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Průvodce brněnskými jazykovými školami
a dalšími vzdělávacími institucemi

Jak najít dobrou jazykovou školu
a co nejvíce se naučit?

Easy English

Jedna z prvních jazykových škol v Brně

PARK – Profesionální jazyková škola
MKM – Domluvte se!
ASPENA – Jazyková škola o třídu výš
Student Agency
Nejcennější rok: Au pair v Americe

ILC – Dlouholeté zkušenosti
[ www.kult.cz ]

MKM
Jazyková škola
Překladatelská agentura
Mgr. Pavlína Megová

Česká 11, II. patro, Brno
tel.: 542 216 426, 542 213 104
fax: 542 213 104
http://www.mkm.cz
e-mail: mkm@mkm.cz

Denní studium Aj, Nj

Individuální a firemní kurzy

✗ pro začátečníky i pokročilé

✗ výběr dne, času a intenzity kurzu

✗ příprava na státní i mezinárodní
jazykové zkoušky

✗ nabídka z více než 10 jazyků

✗ možnost kombinace s dalšími
jazyky

✗ výuka v prostorách klienta
nebo v učebnách MKM
v centru Brna

✗ kurzovné splatné ve splátkách

✗ kvalifikovaní čeští i zahraniční
lektoři

SLEVA 500,- Kč při uhrazení
1. splátky do 20. 6. 2003

✗ vysoká efektivita výuky

Slosovatelné přihlášky odevzdané
do 30. 6. - hl. cena letecký zájezd.

Odpolední kurzy

Překlady a tlumočení

Specializované rychlokurzy

✗ z/do více než 25 svět. jazyků

✗ Aj, Nj, It, Rj

✗ s ověřením soudního tlumočníka

✗ zaměřené na prodej zboží

✗ korektury rodilými mluvčími

✗ porozumění mluvenému slovu

✗ krátké dodací lhůty

✗ základy mluvnice

Au-pair pobyty
✗ v SRN, USA, Anglii

✗ Aj, Nj, Fr, It, Šp, Rj
✗ učebny v centru Brna

✗ slovní zásobu v konkrétním oboru
✗ získání jistoty v projevu

Úřední hodiny: Po - Čt 8.00-18.00 hod., Pá 8.00-14:00 hod.

+ 30% zdarma
KULT - kulturně informační měsíčník Brna vycházející
v městě Brně je barevný časopis, který přináší rozhovory
se zajímavými osobnostmi, neobvyklé reportáže, kompletní
přehled kulturních akcí konaných v Brně a okolí a mnoho
dalšího zajímavého čtení.
◗ Ročník:
pátý (5)
◗ Formát:
210 x 105 mm
◗ Náklad:
15 až 20 tisíc výtisku měsíčně
◗ Distribuce:
zdarma prostřednictvím kultovních visánků
◗ Místa distribuce:
divadla, kina, kluby, kult. zařízení,
bary, restaurace, hotely a další místa
(všude, kde to žije)
◗ Cílová skupina:
lidé ve věku 15 až 30 let, především
se středoškolským vzděláním, kulturně
zaměření s dobrým ekonomickým postavením

Redakce a příjem inzerce:
Údolní 53, 602 00 Brno, tel.: 541 146 252, fax: 541 146 368,
mobil: 603 289 678, e-mail: inzerce@kult.cz
[ www.kult.cz ]

JAZYKOVÁ ŠKOLA - ASTRA
Výuka angličtiny pro děti od 3 let
●
●
●
●
●

výuka a překlady angličtiny
kurzy pro děti od 5 let
výtvarné kurzy vyučované anglicky pro děti 6-9 let
a 3-6 let v doprovodu maminek
angličtina pro dospělé, individuální výuka, doučování
výuka pro maminky na MD s hlídáním dětí

Mgr. Maria Zukalová, Řádky 25, 614 00 Brno
tel.: 603 798 910, 545 230 655, e-mail: astra@atlas.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. AV 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

GROUP

Sukova 2, 602 00 Brno
tel.: 542 210 216
e-mail: ilcbrno@sky.cz
www.ilcbrno.cz

ANGLIČTINA / NĚMČINA
●
●
●
●
●

odpolední a večerní kurzy
Aj všech pokročilostí
kurzy pro začátečníky
s českými lektory
přípravné kurzy na 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,
rádi Vám zašleme podrobnější informace.

+ 30% zdarma
MENU - průvodce brněnskými restauracemi vycházející
v městě Brně je barevný časopis, který se snaží mapovat
současný stav restaurací, hotelů a dalších gurmánských míst
v Brně. Je určen turistům, hotelovým hostům, vystavovatelům
na BVV a obyvatelům města Brna.

◗ Ročník:
třetí (3)
◗ Formát:
210 x 105 mm
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◗ Náklad:
15 tisíc výtisků čtvrtletně
◗ Distribuce:
zdarma prostřednictvím kultovních visánků
◗ Místa distribuce:
známé bary, restaurace, recepce a pokoje
předních brněnských hotelů se souhlasem
jejich managementu, kina, divadla, kluby
a další kulturní zařízení
◗ Cílová skupina:
turisté, hoteloví hosté, vystavovatelé na BVV
a obyvatelé města Brna

Redakce a příjem inzerce:
Údolní 53, 602 00 Brno, tel.: 541 146 252, fax: 541 146 368,
mobil: 603 289 678, e-mail: menu@kult.cz
[ www.menu.kult.cz ]
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Vážení čtenáři,
do rukou se Vám dostává nové číslo (již
druhé) průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi - VZDĚLÁNÍ 01/03.
Rád bych Vás
tímto informoval
o několika změnách, které Vás
mohou zajímat.
Tou první a nejdůležitější změnou je změna názvu. Přejmenoval
jsem tohoto průvodce z původních Jazykovek na nový
název Vzdělání. Proč?
Hlavním důvodem k tomuto kroku byla
skutečnost, že záměrem tohoto průvodce je, neomezovat se pouze na jazykové školy, které sice budou vždy základním jádrem, ale nabídnout prostor
k prezentaci i jiným vzdělávacím institucím nejrůznějšího charakteru, nejen
jazykového. Proto název Vzdělání.
Tou druhou změnou je změna formátu, který trochu narostl do výšky na
rozměr 210 x 105 mm. Pevně věřím, že
se Vám tato změna bude zamlouvat.
Budu rád, když mi sdělíte vaše názory a
připomínky k vylepšení. Ještě si Vám
dovolím připomenout, že příští číslo,
které bude věnované pomaturitnímu
studiu, vyjde 5. května 2003 a jeho redakční uzávěrka je již 14. dubnu. U toho byste určitě neměli chybět! Více informací o Vzdělání 02/03 naleznete na
adrese www.vzdelani.kult.cz.

Radek Holík

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. Průvodce „Vzdělání“
obsahuje adresář jazykových škol a recenzní články o těchto školách kombinované s barevnou inzercí.
Obsah a struktura:
Průvodce „Vzdělání" obsahuje adresář
jazykových škol a 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.

VZDĚLÁNÍ - průvodce brněnskými
jazykovými školami a vzdělávacími
institucemi
ročník 2, číslo 1 / Vydává BLUE HILL 1620, s.r.o.
Šéfredaktor a design: Ing. Radek Holík
Asistent šéfredaktora: Marta Holíková
Redaktoři: Lenka Kosová, Markéta Havelková
Sazba a grafika:
Ing. Radek Holík a David Fajkoš
Redakce a inzerce: Údolní 53, 602 00 Brno,
tel.: 541 146 252, fax: 541 146 368,
e-mail: inzerce@kult.cz, www.kult.cz
Distribuce: HORA STYL, s.r.o.
Produkce: HORASTYL, s.r.o.
Tiskne: POINT CZ, s.r.o.
Registrační číslo: MK ČR E 13811

© BLUE HILL 1620, s.r.o.

Všechna práva vyhrazena. Reprodukce této
publikace nebo její části, včetně opisování a
pořizování fotokopií, není povolena bez
předchozího souhlasu BLUE HILL 1620, s.r.o.
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Jak najít dobrou

jazykovou školu a co nejvíce se naučit?
Rádi bychom vám poskytli několik
užitečných rad, jak najít dobrou jazykovou školu, a co nejvíce se naučit.
Zkušenosti ukazují, že nic takového jako ideální škola, ideální učitel
nebo ideální metoda pro všechny bez
rozdílu neexistuje.
Když některou jazykovou školu
navštívíte, oznámíte, že jste pokročilý, zaplatíte školné a... a co dál? Kdo
zaručí, že se jazyku úspěšně naučíte a
že, jinými slovy, se vám vložená investice vrátí? A čemu se vlastně z toho „jazyka“ chcete naučit? A jak se to
vlastně dělá?
Dobrá jazyková škola (dále DJŠ)
by vám na tyto otázky měla dokázat
odpovědět už při první návštěvě.
Než se však vydáte na cestu vzdělání,
zvažte důkladně, kam chcete dojít a
proč. Je známo, že nejlepší zárukou
úspěchu je motivace. Budu chodit do
kursu, protože si to přeje tchýně nebo
šéf? Chci se učit jazyk, protože je to jazyk světový? Takovéto cíle jsou bohužel
příliš neurčité. Lidé s konkrétním cílem, jímž je nejčastěji složení některé
mezinárodně uznávané zkoušky, uspějí mnohem pravděpodobněji.
Pokud se přece jen chcete učit, a
nevíte přesně proč, v DJŠ vám zkušený pracovník pomůže stanovit cíl
během vstupního pohovoru. Mějte
vždy na paměti, že čím vyšší je míra
zaujatosti pro učení, tím vyšší je
šance na úspěch a tím méně ve skutečnosti záleží na metodě, učebnicích
či učitelích. Existují lidé, kteří se naučili jazykům jen s pomocí rozhlasu
prostě proto, že museli.

Spolehlivým ukazatelem pro výběr školy nemusí být právě její umístění, zařízení učeben či tymolínový
úsměv pana ředitele. Dejte spíše na
osobní reference bývalých studentů nebo na úspěšnost absolventů při
mezinárodních zkouškách. Je také
pravděpodobnější, že školy specializující se jen na jeden jazyk budou erudovanější. Poradit při výběru školy
vám pomohou také zaměstnanci
vzdělávacích organizací.
Při první návštěvě školy se hodně ptejte a vnímejte, jak poučeně
vám pracovník školy na vaše otázky odpovídá.
Skutečnost, že se sám cítíte například jako pokročilý, může být zavádějící. Proto vám každá DJŠ nabídne písemný rozřazovací test a pohovor,
na základě kterých budete zařazeni
do studijní skupiny odpovídající vaší
pokročilosti a vašim potřebám.
Případný přechod do jiné třídy by neměl být problém. DJŠ musí rovněž
mít pevný sylabus (časový plán výuky) a rozvrh hodin. DJŠ také zaměstnává pouze vyučující s dostatečnou
kvalifikací pro výuku cizího jazyka.
Ověřte si rovněž, jak a za jakých
podmínek můžete od studia případně odstoupit. DJŠ by Vám měla
nabídnout jasně a přehledně formulovanou smlouvu o výuce.
V DJŠ vám také poradí, jak dál
po ukončení kursu a co dělat pro to,
aby nově nabyté vědomosti neupadly
příliš rychle v zapomenutí. Mohou
vám kupříkladu zprostředkovat studium na zahraniční jazykové škole.
Dobré školy mívají vlastní knihovnu, organizují
pravidelná setkání či nabízejí bohatý společenský
program, který by ale neměl znamenat, že se výuka
třikrát týdně odehrává v
hostinci.
Pokud vám zaměstnanci
školy nejsou při první
schůzce právě sympatičtí,
běžte raději o dům dál.

[ www.kult.cz ]
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Shrnuto tedy platí, že čím zodpovědněji přistoupíte k výběru školy a k
učení, tím úspěšnější budete a tím
spíše se vám investice zúročí.
Několik oblíbených mýtů:
Učitel mě to naučí. Omyl! Učit
se budete muset sami. A budete také muset sami přijít na to, jak se učit. Učitel, pokud je to profesionál,
vám pomůže a dokáže vás dovést k
úspěchu, budete-li sami chtít. V
DJŠ vám také pomohou sledovat
váš postup pomocí pravidelných
testů či pohovorů.
Rodilý mluvčí je nejlepší učitel.
Omyl! Kolik z nás by dokázalo učit
někoho češtině? I učitelství je profese
a učitelem se prostě nikdo nenarodí.
K tomu, aby se člověk stal v učení skutečně profesionálem, nestačí jen znalost předmětu samotného.
V moderním světě učení je nezbytné, aby budoucí učitelé prošli důkladným školením. Například ve výuce
angličtiny je dokládá některý z mezinárodně platných učitelských certifikátů (RSA CELTA či jiný TEFL certifikát). Kontakt s rodilými mluvčími je
samozřejmou součástí moderní hodiny, neřeší však vše. I mezi Čechy jsou
již učitelé výtečně jazykově i metodologicky vybaveni a mohou nabídnout
pohled na učení rodilým mluvčím neznámý. Sami byli studenty, sami se jazyku museli nějak naučit a jejich zkušenost pro vás bude přínosem.
Tradičního rozdělení hodin na
„gramatiku s českým učitelem a ko

verzaci s rodilým mluvčím“ se v DJŠ
nedočkáte. Světu učení vládne tzv.
komunikativní učení a proškolený učitel vede hodiny tak, že se vám dostane procvičování „přesnosti“ i
„plynulosti“ zároveň. Budete se cvičit v používání čtyř základních dovedností - poslechu, mluvení, čtení a
psaní. Protože se více cení deduktivní
učení, málokterý učitel bude vést sáhodlouhé výklady o jazyce. Spíše vám
umožní jazyk používat v co nejreálnějších situacích. Koneckonců přece
platí, že lyžovat se naučíte lyžováním;
stejně tak se mluvit cizí řečí naučíte
jen tím, že jí budete mluvit.
Úspěch tkví v dobré učebnici. Omyl!
Jsou jistě učebnice různé kvality a platí,
že ze zajímavého realistického textu se
naučíte více, protože se lépe pamatuje to,
co je vám nějak blízké. Opět však platí výše zmíněné pravidlo motivace.
Ideální je, jsem-li ve třídě sám
s učitelem. Omyl! Máte-li se naučit v
cizím jazyce komunikovat, pak musíte
komunikovat s ostatními. Individuální
výuka je samozřejmě možná, nejčastěji však tuto formu volí lidé velmi zaneprázdnění. Za vyšší cenu by se vám v
individuálních hodinách mělo dostat
osobního přístupu. Na druhé straně
příliš velké třídy (řekněme například o
dvaceti a více studentech) neumožňují
učiteli věnovat se dostatečně každému
studentovi.
Zázračné metody: Omyl! Pro
dospělé je učení se jazykům vždy
tvrdá práce a kdokoliv tvrdí opak, je
podezřelý.

[ www.kult.cz ]
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Jazyková škola P.A.R.K. působí v Brně od svého vzniku v roce
1992 a za tuto dobu si vydobyla pozici jedné z nejúspěšnějších škol a
rozšířila své působení do celé ČR.
Každoročně studuje v docházkových kurzech v Brně přibližně 400
studentů a není bez zajímavosti, že
velká většina nových studentů přichází (podle provedeného průzkumu) na doporučení od studentů
stávajících či předchozích.
Základním principem školy je
fakt, že ji tvoří výhradně profesio-

nální lektoři - angličtináři. Všichni
lektoři jsou vybíráni náročným tříkolovým vstupním řízením a v případě úspěšného absolvování se
stávají součástí pevného týmu lektorů (českých i rodilých mluvčí),
které mimo jiné spojuje jedna důležitá věc: učení je baví.
Profesionální podmínky pro
lektory tvoří např. kvalitní zázemí a
bohatě vybavená učitelská knihovna, pravidelná jazyková a metodická školení, odborné vedení školy a
samozřejmě i dobré platové podmínky To se pak zákonitě odráží na
výsledcích jejich práce, tedy na
spokojenosti studentů.
Pestrá škála nabízených kurzů
začíná od úplných a nepravých začátečníků a pokračuje až k nejvyšší
úrovni Proficiency. Protože je
shodná jazyková úroveň studentů v
malých skupinách nezbytná, nabízí
škola výuku celkem na 16ti úrovních pokročilosti u obecné angličtiny a 3 úrovních obchodní angličtiny. Každý kurz se řídí závazným výukovým plánem, na jehož kvalitní
plnění dohlíží ředitelé studií.
Specializace na zkoušky
Cambridge jako celosvětově uznávané jazykové zkoušky je dalším
základním principem školy.
Přípravné kurzy na zkoušky FCE,
CAE a CPE obsahují 5 speciálních
seminářů na jednotlivé části
zkoušky a modelový test před registrací a před samotnou zkouškou (vše již v ceně kurzu). O mimořádné pozornosti, kterou škola
věnuje těmto kurzům, svědčí pak i

www.jspark.cz
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výsledky studentů u zkoušek
Cambridge - v roce 2002 byla úspěšnost námi přihlášených studentů 100%.
6-8 studentů ve skupině je garantovaný maximální počet studentů ve všech 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 nabídku kurzů tvoří
kromě docházkových a individuálních kurzů v brněnské a pražské
škole také firemní výuka a pobytové intenzivní (týdenní, nebo víkendové) kurzy v celé ČR, kterých se
každoročně účastní přibližně 1 000
studentů.
Celý areál školy se nachází nedaleko centra, v klidném prostředí
cca 100m od Lužánek. Ve škole najdete 6 moderně vybavených učeben, knihovnu obsahující beletrii
na 6ti úrovních pokročilosti, video i
audiotéku (kazety určené k aktivnímu samostudiu) a také anglo-americké noviny a časopisy.

Specialitou P.A.R.K.u je skutečnost, že zde můžete chodit „za
školu“. V zadním traktu má totiž
škola svou vlastní zahradu (i zde
někdy probíhá výuka), ale zejména svůj vlastní anglický klub.
Nejenže zde studenti mají po celý
den k dispozici kompletní sortiment občerstvení, ale uskutečňují
se zde i pravidelné společenské akce (např. 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. Na
závěr letošního školního roku se
připravuje výukový zájezd do
Velké Británie.

Staňkova 8c, 602 00 Brno
tel.: 541 211 900
e-mail: park@brn.czn.cz
www.jspark.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 Lužánek 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 studenti
možnost zapůjčení beletrie a testů 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 Proficiency včetně
konverzačních kurzů na 3 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 velkou skupinou (od ledna 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.
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.
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
několikrát ročně organizují pedagogické semináře a kurzy pro zdokonalení v jazyce.
V trochu omezenějším rozsahu organizuje škola kurzy němčiny - 3
stupně pokročilosti v odpoledních i
dopoledních hodinách.

[ www.easy-english.cz ]
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jazyková škola
- o třídu výš

Od svého založení se jazyková škola
Aspena profiluje jako alternativní jazykové centrum pro náročné. Klíčem k
úspěchu je především detailní analýza
potřeb klienta a individuální přístup po
celou dobu studia. Jako jedni z prvních
jsme začali nabízet jazykové kurzy v
malých skupinkách do maximálního
počtu 6 studentů. Student má tak dostatečný prostor pro samostatný projev
v průběhu hodiny.
Navzdory silné konkurenci zůstává
nabídka jazykové školy Aspena v mnoha směrech stále zcela unikátní.
Samozřejmě zahrnuje krátkodobé i
dlouhodobé kurzy obecné angličtiny,
němčiny, francouzštiny, španělštiny,
ruštiny, italštiny a češtiny pro cizince, a
to na všech úrovních pokročilosti.
Kromě nich je možné zajistit výuku i ostatních jazyků. V průběhu minulých
let škola organizovala i kurzy novořečtiny, latiny, norštiny či švédštiny. Pro
všechny stupně pokročilosti nabízíme
také kurzy obchodní angličtiny a němčiny. Samozřejmostí nabídky je individuální či zakázková firemní výuka, ať
už v prostorách jazykové školy Aspena
či přímo u klienta. Škola je také zařazena ve vyhlášce MŠMT a má oprávnění
poskytovat roční pomaturitní studium.
Jazyková škola Aspena má vybudovaný speciální program přípravy na
státní a mezinárodní zkoušky. Těmto
kurzům je věnována zvláštní pozornost a v jejich rámci mají studenti k
dispozici specializované semináře zaměřující se na jednotlivé části zkoušky.
Navíc během výuky simulujeme
zkouškovou atmosféru - studenti tak

mají možnost napsat si několik
testů „nanečisto“, ať už se připravují na zkoušku obecnou či například obchodní.
Speciální nabídku jazykové školy Aspena tvoří například dopolední kurzy pro maminky s dětmi,
konverzační rána se snídaní, filmová odpoledne a víkendy s rozborem daného díla, konverzační kurzy, víkendové tematické kurzy, letní intenzivní kurzy či letní pobytové kurzy.
Studovat cizí jazyk mohou i děti, a to již
od předškolního věku. Pro širší veřejnost jsou pak určeny skupinové kurzy
anglického a německého jazyka do maximálního počtu 15 studentů.
Výjimečnost jazykové školy Aspena
také spočívá v přísném několikastupňovém výběru lektorů. Nad kvalitou výuky
dohlíží zkušený zástupce, který s jednotlivými lektory mimo jiné konzultuje náplň kurzů a podílí se na organizaci dalšího vzdělávání pedagogů.
Jazyková škola Aspena sídlí v samotném centru města a své klienty vítá v
nadstandardních učebnách vybavených potřebnou multimediální technikou. Výuka probíhá přesně podle potřeb klienta: nabízíme kurzy v rozsahu
1x, 2x či vícekrát týdně, a to v rozmezí
od 7 do 21 hodin. V průběhu kurzu má
student možnost úpravy vyučovací
osnovy, způsobu výuky nebo náplně
jednotlivých hodin tak, aby vše odpovídalo jeho představám.
Jelikož se neustále snažíme naše služby zdokonalovat, připravujeme několik
novinek. Mezi ty nejzajímavější bude určitě patřit podstatné rozšíření nabídky
odborných jazykových kurzů. Z těch nejzajímavějších jmenujme technickou angličtinu, angličtinu pro informační technologie či angličtinu pro cestovní ruch.

Gorkého 15, 602 00 Brno
tel.: 541 211 651
e-mail: vyuka@aspena.cz
www.aspena.cz
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Můj nejkrásnější
a nejcennější rok v životě

AU PAIR
V AMERICE
Rok 1999 pro mě začal podobně
jako každý jiný. Bylo mi zrovna 20 a
myslím, že jsem se nijak nelišila od
ostatních dívek mého věku - měla
jsem za sebou střední školu, byla
prvním rokem na vysoké a dost mě
lákalo poznávání nových míst a lidí.
Angličtina mě bavila, přestože jsem
v ní ještě měla mezery, zato
Amerika mě víc než přitahovala! A
tak jsem to zkusila…odcestovat na
12 měsíců mi nepřipadalo obtížné,
naopak jsem byla přesvědčená, že
čím déle člověk v zahraničí pobývá,
tím větší je to pro něj zkušenost.
Věděla jsem, že jako au pair v
Americe se budu starat pouze o děti, že se rodiny ke své au pair chovají spíše jako k hostovi a novému členu rodiny, slyšela jsem už o několika spokojených au pair, a tak jsem
měla pocit, že se není čeho bát.

Po registraci jsem měla do 2 měsíců svoji „novou“ rodinu jistou a chystala se na první cestu za oceán.
„Moje“ americká rodina žila v blízkosti New York City, ve státě
Connecticut. Pam, Chris, jejich dva
roztomilí kluci - čtyřletý Henry, dvouleté batole Patrick a teď i já, jsme bydleli v rodinném domě na klidném
předměstí Stamfordu…
Přiznám se , že i já, snad jako každá
au pair, jsem na začátku měla trochu
obavy z rozmazlených dětí. Dvouletý
Patrick si na mě přivykl velmi brzy, už
po týdnu jsme spolu zůstávali sami a
já cítila, že se mnou rád tráví čas. Čtyřletý Henry už bylo dítě, které si dokázalo „postavit hlavu“ a prvních pár
týdnů mi občas dal najevo, že ještě není přesvědčený, jestli mě rád vidí v „jeho“ domě. … Neodradilo mě to, navíc
v rodičích jsem měla velkou oporu a

[ www.studentagency.cz ]
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společně jsme se snažili každý problém otevřeně řešit. Ukázalo se, že i
Henry je velmi kamarádský a dokonce
umí poslouchat. Dětem jsem chtěla
především ukázat, že si se mnou mohou užít spoustu legrace jako s kamarádkou. Jakmile však překročili hranice kamarádství a jejich chování bylo
těžko zvladatelné, přicházel na řadu
„Time out“, takový americký „trest“.
Dítě, které zlobilo, se posadilo na
křeslo a tiše sedělo, aniž by se s ním
někdo jiný v té chvíli bavil. „Time out“
fungoval dobře, kluci už na něj byli naučení a přibližně po deseti minutách
„tichého přemýšlení“ se s úsměvem
zapojili do společnosti ostatních a na
problém se prostě zapomnělo.
S dětmi jsem trávila většinu dne,
večery a víkendy jsem měla pravidelně volné. S kamarády jsme chodili do
kina, hráli tenis, bowling, podnikali
nejrůznější výlety po New Yorku a okolních státech, picknikovali na pláži,
chodili na různé parties… Jako každá
au pair v Americe jsem měla možnost
chodit také do školy. Vybrala jsem si
kurzy španělštiny. Mé kamarádky
studovaly marketing, americkou historii, počítače, spousta z nich také
angličtinu. Bylo z čeho vybírat a navíc pro nás byla škola zdarma, hostitelská rodina ji v USA běžně hradí..
Přestože jsem do Ameriky odjížděla hlavně za poznáním životního stylu a mentality Američanů, příležitost
cestovat jsem si nenechala nikdy ujít.
Prožila jsem skvělou dovolenou s rodinou na jednom z havajských ostro-

vů a také úžasnou zimní lyžovačku.
Au pair má také možnost vyrazit
kamkoliv do světa na dva týdny své
placené dovolené. Já si zvolila
Aljašku - v té době pro mě byla neznámým místem, nikdy dřív mě
vlastně nenapadlo tuto část světa
navštívit, všechno přišlo až v
Americe. Aljaška mě dostala.
Zpívající velryby, hravé mořské vydry, řvoucí lachtani, padající obří kusy ledovců … to vše jsou jen některé z
nádherné podívané při celodenním
výletě na otevřený oceán, kemping
pod horou Marathon, grizli v národním parku Denali, stádo sobů pohodově překračujících silnici, soumrak
přicházející teprve s půlnocí…
Aljaška byla nezapomenutelným
dobrodružstvím! Ale není pochyb, že
Amerika jako země, soužití s americkou rodinou, poznání a zkušenosti,
mě neocenitelně vybavily do dalšího
života. Ať už je Amerika jakákoli,
skutečně ji poznáte a porozumíte jen
tehdy, když se stanete její součástí.
Být opravdovým členem americké rodiny je nejlepší příležitost.
Renata z Brna

Bašty 2, 602 00 Brno
tel.: 542 42 42 42
e-mail: info@studentagency.cz
www.studentagency.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 již
opravdu dlouholeté zkušenosti s výukou
jazyků. Svou činnost zahájila již v roce
1990 jako pobočka tehdejší pražské ILC
Prague v rámci sítě škol organizace
International Language Centres se sídlem
v britském Hastingsu. Škola je od samého
začátku specializována na výuku angličtiny. Vyučujícími byli a jsou kvalifikovaní rodilí mluvčí, kteří mají pro výuku mezinárodní kvalifikaci RSA/CELTA a absolvovali interview v International House
London. IH Londýn je prestižní mezinárodní organizace, která má za cíl dosáhnout vysoké kvality výuky angličtiny.
Jazyková škola, která chce být součástí této
organizace, musí splňovat určité náročné
podmínky. Po přijetí je pak každá škola pod
pravidelným dohledem inspektorů IH, což
je zárukou vysoké úrovně kvality výuky.
V celém moravském regionu je členem International House pouze jazyková škola ILC Brno.
Vysoká úroveň výuky angličtiny je mimo
jiné dána zejména tím, že škola má odborné
pedagogické vedení představované ředitelem pro výuku (Director of Studies), vysoce
kvalifikovaným pedagogem - rodilým mluvčím. Jeho náplní je nejen koordinovat plán
výuky, být v kontaktu s učiteli, řešit dotazy a
připomínky studentů k výuce, ale hlavně také na základě vlastní hospitační činnosti organizovat semináře pro další vzdělávání učitelů podle konkrétních podmínek.
Systém výuky v ILC Brno nabízí nejširší rozlišení pokročilosti v 8 úrovních od
naprostých začátečníků až po úroveň proficiency. Studenti, kteří mají zájem o studium angličtiny, absolvují vstupní rozřazovací test, který se skládá z části gramatické,
písemného projevu a interview.
Propracovaný systém hodnocení umožňuje vcelku velmi přesně zařadit studenty na
jim odpovídající úroveň znalostí, stejně tak
i přistoupení studenta do kurzu kdykoliv v
jeho průběhu. Během studia je také možné
po konzultaci s ředitelem pro výuku přestoupit na jinou úroveň pokročilosti ať již
směrem nahoru nebo dolů, případně přestoupit do jiného kurzu ve stejné úrovni.
Veškeré vstupní konzultace a rozřazovací
testy jsou prováděny zdarma jako služba
našim zákazníkům, budoucím studentům;
bezplatně poskytujeme i možnost náslechových hodin.
Výuka jazyků v síti škol ILC je vedena
komunikativní metodou se zaměřením
na přirozené, správné a plynulé používání jazyka. Studium je poněkud náročnější, protože se předpokládá aktivní pří-

stup studenta, avšak bez drilování gramatických pravidel - důležité je být schopen předat sdělení, pohotově reagovat v
reálné situaci. V průběhu výukového období je pak získaná úroveň znalostí ověřována několika testy.
Vedle standardních 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 FCE a CAE,
konverzační kurzy, podnikové a letní
kurzy, kurzy pobytové (Velká Británie,
USA, Austrálie). V případě kombinace kurzů, zejména standardního kurzu s kurzem
konverzace, poskytujeme výrazné slevy.
O kvalitě výuky na škole svědčí také úspěšnost studentů u Cambridgeských zkoušek - ta je tradičně vysoká, např. při posledním zkušebním termínu v červnu 2002 byla
úspěšnost 97%. V nabídce školy je i denní
pomaturitní studium s akreditací Min.
školství, kde vedle začátečníků připravujeme pokročilejší maturanty ke složení odpovídající Cambridgeské zkoušky.
Výuka angličtiny probíhá podle nejnovějších britských učebnic, studenti však
dostávají také různé doplňkové materiály
připravované učitelem, ať už pro zpestření
hodin či samostudium.
Studenti si mohou také vypůjčovat další
studijní materiály, videokazety s filmy i beletrii v angličtině v naší školní knihovně.
V průběhu studia lze zažít i dobrou zábavu, a to na několika školních párty, kde
se lépe poznávají studenti se svými spolužáky z jiných kurzů a dobře se pobaví při
programu, který připravují sami učitelé.
Tyto společné akce dávají možnost setkat
se s rodilými mluvčími v přirozeném a neformálním prostředí i mimo školu a dále
tak zlepšovat svoji angličtinu.
Počínaje rokem 2003 se jazyková škola
ILC Brno rozhodla zařadit do svého výukového programu i kurzy němčiny. Tyto kurzy budou organizovány a zabezpečovány
na základě zkušeností obdobně jako kurzy
angličtiny.
Další informace o škole a námi nabízených kurzech Vám rádi poskytneme v naší
nové kanceláři na Sukově ulici č. 2.

Jazyková škola ILC Brno
Sukova 2, 602 00 Brno
tel.: 542 210 216
e-mail: ilcbrno@sky.cz
www.ilcbrno.cz
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„Super výuka, skvělí učitelé, pěkná třída, sranda a bezva lidičky.“
„Škola je po finanční stránce přístupná a leží v centru.“
„Možnost kombinace více jazyků s výhodnými slevami.“
„Pro dojíždějící možnost ubytování na internátu.“
„Dokonalá příprava na mezinárodní a státní zkoušky.“
„Zpestření výuky hrami, volná diskuse a výměna názorů.“
„Výlety za hranice, večírky a můžeš vyhrát zájezd.“
...tak to jsou některé z odpovědí našich studentů na otázku Proč byste doporučili studium
v MKM svým známým?
Pro nás slova velmi příjemná. A co o sobě můžeme říct my?
Kdo jsme
Jsme jazyková škola slavící 13. výročí na
brněnském trhu. Učíme angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu, italštinu,
ruštinu, švédštinu, polštinu, holandštinu,
latinu, češtinu pro cizince a další jazyky.
Jsme také překladatelská agentura zajišťující odborné překlady textů spadající
do kterékoli ze společensko-vědních oblastí, překlady technického i právnického
směru, soudně ověřené překlady a veškerý tlumočnický servis ve více než 25 světových jazycích.
Kde jsme
Najdete nás přímo v centru Brna - na
České 11. Učíme však nejen zde, ale i v
dalších prostorách v centru města, dle
Vašeho přání také ve Vaší firmě, kanceláři
či doma.
Objednat překladatelské i tlumočnické
služby lze nejen osobně v naší kanceláři,
ale také e-mailem, faxem nebo prostřednictvím internetu. Stejnou cestou lze zaslat Vaše dokumenty k překladu a vyhotovený překlad od nás obdržet zpět.
Kdy jsme
V kanceláři jsme pro Vás každý den od
pondělí do čtvrtka od 8 do 18 hodin, v pátek od 8 do 14 hodin. Na Vaše přání učíme, překládáme a tlumočíme také v sobotu a neděli.
Co děláme
Naučíme Vás mluvit, číst a psát - tedy
myslet v jazyce, který si vyberete. Pomocí
rozřazovacích testů Vám usnadníme výběr
z pěti stupňů pokročilosti. Množstvím variant nabízených kurzů pokrýváme široké
spektrum potřeb jazykového vzdělávání,
pokud Vám však naše nabídka nebude stačit, „ušijeme Vám cokoli na míru“.
V dopoledním intenzivním studiu angličtiny a němčiny Vás připravíme na státní a
mezinárodní jazykové zkoušky ve 20ti vyučovacích hodinách týdně. Umožníme Vám
studium i více jazyků za výhodných časových i cenových podmínek. Díky vyhlášce
MŠMT ČR č. 183/98 Sb., máte za splnění
daných podmínek nárok na veškeré sociální dávky. Navíc jsou Vaše přihlášky slosovatelné a můžete vyhrát letecký zájezd!

Odpolední a večerní kurzy angličtiny,
němčiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny a ruštiny Vás naučí lépe porozumět
mluvenému slovu, získat jistotu ve vlastním projevu, obohatit si slovní zásobu a
zvládnout příslušnou gramatiku. V našich kurzech pořádaných odpoledne či večer se můžete také připravit na mezinárodní či státní zkoušky různých úrovní.
Individuální a firemní kurzy jsou zcela
přizpůsobeny specifickým potřebám posluchačů. Na konzultační hodině navrhne náš metodik náplň kurzu, intenzitu,
vhodné učební materiály a zároveň během ukázkové hodiny představí Vaše
lektory. Je zcela na Vás, zda se zaměříte
na studium určitého oboru, přípravu ke
složení jakýchkoli uznávaných zkoušek,
nácvik běžných psaných útvarů či konverzaci. Ve specializované nabídce najdete výuku zaměřenou např. na obchod,
bankovnictví či techniku, pořádáme
však také zahraniční pobyty zaměřené
na prohloubení znalostí cizích jazyků,
rychlokurzy pro prodavače a číšníky a didaktický výcvik.
Jak se o Vás postaráme
Rádi, co nejlépe a pro Vás co nejvýhodněji. Samozřejmostí jsou kvalifikovaní
čeští i zahraniční lektoři a ukázkové hodiny zdarma. Možností uhrazení kurzovného ve splátkách, poskytnutím bonusů a
také výhodných slev pro stálé zákazníky
se snažíme zpříjemnit Vám vzájemnou
spolupráci.
PŘIPOJTE SE TAKÉ
KE STÁLE ZVĚTŠUJÍCÍ SE SKUPINĚ
NAŠICH SPOKOJENÝCH
ZÁKAZNÍKŮ!

MKM Jazyková škola
Překladatelská agentura
Mgr. Pavlína Megová
tel.: 542 216 426, 542 213 104
fax: 542 213 104
http://www.mkm.cz
e-mail: mkm@mkm.cz
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Advantage LS, s.r.o.
Jakubské nám. 5, Brno 60200
Agentura MIKA
Šumavská 15, Brno 60200
Agentura VIKA
Masarykova 31, Brno 60200
ALBION jazyková a vzdělávací agentura spol. s r. o.
Milady Horákové 14, Brno 60200
___________________________________________________________________________________________________________________________

ALEA GRUPO

c/Juan de Mena, 15, 28014 Madrid

Tel.: 0034-91-5240800-1
Mobil: 776 688 103
E-mail: spanelstina@aleagrupo.com
Web: www.aleagrupo.com/spanelstina
Jazykové kurzy:
denní, v zahraničí
Vyučované jazyky:
španělština
Počet studentů ve skupině:
min. 3 - max. 8
Ostatní:
zahraniční lektoři, rodilý mluvčí
___________________________________________________________________________________________________________________________
Alliance Francaise de Brno
Moravské nam. 15, Brno 65790
___________________________________________________________________________________________________________________________

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, švédština
Počet studentů ve skupině:
do 12
Cena za vyučovací hodinu:
v kurzech okolo 40,- Kč, individuální - 280.- Kč
Ostatní:
půjčování učebnic
___________________________________________________________________________________________________________________________
Anglická školička
Staňkova 8a, Brno 60200
ANGLO-CZECH CLUB BRNO
MŠ Náměstí Svornosti 8, Brno 61600
Anglum
Šámalova 68, Brno 61500
___________________________________________________________________________________________________________________________

ASPENA jazyková škola, s.r.o.
Tel.: 541 211 651
E-mail: vyuka@aspena.cz
Jazykové kurzy:

Gorkého 15, Brno 602 00

Fax: 541 424 242

Mobil: 737 288 251
Web: www.aspena.cz
denní, odpolední, pomaturitní, večerní, individuální, firemní,
pro děti, pro matky s dětmi
Vyučované jazyky:
angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, čeština,
latina, řečtina, japonština, portugalština
Počet studentů ve skupině:
do 6, do 15
Ostatní:
zahraniční i čeští lektoři
___________________________________________________________________________________________________________________________

ASTRA - jazyková škola

Řádky 25, Brno 614 00

Tel.: 545 230 655
Mobil: 603 798 910
E-mail: astra@atlas.cz
Web: www.volny.cz/astrajs
Jazykové kurzy:
denní, odpolední, večerní, individuální, pro děti, výuka dětí od 3 let
Vyučované jazyky:
angličtina
Ostatní:
knihovna, počítačová učebna
___________________________________________________________________________________________________________________________
B.I.B.S., a.s.
Lidická 48, Brno 60200
Berlitz Schools of Languages,s.r.o.
Rašínova 2, Brno 60500
Bon Studio
Kotlářská 5, Brno 60200
Brno English Centre,spol. s r.o
Kraví hora 13, Brno61600
Business Englisch Centre
Vackova 75, Brno 61200
Business language center s.r.o.
L. Podéště 5, Brno 60200
Centrum volného času Lužánky
Lidická 50, Brno 60200
Cultural Homestay International - CZ, s.r.o.
Šumavská 31, Brno 60200
Černá Jitka MVDr., CSc - Angličtina
Chlubnova 3, Brno 61600
D & D Jazyková škola
Komenského ul. 372, Brno 66442
David Holiš - Language centre
Masarykova 8/10, Brno 60200
DIPLOMAT SCHOOL OF ENGLISH
Veveří 10, Brno 60200
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Dům dětí a mládeže
Helceletova 4, Brno 60200
Dům dětí a mládeže JUNIOR
Vranovská 17, Brno 61400
___________________________________________________________________________________________________________________________

EASY ENGLISH, s.r.o.

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 - 15
Cena za vyučovací hodinu:
student - do 100,- Kč, firemní kurz - 450,- Kč
Ostatní:
zahraniční lektoři, přihlášky na www.easy-english.cz
___________________________________________________________________________________________________________________________
ELS - Englisch language studio
Koperníkova 6, Brno 61500
GRAPA Brno, s.r.o.
Bašty 2, Brno 60200
Home Englisch Brno
Horská 60, Brno 61600
___________________________________________________________________________________________________________________________

HOPE-E.S., v.o.s.

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
Vyučované jazyky:
angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, čeština, ruština
Počet studentů ve skupině:
do 10
Cena za vyučovací hodinu:
v kurzech 50,- až 55,- Kč
individuální a firemní kurzy 250,- až 350,- Kč
Ostatní:
čeští i zahraniční lektoři
___________________________________________________________________________________________________________________________
ICV-Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o.
Kaštanová 127, Brno 61700
___________________________________________________________________________________________________________________________

ILC - jazyková škola

Sukova 2, Brno 602 00

Tel.: 542 210 216
Fax: 542 524 182
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
Ostatní:
zahraniční a čeští lektoři
___________________________________________________________________________________________________________________________
ILC Czechoslovakia Ltd
tř. Kpt. Jaroše 25, Brno 60200
IMPS a.s. - Vzdělávací institut
Hudcova 78, Brno 61200
Ing. Marina Sedláková
Výletní 1, Brno 62300
INTERKONTAKTSERVIS spol. s r.o.
Stránského 28, Brno 61600
Jazyková laboratoř - Němčina
Grohova 54, Brno 60200
Jazyková miniškolka Tomcat
Dunajevského 34, Brno 61600
Jazyková přípravka
Bzenecká 15, Brno 62800
Jazyková škola
Ulrychova 83, Brno 62400
Jazyková škola Lingua Plus, s.r.o.
Vlhká 25, Brno 60200
Jazyková škola Perfect Englisch
Josefská 25/27, Brno 60200
Jazyková škola Slon
Údolní 5, Brno 60200
Jazyková škola the Boland School
Palackého 148a, Brno 61200
Jazykové ministudio - Mgr. Jarmila Poláková
Mathonova 68, Brno 61300
Jazykové studio Nevosádová
Dominikánské nám. 4/5, Brno 60200
JŠ Dolphin
Nemocniční 53, Šumperk 78701
KP CENTRUM
Palackého třída 126, Brno 61200
Kult. vzděl. A infor. Centrum MČ Vinohrady
Mutěnická 21, Brno 62800
Kulturni a informační centrum města Brna
Radnická 4, Brno 60200
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
KVS U tří kohoutů
Botanická 13, Brno 60200
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L.7-OAZA, spol. s r.o.
Lidická 7, Brno 60200
Labyrint - jazykové vzdělávací centrum, s.r.o.
Hybešova 73, Brno 60200
Lingua centrum H. * E.
Křenova 52, Brno 60200
Majda agency s.r.o.
Heinrichova 41, Brno 60200
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
Tel.: 542 216 426
E-mail: mkm@mkm.cz
Jazykové kurzy:

Fax: 542 213 104

Mobil: 603 527 312
Web: www.mkm.cz
pomaturitní, denní, odpolední, večerní, individuální, firemní,
specializované-obchodní, didaktika, bankovnictví, pro prodavače
Vyučované jazyky:
angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, čeština,
ruština, holandština, latina, maarština, polština
Počet studentů ve skupině:
do 5, do 15
Cena za vyučovací hodinu:
do 100,- Kč, 500,- Kč, cena za 1 studenta (1 hod. ve
skup. kurzech max 45,- Kč)
Ostatní:
zahraniční lektoři, čeští vysokoškolsky vzdělaní lektoři se zahr. pobytem v zahraničí
___________________________________________________________________________________________________________________________
Mluvící dům - jazykové centrum
Hybešova 8-10, Brno 60200
NcM vzdělávací středisko
Kopečná 31, Brno 60200
Nepustilova jazyková škola
Sokolská 1, Brno 60200
NICOM, a.s.
náměstí Svobody 2, Brno 60200
Open university v ČR
Kobližná 19, Brno 60200
Oxford University Press
Dolní náměstí 38, Olomouc 77290
Palladium
nám. Svobody 17, Brno 60200
___________________________________________________________________________________________________________________________

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: htp://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…
___________________________________________________________________________________________________________________________
PERSPEKTIVA CZ, s.r.o.
Bašty 8, Brno 60200
___________________________________________________________________________________________________________________________

PRETORIAN - jazyková škola

Rybkova 1, Brno 602 00

Tel.: 541 148 134
Mobil: 603 501 388
E-mail: pretorian@pretorian.cz
Web: www.pretorian.cz
Jazykové kurzy:
pomaturitní, denní, odpolední, večerní, individuální, firemní,
pro děti, půlroční, snídaně, víkendy, obchodní jazyk, kurzy pro seniory
Vyučované jazyky:
angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, čeština, ruština
Počet studentů ve skupině:
do 5 až 7, 10
Cena za vyučovací hodinu:
studenti - do 100,- Kč, jednotlivci - do 300,- Kc,
firemní - do 500,- Kč
Ostatní:
zahraniční lektoři, tlumočení, překlady, internetové hodiny, dětský tábor s výukou
___________________________________________________________________________________________________________________________
PhDr. Jiří Vacek - angličtina, ruština
Bezručova čtvr 1118, Kuřim 66434
PROSPERITA CONSULTING, s.r.o.
Příkop 6, Brno 60200
PTK - ECHO Bohemia s.r.o.
Bašty 6, Brno 60200
___________________________________________________________________________________________________________________________
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SC DĚLNICKÝ DŮM

Jamborova 65, Brno 615 00

Tel.: 548 216 927
Fax: 548 216 776
Jazykové kurzy:
odpolední, večerní
Vyučované jazyky:
angličtina, němčina
Počet studentů ve skupině:
do 10, do 15
Cena za vyučovací hodinu:
do 100 ,- Kč
___________________________________________________________________________________________________________________________
SLI-INTERNATIONAL s.r.o.
Koliště 13, Brno 60200
Soukromá SCOLA COMENIANA
Charbulova 137, Brno 61800
Společenské centrum Dělnický dům
Jamborova 65, Brno 61500
Státní jazyková škola
Kotlářská 9, Brno 60200
Studio der-die-das
Cejl 93, Brno 60200
Skřivánek - překladatelské služby, s.r.o.
Gorkého 17, Brno 60200
Tomáš Joanidis
Mozolky 54, Brno 61600
Zahradníková Ivana
Brožíkova 10, Brno 63800

Ostatní instituce pro jazykové vzdělávání

K institucím nabízejícím jazykové vzdělávání patří také společnosti zprostředkovávající zahraniční pobyty, práci v zahraničí, případně další související služby.

AGENTURA PALLADIUM

Veselá 5, Brno 602 00

Tel.: 541 211 818
E-mail: jazyky@cestovniagentura.cz

Fax: 541 211 818
Web: www.cestovniagentura.cz

Veškeré typy studia v zahraničí: jazykové kurzy, high school program, akademický rok, speciální programy pro děti a mládež a mnohé další. Velký výběr škol po celém světě! AU PAIR
program pro dívky i chlapce. Podrobné informace najdete v našem ON LINE katalogu na
www.cestovniagentura.cz. Těšíme se i na Vaši osobní návštěvu.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Amadeus - jazyková agentura
Příkop 4 -IBC, Brno 60200
B.I.B.S., a.s.
Lidická 48, Brno 60200
_________________________________________________________________________________________________________________________

Student Agency, s.r.o.
Tel.: 5 42 42 42 42
E-mail: info@studentagency.cz

Bašty 2, Brno 60200
Fax: 5 42 42 42 40

Infolinka: 800 100 300
Web: www.studentagency.cz

Jazykové pobyty v zahraničí:
pro děti a mládež, dospělé a manažery
Pracovní program v zahraničí:
pro studenty i nestudenty
Studium s prací:
Austrálie a Nový Zéland, Velká Británie, Irsko
Rok na střední škole a univerzitách v zahraničí:
Au pair pobyty:
v Evropě a USA
Letenky za super ceny:
pro mladé i dospělé do 100 let
London Express:
pravidelná autobusová linka Brno - Praha - Plzeň - Londýn
___________________________________________________________________________________________________________________________
Studymix

Josefská 15, Brno 60200
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Knihkupectví:

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.
Tel.: 542 215 040, 542 218 014
E-mail: knihy@barvic-novotny.cz
Otevřeno: Po-So 8:00 - 19:00, Ne 10:00 - 19:00

Česká 13, Brno 60200
Web: www.barvic-novotny.cz

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. Průvodce „Vzdělání“ obsahuje adresář jazykových škol a
články o těchto školách kombinované s barevnou inzercí.
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., Údolní 53, 602 00 Brno,
tel.: 541 146 252, fax: 541 146 368, mobil: 603 289 678

Průvodce Vzdělání vyšel 20. ledna 2003.
Uzávěrka příštího čísla je 14. dubnu 2003!
fax: 541 146 368, e-mail: inzerce@kult.cz
[ www.kult.cz ]

