
 

 

 

 

 

 

ROZVRH KURZŮ RUŠTINY 
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 školného: 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  

R 201 2  

jednoletý přípravný kurz 
k certifikátu B1 nebo SJZZ 
(Raduga 5/L1, státnicové 
testy) 

čtvrtek 
17.40–19.10 

7. 10. 2021    
30. 6. 2022      

B1 
B2 

--- 8.800 

ZÁKLADNÍ KURZY 

R 202 2 2. ročník (Raduga 2/L1) 
úterý 

16.00–17.30 
5. 10. 2021    
28. 6. 2022      

A2 7.700 8.000 

R 203 2 1. ročník (Raduga 1/L1) 
pondělí 

16.00–17.30 
4. 10. 2021    
27. 6. 2022      

A1 7.700 8.000 

 KURZY INDIVIDUÁLNÍ A PRO MALÝ POČET POSLUCHAČŮ 

individuální kurz – prezenční, online, e-learning (1 posluchač – 1 lektor) všechny pokročilosti, 
zahájení a trvání kurzu dle 
požadavků zájemců 
                                                                                                                             
info: www.sjs-brno.cz 

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

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

adresa: 
Pionýrská 23 
Brno 
602 00 
 
kontakty: 
tel.: 541 249 001 
e-mail: sjs-brno@sjs-brno.cz 
web: www.sjs-brno.cz 
 



 FIREMNÍ KURZY  

dle požadavků zákazníka, výuka probíhá na pracovišti 

 
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: 
Raduga 1., 2., 5. díl 
 
Zkoušky: 
OZZJ  Osvědčení o základní znalosti jazyka (B1) 
SJZZ Státní jazyková zkouška základní (B2)  
        
A1, A2, B1, B2, C1, C2 – úroveň znalostí dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 
 
 
 

Popis kurzů 

 
R 201 přípravný kurz k OZZJ, úroveň B1, nebo SJZZ, úroveň B2 (od října do května) 
- jednoletý kurz zaměřený na přípravu k Osvědčení o základní znalosti jazyka, úroveň B1 (OZZJ) nebo          
ke Státní jazykové zkoušce základní z ruského jazyka, úroveň B2 (SJZZ). V kurzu se systematicky opakují       
a procvičují všechny gramatické jevy, probírají se konverzační témata k ústní části zkoušky a testují se 
znalosti z gramatiky, poslechu a čtených textů na základě testů státních zkoušek z minulých let. Vlastní 
materiály lektora. 

R 202 základní kurz 2. ročník (od října do června) 
- v kurzu je opakována azbuka, základní gramatika a především praktické konverzační situace, schopnost 
domluvit se s rodilými mluvčími. Výuka probíhá dle učebnice RADUGA 2, doplněno o vlastní materiály 
lektora. Výstupní úroveň A2. 

R 203 základní kurz 1. ročník (od října do června) 
- kurz je určen pro úplné začátečníky, pracuje se s učebnicí RADUGA 1. Výuka je doplňována autentickými 
materiály (čtením ruských pohádek, poslechy a doplňkovými lexikálními cvičeními). Výstupní úroveň A1. 

 
 
 


