
 

Roční Kurz Francouzštiny Pro Mírn ě Pokročilé 
 

Cíl kurzu 
Kurz francouzštiny mírn ě pokročilé je svou učební látkou připraven pro studenty, kteří 
chtějí rozšířit své dosavadní jazykové znalosti. Tento kurz umožní studentům lepší 
uplatnění jak ve společenském tak i v pracovním styku s anglicky mluvící populací. 
Konverzace vychází z běžných životních situací s použitím osvojené slovní zásoby a 
základní gramatiky. Cílová jazyková úroveň podle „Společného evropského referenčního 
rámce ( SERR )“ je A2. 
 

Kdo by se měl přihlásit 
Všichni studenti, kteří mají základní znalost francouzského jazyka. Studenti připravující 
se na elementární zkoušky z francouzského jazyka. Studenti plánující pracovní stáže nebo 
pobyt v zahraničí. Počáteční jazyková úroveň podle „Společného evropského referenčního 
rámce ( SERR )“ je A1. 
 
Termín kurzu 
Zahájení kurzu je dne 18. října 2018, konec poslední  týden v květnu 2019.  
 
Časový rozvrh  ČTVRTEK 
1x týdně 2 vyučovací hodiny ve školních dnech, od 17:45- 19:15 hodin.  
 

 

Místo konání 
V učebně jazykové školy v Ústí nad Labem, Masarykova 179, (zastávka MHD 
Beethovenova, 200 m směr k Zimnímu stadionu). 
 

Učební materiály 
Kvalitní u čebnice a audio pomůcky obsahují texty, frazeologie a slovní zásobu, které jsou 
tříděny podle tematických okruhů a jsou spjaty se situacemi v běžném společenském styku. 
Gramatika se probírá podrobně, mluvnická cvičení následují hned za výkladem. Učebnice 
budou připraveny pro studenty k zakoupení při nástupu do kurzu. Po ukončení studia 
obdrží studenti Certifikát o absolvování kurzu. 
 

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

Přihlášky 
Počet studentů v kurzu je omezen, aby byla zachována kvalita výuky pro všechny 
účastníky (viz Obchodní podmínky). Kurzovné je nutno zaplatit před začátkem kurzu nebo 
v případě splátkového kalendáře musí být podepsána Obchodní smlouva. Cena je 5 490,- 
Kč  za kurz. V ceně nejsou nezahrnuty učební materiály. 
 

Přihlášku je možno vyplnit na naší internetové stránce www.jazykova-skola.cz, nebo v naší 
kanceláři, případně poslat poštou na adresu Musil Professional s.r.o.,  Masarykova 179, 
400 01  Ústí nad Labem. 
 
 

Kancelář: 777 63 77 88 
richard.musil@volny.cz        www.jazykova-skola.cz 

 
 

KURZY KTERÉ MLUVÍ SAMY ZA SEBE  


