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Děti a mládež 

KURZ Rozsah Čas výuky 

Angličtina MŠ začátečníci   2x týdně 1 h. po+st, vždy 15.45-16.30 

Angličtina MŠ mírně pokročilí 1x týdně 1 h. út, vždy 15.15-16.00  

Angličtina 1.-3.tř. začátečníci 2x týdně 1 h. út+čt, vždy 16.00-16.45 

Angličtina 2.-3.tř. mírně pokročilí 2x týdně 1 h. po+st, vždy 15.00-15.45 

Angličtina 4.-5.tř.                       2x týdně 1 h. po+st, vždy 14.15-15.00  

Angličtina 6.-7.tř.                           1x týdně 2 h. st 14.10-15.40 

Angličtina 7.-9.tř.                            1x týdně 2 h. st 15.40-17.10 

Angličtina Mládež A konver. s rod. ml. 1x týdně 2 h. po 14.10-15.40 

Angličtina Mládež B konver. s rod. ml. 1x týdně 2 h. po 15.40-17.10 

Angličtina SŠ konverzace s rod. ml. 1x týdně 2 h. pá 14.00-15.30 

Angličtina SŠ konverzace B2+ 1x týdně 2 h. po 17.30-19.00 

*Angličtina - příprava k maturitě   1x týdně 2 h. po 17.10-18.40 

*Angličtina - příprava k FCE 1x týdně 2 h. termín dle dohody 

*Němčina – začátečníci 5.-7. tř. 1x týdně 1 h. pá 14.30-16.00 

*Němčina - začátečníci (SŠ) 1x týdně 2 h. čt 18.15-19.45 

Němčina – konverzace s rod. mluvčí 1x týdně 2 h. út 15.50-17.10 

Španělština – konver. s rod. mluvčí 1x týdně 2 h. pá 14.00-15.30 
 

Dospělí       poznámka: uvedená úroveň kurzu = úroveň, kterou budete studovat  

KURZ                     Rozsah Čas výuky 

Angličtina začátečníci A1         1x týdně 2 h. st 18.30-20.00 

Angličtina mírně pokročilí A1+                1x týdně 2 h. út 16.45-18.15 

Angličtina mírně pokročilí A2            1x týdně 2 h. út 18.15-19.45 

Angličtina středně pokr. B1 1x týdně 2 h. čt 17.00-18.30 

Angličtina středně pokr. B1+           1x týdně 2 h. čt 18.30-20.00 

Angličtina B1+ konverzace s rod. ml.  1x týdně 2 h. út 18.45-20.15 

Angličtina C1 konverzace s rod. ml.  1x týdně 2 h. po 17.30-19.00 

*Angličtina příprava k FCE 1x týdně 2 h. termín dle dohody 

*Němčina - začátečníci A1 1x týdně 2 h. čt 18.15-19.45 

Němčina - mírně pokročilí A2 1x týdně 2 h. čt 16.45-18.15 

Němčina – konverzace s rod. mluvčí 1x týdně 2 h. út 17.15-18.45 

*Španělština - začátečníci 1x týdně 2 h. termín dle dohody 

Španělština - mírně pokr. 1x týdně 2 h. st 17.15-18.45 

Španělština – konver. s rod. mluvčí 1x týdně 2 h. st 18.45-20.15 

Poznámka: kurzy označené * budou otevřeny, pokud se přihlásí alespoň 4 studenti 
 

Náš TIP: Jste parta? Chcete kurz jen pro sebe? Připravíme pro Vás kurz „na míru“. Zavolejte 

nám! Chcete slevu 10%? Přiveďte k nám nového studenta a získáte slevu 10%. Slevy se sčítají! 


✓ Naše kurzy mají akreditaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
✓ Ve všech našich kurzech je český lektor + RODILÝ MLUVČÍ! 
✓ Zahájení výuky: v týdnu od 23. září   

✓ Utekla Vám uzávěrka? Zavolejte nám. Obvykle najdeme ještě řešení     

 

.Kontakt: 777 900 818 - Jitka Bartošová,  www.oko-centrum.cz . 

http://www.oko-centrum.cz/

