
 

 

 

 

 

ROZVRH KURZŮ FRANCOUZŠTINY  
pro ŠKOLNÍ ROK 2018/2019  

 

 

  

 

●  ZÁKLADNÍ CENA ODPOLEDNÍCH A VEČERNÍCH KURZŮ PLATÍ PRO minimálně 6 posluchačů 

(není-li v rozvrhu výslovně uveden jiný počet) 
 

●  minimální počet pro otevření kurzu – 5 posluchačů 

●  při zápisu platí všichni základní cenu kurzu; cena uvedená v posledním sloupečku platí pro    

     odpolední a večerní kurzy, v nichž je k 1. 1. 2019 zapsáno pouze 5 posluchačů. Do 31. 1. 2019 

     je nutno doplatit rozdíl mezi oběma cenami. 
 

●  cena všech kurzů zahrnuje kurzovné a zápisné (500,- Kč)  

●  platba školného: převodem na účet 1091710247/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte   

     jméno, příjmení a kód kurzu) nebo v hotovosti v kanceláři školy 

 

 

Kód 

kurzu 

Hodin 

týdně 
Popis kurzu Den a hodina 

Délka 

kurzu 
Výstupní 

úroveň 

Základní cena / 

student do 26 a 

senior nad 65 

let 

    Cena při              

5 posluchačích 

SPECIÁLNÍ KURZY  

F 201 
120 

min 

rozšiřující kurz po úrovni C1 

(autentické materiály, tisk) 

1x za 14 dní 

středa 

16.00–18.00  

3. 10. 2018    

29. 5. 2019    
C1+ --- 

7590/7590 
(4 posluchači) 

        

KONVERZAČNÍ KURZY 

F 203 2 
Francouzský klub (autentické 

materiály) 

čtvrtek 

16.00–17.30 

  6. 9. 2018    

27. 6. 2019      
C1 8290/7990 8990/8690 

F 305 3 
práce s texty, opakování 

gramatiky a slovní zásoby 

čtvrtek 

17.40–20.00 

11. 10. 2018    

27. 6. 2019     
B2+ 9590/9190 10590/10190 

F 306 3 

pro středně pokročilé 

(Francouzština pro pokročilé 

samouky II L17) 

pondělí 

17.40–20.00 

1. 10. 2018    

24. 6. 2019     
B2 9590/9190 10590/10190 

F 207 2 
autentické francouzské 

materiály 

pondělí 

16.00–17.30 

  3. 9. 2018    

24. 6. 2019     

B1+  

B2 
8290/7990 8990/8690 

adresa: 

Kotlářská 9 
Brno 
602 00 
 
kontakty: 

tel.: 541 249 001 
e-mail: sjs-brno@sjs-brno.cz 
web: www.sjs-brno.cz 
 



Kód 

kurzu 

Hodin 

týdně 
Popis kurzu Den a hodina 

Délka 

kurzu 
Výstupní 

úroveň 

Základní cena / 

student do 26 a 

senior nad 65 

let 

     Cena při              

5 posluchačích 

ZÁKLADNÍ KURZY  

F 208 2 
3. ročník (Francouzština 

nejen pro samouky L22) 

úterý  

16.00–17.30 

2. 10. 2018    

25. 6. 2019     
A2 7490/7190 8190/7890 

F 210 2 
1. ročník (Francouzština 

nejen pro samouky L1) 
individuální od února       A1 

390/45 

minut 
 

INTENZIVNÍ DOPOLEDNÍ KURZ 

       

 KURZY INDIVIDUÁLNÍ A PRO MALÝ POČET POSLUCHAČŮ 

individuální kurz nebo Skype kurz (1 posluchač – 1 lektor) 
všechny pokročilosti, 

zahájení a trvání kurzu dle 

požadavků zájemců 

individuální kurzy pro malé skupiny (2-4 posluchači) 

kombinovaný kurz (kombinace e-learning + prezenční výuka jednou měsíčně) 

                                                                                                                                                                      info: www.sjs-brno.cz 

 FIREMNÍ KURZY  

dle požadavků zákazníka, výuka probíhá na pracovišti 

 

Výuka se nekoná ve dnech státních svátků a školních prázdnin (podzimní 29. – 30. 10. 2018,                          

vánoční 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019, pololetní 1. 2. 2019, jarní 11. – 17. 2. 2019, velikonoční 18. 4. 2019). 

Učebnice 
Francouzština nejen pro samouky  nové vydání (nakl. Leda) 
Francouzština pro pokročilé samouky 2. díl (nakl. Leda) 
 

Zkoušky 
- mezinárodně uznávaná zkouška z francouzštiny DELF 
- státní jazykové zkoušky:  
SJZZ Státní jazyková zkouška základní (B2)  
SJZV Státní jazyková zkouška všeobecná (C1)  
        
A1, A2, B1, B2, C1, C2 – úroveň znalostí dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Popis kurzů  

F 201  rozšiřující po úrovni C1 
- kurz je určen studentům, kteří složili SJZV nebo zkoušky DELF (úroveň C1), případně absolventům 
bilingvního gymnázia, ale i dalším zájemcům, kteří dosáhli jazykové úrovně C1, nemají možnost 
dále s jazykem pracovat a mají zájem si dosaženou úroveň zachovat a dále rozvíjet, aktualizovat 
slovní       zásobu a znalost reálií. Hlavní náplní kurzu bude práce s texty především z francouzských 
tištěných médií, ale i s nahrávkami. Práce s texty bude doplněna lexikálními a gramatickými 
cvičeními. Výstupní úroveň C1+. 

F 202  opakování gramatiky (od listopadu do dubna) 
- kurz je určen pro středoškoláky- maturanty, vysokoškoláky a pro všechny, kteří si během jednoho 
školního roku chtějí zopakovat francouzskou gramatiku na úrovni B1-B2. Výukový materiál zajistí 
lektor. 

F 203  Francouzský klub 
- práce s autentickými materiály a konverzace k textům - určeno pro pokročilé studenty.  
Výstupní úroveň C1. 

F 305  konverzační kurz pro středně pokročilé  
- práce s autentickými materiály, soustavné opakování gramatiky a slovní zásoby, poslechy, 
konverzace, četba v originále. Výuka bude doplňována učebnicí (výběr dle pokročilosti 
posluchačů).  
Výstupní úroveň: B2+. 

F 306  konverzační kurz pro středně pokročilé 
- v kurzu se pracuje s novou učebnicí Francouzština pro pokročilé samouky 2. díl, lekce 17. Kurz 
zaměřen  na konverzaci a rozvoj komunikativních schopností a dovedností. Po jeho absolvování lze 
složit mezinárodní zkoušku DELF úrovně B1+/B2. 

F 207  konverzační  kurz pro mírně až středně pokročilé  
- práce s autentickými materiály a konverzace k textům. Výstupní úroveň B1+/B2. 

F 208  základní kurz 3. ročník  
- výuka probíhá dle učebnice Francouzština nejen pro samouky, lekce 22. Výstupní úroveň A2. 

F 209  základní kurz 2. ročník  
- výuka probíhá dle učebnice Francouzština nejen pro samouky, lekce 11. Výstupní úroveň A1+. 

F 210  základní kurz 1. ročník  
- výuka probíhá dle učebnice Francouzština nejen pro samouky, lekce 1. Výstupní úroveň A1. 

F 611  dopolední kurz francouzštiny  
- intenzivní dopolední kurz francouzštiny v délce tři a půl měsíce, rozsah 6 vyučovacích hodin 
týdně.  
Kurz je určen pro začátečníky. Výuka bude probíhat dle učebnic Francouzština nejen pro samouky                
a Taxi 1. díl. Výstupní úroveň A2 

 

 

 

 



 


