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

ROZVRH KURZŮ ŠPANĚLŠTINY
pro ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
● 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 on-line na www.sjs-brno.cz v záložce Kurzy nebo v kanceláři
školy.
Kód kurzu

Hodin
týdně

Popis kurzu

Š 201

2

2. ročník Aventura L6

Š 202

2

1. ročník Aventura L1

Den a hodina

Délka kurzu

pondělí
16.00–17.30
pondělí
17.40–19.10

4. 10. 2021
27. 6. 2022
4. 10. 2021
27. 6. 2022

Výstupní
úroveň

Základní cena
pro 5 posluchačů

A1+

8.800

A1

8.800

KURZY INDIVIDUÁLNÍ A PRO MALÝ POČET POSLUCHAČŮ
individuální kurz – prezenční, online, e-learning (1 posluchač – 1 lektor)
individuální kurzy pro malé skupiny, prezenční i online (2-5 posluchačů)

všechny pokročilosti,
zahájení a trvání kurzu
dle požadavků zájemců
info: www.sjs-brno.cz

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).
A1, A2, B1, B2, C1, C2 – úroveň znalostí dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
Popis kurzů
Š 201 2. ročník základního kurzu (i pro věčné začátečníky), výstupní úroveň A1+.
Š 202 1. ročník základního kurzu (pro začátečníky a věčné začátečníky), výstupní úroveň A1.
Kurzy obecné španělštiny pro úplné i věčné začátečníky, časová dotace 2 vyučovací hodiny týdně. Učebnice
současné španělštiny Aventura. V rámci učebního plánu budou probírány nejdůležitější gramatické jevy,
studenti 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.

