
 
 

 

 

 

 
ROZVRH KURZŮ ITALŠTINY 

pro ŠKOLNÍ ROK 2021/2022  
 

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

 (není-li v rozvrhu výslovně uveden jiný počet). 
 

●  Podmínkou zápisu do kurzu je VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY A ÚHRADA ŠKOLNÉHO. 
 

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

●  Platba: převodem na účet 1091710247/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a  

     kód kurzu) nebo v hotovosti v kanceláři školy. 

●  Přihláška do kurzu: buď elektronicky na www.sjs-brno.cz v záložce Hledám jazykový kurz nebo  

                v kanceláři školy. 

 

 

Kód 
kurzu 

Hodin 
týdně Popis kurzu Den a hodina 

Délka 
kurzu 

Výstupní 
úroveň 

Cena pro 
studenty do 26 
a seniory nad 

65 let 

Základní 
cena 

PŘÍPRAVNÉ KURZY K MEZINÁRODNÍM ZKOUŠKÁM CILS 

It 201 2 

rozšiřující kurz po úrovni B2 
(gramatika, konverzace, 
autentické materiály)  
rodilý mluvčí + možnost 
přípravy na CILS C1 

 
pondělí 

18.30–20.00 
  

4. 10. 2021   
27. 6. 2022     

 
C1 

 
--- 8.800 

It 202 2 

rozšiřující kurz po úrovni B1 
(gramatika, konverzace, 
autentické materiály)  
rodilý mluvčí + možnost 
přípravy na CILS B2 

středa 
16.30–18.00 

6. 10. 2021   
29. 6. 2022     B2           --- 8.500 

It 203 2 
krátkodobý přípravný kurz 
k CILS B1/B2 

středa 
18.30–20.00 

6. 10. 2021  
1. 12. 2021 

B1  
B2 

--- 
3.000        

(pro 5 posl.) 

It 204 2 
krátkodobý přípravný kurz 
k CILS B1/B2 

středa 
18.30–20.00 

16. 3. 2022    
1. 6. 2022      

B1  
B2 

--- 
5.200 

(pro 5 posl.) 

adresa: 
Pionýrská 23 
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 

Cena pro 
studenty do 26 
a seniory nad 

65 let 

Základní 
cena 

KONVERZAČNÍ KURZY  

It 205 2 
konverzace s rodilým 
mluvčím (autentické italské 
materiály) 

čtvrtek 
18.30–20.00 

7. 10. 2021    
30. 6. 2022     

C1 7.700 8.000 

 

It 206 2 4. ročník (Italština L18) 
středa 

17.40–19.10 
6. 10. 2021   
29. 6. 2022      A2 7.700 8.000 

It 207 2 3. ročník (Italština L14) 
pondělí 

17.40–19.10 
4. 10. 2021   
27. 6. 2022     A1+ 7.700 8.000 

It 208 2 1. ročník (Italština L1) 
pondělí 

16.00–17.30 
4. 10. 2021   
27. 6. 2022     A1 7.700 8.000 

 JEDNOLETÝ INTENZIVNÍ KURZ 

It 2001 20 
denní pomaturitní studium 
začátečníci 

pondělí až 
pátek 

8.30–11.50 

1. 9. 2021  
30. 6. 2022 

B1 

26.990 
(při platbě po 20. 8. 2021) 

 

25.990 
(při platbě do 20. 8. 2021) 

 KURZY INDIVIDUÁLNÍ A PRO MALÝ POČET POSLUCHAČŮ 

individuální kurz – prezenční, online, e-learning, Skype (1 posluchač – 1 lektor) všechny pokročilosti, 
zahájení a trvání kurzu dle 

požadavků zájemců 
 

individuální kurzy pro malé skupiny, prezenční i online (2-5 posluchačů) 

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

info: www.sjs-brno.cz 

 FIREMNÍ KURZY  

všechny pokročilosti, dle požadavků zákazníka, výuka probíhá na pracovišti, obchodní italština 
 

Výuka se nekoná ve dnech státních svátků a školních prázdnin (podzimní 27. – 29. 10. 2021,                          
vánoční 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022, pololetní 4. 2. 2022, jarní 7. – 13. 3. 2022, velikonoční 14. 4. 2022). 

Učebnice: 
Italština (Bahníková)  učebnice italštiny, nakl. Leda 
 
Zkoušky: 
- mezinárodně uznávaná zkouška z italštiny CILS v licenci italské univerzity Università per Stranieri di Siena Itálie 
(zkouška se skládá v naší škole): CILS UNO (B1), CILS DUE (B2), CILS TRE (C1) 
- 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 

  

It 201   
- rozšiřující kurz na úrovni C1 s rodilým mluvčím; opakování gramatiky, konverzace, autentické materiály;  kurz je bez 
učebnice, materiály k výuce připravuje lektor. Možnost přípravy na mezinárodní zkoušku CILS C1. 

 It 202  
- kurz s rodilým mluvčím; je určen pro posluchače, kteří si chtějí hlavně rozšířit slovní zásobu a současně i upevnit již 
probranou gramatiku formou konverzace. Kurz je bez učebnice, materiály k výuce připravuje lektor. Možnost 
přípravy na mezinárodní zkoušku CILS B2. 

It 203 / It 204 
- krátkodobé intenzivní kurzy s rodilým mluvčím, cílená příprava na složení mezinárodní zkoušky CILS B1/B2 
v termínu podzimním nebo jarním. Nutná intenzivní domácí příprava. V ceně kurzů jsou zahrnuty materiály ke 
zkouškám CILS B1/B2 a cvičné testy. Současně se opakují i složitější gramaticko-lexikální jevy. 

It 205  
- kurz s rodilým mluvčím; jedná se o kurz čistě konverzační, bez učebnice, materiály do výuky (reálie současné Itálie, 
informace z tisku, filmy, aktuální témata, apod.) připravuje lektor. 

It 206/ It 207 
- probírá se učebnice ITALŠTINA (Bahníková, nakl. LEDA). Tato česká učebnice je vhodná zejména pro začátečníky       
a mírně pokročilé, protože nabízí výklad gramatiky v češtině, italsko-českou slovní zásobu ke každé lekci, klíč 
k překladovým cvičením z češtiny do italštiny. Vhodné pro posluchače, kteří nemohou kurz navštěvovat pravidelně     
a jsou občas nuceni „nastudovat si“ probranou látku doma formou samostudia. Součástí učebnice je audio CD 
s nahrávkami textů z učebnice. Lektor doplňuje výuku o další autentické italské nahrávky a reálie. 

It 208 – začátečníci 
- probírá se učebnice ITALŠTINA (Bahníková, nakl. LEDA). Výuku povede český učitel spolu s rodilým mluvčím, vždy 
jeden týden bude výuka s českým učitelem, druhý týden s rodilým mluvčím.  

It 2001  
- roční dopolední intenzivní kurz italštiny v rozsahu 4 vyučovacích hodin denně, kurz vedou čeští lektoři spolu                       
s rodilým mluvčím. Je určen pro zájemce, kteří se chtějí od úrovně začátečníků posunout až na úroveň mírně 
pokročilých, tj. úroveň B1. Kurz je možno zakončit složením mezinárodní zkoušky CILS A2 nebo B1 v závislosti na 
studijních výsledcích. Cena za složení mezinárodní zkoušky není v ceně kurzu a není ani povinné tuto zkoušku skládat.  
Přihlásit se může kdokoli, letošní maturanti mají status studenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


