
   INFORMACE  O  INSTITUTU 
Vznik organizace 
 

Institut byl založen v roce 2000 jako pokračování jazykové 
školy založené v Ústí nad Labem v roce 1995 panem Richardem 
Musilem, po návratu ze sedmnáctiletého pobytu v Austrálii, 
držitelem nejvyššího certifikátu CERTIFICATE OF 
PROFICIENCY IN ENGLISH od Cambridge University.  

 

Místo výuky 
V nově upravených a vybavených učebnách v Ústí nad Labem, 
kde probíhá denní i večerní výuka jazyků.  
 

Studenti 
Počet studentů ve skupině je  3-10 podle druhu výuky, aby byla 
zachována kvalita výuky pro všechny účastníky kurzu. 
Soukromá výuka probíhá systémem jeden na jednoho nebo ve 
skupinách studentů dle požadavku klienta. 
 

Lekto ři 
Kurzy jsou vedeny lektory s požadovanou kvalifikací pro 
jednotlivé kurzy včetně zkušeností v oblasti pedagogické 
činnosti a práce se studenty. Mnoho kurzů na pokročilé úrovni 
vyučují i rodilí mluv čí. 
 

Učebnice a u čební pom ůcky  
Učebnice jsou zásadně z kvalitní produkce jazykových 
vydavatelství převážně ze zahraničí, což je v této oblasti výuky 
nezbytnou zárukou kvality psaných i mluvených textů. 
 

Vybavení 
Škola  využívá moderní učební pomůcky včetně audio, video a 
DVD pomůcek z originální  zahraniční  i  domácí  produkce. 
 

Úspěchy 
Společnost Richard Musil spol. s r. o. získala za dobu své 
existence mnoho spokojených a úspěšných studentů, kteří 
mohou prokázat své znalosti složenou Státní zkouškou nebo 
certifikáty od Cambridge University až do úrovně CAE 
(Certificate in Advanced English). Studenti obdrží po skončení 
každého kurzu CERTIFIKÁT za dosažené výsledky.  
Od roku 1998 je společnost zařazena do vyhlášky MŠMT ČR  
k pořádání jednoletých jazykových kurzů angličtiny na úrovni 
středoškolského vzdělání se všemi výhodami (zdravotní a 
sociální pojištění včetně slev na MHD, ČD, ISIC karty atd.). 
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NAŠE MOTTO : 
 

STÁLE SE VZDĚLÁVEJ ! 

 
NIKDY SE NEVZDÁVEJ ! 

 
 

RICHARD MUSIL spol. s r. o. 
Soukromý vzd ělávací institut 

IČO 254 22 219 
 

Masarykova 179, Ústí n. L. 
 

  777 63 77 88 
 

 
 

richard.musil@volny.cz 
www.jazykova-skola.cz  
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POMATURITNÍ DENNÍ STUDIUM 
ANGLIČTINY PRO MÍRNĚ POKROČILÉ A 

POKROČILÉ 
 

Dopolední kurz angličtiny pro absolventy středních škol nebo 
studenty, kteří se připravují na vysokou školu. V těchto kurzech 
mohou studovat také starší studenti včetně studentů bez 
maturitního vysvědčení. 
 

Dvacet hodin výuky týdně v centru města. Při včasném 
zaplacení nabízíme strukturu slev. Kurz je možné platit na 
splátky bez navýšení. 
  
Kurzy jsou zařazeny ve vyhlášce MŠMT ČR pro školní rok 
2018–2019 se všemi výhodami sociálního a zdravotního 
pojištění jako při studiu na střední škole včetně slev na MHD, 
ČD, ISIC karty. 
Můžeme Vám zaručit, že budete studovat na úrovni mírně 
pokročilých  nebo pokročilých podle Vašich současných znalostí 
angličtiny. 
 

Nebudeme nutit a trápit  mírně pokročilé tím, že budou 
studovat v kurzu pro pokročilé, jako to dělají některé školy a 
agentury  po mnoho let jenom proto, že nemají dost studentů a 
mají jen jednu třídu, ve které jsou všechny úrovně studentů. 
 

 

INTENZÍVNÍ KURZY 
 

Půlroční intenzívní kurzy angli čtiny 
 

Večerní kurzy na úrovni začátečníků, mírně, středně 
pokročilých a středně pokročilých plus. Výuka probíhá ve dvou 
semestrech od září do ledna a od února do června dvakrát 
týdně jednu hodinu (60 minut). Studenti pokračující v druhém 
semestru získávají 10% slevu z ceny kurzu v druhém semestru. 

 

Sobotní intenzívní kurzy angli čtiny 
 

Dopolední kurzy na úrovni začátečníků, mírně pokročilých a 
středně pokročilých. Výuka probíhá ve dvou semestrech, od 
září do ledna a od února do června, jednou týdně tři vyučovací 
hodiny. Studenti pokračující v druhém semestru získávají 10% 
slevu z ceny kurzu v druhém semestru. 
 

Přípravné kurzy na Státní maturitu 
z angli čtiny, češtiny,n ěmčiny a matematiky 

 

V celoročním přípravném kurzu (od září do května) na Státní 
maturitní zkoušku se budou studenti připravovat na maturitní 
témata a okruhy. procvičovat problémové oblasti s důrazem na 
klíčová maturitní témata tak, aby všichni absolventi byli 
úspěšní při Státní maturitní zkoušce z jazyků i matematiky. 
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ROČNÍ KURZY 
 

Kurzy angli čtiny 
 

Večerní kurzy na úrovni začátečníků, mírně, středně 
pokročilých, středně pokročilých plus a pokročilých. Výuka 
probíhá od září do května jednou týdně dvě vyučovací hodiny. 
 

Kurzy anglické konverzace 
 

Večerní kurzy na úrovni mírn ě pokročilých a pokročilých. 
Výuka probíhá od září do května jednou týdně jedna hodina     
(60 minut). 
 

Kurzy francouzštiny 
 

Večerní kurzy na úrovni začátečníků. Výuka probíhá od září do 
května jednou týdně dvě vyučovací hodiny. 
 

Kurzy n ěmčiny 
 

Večerní kurzy na úrovni začátečníků, mírně a středně 
pokročilých. Výuka probíhá od září do května jednou týdně dvě 
vyučovací hodiny. 
 

Kurzy špan ělštiny 
 

Večerní kurzy na úrovni začátečníků, mírně a středně 
pokročilých. Výuka probíhá od září do května jednou týdně dvě 
vyučovací hodiny. 
 

Kurzy ruštiny 
 

Večerní kurzy na úrovni začátečníků, mírně a středně 
pokročilých. Výuka probíhá od září do května jednou týdně dvě 
vyučovací hodiny. 
 
 

PŘÍPRAVNÉ CERTIFIKÁTOVÉ KURZY 
 

Preliminary English Test (Cambridge University)  
First Certificate in English (Cambridge University)  
 

 

Roční kurzy pro studenty, kteří se připravují na zkoušky od 
Cambridge University nebo na přijímací zkoušku na VŠ. 
Výuka probíhá od září do května jednou týdně dvě vyučovací 
hodiny v odpoledních hodinách. 
 

FIREMNÍ VÝUKA JAZYK Ů 
 

Individuální výuka na všech úrovních je přizpůsobena 
potřebám klienta z hlediska požadované úrovně znalostí a 
intenzity výuky vždy od aktuální úrovně znalostí studenta.  
 

Výuka je v případě požadavku klienta vedena i lektory ze 
zahraničí. 
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SOUKROMÉ DOUČOVÁNÍ 
 

Matematika   Fyzika   Chemie 
 Cizí jazyky     Čeština     Ú četnictví 
Další p ředměty dle p řání student ů 

 

Kvalitní doučování pro žáky a studenty ZŠ, SŠ nebo VŠ, 
individuáln ě nebo v malých skupinkách. Budeme se Vám 
věnovat krátkodobě i dlouhodobě, přesně podle vašich potřeb 
ke zlepšení výsledků a dosažení vašich cílů. 
 

Naše služby zahrnují běžné denní doučování, pomoc 
s probíranou učební látkou, přípravu na písemné zkoušky, 
přípravu na maturitní zkoušky, přípravu na přijímací zkoušky  
na SŠ, na vyšší odborné studium nebo přijímací zkoušky na 
vysoké školy. 

SOUKROMÁ VÝUKA  
 

Angli čtina Němčina Ruština Špan ělština 
Francouzština Italština 

 

Pro dosp ělé, děti i skupiny student ů 
 

Individuální výuka na všech úrovních je přizpůsobena 
potřebám klienta z hlediska požadované úrovně znalostí a 
intenzity výuky vždy od aktuální úrovně znalostí studenta.  
 

Výuka je v případě požadavku klienta vedena i lektory ze 
zahraničí. 

SOUKROMÁ KONVERZACE 
 

Výuka pro studenty na všech úrovních s hlavním zaměřením na 
konverzaci podle individuálních potřeb klienta. 
Nabízíme angličtinu, němčinu, francouzštinu, italštinu, 
španělštinu a ruštinu. 
 

PŘEKLADY a TLUMO ČENÍ 
 

Nabízíme kvalitní tlumočnické a překladatelské služby pro 
společnosti, firmy, organizace, instituce, sportovní kluby, 
spolky i jednotlivce na úrovni rodilých mluvčích v angličtině,  
němčině, francouzštině, italštině, španělštině a ruštině.  
 

Aktuální informace Vám sdělíme na našem telefonním 
čísle nebo na internetových stránkách 

 

 

www.jazykova-skola.cz  
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