
 

JAZYKOVÉ KURZY – PODZIM 2019                 
Individuální doučování školních předmětů a jazyky na jednom místě. 

 

Název 
Úroveň Termín 

Den a čas 
výuky Cena Popis kurzu 

Konverzace AJ: 
mírně/středně 

pokročilí A2-B1 
11.9.2019 - 
29.1.2020 

Středa 
18:00 - 
19:30 3990,-Kč 

Chcete se konečně rozmluvit v angličtině a zbavit se tak ostychu, který Vás brzdí? Naše lekce s 
rodilým mluvčím Vás budou bavit! 

AJ pro mírně 
pokročilé s RM A2 

16.9.2019 - 
27.1.2020 

Pondělí 
18:00 - 
19:30 3790,-Kč 

Základy angličtiny máte v kapse a chcete si své znalosti prohloubit a posunout se o kus dál? Tento 
kurz je určen všem mírně až středně pokročilým studentům, kteří na své angličtině chtějí pořádně 

zapracovat pod vedením rodilého mluvčího. 

ŠJ pro úplné 
začátečníky s RM A1 

12.9.2019 - 
30.1.2020 

Čtvrtek 
16:30 - 
17:30 

3390,-Kč + 
učebnice 

Skupinový kurz španělštiny určený pro úplné začátečníky pod vedením rodilého mluvčí Vás 
konečně naučí španělsky od nuly. 

AJ pro úplné 
začátečníky A1 

19.9.2019 - 
30.01.2019 

Čtvrtek 
17:00 - 
18:30 

3390,-Kč + 
učebnice 

Naučíme Vás anglicky od úplných základů zábavnou formou. Kurz je vhodný pro naprosté 
začátečníky. 

AJ na cesty pro mírně 
pokročilé A2 

19.9.2019 - 
19.12.2019 

Čtvrtek 
18:30 - 
19:30 1590,-Kč 

Základy angličtiny již znáte, ale potřebujete se domluvit především na cestách? S námi se naučíte 
témata jako na letišti, v restauraci, v hotelu, u lékaře a mnohem více ze situací, které Vás mohou 

potkat na dovolené. 

AJ pro děti 9 - 12 let 
hrou A1 

17.9.2019 - 
28.01.2019 

Úterý 15:00 
- 16:00 2790,-Kč 

Zábavný kurz pro děti ve věku 9 - 12 let, které Vaše ratolesti bude bavit. Cílem kurzu je 
upevňování a doplňování učiva ze školy zábavnou formou. 

AJ pro mládež 13 - 15 
let A1 

17.9.2019 - 
28.01.2019 

Úterý 16:00 
- 17:00 2790,-Kč 

Zábavný kurz pro děti ve věku 13 - 15 let, které Vaše ratolesti bude bavit. Cílem kurzu je 
upevňování a doplňování učiva ze školy zábavnou formou. 

Obchodní AJ pro 
začátečníky A1 

17.9.2019 - 
28.1.2020 

Úterý 17:00 
- 18:30 

3390,-Kč + 490,-
Kč/učebnice 

Kurz určený pro naprosté začátečníky se zaměřením na obchodní angličtinu krok za krokem a od 
začátku :) 

Business English pro 
mírně pokročilé s RM A2 

16.9.2019 - 
27.1.2020 

Pondělí 
17:00 - 
18:00 

2990,-Kč + 390,-
Kč/učebnice 

Pokud máte mírně pokročilé znalosti angličtiny a přejete si je rozšířit o obchodní angličtinu, tak 
tento kurz s rodilým mluvčím je pro Vás ten pravý. 

AJ maturita: didakťák 
s RM A2-B1 

17.9.2019 - 
28.1.2020 

Úterý 18:00 
- 19:00 

2990,-Kč + 590,-
Kč/učebnice Kurz ideální pro studenty 4. ročníků SŠ, kteří se chtějí systematicky připravit na didaktickou část. 

AJ maturita : Ústní 
část s RM A2-B1 

17.9.2019 - 
28.1.2020 

Úterý 19:00 
- 20:00 2990,-Kč 

Pokud jste ve 4. ročníku SŠ a chcete se připravit na ústní maturitní zkoušku, náš kurz s rodilým 
mluvčím Vás jistě zaujme. 



Tel.: 724 308 801         e-mail: info@perfectimage.cz         www.perfectimage.cz       

J. Průchy 1682/1, Most (budova Jungle arena) 
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