný
začátečník?

Léto je tady!
využijte letních intenzivních kurzů

Soutěžíme s Dolphinem

1
Milí čtenáři,
redakce měsíčníku KULT – kulturně
informačního měsíčníku Brna, pro
vás připravila květnovou přílohu
Vzdělání 02/04 – průvodce brněnskými jazykovými školami a vzdělávacími institucemi.
Toto číslo
jsme věnovali
pomaturitnímu studiu
cizího jazyka
a letním intenzivním
kurzům. V
průvodci se
dočtete o jednotlivých
jazykových
školách, co
pro vás v této oblasti připravili.
Nedílnou součástí průvodce se
již stala srovnávací tabulka
jazykových škol, která by vám měla
zpřehlednit vyhledávání. Na straně
6 najdete opět zajímavou anketu.

Do nastávajícího letního období
vám přejeme krásnou dovolenou,
hodně odpočinku k načerpání
nových sil k pomaturitnímu studiu
cizího jazyka v příštím školním
roce a čistou hlavu při studiu cizího
jazyka na některém letním intenzivním kurzu.

za redakci
Radek Holík
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VZDĚLÁNÍ - průvodce brněnskými jazykovými školami a vzdělávacími institucemi je barevný
časopis, který se snaží mapovat současný stav jazykových škol v Brně a jejich kurzů. Je určen studentům a všem zájemcům o studium cizího jazyka, kterým má napomoci s výběrem studia na
některé z brněnských jazykových škol.
Obsah a struktura:
Průvodce „Vzdělání“ obsahuje adresář jazykových škol a recenzní články o těchto školách kombinované s barevnou inzercí.
Distribuce:
Průvodce je distribuován v celkovém nákladu 15.000 ks prostřednictvím distribuční sítě (stojánků) společnosti HORA STYL, s.r.o. do kin, divadel, klubů a dalších kult. zařízení, barů,
kaváren, restaurací apod. Dále na střední, vysoké školy a do všech jazykových škol uvedených v
průvodci.
Cílová skupina:
Je určen hlavně zájemcům o studium cizího jazyka, kterým má pomoci s výběrem studia na některé z brněnských jazykových škol.
Inzerci přijímá:
Obchodní oddělení BLUE HILL 1620, s.r.o., Rybkova 1, 602 00 Brno,
tel.: 541 148 541, fax: 541 148 542, mobil: 777 221 936
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Počítačová školení v NICOMu

Firma NICOM je česká firma, která byla založena v roce 1992
v Brně. Od počátku svého působení se zaměřila především
na oblast počítačového školení, technické podpory a konzultací
po dobu své působnosti si postupně vydobyla vysoké renomé
především díky kvalitě poskytovaných služeb.
V současnosti můžete najít pobočky
firmy NICOM, které poskytují svým
zákazníkům služby ve stejném rozsahu
a kvalitě, po celé České republice.
NICOM tak působí nejen v Brně, ale
také v Praze, Ostravě a Olomouci.
V roce 2000 byla na Slovensku
v Bratislavě založena dceřiná
společnost NICOM. Dnes se firma
NICOM řadí mezi dynamicky se rozvíjející firmy a patří k předním poskytovatelům komplexních služeb v oblasti
informačních technologií v České i
Slovenské republice.
Firma NICOM nabízí služby autorizovaného počítačového školicího
střediska
firem
Microsoft®,
Autodesk®, Software602. Je nositelem
titulu Microsoft® Certified Partner,
Microsoft Certified Technical
Education Centre, Autodesk®
Authorized Training Center.
Firma NICOM je akreditovaným
školicím střediskem Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy.
Z toho titulu spolupracuje s celou
řadou úřadů práce a pořádá rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané. Díky
další získané akreditaci se rovněž podílí
na dalším vzdělávání pedagogických

NICOM, a.s.
Tel.: 541 240 336
E-mail: varcevova@nicom.cz
Více informací:

pracovníků (DVPP).
Firma NICOM nabízí školení pro jednotlivce i kolektivy, školení začínajících
a pokročilých uživatelů výpočetní techniky, speciální školení správců počítačových sítí. Mezi programy, které v
žebříčku potřeb posluchačů vedou
pomyslnou tabulku, jsou na prvním
místě programy firmy Microsoft, a to
zejména textový editor MS Word, tabulkový kalkulátor
MS Excel a
samozřejmě velký zájem je o práci s internetem. Snahou všech pracovníků
firmy NICOM je pozorně naslouchat
přáním a požadavkům zákazníka,
udržovat dlouhodobá partnerství a
vytvořit systém všestranné péče o své
posluchače.
Na prvním místě vždy stojí spokojenost posluchačů, o což se snaží stálý
tým kvalifikovaných, pedagogicky zdatných lektorů s bohatými praktickými zkušenostmi, kteří jsou vždy
připraveni zodpovědět vaše dotazy
a pomoci při rozhodování o vhodném
typu a způsobu školení.
Konkrétním důkazem dobré práce ve
firmě NICOM jsou zejména velmi
pochvalné ohlasy od absolventů jednotlivých kurzů,
ale také fakt, že firma
NICOM získala v roce 2001
certifikát jakosti ISO 9001 a
tento
certifikát
vždy
každoročně úspěšně obhájila.
Pro potřeby a spokojenost
svých zákazníků může firma
NICOM nabídnout nejen
vlastní
stálé,
kvalitní
a moderně vybavené počítačové učebny v Brně, Praze,

Smetanova 3, 602 00 Brno
fax: 541 240 336
Web: www.nicom.cz
strana 22
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a Olomouci, ale také mobilní učebny,
které umožňují uspořádat objednané
školení v kterémkoliv místě České
i Slovenské republiky, třeba i přímo na
pracovišti zákazníka.
Firma NICOM je nejen školicím, ale
také testovacím střediskem firmy
Pearson
Virtual
University
Enterprises (VUE) a akreditovaným
školicím střediskem pro školení
a testování znalostního standartu
ECDL - European Computer Driving
Licence.
A právě certifikát ECDL je v současnosti aktuální zejména v souvislosti se
vstupem České republiky do Evropské
unie. Projekt ECDL vznikl v západní
Evropě jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem informačních technologií a jako potřeba
definovat pojem počítačová gramotnost. EDCL stanovuje objektivní minimum znalostí, které člověk potřebuje,
aby mohl efektivně využívat zejména
výpočetní techniku. Byl vypracován
koncept ECDL, který zahrnuje jednak
veřejně definovaný okruh témat
shrnutých do 7 základních modulů, tak
i metodiku testování a vyhodnocování
odpovědí.

NICOM, a.s.
Tel.: 541 240 336
E-mail: varcevova@nicom.cz
Více informací:

Úspěšní absolventi testu ECDL získají
doklad o dosažení mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci s počítačem ECDL
Certifikát,
který
je
v rámci států Evropské unie doporučen
a používán jako standard základní
počítačové vzdělanosti. Za zmínku jistě
stojí, že řada významných společností
jako např. IKEA, Shell, Volvo, Siemens
integrovaly ECDL do vzdělávacích
programů svých zaměstnanců.
Firma NICOM připravila pro zájemce
o získání certifikátu ECDL řadu
možností. Jako začátečník si můžete
zvolit školení s přípravou na každou
jednotlivou zkoušku. Ti, kterým
nevyhovuje intenzivní forma kurzů, si
mohou vé studium a absolvování jednotlivých zkoušek rozložit i do několika
měsíců. Tuto možnost mají samozřejmě
i
pokročilí
uživatelé
počítače. Rozdíl je v tom, že tito
posluchači mají přípravu na zkoušky
v kurzu o poznání kratší.
Podrobné informace o všech typech
kurzů pořádaných firmou NICOM
získáte osobně v jejich kancelářích,
telefonicky nebo návštěvou webových
stránek www.nicom.cz

Smetanova 3, 602 00 Brno
fax: 541 240 336
Web: www.nicom.cz
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Zdražení kurzovného
Milí čtenáři, do nového čísla časopisu Vzdělání jsme pro vás
připravili anketu s vybranými jazykovými školami, která by Vám
mohla pomoci vykročit správným směrem.
1. Pořádá vaše jazyková škola letní intenzivní kurzy? Jaké a kde?
2. Jaké připravujete změny a novinky v pomaturitním studiu ve školním
roce 2004/2005?
3. Od 1. května tohoto roku dochází k přeřazení jazykových kurzů
do vyšší 19% sazby DPH? Promítne se toto navýšení do ceny vašich
kurzů? Zdražíte pouze o rozdíl v sazbách DPH? Nebo povede tato
situace k razantnějšímu zdražení?

Mgr. Roman Kožnar
JŠ P.A.R.K.
1. Naše jazyková
škola pořádá jako
každé léto i letos intenzivní letní konverzační kurzy v
Brně.
Kurzy
pořádáme
buď
dopolední
nebo
odpolední, na třech úrovních
pokročilosti a s max. 6-8 studenty ve
skupině. Kurzy jsou koncipovány jako
týdenní nebo čtrnáctidenní a absolventi
získají také nárok na slevu v našich
docházkových kurzech v následujícím
školním roce.
2. Pomaturitní studium nabízíme jako
jedna z mála škol s garantovaným
maximem 8-10 studentů ve třídě, aby
tak studium bylo co nejefektivnější. O studijních výsledcích našich studentů mluví například i to, že jejich úspěšnost u
zkoušek Cambridge v posledních třech
letech byla vždy 100%. Některé novinky,
které připravujeme v pomaturitním studiu, najdou zájemci v naší nové nabídce, která bude k dispozici od května.
3. Nové ceny nebyly ještě doposud stanoveny, nicméně se domnívám, že

bude obecně nutné zvýšenou sazbu
DPH do cen promítnout. Pokud chce
škola výuku realizovat v profesionálním
prostředí a efektivně v malých studijních
skupinách a také s kvalitními a kvalifikovanými českými a zejména rodilými lektory, nic jiného bohužel ani nezbývá.

Regina Jiránková
JŠ EASY ENGLISH
1.

Poslední

prázdninový

týden

pořádáme v naší brněnské škole
odpolední kurzy, a to v rozsahu 5 hodin
denně.
2. Kurzy zůstávají v nezměněném
rozsahu, jediná novinka bude kurz
metodiky a angličtiny pro učitele.
3. Dojde pouze k mírnému zdražení,
maximálně 10 %. Rozhodně ne víc.

Mgr. Soňa Vránová
JŠ ILC
1. ILC bude již tradičně pořádat týdenní
intenzivní kurzy v červenci a srpnu v
Brně s rodilými mluvčími a českými lektory pro začátečníky až pokročilé.

[ www.kult.cz ]
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2. Žádné zásadní
změny v organizaci
studia nepřipravujeme - jako každý
rok budeme otevírat
třídy pro začátečníky až pokročilé s
přípravou na Cambridgeské zkoušky.
Pro dojíždějící studenty však připravujeme jako novinku alternativní začátek
studia v odpoledních hodinách.
3. Přestože se nejedná o příznivý jev pro
další jazykové vzdělávání společnosti, ke
zvýšení sazby DPH bohužel dojde.
Chceme však, aby vedle kvalitní výuky,
kterou poskytujeme, byly naše kurzy pro
většinu studentů i cenově únosné. V
žádném případě tedy nehodláme zvýšit
kurzovné o plný rozdíl v sazbách, ale
pouze o cca 2 - 3 % oproti letošnímu
roku. Pro krytí zbývajícího odvodu DPH
provedeme restrukturalizaci školy a
celkové snížení nákladů.

PaedDr. Petr Bauman
HOPE-E.S.
KOMPLETNÍ JAZYKOVÝ
SERVIS
1. Ano, pořádá. Specializujeme se na
kurzy angličtiny, němčiny a španělštiny
přímo Brně. Naši klienti mají možnost
výběru mezi týdenními intenzivními
kurzy, které se v naší nabídce staly již "klasikou", a "speciálními" tématicky zaměřenými kurzy. Tyto nabízíme jako
novou příležitost pro ty, kteří na sobě
chtějí pracovat, ale zároveň si chtějí užít
příjemné léto.Vybere si každý, kdo najde
alespoň 2-3 hodiny času týdně
(samozřejmě s výjimkou dovolené).
Ohlasy na tyto kurzy jsou každý rok velmi kladné, věříme tedy, že i letos bude léto v HOPE stát za to!

připravili speciální akční nabídku, takže
změnu ceny v některých případech
prakticky nepocítí. Jsme však
přesvědčeni, že poměrem cena/kvalita,
který nabízíme, budou příjemně překvapeni i nově příchozí.

Ing. Hana Vašíčková
JŠ Dolphin
1. JŠ Dolhin pořádá celou řadu týdenních pobytových kurzů v Jeseníkách
(Kouty nad Desnou). Jedná se o angličtinu (týdenní kurzy, kurzy konverzace,
kurzy pro začátečníky, tábory s angličtinou pro děti a studenty), němčinu (týdenní kurzy, nově tábor pro studenty s
němčinou), týdenní kurz francouzštiny
a nově o týdenní kurz španělštiny ve
Vernířovicích v Jeseníkách.

2. Na tento typ studia se naše škola
nezaměřuje.

2. Pomaturitní studium neorganizujeme.

3. Bohužel, změna sazby DPH se v
cenách našich kurzů projeví, ale naší snahou je dlouhodobě poskytovat kvalitní jazykové vzdělávání za příznivých
cenových podmínek. Pro stávající klienty a absolventy našich kurzů jsme

3. Pravděpodobně zdražíme od podzimního semestru a to pouze o rozdíl DPH.

[ www.kult.cz ]
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Jazyková škola
Brno

Jazyková škola ILC Brno je jednou
z prvních soukromých jazykových škol v
Brně a může tedy zájemcům nabídnout
dlouholeté zkušenosti s výukou jazyků.
Svou činnost zahájila již v roce 1990 a
hned od svého začátku se specializovala na výuku angličtiny.
Jako jediná škola v moravském regionu je ILC členem mezinárodní organizace International House sdružující kvalitní jazykové školy po celém
světě. Tato organizace byla založena v
roce 1953 a v současné době je jejím
členem
125
jazykových
škol
a vzdělávacích institucí v 38 zemích světa. Jazyková škola, která chce být
součástí této organizace, musí splňovat
náročné podmínky. Po přijetí je pak
každá škola pod pravidelným dohledem
inspektorů IH, což je zárukou vysoké
úrovně kvality výuky.

Systém výuky v ILC Brno nabízí kurzy
na 9 pokročilostech od naprostých začátečníků až po úroveň proficiency.
Studenti absolvují nejdříve vstupní
rozřazovací test a na základě výsledku
testu doporučíme zájemci kurz odpovídající jeho současným znalostem.
Samozřejmá je i možnost náslechové
hodiny zdarma.
Výuka jazyků v síti škol ILC je vedena
moderní a osvědčenou komunikativní
metodou se zaměřením na přirozené,
správné a plynulé používání jazyka.
Vedle odpoledních a večerních kurzů
angličtiny na všech pokročilostech nabízíme studium všeobecné obchodní
angličtiny a kurzy připravující na zkoušku BEC 2, dále přípravné kurzy ke
Cambridgeským zkouškám PET, FCE

ILC - jazyková škola
Tel.: 542 210 216, 736 726 302
E-mail: ilcbrno@sky.cz
Více informací:

a CAE, konverzační kurzy s rodilými
mluvčími, podnikové a letní kurzy.
Denní pomaturitní studium v JŠ ILC
Brno má akreditaci MŠMT. Studenti, kteří vykonají maturitní zkoušku v roce
2004, jsou po dobu kurzu považováni za
studenty řádného studia a mají nárok na
sociální úlevy.
● Studium probíhá od po do pá, 20 vyuč.

hodin týdně
● Ve školním roce 2004/2005 budou

otevřeny třídy pro následující
pokročilosti: začátečníci, mírně
pokročilí, středně a více pokročilí
● Výuka je zaměřena na složení mezinárodních Cambridgeských zkoušek
KET, PET a FCE
● Studium se řídí závazným učebním
plánem, který je připravován
ředitelem pro studia
● Výuka probíhá přímo v centru Brna v
nově zařízených učebnách
● Studenti mohou zdarma využívat
školní knihovnu a videotéku; během
roku se uskuteční i několik školních
večírků
● Možnost platby školného na splátky
Proč je ILC Brno - International
House nejvhodnější jazyková škola
pro studium angličtiny?
● Pouze kvalifikovaní učitelé - rodilí m-

luvčí a čeští lektoři
● ILC Brno má zajištěno profesionální

pedagogické vedení školy, které
představuje Director of Studies,
vysoce kvalifikovaný pedagog - rodilý
mluvčí
● o kvalitě školy svědčí velmi vysoká
úspěšnost našich studentů u Cambridgeských zkoušek 85-100%
● vyučujeme podle originálních britských učebnic
● je uplatňován individuální přístup ke
studentům
V ILC se rovněž pořádají i kurzy
němčiny pro začátečníky až středně
pokročilé.

Sukova 2, Brno 602 00
Fax: 542 215 440
Web: www.ilcbrno.cz
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Jazyková škola Easy English byla založena v roce 1990 jako jedna
z prvních soukromých jazykových
škol v Brně. Po krátkém působení na
Dominikánském náměstí sídlila 9
let na Botanické 13 a od r. 2001 je ve
vlastní budově naproti Lužánkám
na Pionýrské 15. Součástí budovy
je i klidná zahrada pro relaxaci a
posezení o přestávkách nebo po
výuce. V budově naleznete 4 učebny
a je zde také malý bufet, kde si studenti mohou posedět a občerstvit se
o přestávkách. V kanceláři mají
možnost zapůjčit si beletrii a testy
z malé knihovny a rovněž si mohou
zakoupit učebnice a další materiály
k výuce a studiu.
V současné době nabízí škola
kurzy angličtiny - celkem 10 úrovní
od začátečníků až po CAE včetně
konverzačních kurzů na 4 úrovních.
Dále škola nabízí přípravné kurzy na
cambridgeské zkoušky FCE a CAE
a také na základní a všeobecnou
jazykovou zkoušku. Všechny kurzy
probíhají 1x nebo 2x týdně
odpoledne nebo večer. Studenti si
mohou vybrat mezi větší skupinou
(10-12 studentů) nebo malou
skupinkou (5-8 studentů). V konverzačních kurzech je maximální
počet 10 studentů.
Dopoledne probíhají kurzy pomaturitního studia. Škola je zařazena
ve vyhlášce MŠMT.
Každoročně jsou otevřeny
4
třídy
o
různém
stupni
pokročilosti včetně začátečníků. Absolventi
kurzu se připravují na
cambridgeské zkoušky v
červnu.
Při přihlášení do
kurzů je nejlepší, pokud
se nejedná o začátečníky,
si
na
stránkách

EASY ENGLISH, s.r.o.
Tel.: 549 242 318
E-mail: info@easy-english.cz
Více informací:

www.easy-english.cz napsat vstupní test. Podle jeho výsledků je zájemce zařazen do odpovídající úrovně
pokročilosti. V pomaturitním studiu
se rozřazovací testy (písemné i ústní) konají první den školy.
Většina lektorů pracuje ve škole již
několik let. Přestože jsou všichni lektoři velmi zkušení, v průběhu roku
probíhá monitorování jejich výuky
a provádí se dohled nad plněním
učebních plánů v kurzech. Pro lektory se pravidelně organizují pedagogické semináře a kurzy pro zdokonalení v jazyce.
V trochu omezenějším rozsahu organizuje škola kurzy němčiny - 3 stupně pokročilosti od začátečníků
po středně pokročilé v odpoledních
i dopoledních hodinách.

NOVINKA
Od února nově otevíráme kurzy pro
začátečníky a kurz s přípravou na
FCE a státnice.

Pionýrská 15, Brno 602 00
Fax: 549 242 318

Mobil: 602 773 132
Web: www.easy-english.cz
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profesionální jazyková škola
se specializací

Angličtina
Jazyková škola P.A.R.K. působí
v Brně od svého vzniku v r. 1992 a za tuto dobu si vydobyla pozici úspěšné školy.
Každoročně navštěvuje docházkové
kurzy okolo 400 studentů a po-dle provedeného průzkumu přichází většina
nových zájemců na základě doporučení
od studentů stávajících či předchozích.
Základním principem školy je fakt, že
ji tvoří (včetně vedení školy)
výhradně profesionální lektoři - angličtináři, čeští i rodilí mluvčí, které mimo
jiné spojuje jedna důležitá věc
- učení je baví. Lektoři jsou vybíráni
v náročném tříkolovém výběrovém
řízení a uspějí jen ti nejlepší.
Pestrá škála nabízených kurzů začíná
od úplných a nepravých začátečníků a
pokračuje
až
k
nejvyšší
úrovni Proficiency. Jelikož v malých
skupinkách studentů je nezbytná shodná jazyková úroveň studentů, nabízí
škola výuku celkem na 16
úrovních pokročilosti u obecné a 3
úrovních obchodní angličtiny. Každý
kurz se řídí závazným výukovým
plánem.
Specializace na zkoušky Cambridge je

P.A.R.K. - jazyková škola
Tel.: 541 211 900
E-mail: park@brn.czn.cz
Více informací:

dalším základním principem školy.
Přípravné kurzy na zkoušky FCE, CAE
a CPE obsahují 5 speciálních seminářů
na jednotlivé části zkoušky a modelový
test. O mimořádné pozornosti, kterou
škola těmto kurzům věnuje, pak svědčí i
výsledky studentů u zkoušek Cambridge
- v roce 2002 i 2003 byla úspěšnost studentů přihlášených j.š. P.A.R.K. 100 %.
6-8 studentů ve skupině je garantovaný
maximální počet studentů ve všech
docházkových kurzech v P.A.R.K.u
s výjimkou ročního pomaturitního studia. Zde je počet studentů 8-10, což je
ovšem i tak počet zhruba poloviční
ve srovnání s ostatními školami.
Kompletní servis pro naše studenty
zahrnuje i řadu nadstandardních věcí:
prodloužené vyučovací hodiny, jazykové
konzultace pro studenty zdarma a nově,
patrně jako u první jazykové školy, tzv.
motivační program. Na konci každého
semestru obdrží nejlepší studenti skvělé
ceny.
Celý areál školy se nachází nedaleko
centra, v klidném prostředí cca 100 m od
Lužánek. Ve škole najdete 6 učeben, knihovnu s beletrií na 6 úrovních
pokročilosti, video i audiotéku a také anglo-americké noviny a časopisy.
Specialitou je skutečnost, že zde můžete
chodit „za školu“. Škola má totiž svou
vlastní zahradu ( i zde někdy probíhá
výuka), ale zejména svůj vlastní anglický
klub, kde mají studenti možnost se
občerstvit
a kde se pravidelně
uskutečňují společenské akce (soutěžní,
tématické a filmové večery)
Společenské programy, které mají vždy
za cíl zlepšit co nejvíce komunikační
schopnosti studentů, jsou dnes již pevnou součástí školního života. Také velké
společenské akce, jako školní výlety na
Vysočinu, plavby lodí či vánoční večírky,
se staly tradicí a účastní se jich
i řada bývalých absolventů.

Staňkova 8 c, Brno 602 00
Fax: 541 236 179
Web: http://www.jspark.cz
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Diplomat, jazyková škola v centru
města, Vám nabízí výuku angličtiny
po celý den v mnoha typech kurzů a
jazykových úrovní. Před třemi lety
jsme
nabídku
rozšířili
o němčinu, francouzštinu a španělštinu. Studentů, kteří u nás studovali v
minulých
letech
a
chtějí
pokračovat ve studiu, značně
přibývá. V jejich případě poskytujeme slevy školného.

nespornou výhodu považují naši studenti fakt, že jsou vyučováni v jednom
kurzu
více
učiteli
a mají tak možnost poslechu více akcentů - platí především pro
intenzivní studenty.
Pomaturitní studenti mohou
využít výhod daných přílohou
vyhlášky ministerstva školství
(MŠMT), do které je naše škola
zařazena.
Ve skupinách je maximálně
8 studentů (konverzace, obchodní
angličtina aj.) nebo 12 studentů
(především dopolední pomaturitní
kurzy aj.). V tomto počtu považujeme
výuku za dostatečně intenzivní a
zároveň jsme schopni docílit přijatelné ceny kurzu.

Uchazečům o studium doporučujeme (vyjma začátečníků) vyplnění
rozřazovacího
testu,
který
trvá 30 min. Test (event. i pohovor
pro přípravné kurzy) je bezplatný
a nezávazný, stejně jako možnost
navštívit vyučovací hodinu. Studenti
mají též možnost zjistit svoji
jazykovou úroveň v testu na internetových stránkách školy.
Učební materiál používáme od
nakladatelství Cambridge, Oxford a
Longman. Většina používaných
učebnic je zahrnuta v ceně kurzu.
Můžete využít možnost si zdarma
půjčit knihy (naleznete na webu), audiokazety a další studijní materiál.
Internet zdarma nabízíme všem
našim studentům.
Čeští učitelé i rodilí mluvčí jsou kvalifikovaní,
mají
zkušenosti
s výukou a naším společným cílem je
v maximální možné míře splnit Váš
požadavek na průběh i cíl výuky. Za

DIPLOMAT jazyková škola
Tel.: 541 244 707
E-mail: office@e-diplomat.cz
Více informací:

Roční intenzivní kurzy
04/05 (od 13. 9.)
- 5x4 hod. týdně, pro začátečníky, mírně a středně
pokročilé Aj, Nj)
- přípravný kurz na FCE
Cambridge (Aj)

Docházkové kurzy
(od 27. 9.)
- 1x2 hod. týdně - konverzace
s rodilým mluvčím (Aj, Nj)
- 1x3 hod. týdně - obecný jazyk
(Aj, Nj, Fj), příprava na
Cambridge FCE a CAE (Aj)
a obchodní angličtina
- 2x2 hod. týdně - obecný jazyk
(Aj, Nj) příprava na Cambridge
FCE
a
CAE
(Aj)
a obchodní angličtina
- 1x4 hod. týdně - Kombo - kombinace učebnice a konverzace
(Aj)

Veveří 10, Brno 602 00
Web: www.e-diplomat.cz
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Soutěžíme s Dolphinem

Chcete se v létě učit španělsky? Chcete se dozvědět
více o Španělsku, jeho kultuře, lidech, historii, zvycích?
Přijeďte se s námi učit do Jeseníků!
Čekají vás kvalifikovaní lektoři, pěkné prostředí,
spousta bavy a nových informací.
Jeden z vás má teď šanci

vyhrát kurz španělštiny
v naší soutěži!
Stačí odpovědět na následující otázky
a zaslat nám správné odpovědi
do konce května.
1) Co znamená:
Sólo se vive una vez
2) Ve Španělsku jsou populární
„tapas“. Co to je?
3) Z čeho se připravuje typické
španělské jídlo „paella“ ?
4) Ve kterém městě najdeme
katedrálu „La Sagrada
Família“ a který architekt
ji vytvořil?
Odpovědi můžete zasílat poštou nebo emailem na adresu:
JŠ Dolphin, Nemocniční 53, 787 01 Šumperk,
dolphin3@tiscali.cz

Učit se i o prázdninách?
Rozhodně, tvrdí psychologové
Jistě jste se již setkali s pojmem "věčný začátečník." Považujeme jej za zcela běžný,
takže se ani nepozastavujeme nad podivností
jeho
obsahu.
Jak
je
možné, že se někdo snaží, například
naučit se cizí jazyk, a přitom neustále
přešlapuje na místě?
Je na vině pouze nedostatek vlastního
odhodlání či píle? Psychologie učení
s tak důležitými faktory jako motivace
a vůle samozřejmě počítá, přidává však
několik dalších zjištění, která, ať chceme
nebo nechceme, platí pro všechny. Jedná se
především o zapomínání. Přínos psychologie
samozřejmě
nespočívá v objevu tohoto fenoménu, ale v
pokusu o jeho přesnější vyjádření.

Za běžných podmínek již během první
hodiny zapomínáme přibližně 50 % nově
osvojených poznatků či dovedností, další
relativně výrazný úbytek nastává během
následující noci (následujícího dne).
Během třiceti dnů objem uchovaných informací klesá na cca. 10-15 %.
Co z těchto skutečností vyplývá? Jednak to,
že člověk se učí nejefektivněji, opakuje-li si
učivo ještě týž den (večer), případně hned
následující den, jednak to, že jakákoli delší
prodleva
bez
opakování
snižuje efektivitu již vynaloženého času
a prostředků až o 90 %. Jednou z možností minimalizace těchto ztrát je právě výuka
probíhající také o prázdninách.

HOPE-E.S., v.o.s.
Tel.: 549 210 395
E-mail: info@jazykovyservis.cz
Více informací:

Znamená to tedy, že prázdninovou
výukou lze omezit zapomínání
a současně zajistit další výrazný
pokrok? Nehrozí naopak, lidově řečeno, že
člověk "z toho věčného učení zblbne"? Ano
i ne. Velmi záleží na tom, jaké cíle si člověk
klade, jaká je intenzita a také náplň výuky. K
tomu přistupuje rovněž další zjištění znáz
o
r
n
ě
n
é
na následujícím grafu.

Obecně platí, že ať už se člověk při
studiu namáhá sebevíc, v určité chvíli
dospěje do bodu, kdy jakékoli další úsilí
nepřináší žádný viditelný efekt. Jedná se o
takzvané plató, velmi důležité období, kdy
se dosavadní znalosti či dovednosti upevňují a přetvářejí v základ, od nějž je
možné se dále odrazit. Nejefektiv-nější
činností pro toto období je proto přehledné
opakování a procvičování - opět ideální
právě pro dobu prázdnin.
PaedDr. Petr Bauman

Komplexní nabídku
prázdninových kurzů
angličtiny, němčiny a španělštiny
(všeobecných i se zcela speciálním zaměřením)
naleznete na

www.jazykovyservis.cz
Palackého 22, Brno 612 00

Fax: 549 210 312
Mobil: 608 736 368
Web: www.jazykovyservis.cz
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ZA POUHÝCH 7 DNÍ
SE NAUČÍTE TOLIK CO KLASICKOU
METODOU UČENÍ ZA 1 ROK

Sugestopedická jazyková škola INTKOS
- speciální intenzivní kurzy cizích jazyků
CO JE SUGESTOPEDIE?
- rychlejší, efektivnější a zábavnější
způsob učení se cizím jazykům,
(název je odvozen od anglického
"suggestion" - návrh, podnět, inspirace). Sugestopedie je metoda
přirozeného učení, které:
- vychází z celku:
význam slov se učí ve větě, v kontextu příběhu živým, zábavným způsobem. Vychází se tedy z celku, z
něhož se postupně vybírají a
procvičují určité jevy.

- respektuje všechny učební typy
pro vizuální typ - tabulky, grafy,
ilustrace, psané slovo
pro kinestetický typ k učení zapojíme celé tělo
pro auditivní typ dobře si pamatuje to, co slyší, opakujeme stále nahlas
- stimuluje levou i pravou hemisféru
Výuka je v určitých fázích provázena
speciálně vybranou hudbou, která
aktivizuje mozkovou činnost, a nový
materiál je prezentován tak, aby se
zapsal do dlouhodobé paměti a
získané poznatky byly trvalé.

Prokazatelné výsledky sugestopedické výuky: nejméně 3x efektivnější v
rychlosti učení, studenti zvládnou minimálně 3x větší množství učiva,
odstraňuje bloky, jež zabraňují v cizím
jazyce mluvit, výrazně zvyšuje motivaci
k dalšímu studiu,nalezená sebedůvěra
při aktivní komunikaci, trvale získané
vědomosti, metoda funguje v každém
věku učení.
Metoda: byla vyvinuta v 70. letech Prof.
Dr. Georgi Lozanovem a pro své
vynikající výsledky doporučena mimo
jiné nezávislou komisí expertů UNESCO.
Způsob výuky: Dosud nepřekonaný
způsob výuky je výrazně odlišný od
výuky tradiční, je minimálně 3x efektivnější a má prokazatelné psychorelaxační účinky, sugestopedie je nedirektivní, respektuje osobnost studenta, zvyšuje sebevědomí a chut'
pokračovat.
Lektoři: JŠ INTKOS jsou vyškoleni v
nejnovější variantě metody, vyvinuté na
základě
třicetiletého
výzkumu
a praktických
zkušeností.

Při výuce standardním způsobem
zůstává v paměti po 1/2 roce pouze
cca 30 %, ale při výuce sugestopedickou metodou zůstává v paměti
po půl roce ještě 80 % vědomostí.

INTKOS-sugestopedická jazyková škola
Tel.: 541 214 038
E-mail: intkos@quick.cz
Více informací:

Stránského 28, Brno 616 00
Mobil: 602 545 030
Web: www.intkos.cz
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angličtiny na Masarykově Univerzitě v Brně
Intenzivní celoroční jazykové kurzy angličtiny se konají v areálu VUT, v centru Brna, Údolní 53. Výuka podle britských učebnic je zajišťována aprobovanými vyučujícími CJV
MU včetně rodilých mluvčích. Hodiny jsou vedeny formou kurzu připravujícího k mezinárodní britské zkoušce FCE, přičemž základními učebními materiály jsou moderní
britské učebnice English File Intermediate a English File Upper-Intermediate,
na které v druhé polovině kurzu navazuje učebnice First Certificate Gold. Tyto knihy jsou v průběhu celého roku bohatě doplňovány osobně připravovanými materiály
jednotlivých lektorů. Nedílnou náplň hodin tvoří testy pro zkoušku FCE z předcházejících let. Účastníci kurzu mají přístup k materiálům a vybavení multimediální
jazykové studovny CJV MU v budově rektorátu na Žerotínově náměstí 9. Zde jsou studentům k dispozici počítače připojené k Internetu, učebnice a slovníky, videoprogramy, CD-ROM, DVD, kabelová televize a video. Studenti pomaturitního kurzu angličtiny mají také nárok na mezinárodní studentskou kartu ISIC, kdy je jim kromě
všech daných výhod poskytnuta možnost stravování ve vysokoškolské menze.
Již po prvním roce fungování tohoto typu studia složila většina zájemců zkoušku FCE
úspěšně. Velmi kladně hodnotili studenti kurz také v anonymních dotaznících, které
zpracovávali dvakrát v průběhu školního roku. I to bylo jistě jedním z důvodů, proč se
značná část letošních studentů rozhodla navštěvovat naše kurzy na základě doporučení z předešlého roku.

Studium je zařazeno do přílohy vyhlášky MŠMT ČR.
Masarykova Univerzita v Brně
Centrum jazykového vzdělávání - Pomaturitní studium angličtiny
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
Kontaktní adresa:
Oddělení pro pomaturitní studium angličtiny
Údolní 53, 602 00 Brno, kontaktní osoba: Ludmila Šelmeciová
denně od 9.00 do 11.00 hodin, tel.: 541 146 283
e-mail: psa@rect.muni.cz, http://lingua.muni.cz
Pomaturitní studium:
Jednoleté denní pomaturitní studium angličtiny,
zařazené do přílohy vyhlášky MŠMT ČR.
Způsob ukončení:
Certifikát o absolvování kurzu
Zaměření studia:
Intenzivní celoroční denní výuka angličtiny
doplněná semináři o britských reáliích.
Plánovaný počet kurzů:
4. Studenti jsou zařazeni do kurzu na základě vstupního testu.
Požadavky pro přijetí:
1. Středoškolská znalost AJ. Studenti s maturitním vysvědčením
příslušného roku mají sociální výhody studenta.
2. Zaplacení školného před zahájením výuky. Studenti,
kteří uhradí školné do 31. 7. 2004, budou cenově zvýhodněni.
Masarykova Univerzita v Brně
Tel.: 541 146 283
E-mail: psa@rect.muni.cz
Více informací:

Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
informace o studiu: Údolní 53, 602 00 Brno
Web: http://lingua.muni.cz
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Österreich Institut
- specialista na němčinu

Österreich Institut Brno byl zřízen
rakouským ministerstvem zahraničí.
Hlavní pracovní náplní ÖI je výuka a podpora výuky německého jazyka, prezentace Rakouska a rakouské kultury. V roce
2002 byl Österreich Institut vyznamenán
Evropskou pečetí za inovativní jazykové
iniciativy (Europasiegel für innovative Sprachenprojekte).
S podporou centrály ÖI
(Österreich Institut) ve Vídni
organizujeme
kurzy
němčiny na všech úrovních
a pro všechny cílové skupiny.
V současné době nabízíme kurzy
všeobecné němčiny pro děti, mládež a
dospělé, dále firemní výuku, kurzy
odborné němčiny z oblasti hospodářství,
práva, bankovnictví, lékařství apod., individuální trénink pro manažery.
Na podzim roku 2004 zahajujeme kurzy
pomaturitního vzdělávání, ve kterých
chceme
maturantům
nabídnout
jeden rok intenzivní výuky, kde se budou
moci nejen zlepšit v německém jazyce, ale
také blíže seznámit s nejrůznějšími
oblastmi života v Rakousku a na závěr absolvovat jednu ze zkoušek ÖSD.

ÖSD). Rakouský jazykový diplom má čtyři stupně: Grundstufe, Zertifikat
Deutsch, Mittelstufe a Diplom
Wirtschaftssprache Deutsch. Na tvorbě
stupně Zertifikat Deutsch se podílí
i Goethe-Institut.
Osvědčení o svých jazykových znalostech mohou získat také děti.
Pro ty jsou připraveny dva stupně zkoušky ÖSD, a to: KID 1 a
KID 2. Zkouška ÖSD je mezinárodně uznávaným dokladem o jazykových znalostech
absolventa. (Např. zkouška
ÖSD-Mittelstufe slouží jako
doklad o jazykových znalostech
pro studium na univerzitách v
Rakousku a řadě univerzit v Německu.)
Kromě výuky nabízí Österreich Institut
celou řadu doprovodných aktivit. Ať již
je to pořádání kulturních akcí (autorská čtení, kulturní večery, besedy
s rakouskými osobnostmi), jednodenní
semináře pro učitele NJ a nebo tvorba
učebních materiálů Österreich Spiegel
a Österreich Portal.
Stručně shrnuto: Cílem Österreich
Institutu je nejen přátelská a zajímavá, ale
také vysoce kvalitní výuka němčiny.

Jelikož chceme, aby naše výuka co nejvíce
odpovídala potřebám účastníků kurzů, je
program výuky rozložen na 12 úrovní.
Každý zájemce o kurz musí nejdříve vyplnit
vstupní test, na základě něhož mu doporučíme jeden z kurzů. Na své si přijdou
jak věční začátečníci, tak pokročilí studenti.
Kurzy všeobecné němčiny se řídí
kurikulem, což je vlastně přesný popis
učebních cílů pro jednotlivé pokročilostní
úrovně. Svou dosaženou úroveň tak
m
ů
ž
e
t
e
porovnat s evropskými standardy a cíleně
se připravovat na mezinárodně uznávané
zkoušky, jako je například Rakouský
jazykový diplom. Přesto náš učební plán
nabízí dostatek prostoru pro individuální
plánování výuky. Jsme licenčním centrem
pro udělování Rakouského jazykového
diplomu z německého jazyka (Das österreichische Sprachdiplom Deutsch -

Österreich Institut Brno s.r.o.
Tel.: 549 241 991
E-mail: oei@oei.cz
Více informací:

!!!!! SPECIÁLNÍ
PRÁZDNINOVÁ NABÍDKA !!!!
●
●
●

●
●
●

2 až 3týdenní kurzy
dopoledne i odpoledne
kurzy gramatiky a konverzace
intenzivní dvoudenní
kurzy němčiny pro obchodní
praxi - prázdninová sleva !!!!
v srpnu: týden opakování
a doučování pro děti a mládež
od září POMATURITNÍ STUDIUM ukončené zkouškou ÖSD
kurzy němčiny v Rakousku

Moravské nám. 15, 602 00 Brno
Fax: 549 241 998
Web: www.oei.cz
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abecední adresář

ANGLIČTINA, Mgr. J. Řehoř & Mgr. L. Řehořová
Sobotkova 24, Brno 639 00
Tel.: 543 234 449
Mobil: 737 870 906
E-mail: kurzy@anglictinarehor.cz
Web: www.anglictinarehor.cz
Jazykové kurzy:
dopolední, odpolední, večerní, individuální, firemní
Vyučované jazyky:
angličtina, němčina
Počet studentů ve skupině:
5-10, max 12
Cena za vyučovací hodinu:
v kurzech do 50 Kč, individuální: 280 Kč
Ostatní:
půjčování učebnic
___________________________________________________________________________________________________________________________

A SCHOOL, Mgr. Jaroslav Suchý

Údolní 73, 602 00 Brno

Tel.: 543 211 122
Mobil: 603 30 22 11
E-mail: info@aschool.cz
Web: www.aschool.cz
Jazykové kurzy:
intenzivní pomaturitní studium anglického jazyka (20 VH týdně);
odpolední, večerní, individuální, firemní, specializované celoroční,
pololetní, přípravné kurzy na FCE a PET, prázdninové intenzivní kurzy,
prázdninové pobytové kurzy.
Vyučované jazyky:
angličtina, němčina, francouzština, španělština
Počet studentů ve skupině:
do 10
Cena za vyučovací hodinu:
do 70 Kč / docházkové kurzy;
do 500 Kč / individuální + firemní kurzy
___________________________________________________________________________________________________________________________

Brno English Centre

Starobrněnská 16/18, Brno 60200

Tel.: 542 211 435
Fax: 541 212 262
E-mail: skola@brnoenglishcentre.cz
Web: www.brnoenglishcentre.cz
Jazykové kurzy:
dopolední, odpolední, večerní, firemní
Vyučované jazyky:
angličtina
Počet studentů ve skupině:
do 15
Cena za vyučovací hodinu:
v kurzech: do 100,- Kč, firemní: cena dohodou
Ostatní:
zahraniční lektoři
___________________________________________________________________________________________________________________________

DIPLOMAT jazyková škola

Veveří 10, Brno 602 00

Tel.: 541 244 707
E-mail: office@e-diplomat.cz
Web: www.e-diplomat.cz
Jazykové kurzy:
denní, odpolední, večerní
(1 x 3h nebo 2 x 2h týdně, 1 x 2h týdně - konverzace rodilí mluvčí),
pomaturitní, individuální, firemní, letní intenzivní kurzy
Vyučované jazyky:
angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština
Počet studentů ve skupině:
5 až 12
Cena za vyučovací hodinu:
dopolední intenzivní: 35 Kč (včetně 4 učebnic),
odpolední: 50 až 80 Kč,
firemní a individuální: 300 až 400 Kč
Ostatní:
zahraniční lektoři
Recenze:
str. 11
___________________________________________________________________________________________________________________________

EASY ENGLISH

Pionýrská 15, Brno 602 00

Tel.: 549 242 318
Fax: 549 242 318
Mobil: 602 773 132
E-mail: info@easy-english.cz
Web: www.easy-english.cz
Jazykové kurzy:
pomaturitní, denní, odpolední, večerní, individuální, firemní, pro děti
Vyučované jazyky:
angličtina, němčina
Počet studentů ve skupině:
6 až 10
Cena za vyučovací hodinu:
v kurzech: do 100 Kč, firemní: 450 Kč
Ostatní:
zahraniční lektoři, přihlášky na www.easy-english.cz
Recenze:
str. 9

Průvodce VZDĚLÁNÍ 01/04 vyšel 27. dubna!
Uzávěrka příštího čísla je 2. srpna 2004!
fax: 541 148 542, e-mail: inzerce@kult.cz
[ www.kult.cz ]
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Palackého 22, Brno 61200

Tel.: 549 210 395
Fax: 549 210 312
Mobil: 608 736 368
E-mail: info@jazykovyservis.cz
Web: www.jazykovyservis.cz
Jazykové kurzy:
denní, odpolední, večerní, individuální, firemní, letní intenzivní kurzy
Vyučované jazyky:
Vyučované jazyky: angličtina, němčina, španělština, italština,
francouzština, ruština, čeština pro cizince
Počet studentů ve skupině:
5 až 10
Cena za vyučovací hodinu:
v kurzech 55 až 60 Kč individuální a firemní kurzy
individuální a firemní kurzy 280 až 350 Kč
Ostatní:
čeští i zahraniční lektoři
Recenze:
str. 13
___________________________________________________________________________________________________________________________

ILC - jazyková škola

Sukova 2, Brno 602 00

Tel.: 542 210 216, 736 726 302
Fax: 542 215 440
E-mail: ilcbrno@sky.cz
Web: www.ilcbrno.cz
Jazykové kurzy:
pomaturitní, denní, odpolední, večerní, individuální, firemní
Vyučované jazyky:
angličtina, němčina
Počet studentů ve skupině:
od 5 do 16
Cena za vyučovací hodinu:
v kurzech do 65 Kč, pomat. studium 26 Kč,
firemní do 450 Kč
Ostatní:
zahraniční a čeští lektoři
Recenze:
str. 8
___________________________________________________________________________________________________________________________

INTKOS sugestopedická škola jazyků
Stránského 28, Brno 61600
Tel.: 541 214 038
Fax: 541 214 039
Mobil: 602 545 030
E-mail: intkos@quick.cz
Web: www.intkos.cz
Jazykové kurzy:
firemní, pro děti, intenzivní sugestopedické kurzy
Vyučované jazyky:
angličtina, němčina, ruština, čeština
Počet studentů ve skupině:
6 až 10
Cena za vyučovací hodinu:
do 200 Kč
Ostatní:
zahraniční lektoři, superlearning - nejrychlejší metoda
Recenze:
str. 14
___________________________________________________________________________________________________________________________

JAZYKOVÁ LABORATOŘ Ludmily Markesové - NĚMČINA
Grohova 54, Brno 60200
Tel.: 543 246 163
E-mail: jazlab@jazlab.cz
Jazykové kurzy:

Mobil: 721 771 245
Web: www.jazlab.cz
odpolední, večerní, pomaturitní, firemní
od začátečníků po tlumočníky/překladatele
Vyučované jazyky:
škola je specializovaná na němčinu
Počet studentů ve skupině:
max. 12
Cena za vyučovací hodinu:
pomaturitní: 31 Kč, ostatní: 50 až 60 Kč
Ostatní:
čeští a němečtí lektoři - erudovaní germanisté
___________________________________________________________________________________________________________________________

Jazyková škola

Fax: 543 247 560

Kotlářská 9, Brno 60200

Tel.: 541 249 001
Fax: 541 249 001
E-mail: sjs-brno@sjs-brno.cz
Web: www.sjs-brno.cz
Jazykové kurzy:
pomaturitní, odpolední, večerní, pro firmy a instituce od začátečníků
po tlumočníky a překladatele, přípravné na mezinárodně uznávané zkoušky z A, N, Fr, H
Vyučované jazyky:
angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština,
portugalština, ruština, norština, arabština, čeština pro cizince
Ostatní:
aprobovaní učitelé i zahraniční lektoři

Průvodce VZDĚLÁNÍ 01/04 vyšel 27. dubna!
Uzávěrka příštího čísla je 2. srpna 2004!
fax: 541 148 542, e-mail: inzerce@kult.cz
[ www.kult.cz ]
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abecední adresář

Jazyková škola při Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1, Brno, 602 00
Tel.: 549 49 7962
Fax: 549 49 1522
E-mail: js@phil.muni.cz
Web: www.phil.muni.cz/js
Jazykové kurzy:
celoroční odpolední a večerní 2x 90 min.
cenově zvýhodněné 2x 120 min., týdenní letní intenzivní s akreditací MŠMT
Vyučované jazyky:
angličtina, francouzština, italština, němčina, nizozemština,
portugalština, španělština, švédština
Počet studentů ve skupině:
max. 12
Cena za celoroční kurzy:
od 5 300 do 7 900 Kč
Ostatní:
veškeré učební materiály v ceně kurzu, ukázková hodina zdarma,
možnost přistoupit do kurzu v průběhu roku.
Všichni lektoři jsou absolventi FF MU v příslušném oboru; výuka probíhá aktivní,
komunikativní formou, důraz se klade na mluvený projev.
___________________________________________________________________________________________________________________________

Jazyková škola VIKA
Tel.: 542 221 578
E-mail: vika@brn.czn.cz
Jazykové kurzy:

Masarykova 31, Brno 60200

Fax: 542 221 578

Mobil: 603 776 978
Web: www.vika.cz
pomaturitní, denní, dopolední, odpolední, večerní,
individuální, firemní, pro děti, víkendové
Vyučované jazyky:
angličtina, němčina, italština, francouzština, španělština,
čeština, norština, ruština
Počet studentů ve skupině:
do 10
Cena za vyučovací hodinu:
do 100 Kč
Ostatní:
zahraniční lektoři
___________________________________________________________________________________________________________________________

Jazykové studio Pelikán

Lidická 9, 602 00 Brno

Tel.: 549 216 124
E-mail: info@studio-pelikan.cz
Web: www.studio-pelikan.cz
Jazykové kurzy:
pomaturitní, denní, odpolední, večerní, individuální, firemní, pro
děti, pobytové kurzy v zahraničí, začátečníci, pokročilý, příprava na jazykové zkoušky.
Vyučované jazyky:
angličtina, němčina, novořečtina, čeština pro cizince,
francouzština, španělština, italština, ruština.
Počet studentů ve skupině:
max. 4
Cena za vyučovací hodinu:
na www.studio-pelikan.cz
___________________________________________________________________________________________________________________________

MAJDA AGENCY - Institut jazykového vzdělávání
Gorkého 8, Brno 602 00
Tel.: 543 247 345, 543 240 222
Fax: 543 240 222
E-mail: majda-agency@post.cz
Web: www.majda-agency.cz
Jazykové kurzy:
prázdninové, roční pomaturitní, dopolední, odpolední,
večerní, firemní, individuální, pro děti, víkendové
Vyučované jazyky:
angličtina, němčina, italština, francouzština, španělština, ruština
Počet studentů ve skupině:
5-12
Cena za vyučovací hodinu:
denní pomaturitní: 35 Kč, ostatní skupinové
kurzy: 55 Kč, firemní+individuální: 340 - 390 Kč
Ostatní:
budova školy v centru města - videoučebna, knihovna, studovna,
občerstvení, vlastní aerobik studio, možnost ukázkové lekce zdarma,
pro naše studenty - uč. texty se slevou
___________________________________________________________________________________________________________________________

Masarykova Univerzita v Brně
Pomaturitní studium angličtiny při CJU MU
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
Tel.: 541 146 283
E-mail: psa@rect.muni.cz
Web: http://lingua.muni.cz
Jazykové kurzy:
pomaturitní
Vyučované jazyky:
angličtina
Počet studentů ve skupině:
do 20
Ostatní:
zahraniční lektoři
Recenze:
str. 15
___________________________________________________________________________________________________________________________

[ www.kult.cz ]

abecední adresář
MONNA - jazyková škola
Tel.: 542 529 119
E-mail: jazyky@monna.cz
Jazykové kurzy:
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Moravské náměstí 4, Brno 602 00
Fax: 542 529 119

Mobil: 602 737 625
Web: www.monna.cz
odpolední, večerní, individuální, firemní semináře,
v exotických destinacích
Vyučované jazyky:
angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, ruština,
Počet studentů ve skupině:
do 10
Cena za vyučovací hodinu (45 min.):
do 100 Kč
Ostatní:
zdarma přednášky cestovatele Jiřího Kolbaby
čeští i zahraniční lektoři
___________________________________________________________________________________________________________________________

Österreich Institut Brno s.r.o.

Moravské nám. 15, 602 00 Brno

Tel.: 549 241 991
Fax: 549 241 998
E-mail: oei@oei.cz
Web: www.oei.cz
Jazykové kurzy:
pomaturitní, semestrální - pro děti i dospělé, letní, víkendové,
individuální, firemní, příprava na ÖSD, příprava na přijímací zkoušky,
prázdninové opakování, konverzace, gramatika
Vyučované jazyky:
němčina, čeština pro cizince
Počet studentů ve skupině:
5-14
Cena za vyučovací hodinu:
aktuální ceny najdete na www.oei.cz (aktuální program)
Ostatní:
zkoušky ÖSD (Rakouský jazykový diplom), individuální jazykové
poradenství, učební materiály Österreich Spiegel, Österreich Portal,
kulturní akce, kurzy němčiny v Rakousku
Recenze:
str. 16
___________________________________________________________________________________________________________________________

P.A.R.K. - jazyková škola

Staňkova 8 c, Brno 602 00

Tel.: 541 211 900
Fax: 541 236 179
E-mail: park@brn.czn.cz
Web: http://www.jspark.cz
Jazykové kurzy:
pomaturitní, docházkové kurzy 1x3h nebo 2x2h dopoledne,
odpolední, večerní, individuální a firemní kurzy, intenzivní pobytové kurzy
Vyučované jazyky:
angličtina (všechny pokročilosti a typy kurzů), čeština pro cizince
Počet studentů ve skupině:
garantováno max. 6-8 studentů
Cena za vyučovací hodinu:
skupinové kurzy max. 75 Kč/student
firemní a individuální kurzy 390 až 500 Kč/lekce
Ostatní:
výhradně kvalifikovaní lektoři, vlastní anglický klub, rozsáhlá videotéka a
knihovna, anglická školička…
Recenze:
str. 10
___________________________________________________________________________________________________________________________

SC DĚLNICKÝ DŮM

Jamborova 65, Brno 615 00

Tel.: 548 216 927
Fax: 548 216 776
Jazykové kurzy:
odpolední, večerní
Vyučované jazyky:
angličtina, němčina pro dospělé, mírně pokročilé a pokročilé
Počet studentů ve skupině:
do 10
Cena za vyučovací hodinu:
do 100 Kč
___________________________________________________________________________________________________________________________

Skřivánek jazyková škola

Kopečná 20, 602 00 Brno

Tel.: 543 212 678
Fax: 543 210 183
Mobil: 737 273 537
E-mail: brno@skrivanek.cz
Web: www.skrivanek.cz
Jazykové kurzy:
letní, pobytové víkendové i týdenní, v ČR i v zahraničí, intenzivní,
dopolední, odpolední, večerní, individuální, skupinové, firemní, specializované semináře
Vyučované jazyky:
angličtina, němčina, francouzština, italština
španělština a další dle zájmu
Počet studentů ve skupině:
ve skupině 2 až 5, v kurzu do 9
Cena za vyučovací hodinu:
aktuální ceny naleznete na www.skrivanek.cz
Ostatní:
zahraniční a čeští kvalifikovaní lektoři, certifikáty
a mezinárodní jazykové zkoušky, tlumočnictví a překladatelství.
___________________________________________________________________________________________________________________________

[ www.kult.cz ]
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ADVANTAGE LANGUAGE SERVICES
Agentura MIKA
ALEA GRUPO
ALBION jazyková a vzdělávací agentura
Anglická školička
ANGLO-CZECH CLUB BRNO
Anglum
ASPENA jazyková škola
ASTRA - jazyková škola
B.I.B.S.
Berlitz Schools of Languages
Bon Studio
Business English Centre
Business Language Centre
BOLAND SCHOOL - jazyková škola
Centrum volného času Lužánky
Cultural Homestay International - CZ
Černá Jitka MVDr., CSc - Angličtina
D & D Jazyková škola
David Holiš - Language centre
Dům dětí a mládeže
Dům dětí a mládeže JUNIOR
ELS - English Language Studio
GRAPA Brno
Home English Brno
ICV-Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o.
ILC Czechoslovakia Ltd
IMPS - Vzdělávací institut
Ing. Marina Sedláková
Jazyková miniškolka Tomcat
Jazyková přípravka

Jakubské náměstí 5, Brno 60200
Šumavská 15, Brno 60200
c/Juan de Mena, 15, 28014 Madrid
Milady Horákové 14, Brno 60200
Staňkova 8a, Brno 60200
MŠ Náměstí Svornosti 8, Brno 61600
Šámalova 68, Brno 61500
Gorkého 15, Brno 60200
Řádky 25, Brno 614 00
Lidická 48, Brno 60200
Rašínova 2, Brno 60500
Kotlářská 5, Brno 60200
Vackova 75, Brno 61200
L. Podéště 5, Brno 60200
Palackého 148a, Brno 61200
Lidická 50, Brno 60200
Šumavská 31, Brno 60200
Chlubnova 3, Brno 61600
Komenského ul. 372, Brno 66442
Masarykova 8/10, Brno 60200
Helceletova 4, Brno 60200
Vranovská 17, Brno 61400
Koperníkova 6, Brno 61500
Bašty 2, 661 04 Brno
Horská 60, Brno 61600
Kaštanová 127, Brno 61700
tř. Kpt. Jaroše 25, Brno 60200
Hudcova 78, Brno 61200
Výletní 1, Brno 62300
Dunajevského 34, Brno 61600
Bzenecká 15, Brno 62800

Jazyková škola LinguaPlus

Vlhká 25, Brno 60200

Jazyková škola L.O.T.R.
Mezírka 1, Brno 602 00
Jazyková škola Perfect Englisch
Šumavská 33, Brno 60200
Jazyková škola SLI - international
Koliště 13, Brno 657 80
Jazykové ministudio - Mgr. Jarmila Poláková
Mathonova 68, Brno 61300
Jazykové studio Nevosádová
Dominikánské nám. 4/5, Brno 60200
JŠ Dolphin
Nemocniční 53, Šumperk 78701
Kulturní středisko Omega - Lidový dům
Musilova 2a, Brno 61400
Kulturní, vzdělávací a informační centrum
Valtická 23, Brno 62800
Kurzy Jílek - jazyková škola
Štefánikova 2, Brno 60200
L.7-OAZA
Lidická 7, Brno 60200
Labyrint - jazykové vzdělávací centrum, s.r.o.
Hybešova 73, Brno 60200
Lingua centrum H. * E.
Křenova 52, Brno 60200
Masarykova Univerzita v Brně
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
Mgr. Eva Bell, MA (London)
Slunečná 4, Brno 62500
Mgr ALENA JURKOVÁ - výuka anglického jazyka
Ečerova 3, Brno 63500
MKM - Jazyková škola, Překladatelská agentura
Česká 11, Brno 602 00
Mluvící dům - jazykové centrum
Hybešova 8-10, Brno 60200
NcM vzdělávací středisko
Kopečná 31, Brno 60200
Nepustilova jazyková škola
Sokolská 1, Brno 60200
NICOM
náměstí Svobody 2, Brno 60200
Oxford University Press
Dolní náměstí 38, Olomouc 77290
PRETORIAN - jazyková škola
Rybkova 1, Brno 602 00
PhDr. Jiří Vacek - angličtina, ruština
Bezručova čtvr 1118, Kuřim 66434
PROSPERITA CONSULTING
Příkop 6, Brno 60200
PTK - ECHO Bohemia
Bašty 6, Brno 60200
Slezáčková Zuzana Mgr.
Řadová 4, Brno 623 00
SLON - jazyková škola
Údolní 5, Brno 602 00
SLŮNĚ - svět jazyků
Cihlářská 19, Brno 602 00
Soukromá SCOLA COMENIANA
Charbulova 137, Brno 61800
Studio der-die-das
Cejl 93, Brno 60200
Tomáš Joanidis
Mozolky 54, Brno 61600
TLC Top Language Centre
Františkánská 6, Brno 602 00
Výuka angličtiny Mgr. Sylva Pekárková
Sušilova 9, Brno 602 00

[ www.kult.cz ]

● Ročník:

šestý
● Formát:

105 x 210 mm
● Náklad:

10 až 15 tisíc výtisků měsíčně
● Distribuce:

prostřednictvím kultovních
visánků do divadel, kin, klubů,
kult. zařízení, barů, restaurací,
hotelů a dalších míst
(všude, kde to žije)
● Cílová skupina:

lidé ve věku 15 až 30 let,
především se středoškolským
vzděláním, kulturně zaměření
s dobrým ekonomickým
postavením

Časopis KULT - kulturně informační měsíčník
vycházející v městě Brně je barevný časopis,
který přináší rozhovory se zajímavými osobnostmi,
recenze, kulturní tipy, kompletní přehled
kulturních akcí konaných v Brně a okolí
a mnoho dalšího zajímavého čtení.

Redakce a příjem inzerce:
Rybkova 1, 602 00 Brno
tel.: +420 541 148 541, fax: +420 541 148 542
gsm: +420 777 221 936, e-mail: inzerce@kult.cz
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Ostatní instituce pro jazykové vzdělávání
K institucím nabízejícím jazykové vzdělávání patří také společnosti zprostředkovávající
zahraniční pobyty, práci v zahraničí, případně další související služby.

GTS international s.r.o.

Vachova 4, Brno 602 00

Tel.: 542 221 996
Fax: 542 221 001
E-mail: gts.brno@gtsint.cz
Web: www.gtsint.cz
Jazykové pobyty v zahraničí:
pro mládež a dospělé v Irsku, Velké Británii a na Maltě
Pracovní programy - Work and Travel:
pro studenty i nestudenty v USA,
Kanadě, UK, Francii a JARu
Au pair pobyty:
Velká Británie
Nejlevnější letenky:
pro studenty, mládež a učitele
Autobusové jízdenky:
po Evropě
Výhodné cestovní pojištění:
UNIQA
Paříž a Londýn:
nezávisle 2003
On-line levné ubytování:
po celém světě
___________________________________________________________________________________________________________________________
AGENTURA PALLADIUM
Amadeus - jazyková agentura, s.r.o.
Student Agency, s.r.o.
B.I.B.S., a.s.
Studymix

Veselá 5, Brno 602 00
Příkop 4 - IBC (6. patro), 602 00 Brno
Bašty 2, Brno 602 00
Lidická 48, Brno 60200
Josefská 15, Brno 60200

Vybraná knihkupectví nabízející učebnice cizích jazyků a cizojazyčnou literaturu.
Knihkupectví a literární kavárna Academia
nám. Svobody 13, Brno 60200
Učebnice a knihy
Novobranská 4, Brno 60200
SEVT a.s.
Divadelní 6, Brno 60200
___________________________________________________________________________________________________________________________
Knihkupectví Barvič a Novotný, spol. s r.o.
Česká 13, Brno 60200
Tel.: 542 215 040, 542 218 014
E-mail: knihy@barvic-novotny.cz
Web: www.barvic-novotny.cz
Otevřeno:
Po-So 8:00 - 19:00, Ne 10:00 - 19:00

[ www.kult.cz ]

Od roku 2001 jsme ve vlastní budově
naproti Lužánek na Pionýrské ul. 15.
Součástí budovy je i klidná zahrada pro
relaxaci a posezení o přestávkách nebo
po výuce.

❍ kurzy angličtiny - celkem 10 úrovní
❍ kurzy pomaturitního studia
❍ kurzy němčiny - 3 stupně pokročilosti
v odpoledních i dopoledních hodinách
Při přihlášení do kurzů je nejlepší, pokud se nejedná o začátečníky, si na
stránkách www.easy-english.cz napsat vstupní test, podle jehož výsledků
je zájemce zařazen do odpovídající úrovně pokročilosti. V pomaturitním studiu se rozřazovací testy (písemné i ústní) konají první den školy.

Můžete se přihlásit telefonicky na číslech
549 242 318 a 602 773 132 nebo pomocí
elektronické přihlášky na www.easy-english.cz

Jazyková škola ILC Brno
Sukova 2, 602 00 Brno
tel.: 542 210 216, 736 726 302
e-mail: ilcbrno@sky.cz
www.ilcbrno.cz

ANGLIČTINA / NĚMČINA
● pomaturitní denní studium AJ

s akreditací MŠMT
● odpolední a večerní kurzy

Aj všech pokročilostí
● kurzy pro začátečníky

s českými lektory
● přípravné kurzy na PET, FCE a CAE
● obchodní angličtina
● kurzy němčiny pro začátečníky

až pokročilé
kvalifikovaní rodilí mluvčí i čeští lektoři
profesionální pedagogické vedení školy

Zavolejte nám na tel. č. 542 210 216, 736 726 302,
rádi Vám zašleme podrobnější informace.

