
 

Roční Pomaturitní Denní Studium Angličtiny Pro Mírně Pokročilé  
 

Cíl kurzu 
Kurz angličtiny pro mírně pokročilé je svou učební látkou zaměřen na zvládnutí běžné denní 
konverzace s podporou osvojené slovní zásoby a základní gramatiky. Cílová jazyková úroveň podle 
„Společného evropského referenčního rámce ( SERR )“ je B1. 
 

Kdo by se měl přihlásit 
Všichni studenti, kteří mají minimální znalosti anglického jazyka. Studenti připravující se na 
elementární zkoušky z anglického jazyka. Studenti plánující pracovní stáže nebo pobyt v zahraničí. 
Mohou studovat i studenti, kteří ještě nemají maturitu nebo status studenta. 
 

Zařazení do vyhlášky MŠMT a termín kurzu 
Společnost Richard Musil spol. s r.o. je zařazena do vyhlášky MŠMT ČR 19/2014 Sb., o dalším 
studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění 
považují za studium na středních nebo vysokých školách se všemi výhodami pro řádné studenty 
jako na střední škole včetně slev na MHD, České dráhy, ISIC karty atd. 
Zahájení kurzu je 1. září 2023, ukončení 30. června 2024. Nepovinná zkouška Preliminary English 
Test (PET) v červnu 2024 ve zkušebním středisku British Council. 
 

Časový rozvrh 
Dopolední studium, 4 vyučovací hodiny denně ve školních dnech, začátek v 8:30 hodin.  
 

Místo konání 
V učebnách jazykové školy v Ústí nad Labem, Velká Hradební 19, budova DDM. 
 

Učební materiály 
Kvalitní anglické učebnice, audio a video pomůcky, zábavná literatura, četba, poslech atd. Po 
ukončení studia, na základě dosažených výsledků studenti obdrží  řádné osvědčení dle standardu 
MŠMT ČR a Certificate of Achievement. 
 

Lektoři 
Kurz je veden lektory s kvalitní znalostí anglického jazyka ze zahraničí a se zkušenostmi v oblasti 
pedagogické činnosti a práce se studenty. 
 

Cena kurzu a struktura slev 
Celková částka školného je 25 490,-  Kč za rok. Při hromadných přihláškách (tj. jeden student jako 
organizátor průkazně zprostředkuje přihlášení dalších 3 studentů) sleva 1 000,-Kč na osobu i 
v případě plateb na splátky. Při zaplacení celé částky do konce září obdržíte Studijní anglický 
slovník zdarma. Přenosné slevové certifikáty na další libovolný jazykový kurz v tomto školním roce 
ve výši 30%, 20% a 10% podle data zaplacení celé částky školného.  
Školné je možno platit splátkami, které jsou k dispozici na naší internetové adrese. Po dohodě je 
možno platit celou částku školného na splátky. 
 

Přihlášky 
Počet studentů je omezen na 18 ve třídě, aby byla zachována kvalita výuky pro všechny účastníky 
kurzu. Pro přihlášení vyplňte elektronický formulář na naší internetové adrese. Přihlášku je také 
možné vyplnit v naší kanceláři osobně, poslat poštou nebo telefonicky. Pro potvrzení závaznosti 
přihlášky zašlete nevratné zápisné 4 500,- Kč. Pokud budete přijati na státní vysokou školu a 
přinesete originál potvrzení o přijetí do 23. 8. 2023, bude vám jinak nevratné zápisné vráceno v 
plné výši. 

Kancelář: 777 63 77 88  (i po pracovní době) 
richard.musil@volny.cz       www.jazykova-skola.cz 

KURZY KTERÉ MLUVÍ SAMY ZA SEBE 


