
JA K É KU Y - JA  2020
Konverzace AJ: 
mírně/středně 

pokročilí s rodilým 
mluvčím A2-B1

12.2.2020 - 
17.6.2020

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 úplné 
začátečníky A1

14.1. 2020 - 
16.6.2020

Úterý 
17:00 - 18:30

4290,-Kč + 
učebnice

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

AJ na cesty pro 
mírně pokročilé A2

16.1.2020 - 
19.3.2020

Středa 
18:30 - 19:30 1790,-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 maturita: 

didaktický test B1
16.1.2020 - 

2.4.2020
Čtvrtek 

15:30 - 16:30
1890,-Kč + 590,-

Kč/učebnice
Kurz ideální pro studenty 4. ročníků SŠ, kteří se chtějí 

systematicky připravit na didaktickou část.

AJ maturita: Ústní 
část B1

16.1.2020 - 
2.4.2020

Čtvrtek 
16:30 - 17:30 1890,-Kč

Pokud jste ve 4. ročníku SŠ a chcete se připravit na ústní 
maturitní zkoušku, náš kurz s lektorem s letitou praxí ze 

zahraničí Vás jistě zaujme.

AJ pro 
začátečníky II.

/falešní 
začátečníci

A1
/A2

6.2.2020 - 18.6. 
2020

Čtvrtek 
17:00 - 18:30

3500,- Kč + 
učebnice

Znalosti pro vstup do kurzu: Student by se měl umět 
představit, říci odkud pochází, kde žije, kolik mu je let, jaké 

má koníčky, popsat svojí rodinu. Říci stručně svůj denní 
program, co umí, neumí, má rád, nemá rád, zeptat se na 

cestu a popsat svojí cestu do práce.

AJ pro Teenagery
 (16 - 18 let) A2

14.1. 2020 - 
16.6.2020

Úterý 
16:00 - 17:00

3290,- Kč + výukový 
sešit 250 Kč

Zábavné lekce hrou pro všechny náctileté jsou ideálním 
zpestřením školní výuky, které mladé jistě zaujme a 

angličtina se jim bude líbit.

AJ pro mírně 
pokročilé A2

15.1.2020 - 
17.6.2020

Středa 
17:00 - 18:30

4290,-Kč + 
učebnice

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 

zkušených lektorů.

NJ pro úplné 
začátečníky A1

16.1.2020 - 
18.6.2020

Čtvrtek 
17:00 - 18:30

4290,-Kč + 
učebnice

Skupinový kurz němčiny pro úplné začátečníky je vhodný 
pro každého, kdo se s němčinou prakticky nesetkal a chce 

se tak učit od úplného začátku. Kurzem Vás provede 
lektorka s mnohaletou praxí.

NJ pro mírně 
pokročilé A2

6.2.2020 - 
18.06.2020

Čtvrtek 
18:30 - 20:00

3500,-Kč + 
učebnice

Pro přijetí do kurzu by student již měl student umět:
Student by měl umět pozdravit. Představit se, říci kolik mu 

je let, jaké má zájmy. Jeho denní program , co dělal v 
minulosti - např. na dovolené. Umí si objednat jídlo v 

restauraci, umí se zeptat na cestu a popsat svoje bydliště a 
byt. Bližší informace o předpokládaných znalostech Vám 

rádi poskytneme.
AJ pro děti 8 - 10 

let hrou A1
13.1.2020 - 
15.6.2020

Pondělí 
16:00 - 17:00 2990,-Kč

Kurz s milými lektory, který Vaše děti nadchne a pobaví. U 
nás zažijí skutečně školu hrou.

Skupinové kurzy od 4 osob. Rezervace telefonicky, e-mailem nebo osobně.
tel.: 724 308 801           info@perfectimage.cz          www.perfectimage.cz            J.Průchy 1682/1, Most (budova Jungle arena)


