
 

 

 

 

 

ROZVRH KURZŮ ŠPANĚLŠTINY 
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 kurzu při  

  5 zapsaných 

PŘÍPRAVNÉ KURZY 

Š 202 2 
krátkodobá přípravka  

DELE B2 

     čtvrtek 

17.40–19.10 

21. 2. 2019    

16. 5. 2019      
B2 --- 3990/3990 

ZÁKLADNÍ KURZY  

Š 206 2 
1. ročník (Učebnice současné 

španělštiny 1/U1) 
individuální od února      A1 

390/45 

minut 
 

        

  

adresa: 

Kotlářská 9 
Brno 
602 00 
 
kontakty: 

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

kurzu 

Hodin 

týdně 
Popis kurzu Den a hodina Délka kurzu 

Výstupní 

úroveň 

Základní cena / 

student do 26 a 

senior nad 65 

let 

Cena kurzu při  

  5 zapsaných 

 

 

 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 
Učebnice současné španělštiny 1 1. díl, nakl. Computer Press 
 

Zkoušky 
- mezinárodně uznávaná zkouška ze španělštiny DELE B1, B2 
 
     
A1, A2, B1, B2, C1, C2 – úroveň znalostí dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Popis kurzů  

 

Š 201  přípravný kurz ke zkoušce DELE B1 

- prostřednictvím tohoto přípravného kurzu na mezinárodní zkoušku ze španělštiny DELE B1 

(Diploma de Español como Lengua Extranjera, nivel B1) se posluchači seznámí jak se 

strukturou testu, tak se strategiemi pro úspěšné složení zkoušky a procvičí si všechny její 

části, tedy porozumění psanému textu a mluvenému slovu, písemný a ústní projev. Kurz se 

zaměří také na shrnutí základních gramatických a lexikálních jevů spadajících do úrovně B1. 

V rámci kurzu se bude pracovat s učebnicí Preparación al Diploma de Español Nivel B1. 

Registrace na zkoušku přes naši jazykovou školu je samozřejmostí, možná sleva 10-20% 

z ceny zkoušky. POZOR! Naše škola spolupracuje s Institutem Cervantes a pořádá tyto 

zkoušky na půdě naší školy. 

 

Š 202  krátkodobý přípravný kurz ke zkoušce DELE B2 

- prostřednictvím tohoto přípravného kurzu na mezinárodní zkoušku ze španělštiny DELE B2 

(Diploma de Español como Lengua Extranjera, nivel B2) se posluchači seznámí jak se 

strukturou testu, tak se strategiemi pro úspěšné složení zkoušky a procvičí si všechny její 

části, tedy porozumění psanému textu a mluvenému slovu, písemný a ústní projev. Kurz se 

zaměří také na shrnutí základních gramatických a lexikálních jevů spadajících do úrovně B2. 

Jde o kurz pokračovací, do kterého se však mohou přihlásit i zájemci, kteří dosáhli úrovně 

A2/B1. V rámci kurzu se bude pracovat s učebnicí Preparación al Diploma de Español Nivel 

B3 (od Zkoušky 4/Examen 4).  

 

Š 203  konverzace pro středně pokročilé 

- konverzační kurz pro středně pokročilé studenty na běžná témata současného života: 

konverzace, lexikální cvičení, včetně zajímavostí ze španělských zvyků, způsobu života a 

reálií. Konverzačních témat (rodina, bydlení, zaměstnání, doprava, prázdniny, jídlo a pití 

ad.). Vlastní materiály vyučujícího. 

 

Š 204  3. ročník základního kurzu 

- kurz obecné španělštiny pro mírně pokročilé, časová dotace 2 vyučovací hodiny týdně. 

Učebnice současné španělštiny/Manual de Español Actual, 1. díl, jde o kurz pokračovací, 

nicméně každý, kdo zvládne prvních 10-11 lekcí např. formou samostudia, se může připojit. 

Učební plán mimo jiné zahrnuje: minulé časy (jednoduchý minulý čas, předpřítomný čas, 

imperfektum), vyjadřování průběhu a trvání děje, blízkou budoucnost, subjunctiv 

přítomného času ve větách přacích a ve vedlejších větách s aby. Výstupní úroveň A2. Po 

absolvování kurzu možnost složení mezinárodní zkoušky ze španělštiny DELE A2. 

 



Š 205  2. ročník základního kurzu 

- kurz obecné španělštiny pro velmi mírně pokročilé studenty, s časovou dotací 2 hodiny 

týdně. Pracuje se s učebnicí Učebnice současné španělštiny/Manual de Español Actual, 1. 

díl. Může se přihlásit každý, kdo zvládne probrat, například formou samostudia, přibližně 

prvních 5-7 lekcí. Učební plán zahrnuje, mimo jiné, slovní zásobu volného času, zálib, města 

a dopravních prostředků, jídla, cestování a vyjadřování zážitků z cest, popis rodiny atd. 

V gramatice se probírá mimo jiné: sloveso gustar, interesar, poder, tener que; zájmena 3. a 

4. pádu, věty zvolací, kladný a záporný rozkaz, průběhový čas, podmiňovací způsob, budoucí 

čas, složený minulý čas, apod. Výstupní úroveň A1+. Po absolvování kurzu možnost složení 

mezinárodní zkoušky ze španělštiny DELE A1. 

 

Š 206  1. ročník základního kurzu (pro začátečníky a věčné začátečníky) 

- kurz obecné španělštiny pro úplné i věčné začátečníky, časová dotace 2 vyučovací hodiny 

týdně. Učebnice současné španělštiny/Manual de Español Actual, 1. díl. V rámci učebního 

plánu budou probírány nejdůležitější gramatické jevy a posluchači si své znalosti budou 

upevňovat prostřednictvím běžných konverzačních témat, jako jsou např.: pozdravy, 

představování se, rodina, domov, povolání a volnočasové aktivity, dovolená, španělské 

regiony a jejich zvláštnosti, svátky ve Španělsku a u nás. Výstupní úroveň A1. 

 

Š 107  Španělština hrou (kurz španělštiny pro děti) 

- kurz je určen pro děti ZŠ prvního (případně druhého) stupně, které již umí číst a psát a 

vedle angličtiny se chtějí věnovat studiu dalšího jazyka. Hravou formou prostřednictvím 

společenských her, rukodělné tvorby, práce s interaktivním kurzem pro děti a dalšími 

výukovými materiály se děti seznamují se základy španělštiny za přítomnosti české i 

španělské lektorky. 

 

Š 608  

- odpolední intenzivní kurz španělštiny v délce tři a půl měsíce, rozsah 6 vyučovacích hodin 

týdně, kurz vedou čeští vyučující. Je určen pro zájemce, kteří se chtějí od úrovně 

začátečníků posunout až na úroveň mírně pokročilých, tj. úroveň A2. Kurz je možno zakončit 

složením mezinárodní zkoušky DELE A2 v závislosti na studijních výsledcích. Cena za složení 

mezinárodní zkoušky není v ceně kurzu a není ani povinné tuto zkoušku skládat. 

 

 


