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 � kvalita výuky je u nás na prvním místě,
 � studium na naší škole je náročné, ale efektivní a určitě se 
nebudete nudit, 

 � používáme moderní vyučovací metody, zaměřené především 
na komunikaci (tzv. komunikativní metodu),

 � jsme členem  mezinárodní sítě jazykových škol International 
House World Organisation (IHWO),

 � jsme certifikovaným členem Asociace jazykových škol ČR 
(AJŠ ČR),

 �máme velmi vysokou úspěšnost našich studentů u zkoušek 
Cambridge English (dlouhodobý průměr se pohybuje nad  
90 %). 

 � ILC International House Brno má ve svých řadách nejvíce 
examinátorů pro zkoušky Cambridge English všech úrovní 
ze všech brněnských jazykových škol,

 � všichni naši lektoři splňují náročné kvalifikační podmínky na 
vzdělání kladené  ze strany International House i Asociace 

jazykových škol, tj. vysokoškolské vzdělání v oboru, jazykový 
certifikát na úrovni C1 (Advanced) nebo C2 (Proficiency), 
nebo vysokoškolské vzdělání doplněné mezinárodním 
certifikátem CELTA/DELTA,

 � na kvalitu výuky průběžně dohlíží a kontroluje ředitel pro 
studia (Director of Studies, DoS) a jeho asistenti (Assistent 
Director of Studies, ADoS),

 � vyučujeme podle nejnovějších originálních učebnic,
 � učitelé v ILC IH Brno mají k dispozici rozsáhlou knihovnu 
s výukovými materiály, kterou ILC IH Brno vybudovala za 26 
let svého působení v Brně, 

 � knihovna pro studenty (SAC – Self Access Centre) 
s množstvím knih, readerů, zkušebních testů, doplňkových 
materiálů pro výuku atd.,

 � platba kurzovného je možná ve splátkách,
 � vstupní konzultace a náslechová hodina ZDARMA.

Proč si zvolit ILC IH Brno pro studium jazyků?
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Výuka denního pomaturitního studia ve školním roce 
2016/2017 začíná ve čtvrtek 1. září 2016 a končí v pátek 30. 
června 2017.
Výuka standardních docházkových kurzů pro veřejnost, 
včetně kurzů pro děti a  mládež, začíná v  týdnu od 19. září 
2016 a skončí v týdnu do 9. června 2017. Celkem je vyučováno 
přibližně 35 týdnů.
Výuka docházkových kurzů, které připravují na zkoušky 
Cambridge English (PET, FCE, CAE, CPE, BEC), IELTS, 
češtiny pro cizince (CFF) a  specializovaných kurzů začíná 
v týdnu od 26. září 2016 a končí v týdnu do 9. června 2017.

Výuka skupinových kurzů pro veřejnost neprobíhá ve dnech:

 � státních svátků ČR (28. 9. 2016, 28. 10. 2016 , 17. 11. 2016, 
17. 4. 2017)

 � vánočních prázdnin – od pondělí 19. prosince 2016 
(vyučování začne v pondělí 2. ledna 2017)

 � jarních prázdnin – od 13. 3. do 17. 3. 2017
 � velikonočních prázdnin – 14. 4. 2017.

Počty studentů v jednotlivých kurzech závisí na typu kurzu:
 � pomaturitní studium: 10 – 16
 � kurzy pro veřejnost:  5 – 12 (průměrně 5 – 8)
 � příprava na zkoušky: 5 – 12 (průměrně 5 – 8)
 � konverzační kurzy:  5 – 10 (průměrně 5 – 7)
 � kurzy pro děti a mládež: 5 – 10 (průměrně 5 – 8)

UŽITEČNÉ informace – ŠKOLNÍ ROZVRH 2016/17

Počty studentů ve skupinách

UŽITEČNÉ informace – ŠKOLNÍ ROZVRH
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PŘIHLÁŠENÍ ke studiu

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY přijetí a studia
Vztah mezi studentem a jazykovou školou ILC International 
House Brno se stává závazným po podepsání přihlášky nebo 
smlouvy o studiu a zaplacení zápisného a/nebo školného. Řídí 
se občanským a obchodním zákoníkem.
Doba trvání kurzu ( její rozsah – počet týdnů/hodin) je stanovena 
před zahájením kurzu.
Jazyková škola si vyhrazuje právo – z  organizačních nebo 
technických důvodů, zejména pak při nedostatečném počtu 
přihlášených a platících účastníků – daný kurz nezahájit nebo 
i předčasně ukončit. V tomto případě jsou platby za kurz vráceny 
v plné, respektive poměrné výši bez jakýchkoli manipulačních 
či storno poplatků. 
Do již zahájeného kurzu je možné přistoupit, pokud je v tomto 
kurzu volné místo a zároveň nový účastník splňuje podmínky pro 
přistoupení – zejména je na odpovídající jazykové úrovni zjištěné 
po absolvování vstupního rozřazovacího testu.

Cena kurzu je stanovena s ohledem na rozsah výuky vyplývající 
ze školního rozvrhu a zahrnuje doplňkové  materiály použité ve 
výuce.
Podrobné podmínky studia jsou obsaženy ve „Všeobecných 
obchodních podmínkách“, které jsou nedílnou součástí přihlášky 
ke studiu.
Uzávěrka: květen  2016. Změny a tiskové chyby vyhrazeny. 
Aktuální informace na www.ilcbrno.cz.

PŘIHLÁŠENÍ ke studiu
Pro správné zařazení studenta do kurzu je nezbytné, aby každý 
zájemce absolvoval vstupní rozřazovací test, sestávající z části 
písemné (gramatika, písemný projev) a z části konverzační. 
Prezenční forma testu obvykle trvá cca 50–60 minut, 
vyhodnocení probíhá ihned po jeho ukončení. Na  základě 
výsledku testu si student může vybrat vhodný kurz z  naší 
nabídky.
Vstupní test (gramatiku) je možné absolvovat i online (na adrese  
http://www.ilcbrno.cz/online-vstupni-test-anglictina/

Ústní část a písemný projev je pak nutné absolvovat prezenčně 
ve škole, včetně následné konzultace.
Rozřazovací testy je možné absolvovat kdykoliv během otevírací 
doby kanceláře školy – v  průběhu září až října, v  ostatních 
měsících jsou preferované termíny přezkoušení vždy uveřejněny 
na našich webových stránkách – http://www.ilcbrno.cz/terminy-
vstupnich-testu-na-jazykove-skole/. Na základě předchozí 
domluvy je možné absolvovat vstupní test i v individuálním 
termínu.
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 � jednoleté denní intenzivní (pomaturitní) studium jazyků na 
jazykové škole ILC International House Brno je zařazeno ve 
vyhlášce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR č. 19/2014 Sb (č. j. MSMT-11436/2014-2),

 � studenti středních škol, kteří složí maturitu v roce 2016 (v 
řádném termínu i během září), budou mít statut studenta 
po celý školní rok 2016/2017,

 � studium je určeno nejen maturantům, přihlásit se mohou 
všichni, kteří chtějí zdokonalit svoje znalosti nebo začít se 
studiem zcela od začátku,

 � jednoleté intenzivní pomaturitní studium je nejefektivnější 
a cenově nejvýhodnější studium cizího jazyka; za vyučovací 
hodinu (45 minut) u nás zaplatíte jen 30 až 36 Kč! 

 � slevy: 1000 Kč při platbě na celý školní rok, 1000 Kč 
při platbě do konce června, 1000 Kč při platbě do konce 
července, slevy je možné sčítat – při zápisu do konce června 
můžete ušetřit až 3000 Kč.

Příprava na zkoušky Cambridge English

Denní pomaturitní studium na naší jazykové škole je směřováno 
ke složení některé ze zkoušek Cambridge English - Key (KET), 
Preliminary (PET), First (FCE), Advanced (CAE) .

 � tyto zkoušky jsou mezinárodně uznávané a  mají časově 
neomezenou platnost. Úspěšní absolventi  mají lepší 
pozici  na trhu práce, ke studiu na zahraničních školách, 
k zaměstnání u zahraničních i tuzemských firem a státních 
institucí,

 � naši studenti mají tradičně velmi vysoké procento 
úspěšnosti (nad 90 %) – učitelé ILC IH Brno sami působí 
jako examinátoři u ústní části těchto zkoušek. ILC IH Brno má 
ve svých řadách nejvíce examinátorů ze všech brněnských 
jazykových škol,

 � zkoušky nejsou zahrnuty v ceně studia,
 � registraci ke zkouškám zajišťuje jazyková škola ILC 
International House Brno, v jejíchž učebnách zpravidla  také 
zkoušky i probíhají,

 � pomáháme i s přípravou  na  jiné typy zkoušek (BEC, IELTS), 
 � na konci školního roku studentům vydáváme osvědčení 
o absolvování jednoletého jazykového kurzu,

 � na vyžádání vystavujeme i ILC International House Brno 
certifikát.

POMATURITNÍ studium angličtiny
POMATURITNÍ studium angličtiny
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Zvýhodněné ceny

Kód kurzu Frekvence
(minut týdně) Dny a časy Termín Základní 

cena

platba za 
celý školní 
rok

cena při přihlášení

do 30. 6. do 31. 7. semestr 
od

KET

5 x 180 po – pá, 9.30 – 12.45 1. 9. 2016 – 30. 6. 2017 25 990 24 990 22 990 23 990 11 995
PET

FCE

CAE

Denní intenzivní (pomaturitní) studium angličtiny

Poskytované slevy – celková výše slevy může dosáhnout až 
3000 Kč, viz str. 6!
Platba na sPLÁTKy je bez navýšení kurzovného. V ceně 
studia je první učebnice (student book). Počet studentů ve 
skupině: 10–16.
Doplňkové studium (N, F, Šp, R) – viz strana 33. Sleva pro 
studenty pomaturitního studia – 30 %.

Splátkový kalendář – 2 splátky

splátka splatnost
výše splátky při platbě

do 30. 6. do 31. 7. od 1. 8.

1. splátka splatná do  
30. 6. / 31. 7. 11 995 12 495 12 995

2. splátka splatná do  
31. 1. 2017 11 995 12 495 12 995

celkem: 23 990 24 990 25 990

Splátkový kalendář – 3 splátky

splátka splatnost
výše splátky při platbě

do 30. 6. do 31. 7. od 1. 8.

1. splátka splatná do  
30. 6. / 31. 7. 9 000 10 000 11 000

2. splátka splatná do  
31. 1. 2017 7 495 7 495 7 495

3. splátka 31. 3. 2017 7 495 7 495 7 495

celkem: 23 990 24 990 25 990

POMATURITNÍ studium angličtiny

Garance:
 � v případě, že student neuspěje u zkoušky Cambridge (výsledek 
Fail), ILC IH Brno uhradí 50 % ceny opravné zkoušky. 
Podmínkou je řádná docházka, úspěšné složení průběžných 
testů a doporučení školy.
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Skupinové kurzy angličtiny se zaměřují na všechny aspekty 
jazyka – komunikaci, psaní, gramatiku, rozšiřování slovní zásoby 
a porozumění slyšenému textu. V hodinách se také naučíte 
správně používat různé společenské fráze, idiomy a další nuance 
jazyka. Ve výuce se obvykle střídají čeští lektoři a rodilí mluvčí.
Vyučujeme podle osvědčených britských učebnic (např. New 
English File, Straightforward, Total English atd.), studenti 
dostávají navíc i doplňkový studijní materiál v podobě kopií 

zajímavých textů a témat.
V případě platby na celý školní rok (oba semestry) je v ceně 
výuky  pracovní sešit (workbook), pokud je samostatnou součástí 
učebnice.
Učebnice je možné zakoupit přímo v kanceláři školy.
Počet studentů ve skupině: 5–12, průměrný počet je 5 až 8.
ILC IH Brno si vyhrazuje právo při nedostatečném počtu platících 
studentů neotevřít nebo uzavřít kurz.

KURZY PRO VEŘEJNOST – dospělí

Studentům  všech našich docházkových skupinových kurzů 
pro veřejnost (kromě pomaturitního studia, krátkodobých kurzů 
a není-li případně uvedeno jinak) poskytujeme systém slev (viz 
tabulka), díky kterému naši studenti získávají až 20% slevu 
z kurzovného (slevy se sčítají!).
V případě přihlášení se do druhého a dalších kurzů zároveň platí 
student příslušnou cenu za nejdražší kurz a na další kurz(y) má 
30% slevu ze základní ceny.
[Poznámka: neplatí v případech, kdy druhý či další kurz má 
individuální slevové podmínky, např. pomaturitní studium, 
IELTS, letní škola, individuální výuka atd.].
Studenti, kteří doporučí nového studenta ke studiu na naší 
škole a ten se zapíše na celý školní rok, obdrží bonus 500 Kč 
(u pomaturitního studia) nebo 300 Kč (u docházkových kurzů 
pro veřejnost)

Příklad: student střední školy, studující na naší jazykové škole třetím 
rokem, který se zapsal do kurzu na úrovni B1.2 v červnu a zaplatil na celý 
školní rok, tj. oba semestry, má nárok na celkovou slevu ve výši 20 %,  
čímž ušetří 2520 Kč.

(slevy se sčítají!)

SYSTÉM POSKYTOVANÝCH SLEV (docházkové kurzy)
 � za zaplacení celého kurzovného (dva semestry) 
nejpozději týden před zahájením kurzu -6%

 � za přihlášení a zaplacení celého kurzovného do 31. 7. -2%

 � za přihlášení a zaplacení celého kurzovného do 30. 6. -3%

 � za studium na naší škole druhým rokem -3%

 � za studium na naší škole po tři a více let -3%

 � je–li zájemce o studium žákem či studentem střední 
nebo vysoké školy (nutno doložit dokladem o studiu) -3%

 � senioři - 60 a více let -3%

KURZy PRO VEŘEJNOsT – dospělí
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Pokročilost 07.30 – 9.00 09.15 – 10.45 16.30 – 18.00 17.00 – 19.30 18.15 – 19.45

A1.1 Beginners úterý + čtvrtek úterý + čtvrtek pondělí + středa čtvrtek úterý + čtvrtek

A1.2 False beginners středa + pátek středa + pátek úterý + čtvrtek pondělí úterý + čtvrtek

A2.1 Elementary úterý + čtvrtek úterý + čtvrtek pondělí + středa
úterý + čtvrtek čtvrtek pondělí + středa

úterý + čtvrtek

A2.2 Pre-Intermediate středa + pátek středa + pátek pondělí + středa
úterý + čtvrtek pondělí pondělí + středa

úterý + čtvrtek

B1.1 Low Intermediate středa + pátek středa + pátek pondělí + středa
úterý + čtvrtek středa pondělí + středa

úterý + čtvrtek

B1.2 Intermediate úterý + čtvrtek úterý + čtvrtek pondělí + středa
úterý + čtvrtek středa pondělí + středa

úterý + čtvrtek

B2 Upper Intermediate úterý + čtvrtek úterý + čtvrtek úterý + čtvrtek pondělí
úterý

pondělí + středa
úterý + čtvrtek

C1 Pre-Advanced úterý + čtvrtek úterý + čtvrtek úterý + čtvrtek pondělí
středa

pondělí + středa
úterý + čtvrtek

C2.1 Advanced pondělí + středa pondělí + středa pondělí + středa úterý
čtvrtek

pondělí + středa
úterý + čtvrtek

C2.2 Proficiency pondělí + středa středa

V případě dostatečného počtu zájemců je možné vytvořit kurz  na libovolné úrovni  a v termínech, které členům této skupiny vyhovují.

Všeobecná angličtina 

KURZy PRO VEŘEJNOsT – dospělí
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Základním cílem těchto kurzů je rozvíjet schopnost mluvit 
a  rozumět mluvenému slovu. V  hodinách však budete 
dělat mnohem více než pouze hovořit; součástí lekcí bude 
i procvičování výslovnosti, naučíte se nezbytné společenské 
fráze a idiomy a také jak a kde je vhodně používat, rozšíříte si 
slovní zásobu a dle potřeby učitel vysvětlí i obtížné gramatické 
jevy.

Tyto kurzy jsou vhodné zvláště pro ty, kteří potřebují zlepšit 
svoji schopnost přirozené komunikace, nebo pro ty, kteří si chtějí 
udržet svoji současnou znalost.
V případě přihlášení do druhého a dalších kurzů zároveň platí 
student příslušnou cenu za nejdražší kurz a na další kurz(y) má 
30% sle vu ze základní ceny.
Počet studentů ve skupině: 5–10.

Konverzační kurzy (angličtina, němčina)

Časově zvýhodněné ceny

Frekvence
(minut týdně) Termín výuky Základní cena/

semestr do 30. 6.  (-5 %) do 31. 7. (-2 %)

1 x 90 
Zimní semestr:
19. 9. 2016 – 3. 2. 2017
Letní semestr:
6. 2. 2017 – 9. 6. 2017

3 600 3 320 3 530

2 x 90 (úroveň A1.1 – B1.2) 6 300 5 990 6 180

2 x 90 (úroveň B2      C2.2)) 6 450 6 130 6 320

1 x 135 4 950 4 700 4 850

Ceny

KURZy PRO VEŘEJNOsT – dospělí

sLEVy 6 % za dva semestry,  3 % student SŠ a VŠ,  3 % studující 2. rokem,  3 % studující 3. a další roky, 3 % senior nad 60 let
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Anglická konverzace s rodilým mluvčím Časově zvýhodněné ceny

Kód kurzu Úroveň Frekvence
(minut týdně) Dny a časy Termín (semestry) Základní 

cena/semestr do 30. 6.  (-5 %) do 31. 7.  (-2 %)

Ranní kurzy

AK45S-
7.30 B1.1—B1.2

1 x 90

st, 7.30 – 9.00 21. 9. 2016 – 1. 2. 2017
8. 2. 2017 – 7. 6. 2017

3 600 3 320 3 530AK56C-
7.30 B1.2—B2 čt, 7.30 – 9.00 22. 9. 2016 – 2. 2. 2017

9. 2. 2017 – 8. 6. 2017

AK78U-
7.30 C1—C2.1 út, 7.30 – 9.00 20. 9. 2016 – 31. 1. 2017

7. 2. 2017 – 6. 6. 2017

Dopolední kurzy

AK23U-
9.15 A2.1—A2.2

1 x 90

út, 9.15 – 10.45 20. 9. 2016 – 31. 1. 2017
7. 2. 2017 – 6. 6. 2017

3 600 3 320 3 530

AK45S-
9.15 B1.1—B1.2 st, 9.15 – 10.45 21. 9. 2016 – 1. 2. 2017

8. 2. 2017 – 7. 6. 2017

AK56C-
9.15 B1.2–B2 čt, 9.15 – 10.45 22. 9. 2016 – 2. 2. 2017

9. 2. 2017 – 8. 6. 2017

AK67C-
9.15 B2—C1 čt, 9.15 – 10.45 22. 9. 2016 – 2. 2. 2017

9. 2. 2017 – 8. 6. 2017

KURZy PRO VEŘEJNOsT – dospělí
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Časově zvýhodněné ceny

Kód kurzu Úroveň Frekvence
(minut týdně) Dny a časy Termín (semestry) Základní 

cena/semestr do 30. 6.  (-5 %) do 31. 7.  (-2 %)

Odpolední kurzy

AK45C-
16.30 B1.1—B1.2

1 x 90

čt, 16.30 – 18.00 22. 9. 2016 – 2. 2. 2017
9. 2. 2017 – 8. 6. 2017

3 600 3 320 3 530AK56PO-
16.30 B1.2—B2 po, 16.30 – 18.00 19. 9. 2016 – 30. 1. 2017

6. 2. 2017 – 5. 6. 2017

AK78S-
16.30 C1—C2.1 st, 16.30 – 18.00 21. 9. 2016 – 1. 2. 2017

8. 2. 2017 – 7. 6. 2017

Večerní kurzy

AK56PO-
18.15 B1.2—B2

1 x 90

po, 18.15 – 19.45 19. 9. 2016 – 30. 1. 2017
6. 2. 2017 – 5. 6. 2017

3 600 3 320 3 530

AK45S-
18.15 B1.1—B1.2 st, 18.15 – 19.45 21. 9. 2016 – 1. 2. 2017

8. 2. 2017 – 7. 6. 2017

AK78U-
18.15 C1—C2.1 út, 18.15 – 19.45 20. 9. 2016 – 31. 1. 2017

7. 2. 2017 – 6. 6. 2017

A89S-
18.15 C2.1—C2.2 st, 18.15 – 19.45 21. 9. 2016 – 1. 2. 2017

8. 2. 2017 – 7. 6. 2017

KURZy PRO VEŘEJNOsT – dospělí

sLEVy 6 % za dva semestry,  3 % student SŠ a VŠ,  3 % studující 2. rokem,  3 % studující 3. a další roky, 3 % senior nad 60 let

(pokračování)
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Časově zvýhodněné ceny

Kód kurzu Úroveň Frekvence
(minut týdně) Dny a časy Termín (semestry) Základní 

cena/semestr do 30. 6.  (-5 %) do 31. 7.  (-2 %)

NK34U3 B1.2—B2

1 x 90

út, 18.15 – 19.45 20. 9. 2016 – 31. 1. 2017
7. 2. 2017 – 6. 6. 2017

3 600 3 320 3 530NK56PO3 B1.2—B2 po, 18.15 – 19.45 19. 9. 2016 – 30. 1. 2017
6. 2. 2017 – 5. 6. 2017

NK78S3 C1—C2.1 st, 18.15 – 19.45 21. 9. 2016 – 1. 2. 2017
8. 2. 2017 – 7. 6. 2017

Německá konverzace

KURZy PRO VEŘEJNOsT – dospělí

sLEVy 6 % za dva semestry,  3 % student SŠ a VŠ,  3 % studující 2. rokem,  3 % studující 3. a další roky, 3 % senior nad 60 let

Nové kurzy Discover & Discuss jsou unikátní kurzy kombinující 
velmi zajímavá témata, užitečné jazykové tipy a především 
spoustu prostoru pro mluvení.
Základní idea všech těchto kurzů je stejná – výběr zajímavého 
tématu a diskuze o něm. Ať už se jedná o to, jak být produktivnější 
v práci, o historii hudby v Liverpoolu či jaké jsou temné stránky 
New Yorku, každý kurz a každá lekce bude jiná.
Kurzy jsou určeny pro studenty, jejichž úroveň angličtiny je 
minimálně Upper Intermediate (B2). Některé lekce mohou 
být více jazykově zaměřeny a některé méně, vždy ale budou 
obsahově zajímavé a plné rozhovorů s lektorem i ostatními 
studenty.

Sledujte webové stránky www.ilcbrno.cz/discover-discuss  
pro aktuální nabídku kurzů.
V případě přihlášení do druhého a dalších kurzů zároveň platí 
student příslušnou cenu za nejdražší kurz a na další kurz(y) má 
30% sle vu ze základní ceny.
Počet studentů ve skupině: 5–10.

Discover & Discuss
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Časově zvýhodněné ceny

Kód kurzu Úroveň Frekvence
(minut týdně) Dny a časy Termín (semestry) Základní 

cena/semestr do 30. 6.  (-5 %) do 31. 7.  (-2 %)

Angličtina pro marketing

AMS2 B2 1 x 90 st, 16.30 – 18.00 5. 10. 2016 – 1. 2. 2017
8. 2. 2017 – 7. 6. 2017 3 900 3 700 3 820

Angličtina pro turismus a cestovní ruch

ATPO2 B2 1 x 90 po, 16.30 – 18.00 26. 9. 2016 – 30. 1. 2017
6. 2. 2017 – 5. 6. 2017 3 900 3 700 3 820

Angličtina pro medicínu

AMEDPO3 B2 1 x 90 po, 18.15 – 19.45 26. 9. 2016 – 30. 1. 2017
6. 2. 2017 – 5. 6. 2017 3 900 3 700 3 820

SPECIALIZOVANÉ kurzy
Angličtina pro marketing – kurz zahrnuje hlavní oblasti teorie 
a  praxe marketingových profesionálů. Je určen pokročilým 
studentům (minimální vstupní úroveň B2 – Upper Intermediate) 
a zaměřuje se hlavně na komunikaci (business simulations, 
role–plays, discussions), rozvoj slovní zásoby a obchodních frází.
Angličtina pro turismus a  cestovní ruch – kurz je určen 
zájemcům o  práci v  oblasti průvodcovské činnosti nebo 
cestovního ruchu, zahrnuje hlavní oblasti teorie a  praxe 
a  zaměřuje se na rozvoj slovní zásoby, písemný projev, 

komunikaci a fráze s tématem spojené. Tento kurz je určen 
pokročilým studentům (minimální vstupní úroveň B2 – Upper 
Intermediate).
Angličtina pro medicínu – vzhledem k tomu, že se otevírá 
čím dál více pracovních příležitostí v zahraničí pro lékařské 
odborníky a pracovníky ve zdravotnictví, nabízíme kurz, který 
se zaměřuje na odbornou slovní zásobu a odborné texty z této 
oblasti. Kurz je určen pokročilým studentům (minimální vstupní 
úroveň B2 – Upper Intermediate).

Specializované kurzy – angličtina

sLEVy 6 % za dva semestry,  3 % student SŠ a VŠ,    3 % studující 2. rokem,  3 % studující 3. a další roky,  3 % senior nad 60 let

KURZy PRO VEŘEJNOsT – dospělí
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KURZy PRO VEŘEJNOsT – dospělí

Angličtina pro obchodní a administrativní praxi

Angličtina pro obchodní a administrativní praxi

Tyto kurzy je určeny pro vysoce motivované  studenty, kteří 
chtějí dělat rychlé pokroky a  zlepšit své odborné anglické 
komunikační dovednosti a slovní zásobu.
Zaměřuje se na osvojení si dovedností nutných pro obchodní 
a administrativní komunikaci. 
Kurz je semestrální, délka výuky je 16 týdnů s frekvencí 1 x 90 
minut týdně. Výuka je vedena ve třech úrovních (A2, B1 a B2).

Základní témata a okruhy výuky:
• Meetings and discussions
• Making phone calls 
• Emails & online communications 
• Business networking & socialising
• Giving presentations
Počet studentů ve skupině: 6—12.

Časově zvýhodněné ceny

Kód kurzu Frekvence
(minut týdně) Dny a časy Termín (semestry) Základní cena/semestr do 30. 6.  (-5 %) do 31. 7.  (-2 %)

Úroveň A2

EBPA2-U3 1 x 90 út, 18.15 – 19.45 27. 9. 2016 – 31. 1. 2017
7. 2. 2017 – 6. 6. 2017 3 600 3 420 3 530

Úroveň B1

EBPB1-C3 1 x 90 čt, 18.15 – 19.45 29. 9. 2016 – 2. 2. 2017
9. 2. 2017 – 8. 6. 2017 3 600 3 420 3 530

Úroveň B2

EBPB2-S3 1 x 90 st, 18.15 – 19.45 5. 10. 2016 – 1. 2. 2017
8. 2. 2017 – 7. 6. 2017 3 600 3 420 3 530

sLEVy 6 % za dva semestry, 3 % student SŠ a VŠ, 3 % studující 2. rokem,  3 % studující 3. a další roky, 3 % senior nad 60 let
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Kurzy pro DĚTI a MLÁDEŽ
 � naše škola nabízí širokou škálu kurzů různého zaměření,
 �mladí žáci a studenti jsou rozděleni do kurzů podle věku 
a podle úrovně znalostí tak, aby pracovali ve skupině, která 
nejlépe vyhovuje jejich potřebám a možnostem,

 � všichni naši učitelé jsou profesionální lektoři, kromě 
základního vysokoškolského vzdělání a certifikátu  na úrovni  
C1/C2 mají také rozšířené pedagogické vzdělání pro výuku 
dětí a mládeže  (mezinárodní certifikát pro jazykovou výuku 
dětí a mládeže – IHCyLT),

 � ve všech kurzech používáme učebnice, které byly vybrány 
s ohledem na jazykovou úroveň a věkovou skupinu; učitelé  
výuku zpestřují doplňkovými materiály a aktivitami,

 � výuka probíhá interaktivní formou s využitím videí, písniček 

a her tak, aby kurzy byly pro děti přitažlivé a zábavné,
 � klademe velký důraz na komunikaci a získávání všeobecných 
znalostí. Tímto způsobem výuky získají děti dobrý základ pro 
další studium jazyka a efektivní studijní návyky,

 � v ILC IH Brno učíme děti v našich učebnách v centru Brna 
(Sukova 2), případně i na základních školách, kam lektoři 
docházejí,

 � učíme děti od 5 do 15 let,
 � kurzy jsou zpravidla celoroční, tj. zimní semestr (do začátku 
února) a letní semestr (do půlky června),

 � většina dětí z našich kurzů (angličtina) je jazykově připravena 
na zkoušky Cambridge English YLE (Starters, Movers, Flyers) 
.

Předškolní děti 5 – 6 let – všeobecný jazyk (angličtina, němčina) Časově zvýhodněné ceny

Kód kurzu Frekvence
(minut týdně) Dny a časy Termín (semestry) Základní cena/semestr do 30. 6. (-5 %) do 31. 7.  (-2 %)

Angličtina

AYLPSU1 1 x 45 út, 15.30 – 16.15 20. 9. 2016 – 31. 1. 2017
7. 2. 2017 – 6. 6. 2017 1 800 1 700 1 760

Němčina

NYLPSC1 1 x 45 čt, 15.30 – 16.15 22. 9. 2016 – 2. 2. 2017
9. 2. 2017 – 8. 6. 2017 1 800 1 700 1 760

Kurzy pro DĚTI a MLÁDEŽ

sLEVy 6 % za dva semestry,  3 % studující 2. rokem,  3 % studující 3. a další roky
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Kurzy pro DĚTI a MLÁDEŽ

Děti 6–7 let – všeobecná angličtina

Děti 6–7 let – všeobecná angličtina

Ve výuce této věkové kategorie používáme zábavná cvičení, 
hry a miniprojekty s praktickou činností, písničky a vyprávění 
s dramatizací. Vedle jazykových dovedností se také snažíme 
rozvíjet u dětí motoriku, společenské a poznávací dovednosti se 
zapojením smyslového vnímání.

Hodiny probíhají v anglickém jazyce s použitím komunikativní 
metody.
Pracovní sešit (workbook) je v ceně kurzu při platbě na 
celý školní rok předem. Počet dětí ve skupině: 5–10.

Časově zvýhodněné ceny

Kód kurzu Frekvence
(minut týdně) Dny a časy Termín (semestry) Základní cena/semestr do 30. 6.  (-5 %) do 31. 7.  (-2 %)

A1.1 Beginners – začátečníci

AYLA1UC 2 x 60 út + čt, 14.00 – 15.00 20. 9. 2016 – 2. 2. 2017
7. 2. 2017 – 8. 6. 2017 4 450 4 230 4 360

AYLA1S 1 x 60 st, 14.00 – 15.00 21. 9. 2016 – 1. 2. 2017
8. 2. 2017– 7. 6. 2017 2 300 2 190 2 250

A2.1 Elementary – mírně pokročilí I.

AYLA2PS 2 x 60 po + st, 14.00 – 15.00 19. 9. 2016 – 1. 2. 2017
6. 2. 2017 – 7. 6. 2017 4 450 4 230 4 360

AYLA2C 1 x 60 čt, 14.00 – 15.00 22. 9. 2016 – 2. 2. 2017
9. 2. 2017 – 8. 6. 2017 2 300 2 190 2 250

sLEVy 6 % za dva semestry,  3 % studující 2. rokem,  3 % studující 3. a další roky
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V tomto věku si děti osvojují základní slovní zásobu, 
gramatické vazby a jednoduchá slovní spojení. Učí se, jak se 
vyjadřovat v celých větách. Do výuky jsou zařazeny praktické 
činnosti a hry k rozvoji celé osobnosti dítěte.

Hodiny probíhají v anglickém jazyce s použitím komunikativní 
metody.
Pracovní sešit (workbook) je v ceně kurzu při platbě na celý 
školní rok předem. Počet dětí ve skupině: 5 – 10.

Časově zvýhodněné ceny

Kód kurzu Frekvence
(minut týdně) Dny a časy Termín (semestry) Základní cena/semestr do 30. 6.  (-5 %) do 31. 7.  (-2 %)

A1.1 Beginners – začátečníci

AYLB1PS 2 x 60 po + st, 15.15 – 16.15 19. 9. 2016 – 1. 2. 2017
6. 2. 2017 – 7. 6. 2017 4 450 4 230 4 360

AYLB1U 1 x 60 út, 14.00 – 15.00 20. 9. 2016 – 31. 1. 2017
7. 2. 2017 – 6. 6. 2017 2 300 2 190 2 250

A2.1 Elementary – mírně pokročilí I.

AYLB2UC 2 x 60 út + čt, 15.15 – 16.15 20. 9. 2016 – 2. 2. 2017
7. 2. 2017 – 8. 6. 2017 4 450 4 230 4 360

AYLB2S 1 x 60 st, 14.00 – 15.00 21. 9. 2016 – 1. 2. 2017
8. 2. 2017– 7. 6. 2017 2 300 2 190 2 250

A2.2 Pre–Intermediate – mírně pokročilí II.

AYLB3PS 2 x 60 po + st, 15.15 – 16.15 19. 9. 2016 – 1. 2. 2017
6. 2. 2017 – 7. 6. 2017 4 450 4 230 4 360

AYLB3U 1 x 60 út, 14.00 – 15.00 20. 9. 2016 – 31. 1. 2017
7. 2. 2017 – 6. 6. 2017 2 300 2 190 2 250

Děti 8–9 let – všeobecná angličtina

Děti 8–9 let – všeobecná angličtina

Kurzy pro DĚTI a MLÁDEŽ
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Kurzy pro DĚTI a MLÁDEŽ

Časově zvýhodněné ceny

Kód kurzu Frekvence
(minut týdně) Dny a časy Termín (semestry) Základní cena/semestr do 30. 6.  (-5 %) do 31. 7.  (-2 %)

B1.1 Low Intermediate – středně pokročilí I.

AYLB4PS 2 x 60 po + st, 15.15 – 16.15 19. 9. 2016 – 1. 2. 2017
6. 2. 2017 – 7. 6. 2017 4 450 4 230 4 360

AYLB4C 1 x 60 čt, 14.00 – 15.00 22. 9. 2016 – 2. 2. 2017
9. 2. 2017 – 8. 6. 2017 2 300 2 190 2 250

V této věkové kategorii si děti začínají uvědomovat 
a  osvojovat gramatická pravidla. Učí se používat anglický 
jazyk v kontextu každodenních situací.
Hodiny probíhají v anglickém jazyce s použitím komunikativní 
metody.

Pracovní sešit (workbook) je v ceně kurzu při platbě na celý 
školní rok předem. Počet dětí ve skupině: 5 – 10

Časově zvýhodněné ceny

Kód kurzu Frekvence
(minut týdně) Dny a časy Termín (semestry) Základní cena/semestr do 30. 6.  (-5 %) do 31. 7.  (-2 %)

A1.1 Beginners – začátečníci

AYLC1UC2 2 x 90 út + čt, 16.30 – 18.00 20. 9. 2016 – 2. 2. 2017
7. 2. 2017 – 8. 6. 2017 6 300 5 990 6 180

AYLC1S 1 x 90 st, 14.45 – 16.15 21. 9. 2016 – 1. 2. 2017
8. 2. 2017– 7. 6. 2017 3 300 3 140 3 230

Děti 8–9 let – všeobecná angličtina (pokračování)

Děti 10–12 let – všeobecná angličtina

Děti 10–12 let – všeobecná angličtina

sLEVy 6 % za dva semestry,  3 % studující 2. rokem,  3 % studující 3. a další roky
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Časově zvýhodněné ceny

Kód kurzu Frekvence
(minut týdně) Dny a časy Termín (semestry) Základní cena/semestr do 30. 6.  (-5 %) do 31. 7.  (-2 %)

A1.2 False Beginners – falešní začátečníci

AYLC1+PS2 2 x 90 po + st, 16.30 – 18.00 19. 9. 2016 – 1. 2. 2017
6. 2. 2017 – 7. 6. 2017 6 300 5 990 6 180

AYLC1+U 1 x 90 út, 14.45 – 16.15 20. 9. 2016 – 31. 1. 2017
7. 2. 2017 – 6. 6. 2017 3 300 3 140 3 230

AYLC1+S 1 x 90 út, 14.45 – 16.15 21. 9. 2016 – 1. 2. 2017
8. 2. 2017 – 7. 6. 2017 3 300 3 140 3 230

A2.1 Elementary – mírně pokročilí I.

AYLC2PS2 2 x 90 po + st, 16.30 – 18.00 19. 9. 2016 – 1. 2. 2017
6. 2. 2017 – 7. 6. 2017 6 300 5 990 6 180

AYLC2S 1 x 90 st, 14.45 – 16.15 21. 9. 2016 – 1. 2. 2017
8. 2. 2017– 7. 6. 2017 3 300 3 140 3 230

A2.2 Pre-Intermediate – mírně pokročilí II.

AYLC3PS2 2 x 90 po + st, 16.30 – 18.00 19. 9. 2016 – 1. 2. 2017
6. 2. 2017 – 7. 6. 2017 6 300 5 990 6 180

AYLC3PO 1 x 90 po, 14.45 – 16.15 19. 9. 2016 – 30. 1. 2017
6. 2. 2017– 5. 6. 2017 3 300 3 140 3 230

Děti 10–12 let – všeobecná angličtina (pokračování)

Kurzy pro DĚTI a MLÁDEŽ

sLEVy 6 % za dva semestry,  3 % studující 2. rokem,  3 % studující 3. a další roky
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Kurzy pro DĚTI a MLÁDEŽ

Mládež 13–15 let – všeobecná angličtina

Mládež 13–15 let – všeobecná angličtina Časově zvýhodněné ceny

Kód kurzu Frekvence
(minut týdně) Dny a časy Termín (semestry) Základní cena/semestr do 30. 6.  (-5 %) do 31. 7.  (-2 %)

A1.1 Beginners – začátečníci

AT1PS2
2 x 90 

po + st, 16.30 – 18.00 19. 9. 2016 – 1. 2. 2017
6. 2. 2017 – 7. 6. 2017

6 300 5 990 6 180
AT1UC2 út + čt, 16.30 – 18.00 20. 9. 2016 – 2. 2. 2017

7. 2. 2017 – 8. 6. 2017

A2.1 Elementary – mírně pokročilí I.

AT2PS2
2 x 90 

po + st, 16.30 – 18.00 19. 9. 2016 – 1. 2. 2017
6. 2. 2017 – 7. 6. 2017

6 300 5 990 6 180
AT2UC2 út + čt, 16.30 – 18.00 20. 9. 2016 – 2. 2. 2017

7. 2. 2017 – 8. 6. 2017

Témata jazykových cvičení jsou přiměřena tomuto věku, tak, 
abychom u –náctiletých prohlubovali zájem o výuku. Zábavnou 
formou v hodinách procvičují všechny jazykové dovednosti 
a slovní zásobu. Učí se vyvozovat pravidla anglické gramatiky 
a používat je v komunikaci ústní i písemné. 

Hodiny probíhají v anglickém jazyce s použitím komunikativní 
metody.
Z kurzů AT6 doporučujeme pokračovat do kurzů připravujících 
ke zkoušce Cambridge English: First (FCE) viz str. 26.
Pracovní sešit (workbook) je v ceně kurzu při platbě na celý 
školní rok předem. Počet dětí ve skupině: 5–10.

sLEVy 6 % za dva semestry,  3 % studující 2. rokem,  3 % studující 3. a další roky



22

Mládež 13–15 let – všeobecná angličtina (pokračování)

Kurzy pro DĚTI a MLÁDEŽ

Časově zvýhodněné ceny

Kód kurzu Frekvence
(minut týdně) Dny a časy Termín (semestry) Základní cena/semestr do 30. 6.  (-5 %) do 31. 7.  (-2 %)

A2.2 Pre-Intermediate – mírně pokročilí II.

AT3PS2
2 x 90 

po + st, 16.30 – 18.00 19. 9. 2016 – 1. 2. 2017
6. 2. 2017 – 7. 6. 2017

6 300 5 990 6 180
AT3UC2 út + čt, 16.30 – 18.00 20. 9. 2016 – 2. 2. 2017

7. 2. 2017 – 8. 6. 2017

B1.1 Low Intermediate – středně pokročilí I.

AT4S 1 x 90 st, 15.00 – 16.30 21. 9. 2016 – 1. 2. 2017
8. 2. 2017 – 7. 6. 2017 3 300 3 140 3 230

AT4PS2
2 x 90 

po + st, 16.30 – 18.00 19. 9. 2016 – 1. 2. 2017
6. 2. 2017 – 7. 6. 2017

6 300 5 990 6 180
AT4UC2 út + čt, 16.30 – 18.00 20. 9. 2016 – 2. 2. 2017

7. 2. 2017 – 8. 6. 2017

B1.2 Intermediate – středně pokročilí II.

AT5PS2
2 x 90 

po + st, 16.30 – 18.00 19. 9. 2016 – 1. 2. 2017
6. 2. 2017 – 7. 6. 2017

6 300 5 990 6 180
AT5UC2 út + čt, 16.30 – 18.00 20. 9. 2016 – 2. 2. 2017

7. 2. 2017 – 8. 6. 2017

B2 Upper Intermediate – pokročilí I.

AT6PS2
2 x 90 

po + st, 16.30 – 18.00 19. 9. 2016 – 1. 2. 2017
6. 2. 2017 – 7. 6. 2017

6 300 5 990 6 180
AT6UC2 út + čt, 16.30 – 18.00 20. 9. 2016 – 2. 2. 2017

7. 2. 2017 – 8. 6. 2017
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Kurzy pro DĚTI a MLÁDEŽ

Časově zvýhodněné ceny

Kód kurzu Úroveň Frekvence
(minut týdně) Dny a časy Termín (semestry) Základní 

cena/semestr do 30. 6.  (-5 %) do 31. 7.  (-2 %)

ATK3S2 A2.2

1 x 90

st, 16.30 – 18.00 21. 9. 2016 – 1. 2. 2017
8. 2. 2017– 7. 6. 2017

3 300 3 140 3 230
ATK4PO2 B1.1 po, 16.30 – 18.00 19. 9. 2016 – 30. 1. 2017

6. 2. 2017– 5. 6. 2017

ATK5U2 B1.2 út, 16.30 – 18.00 20. 9. 2016 – 31. 1. 2017
7. 2. 2017 – 6. 6. 2017

ATK6C2 B2 čt, 16.30 – 18.00 22. 9. 2016 – 2. 2. 2017
9. 2. 2017 – 8. 6. 2017

Konverzační kurzy angličtiny pro mládež

Konverzační kurzy angličtiny pro mládež

sLEVy 6 % za dva semestry,  3 % studující 2. rokem,  3 % studující 3. a další roky

Výuka všeobecné angličtiny je obvykle zaměřena hlavně na 
gramatiku, slovní zásobu, čtení, poslech a psaní. Na mluvení už 
pak dost často nezbývá dostatečný prostor a čas. Protože umět 
aktivně komunikovat je nejdůležitější, rozšiřujeme naši nabídku 
o kurzy konverzace pro mládež ve věku 13 až 15 let. Tyto 
kurzy jsou určeny jak studentům našich kurzů, tak i například 

studentům vyšších ročníků základní školy, jako doplněk jejich 
školní výuky. Konverzační témata se týkají života a  zájmů 
mladistvých.
Počet dětí ve skupině: 5–10.



24

 � zkoušky Cambridge English pro děti (Young Learners, 
YLE) vycházejí ze zásady, že základem učení dětí je úspěch 
a dosažené výsledky,

 � tyto zkoušky byly navrženy pro konkrétní věkové skupiny 
a dosahují mezi studenty stále vyšší obliby jako první cíl ve 
studiu anglického jazyka,

 � zkoušky English pro děti jsou určeny dětem mezi 7–12 lety, 
 � zkoušky prověřují všechny 4 jazykové dovednosti – čtení, 
psaní, poslech a mluvení.

 � hlavním cílem těchto zkoušek je motivace dětí ke studiu, 
testy neobsahují žádná hodnocení typu „prospěl/neprospěl“,

 � yLE zkoušky jsou dostupné ve třech úrovních: Starters, 
Movers a Flyers:

sTARTERs – základní úroveň zkoušek pro děti od 7 let, které 
již absolvovaly přibližně 100 hodin angličtiny.
MOVERs – druhá úroveň zkoušek pro děti je vhodná pro děti 
mezi 8 a 11 lety, které za sebou mají asi 175 hodin jazykové 
výuky.
FLyERs – třetí a nejnáročnější z testů byl navržen pro děti od 
9 do 12 let, které završily zhruba 250 hodin jazykové výuky. 
Je srovnatelná s  úrovní zkoušek Cambridge Key English 
Test (KET) a  je tak prvním krokem k  hlavnímu souboru 
mezinárodně uznávaných cambridgeských zkoušek pro 
mládež a dospělé

 � ke zkouškám jsou děti volitelně připravovány v rámci dětských 
kurzů.

 � cena zkoušky není v ceně kurzu.

PŘÍPRAVA na dětské jazykové zkoušky - CAMBRIDGE YLE
Kurzy pro DĚTI a MLÁDEŽ
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Kurzy pro DĚTI a MLÁDEŽ

Časově zvýhodněné ceny

Kód kurzu Frekvence
(minut týdně) Dny a časy Termín (semestry) Základní cena/semestr do 30. 6.  (-5 %) do 31. 7.  (-2 %)

KET pro školy

KET–S–PS2 2 x 90 po + st, 16.30 – 18.00 19. 9. 2016 – 1. 2. 2017
6. 2. 2017 – 7. 6. 2017 6 300 5 990 6 180

PET pro školy

PET–S–UC1 2 x 90 út + čt, 14.45 – 16.15 20. 9. 2016 – 2. 2. 2017
7. 2. 2017 – 8. 6. 2017 6 300 5 990 6 180

FCE pro školy

FCE–S–UC2 2 x 90 út + čt, 16.30 – 18.00 20. 9. 2016 – 2. 2. 2017
7. 2. 2017 – 8. 6. 2017 6 300 5 990 6 180

sLEVy 6 % za dva semestry,   3 % studující 2. rokem,   3 % studující 3. a další roky

Naše škola nabízí přípravné kurzy k těmto  zkouškám Cambridge 
English pro školy:
Cambridge English: KEy (KET) for schools – první krok pro 
žáky od 11 do 14 let, kteří chtějí postoupit k vyšším úrovním. 
KET je určen začátečníkům, kteří chtějí získat základní znalost 
angličtiny.
Zkoušku lze složit po cca. 180-200 hodinách výuky.
Cambridge English: Preliminary (PET) for schools – zkouška 
testuje komunikativní způsobilost žáků ve věku od 11 do 14 let 
v každé ze čtyř jazykových dovedností přibližně na úrovni dvou 

třetin znalostí nutných pro zkoušku FCE.
K dosažení této úrovně je potřeba okolo 380 hodin studia.
Cambridge English: First for schools – běžně známa jako FCE 
pro školy; zkouška má stejný formát jako klasická zkouška FCE 
a úroveň obou zkoušek je shodná. Jediným rozdílem jsou témata 
v dílčích částech zkoušky, která jsou vybrána s ohledem na zájmy 
a zkušenosti školáků.
Pracovní sešit (workbook) je v ceně kurzu při platbě na celý 
školní rok předem. Počet dětí ve skupině: 5–10.

Příprava na zkoušky Cambridge English pro školy

Příprava na zkoušky Cambridge English pro školy
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Časově zvýhodněné ceny

Kód kurzu Frekvence
(minut týdně) Dny a časy Termín (semestry) Základní cena/semestr do 30. 6.  (-5 %) do 31. 7.  (-2 %)

Cambridge English: First

FCETPS2A
2 x 90  

po + st, 16.30 – 18.00 19. 9. 2016 – 1. 2. 2017
6. 2. 2017 – 7. 6. 2017

6 300 5 990 6 180
FCETUC2B út + čt, 16.30 – 18.00 20. 9. 2016 – 2. 2. 2017

7. 2. 2017 – 8. 6. 2017

Cambridge English: Advanced

CAETUC2 2 x 90 út + čt, 16.30 – 18.00 20. 9. 2016 – 2. 2. 2017
7. 2. 2017 – 8. 6. 2017 6 300 5 990 6 180

Příprava na zkoušku Cambridge FCE

Kurz specializovaný na přípravu ke zkoušce Cambridge English: 
First (FCE) a Advanced (CAE).
Je určen pro absolventy kurzů AT6 pro mládež (resp. FCE) 
a je koncipovány jako dvouletý (příprava je rozložena do dvou 
školních let).

Pracovní sešit (workbook) je v ceně kurzu při platbě na celý 
školní rok předem!
Počet dětí ve skupině: 5–10.

Příprava na zkoušku Cambridge English (mládež)
Kurzy pro DĚTI a MLÁDEŽ

sLEVy 6 % za dva semestry,   3 % studující 2. rokem,   3 % studující 3. a další roky
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PŘÍPRAVA ke zkouškám CAMBRIDGE English pro dospělé

Ke zkouškám KET , PET, FCE a CAE  připravujeme také v rámci denního (pomaturitního) studia.

 � naše studenty připravujeme k  mezinárodním zkouškám 
z všeobecné angličtiny Cambridge English (KET, PET, FCE, 
CAE a CPE), všeobecné obchodní angličtiny (Cambridge BEC 
Preliminary, Vantage a Higher),

 � úspěšnost našich studentů u zkoušek Cambridge je 
dlouhodobě nad 90 %,

 � garance - v případě, že student neuspěje u zkoušky Cambridge 
(výsledek Fail), ILC IH Brno uhradí 50 % ceny opravné zkoušky. 
Podmínkou je řádná docházka, úspěšné složení průběžných 
testů a doporučení školy

 � zkoušky Cambridge English patří mezi světově 
nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky 
pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti – poslech, 
mluvení, čtení a  psaní a  posuzují schopnost kandidátů 
používat různé gramatické vazby a funkce v autentických 
životních situacích,

 � zkoušky Cambridge English jsou mezinárodně uznávané 

a mají časově neomezenou platnost, tj. nemusí se po určité 
době znovu opakovat;

 � tyto zkoušky jsou velmi dobrým základem pro případné další 
studium a zcela nezbytné pro případnou zahraniční profesní 
kariéru,

 � ILC International House Brno má ve svých řadách nejvíce 
examinátorů pro zkoušky Cambridge English všech úrovní 
ze všech brněnských jazykových škol,

 � celoroční přípravné kurzy pořádané naší školou připravují 
studenty na letní (červnové)  termíny zkoušek, šestiměsíční 
kurzy připravují k jarním nebo letním termínům, a tříměsíční 
kurzy připravují na podzimní, jarní a letní termíny zkoušek,

 � výuka probíhá podle učebnic speciálně určených pro přípravu 
na tyto zkoušky, studenti dostávají také doplňkové materiály 
na zpestření hodin, rozšíření učiva nebo na samostudium;

 � v kurzy jsou zahrnuty zkoušky „nanečisto“, zpravidla dvě – 
v únoru a v květnu (před složením zkoušky samotné).

ILC INTERNATIONAL HOUsE BRNO = PŘÍPRAVNÉ CENTRUM KE ZKOUŠKÁM CAMBRIDgE ENgLIsH.

PŘÍPRAVNÉ kurzy ke zkouškám
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Časově zvýhodněné ceny

Kód kurzu Frekvence
(minut týdně) Dny a časy Termín (semestry) Základní cena/semestr do 30. 6.  (-5 %) do 31. 7.  (-2 %)

9 měsíců

FCE-UC2-
9M

2 x 90

út + čt, 16.30 – 18.00 27. 9. 2016 – 2. 2. 2017
7. 2. 2017 – 8. 6. 2017

6 600 6 270 6 470FCE-PS3-
9M po + st, 18.15 – 19.45 26. 9. 2016 – 1. 2. 2017

6. 2. 2017 – 7. 6. 2017

FCE-UCA-
9M út + čt, 7.30 – 9.00 27. 9. 2016 – 2. 2. 2017

7. 2. 2017 – 8. 6. 2017

Zkouška Cambridge English: First (FCE) – Nejrozšířenější ze 
všech zkoušek Cambridge. Jedná se o úroveň “pokročilí” (B2) 
a  vyžaduje znalosti všech jazykových schopností. Zkouška 
FCE je široce uznávaná v obchodní sféře a průmyslu, např. pro 
pracovníky v klientských službách nebo pro administrativní 
práce v  bankovnictví, aeroliniích, zásobování atd., a  na 
jednotlivých univerzitních fakultách, technických školách 
a dalších institucích. Tato zkouška se obvykle podstupuje po 
500 až 600 hodinách výuky.
Pro zařazení zájemců do kurzů připravujících na zkoušky je velmi 

důležitý vstupní rozřazovací test a dosažená úroveň znalosti 
angličtiny.
Přípravné kurzy  mají délku 9 měsíců (příprava na letní termín 
zkoušek ), 6 měsíců (příprava na jarní nebo letní termíny 
zkoušek), a 3 měsíce (příprava na zimní, jarní a letní termíny 
zkoušek).
Pracovní sešit (workbook) je v ceně kurzu při platbě na celý 
kurz předem (devítiměsíční kurz=2 semestry). 
Počet studentů ve skupině: 5–12.

Cambridge English: First (FCE) – úroveň B2

Cambridge English: First (FCE) – úroveň B2

PŘÍPRAVNÉ kurzy ke zkouškám

sLEVy 6 % za dva semestry,  3 % student SŠ a VŠ,  3 % studující 2. rokem,  3 % studující 3. a další roky, 3 % senior nad 60 let
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(pokračování) Časově zvýhodněné ceny

Kód kurzu Frekvence
(minut týdně) Dny a časy Termín Základní cena 4 týdny předem 

(-5 %)
2 týdny předem 
(-2 %)

6 měsíců

FCE-UC2-
6M-M

2 x 90
út + čt, 16.30 – 18.00 6. 9. 2016 – 9. 3. 2017

9 800 9 310 9 600
FCE-PS3-
6M-J po + st, 18.15 – 19.45  5. 12. 2016 – 7. 6. 2017

3 měsíce

FCE-UC2-
3M-D

2 x 90

út + čt, 16.30 – 18.00 13. 9. 2016 – 1. 12. 2016

4 900 4 660 4 800FCE-UC2-
3M-M út + čt, 16.30 – 18.00 6. 12. 2016 – 23. 3. 2017

FCE-UC2-
3M-J út + čt, 16.30 – 18.00 21. 3. 2017 – 8. 6. 2017

sLEVy 3 % student SŠ a VŠ,  3 % studující 2. rokem,  3 % studující 3. a další roky, 3 % senior nad 60 let

PŘÍPRAVNÉ kurzy ke zkouškám



30

Časově zvýhodněné ceny

Kód kurzu Frekvence
(minut týdně) Dny a časy Termín (semestry) Základní cena/semestr do 30. 6.  (-5 %) do 31. 7.  (-2 %)

9 měsíců

CAE-PS2-
9M

2 x 90

po + st, 16.30 – 18.00 26. 9. 2016 – 1. 2. 2017
6. 2. 2017 – 7. 6. 2017

6 600 6 270 6 470CAE-UC3-
9M út + čt, 18.15 – 19.45 27. 9. 2016 – 2. 2. 2017

7. 2. 2017 – 8. 6. 2017

CAE-UCA-
9M út + čt, 7.30 – 9.00 27. 9. 2016 – 2. 2. 2017

7. 2. 2017 – 8. 6. 2017

Zkouška CAE – Úspěšné složení této zkoušky dokladuje 
velmi dobrou úroveň znalosti angličtiny. Studenti již dosahují 
plnohodnotného standardu jazyka ve většině situací – při práci 
i při studiu.
Zkoušku uznává většina zahraničních  univerzit jako doložení 
způsobilosti studovat obory vyučované v angličtině.

Přípravné kurzy  mají délku 9 měsíců (příprava na letní zkoušky), 
6  měsíců (příprava na jarní nebo letní zkoušky), a  3 měsíce 
(příprava na zimní, jarní a letní zkoušky).
Pracovní sešit (workbook) je v ceně kurzu při platbě na celý 
kurz předem (devítiměsíční kurz=2 semestry). 
Počet studentů ve skupině: 5–12.

Cambridge English: Advanced (CAE) – úroveň C1

Cambridge English: Advanced (CAE) – úroveň C1

sLEVy 6 % za dva semestry,  3 % student SŠ a VŠ,  3 % studující 2. rokem,  3 % studující 3. a další roky, 3 % senior nad 60 let

PŘÍPRAVNÉ kurzy ke zkouškám
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(pokračování) Časově zvýhodněné ceny

Kód kurzu Frekvence
(minut týdně) Dny a časy Termín Základní cena 4 týdny předem 

(-5 %)
2 týdny předem 
(-2 %)

6 měsíců

CAE-UC3-
6M-M

2 x 90
út + čt, 18.15 – 19.45 6. 9. 2016 – 9. 3. 2017

9 800 9 310 9 600
CAE-PS2-
6M-J po + st, 16.30 – 18.00 5. 12. 2016 – 7. 6. 2017

3 měsíce

CAE-UC2-
3M-D

2 x 90

út + čt, 16.30 – 18.00 13. 9. 2016 – 1. 12. 2016

4 900 4 660 4 800CAE-UC2-
3M-M út + čt, 16.30 – 18.00 6. 12. 2016 – 23. 3. 2017

CAE-UC2-
3M-J út + čt, 16.30 – 18.00 21. 3. 2017 – 8. 6. 2017

sLEVy 3 % student SŠ a VŠ,  3 % studující 2. rokem,  3 % studující 3. a další roky, 3 % senior nad 60 let

PŘÍPRAVNÉ kurzy ke zkouškám
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Časově zvýhodněné ceny

9 měsíců

Kód kurzu Frekvence
(minut týdně) Dny a časy Termín (semestry) Základní cena/semestr do 30. 6.  (-5 %) do 31. 7.  (-2 %)

CPE-PS2-
9M

2 x 90

po + st, 16.30 – 18.00 26. 9. 2016 – 1. 2. 2017
6. 2. 2017 – 7. 6. 2017

6 600 6 270 6 470CPE-UC3-
9M út + čt, 18.15 – 19.45 27. 9. 2016 – 2. 2. 2017

7. 2. 2017 – 8. 6. 2017

CPE-UCA-
9M út + čt, 7.30 – 9.00 27. 9. 2016 – 2. 2. 2017

7. 2. 2017 – 8. 6. 2017

Cambridge English: Proficiency
Zkouška CPE testuje praktickou znalost angličtiny na nejvyšší 
úrovni pokročilosti a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti - 
četbu, poslech, psaný a mluvený projev.  Hodnotí se také znalost 
gramatiky a  slovní zásoby. Tyto znalosti jsou ověřovány na 
materiálech, vycházejících z každodenních situací.  

Pracovní sešit (workbook) je v ceně kurzu při platbě na celý 
kurz předem (devítiměsíční kurz=2 semestry). 
Počet studentů ve skupině: 5–12.

Příprava na Cambridge English: Proficiency (CPE ) –  úroveň C2

Příprava na Cambridge English: Proficiency (CPE ) –  úroveň C2

sLEVy 6 % za dva semestry,  3 % student SŠ a VŠ,  3 % studující 2. rokem,  3 % studující 3. a další roky, 3 % senior nad 60 let

PŘÍPRAVNÉ kurzy ke zkouškám
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Časově zvýhodněné ceny

Kód kurzu Frekvence
(minut týdně) Dny a časy Termín Základní cena 4 týdny předem 

(-5 %)
2 týdny předem 
(-2 %)

6 měsíců

CPE-UC2-
6M-M

2 x 90
út + čt, 16.30 – 18.00 6. 9. 2016 – 9. 3. 2017

9 800 9 310 9 600
CPE-PS3-
6M-J po + st, 18.15 – 19.45 5. 12. 2016 – 7. 6. 2017

3 měsíce

CPE-UC2-
3M-D

2 x 90

út + čt, 16.30 – 18.00 13. 9. 2016 – 1. 12. 2016

4 900 4 660 4 800CPE-UC2-
3M-M út + čt, 16.30 – 18.00 6. 12. 2016 – 23. 3. 2017

CPE-UC2-
3M-J út + čt, 16.30 – 18.00 21. 3. 2017 – 8. 6. 2017

(pokračování)

sLEVy 3 % student SŠ a VŠ,  3 % studující 2. rokem,  3 % studující 3. a další roky, 3 % senior nad 60 let

PŘÍPRAVNÉ kurzy ke zkouškám
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Časově zvýhodněné ceny

Kód kurzu Úroveň Frekvence
(minut týdně) Dny a časy Termín (semestry) Základní 

cena/semestr do 30. 6.  (-5 %) do 31. 7.  (-2 %)

BEC Preliminary

BEC1-UC2 B1.2 2 x 90 út + čt, 16.30 – 18.00 27. 9. 2016 – 2. 2. 2017
7. 2. 2017 – 8. 6. 2017 6 600 6 270 6 470

BEC Vantage

BEC2-UC3 B2 2 x 90 út + čt, 18.15 – 19.45 27. 9. 2016 – 2. 2. 2017
7. 2. 2017 – 8. 6. 2017 6 600 6 270 6 470

BEC Higher

BEC3-PS3 C1 2 x 90 po + st, 18.15 – 19.45 26. 9. 2016 – 1. 2. 2017
6. 2. 2017 – 7. 6. 2017 6 600 6 270 6 470

Zkoušky z obchodní angličtiny Business English Certificate 
(BEC) jsou navrženy tak, aby otestovaly úroveň anglického jazyka 
používaného v obchodní sféře, ve službách a administrativě. 
Kandidáti, kteří chtějí složit tyto zkoušky, nepotřebují konkrétní 
obchodní znalosti, protože zkoušky hodnotí především 
schopnost komunikovat v obchodním kontextu. Zkoušky jsou 
vhodné nejen pro ty, kdo již pracují a musí komunikovat se svými 
zahraničními partnery, ale také pro ty, kteří plánují svou kariéru 

v obchodním sektoru a rádi by zvýšili své šance na pracovním 
trhu.
Zkoušky BEC využívá vzrůstající počet mezinárodních 
společností v programu rozvoje svých zaměstnanců.
Pracovní sešit (workbook) je v ceně kurzu při platbě na celý 
školní rok předem (= 2 semestry).
Počet studentů ve skupině: 5–12.

Příprava na Cambridge BEC – obchodní angličtina

sLEVy 6 % za dva semestry, 3 % student SŠ a VŠ,  3 % studující 2. rokem,  3 % studující 3. a další roky, 3 % senior nad 60 let

Příprava ke zkouškám z obchodní angličtiny (BEC)
PŘÍPRAVNÉ kurzy ke zkouškám
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Příprava na STÁTNÍ MATURITU

Příprava na státní maturitu – angličtina/němčina

Přípravné kurzy jsou zaměřeny na rozvíjení dovedností 
potřebných k  úspěšnému složení všech částí maturity 
z  anglického nebo německého jazyka.  Osvojíte si nejen 
gramatiku a  slovní zásobu, ale také nezbytné techniky 
a strategie pro jednotlivé části nové maturity.
Vyučující mají dlouholeté zkušenosti s přípravou na maturitu na 
gymnáziích a jsou také proškoleni jako examinátoři pro ústní části 
maturitní zkoušky.

Náplní kurzu jsou všechny 3 části maturity: didaktický test, ústní 
zkouška a písemná práce.
Pracovní sešit (workbook) je v ceně kurzu při platbě na celý 
školní
rok předem (= 2 semestry).
Počet studentů ve skupině: 5–12.

Časově zvýhodněné ceny

Kód kurzu Frekvence
(minut týdně) Dny a časy Termín (semestry) Základní cena do 30. 6.  (-5 %) do 31. 7.  (-2 %)

Angličtina

ASM-UC3 2 x 90 út + čt, 18.15 – 19.45 20. 9. 2016 – 2. 2. 2017
7. 2. 2017 – 20. 4. 2017

6 600
3 600

6 270
3 420

6 480
3 530

Němčina

NSM-PS3 2 x 90 po + st, 18.15 – 19.45 19. 9. 2016 – 1. 2. 2017
6. 2. 2017 – 19. 4. 2017

6 600
3 600

6 270
3 420

6 480
3 530

sLEVy 6 % za dva semestry, 3 % student SŠ a VŠ,   3 % studující 2. rokem,  3 % studující 3. a další roky

PŘÍPRAVNÉ kurzy ke zkouškám
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Základní cena Množstevní slevy

Kód kurzu Frekvence
(minut týdně) Dny a časy 4 týdny

(8 VH)
8 týdnů
(16 VH, -5 %)

12 týdnů 
(24 VH, -10 %)

16 týdnů
(32 VH, -15 %)

IELTS-U2

1 x 90

út, 16.30 - 18.00

1 600 3 050 4 300 5 450
IELTS-U3 út, 18.15 - 19.45

IELTS-C2 čt, 16.30 - 18.00

IELTS-C3 čt, 18.15 - 19.45

Příprava ke zkouškám IELTS

Příprava ke zkouškám IELTS

IELTS (International English Language Testing System) je 
mezinárodně platná zkouška z angličtiny. Jsou dvě verze 
zkoušky, tzv. moduly – Akademický a Všeobecný modul.
Akademický modul je určen především těm, kteří chtějí 
studovat na univerzitě v zahraničí.
Všeobecný modul je vhodný pro studenty, kteří chtějí završit 
svá středoškolská studia v anglicky mluvících zemích, pro lidi na 
pracovních či studijních stážích nebo pro imigrační účely. V obou 
modulech se testuje poslech, čtení, psaní a mluvení. Oba moduly 
se liší pouze v části psaní a čtení, zbývající části jsou  společné.

Naše přípravné kurzy jsou velmi flexibilní – do kurzu se lze 
zapsat každý měsíc, doba trvání kurzu je od 4 týdnů do 16 týdnů 
(případně 32 týdnů). Standardní frekvence výuky je 1 x 90 minut 
týdně, je možné se zapsat a navštěvovat  kurz s frekvencí 2 x 90 
minut týdně (út + čt).
Při objednání více týdnů výuky je poskytována množstevní sleva 
(viz tabulka), její výše závisí na počtu současně objednaných 
týdnů výuky.
Počet studentů ve skupině: 3–10.

PŘÍPRAVNÉ kurzy ke zkouškám
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Dlouhodobá příprava – zahrnuje veškerou přípravu nutnou ke 
složení zkoušky (gramatiku, slovní zásobu). Pro většinu studentů 
to představuje cca 5 až 6 měsíců studia. V případě, že zvolené 
datum zkoušky je vzdálenější, doporučujeme našim studentům 
se nejdříve připojit do některého z kurzů všeobecné angličtiny 
a  teprve poté do kurzu připravujícího na IELTS. Poslední měsíc 
přípravného kurzu se věnuje přípravě na průběh zkoušky jako 
takové (viz Příprava na zkoušku níže).
Krátkodobá příprava – kurz trvá 4 až 8 týdnů, poté je možné se 
zapojit do měsíčního kurzu Příprava na zkoušku. Dbáme na to, 
aby studenti chápali a rozuměli všem požadavkům a nárokům  
zkoušky na požadované úrovni. Náplní kurzu je především 
procvičování dovedností potřebných ke složení zkoušky.
Příprava na zkoušku – čtyřtýdenní intenzivní trénink na vlastní 
zkoušku zaměřený na dosažení počtu bodů, který potřebujete 
získat. Naši lektoři při tom používají zkouškové materiály a dávají 
studentům okamžitou zpětnou vazbu.

PŘÍPRAVNÉ kurzy ke zkouškám

Možnosti studia

Bonus
Všichni studenti, kteří se připravují v našich přípravných 
kurzech a zaregistrují se ke zkoušce IELTS prostřednictvím 
naší školy, dostanou zdarma možnost vyzkoušet si tzv. zkoušku 
nanečisto (speaking mock test) s následným rozborem ze strany 
zkušeného zkoušejícího (examinátora IELTS zkoušek na Britské 
radě).  
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DALŠÍ vyučované JAZYKY

Časově zvýhodněné ceny

Kód kurzu Úroveň Frekvence
(minut týdně) Dny a časy Termín (semestry) Základní 

cena/semestr do 30. 6.  (-5 %) do 31. 7.  (-2 %)

C1UB A1 1 x 60 út, 10.30 – 11.30 27. 9. 2016 – 31. 1. 2017
7. 2. 2017 – 6. 6. 2017 2 600 2 470 2 550

C1UC3 A1 2 x 90 út + čt, 18.15 – 19.45 27. 9. 2016 – 2. 2. 2017
7. 2. 2017 – 8. 6. 2017 6 300 5 990 6 180

C3UB A2 1 x 60 út, 11.45 – 12.45 27. 9. 2016 – 31. 1. 2017
7. 2. 2017 – 6. 6. 2017 2 600 2 470 2 550

C3PS3 A2 2 x 90 po + st, 18.15 – 19.45 26. 9. 2016 – 1. 2. 2017
6. 2. 2017 – 7. 6. 2017 6 300 5 990 6 180

Příprava ke zkoušce A1 / Preparation for A1 exam

CPS2A1 A1 2 x 90 po + st, 16.30 – 18.00 26. 9. 2016 – 1. 2. 2017
6. 2. 2017 – 7. 6. 2017 6 300 5 990 6 180

Kurzy češtiny pro cizince

Kurzy češtiny jsou vedeny komunikativní metodou a zaměřují se 
na praktické využití jazyka v každodenních situacích.
We offer classes using communicative methodology, which 
means you will learn through active learning techniques. 
This course emphasizes the practical use of the language.

Příprava ke zkoušce A1 / Preparation for A1 exam – Kurz 
„Příprava na zkoušku A1“ (CPS2A1) je určena těm studentům – 
cizincům, kteří žijí v České republice, žádají o trvalý pobyt a musí 
složit zkoušku z českého jazyka na úrovni A1.
Are you living in the Czech Republic and want to apply 
for permanent residency? The A1 Czech language course 
(CPs2A1) is designed with you in mind, in preparation for 
the A1 residency exam.

Čeština pro cizince (Czech for Foreigners)

Počet studentů ve skupině: 5 – 12, průměrně 5 – 8.

sLEVy 6 % za dva semestry, 3 % student SŠ a VŠ,   3 % studující 2. rokem, 3 % studující 3. a další roky,  3 % senior nad 60 let
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DALŠÍ vyučované jazyky

Další jazyky – němčina, ruština, francouzština, španělština 
a čeština pro cizince – jsou v ILC IH Brno vyučovány stejným 
způsobem jako angličtina, tj. komunikativní metodou.
Výuka se zaměřuje na všechny aspekty jazyka – komunikaci, 
psaní, gramatiku, rozšiřování slovní zásoby a  porozumění 
slyšenému textu.

Vstupní úrovně jsou rozděleny na naprosté začátečníky, mírně 
pokročilé a středně pokročilé.
Vyučujícími jsou převážně rodilí mluvčí s  kvalifikací dle 
standardů International House a s několikaletou praxí.

Počet studentů ve skupině: 5 – 12, průměrně 5 – 8.

Němčina, ruština, francouzština, španělština Časově zvýhodněné ceny

Pokročilost Frekvence Jazyk Dny a časy Termín (semestry) Základní cena/
semestr do 30. 6.  (-5 %) do 31. 7.  (-2 %)

A1
Beginner 2 x 90

N po + st, 13.15 – 14.45 19. 9. 2016 – 1. 2. 2017
6. 2. 2017 – 7. 6. 2017

6 300 5 990 6 180
R po + st, 15.00 – 16.30 19. 9. 2016 – 1. 2. 2017

6. 2. 2017 – 7. 6. 2017

F út + čt, 13.15 – 14.45 20. 9. 2016 – 2. 2. 2017
7. 2. 2017 – 8. 6. 2017

S út + čt, 15.00 – 16.30 20. 9. 2016 – 2. 2. 2017
7. 2. 2017 – 8. 6. 2017

A2
Elementary 2 x 90

N út + čt, 15.00 – 16.30 20. 9. 2016 – 2. 2. 2017
7. 2. 2017 – 8. 6. 2017

6 300 5 990 6 180
R út + čt, 15.00 – 16.30 20. 9. 2016 – 2. 2. 2017

7. 2. 2017 – 8. 6. 2017

F po + st, 18.15 – 19.45 19. 9. 2016 – 1. 2. 2017
6. 2. 2017 – 7. 6. 2017

S po + st, 18.15 – 19.45 19. 9. 2016 – 1. 2. 2017
6. 2. 2017 – 7. 6. 2017

Němčina, ruština, francouzština, španělština

DALŠÍ vyučované jazyky
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Němčina, ruština, francouzština, španělština Časově zvýhodněné ceny

Pokročilost Frekvence Jazyk Dny a časy Termín (semestry) Základní cena/
semestr do 30. 6.  (-5 %) do 31. 7.  (-2 %)

B1
Low-
Intermediate

2 x 90

N po + st, 15.00 – 16.30 19. 9. 2016 – 1. 2. 2017
6. 2. 2017 – 7. 6. 2017

6 300 5 990 6 180
R po + st, 16.30 – 18.00 19. 9. 2016 – 1. 2. 2017

6. 2. 2017 – 7. 6. 2017

F út + čt, 15.00 – 16.30 20. 9. 2016 – 2. 2. 2017
7. 2. 2017 – 8. 6. 2017

S út + čt, 13.15 – 14.45 20. 9. 2016 – 2. 2. 2017
7. 2. 2017 – 8. 6. 2017

B2
Upper 
Intermediate

2 x 90

N út + čt, 16.30 – 18.00 20. 9. 2016 – 2. 2. 2017
7. 2. 2017 – 8. 6. 2017

6 300 5 990 6 180
R út + čt, 13.15 – 14.45 20. 9. 2016 – 2. 2. 2017

7. 2. 2017 – 8. 6. 2017

F po + st, 16.30 – 18.00 19. 9. 2016 – 1. 2. 2017
6. 2. 2017 – 7. 6. 2017

S po + st, 16.30 – 18.00 19. 9. 2016 – 1. 2. 2017
6. 2. 2017 – 7. 6. 2017

sLEVy 6 % za dva semestry, 3 % student SŠ a VŠ,   3 % studující 2. rokem, 3 % studující 3. a další roky,  3 % senior nad 60 let

DALŠÍ vyučované jazyky
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E–LEARNING (angličtina, španělština)
Online kurzy angličtiny a španělštiny mohou být jak doplňkem 
klasického prezenčního studia, tak mohou být i samostatnými 
výukovými prostředky.
ILC International House Brno nabízí  využití systému Net 
Languages.
Net Languages je komplex e-learningových programů určený 
pro výuku cizích jazyků. Programy byly vytvořeny spoluprací 
naší partnerské školy International House Barcelona s Grupo 
Santillana (přední evropský vydavatel vzdělávacích materiálů) 
a s britskou Aston University.
Přednosti e-learningu s Net Languages:

 � časová flexibilita - 24 hodin denně, 365 dní v roce,
 � prověřený a osvědčený systém (statisíce uživatelů po celém 
světě),

 � kvalitní  a atraktivní zpracování výukových materiálů,
 �možnost kombinovaného studia (samostudium s  NL + 
prezenční studium), 

 � on-line konzultace a spolupráce s učitelem (chat, mail, video).

Můžete si vybrat mezi samostudiem (untutored — Essential) 
a studiem s asistencí lektora (tutored — Premium). V nabídce 
jsou kurzy všeobecné angličtiny/španělštiny,  angličtina pro 
práci, příprava ke zkouškám (FCE, IELTS), angličtina pro děti 
i dospívající, různé moduly pro procvičování gramatiky, slovní 
zásoby, psaní, poslech atd.
Bližší informace o  e-learningovém systému včetně ukázek 
jednotlivých kurzů a  modulů lze nalézt přímo na webu Net 
Languages.

Vstup do portálu: http://ilcbrno.netlanguages.com.

DALŠÍ vyučované jazyky
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FIREMNÍ a INDIVIDUÁLNÍ výuka
Firemní jazykové kurzy jsou zásadně nabízeny a organizovány 
individuálně, dle potřeb a požadavků zákazníka. Kurzy zpravidla 
probíhají v prostorách zákazníka. Pokud toto z jakýchkoliv 
důvodů (např. zajištění nepřerušování výuky z  pracovních 
důvodů atp.) nevyhovuje, mohou být kurzy realizovány 
v učebnách jazykové školy (Sukova 2, Brno). 
Kurzy je možné zahájit kdykoliv během roku. Studenti jsou 
během výuky pravidelně testováni, informace o jejich pokrocích 
ve výuce jsou poskytovány jejich zaměstnavateli.

Cílem je, aby tyto kurzy byly maximálně efektivní a účelné.

Kategorie lektorů
Výuku zajišťují profesionální a vysoce kvalifikovaní lektoři, rodilí 
mluvčí i čeští učitelé, většinou  s praxí v zahraničí.
Dle dosaženého vzdělání, kvalifikace a praxe rozlišujeme  tyto  
základní kategorie lektorů:

 � Qualified  teacher (český lektor nebo rodilý mluvčí),
 � Experienced teacher (český lektor nebo rodilý mluvčí),
 � Senior teacher (český lektor nebo rodilý mluvčí)

Učitelé z kategorie Experienced teacher a Senior teacher také 
vedou kurzy připravující ke zkouškám Cambridge English (od 
KET po Proficiency).

standardizace kurzů
Kurzy všeobecné a obchodní angličtiny/němčiny mají jasně 
stanovené výukové osnovy, což přináší několik výhod:

 � na základě vstupních testů jsme schopni stanovit, za jak 
dlouho se student(i) posunou o úroveň výše, resp. na jakou 
úroveň se mohou dostat v daném časovém rámci,

 � standardizovaná výuka v různých skupinách dává možnost 
přímého srovnávání jednotlivých studentů a jejich úspěšnosti,

 � pokrok jednotlivých studentů (měřitelný na základě 
průběžných testů) je možné propojit se systémem firemních 
zaměstnaneckých výhod nebo požadavků na pracovní pozice,

 �měřitelnost efektivity vynakládaných prostředků.

Cena – hodinové sazby
Výše hodinové sazby závisí na požadavcích na lektora, na časové 
náročnosti kurzu, specializaci kurzu, celkovém počtu hodin, 
dostupnosti místa konání kurzu atd.  
Orientační cenovou nabídku Vám zpracujeme na základě 
vyplnění tohoto formuláře:

http://www.ilcbrno.cz/zadost-o-nabidku-jazykovych-
kurzu/.
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NABÍZENÉ sLUŽBy:

 � vyučované jazyky: angličtina, němčina, francouzština, 
španělština, ruština, čeština pro cizince,

 � individuální přístup ke každému zákazníkovi,
 � skupinová i individuální výuka,
 � tým kvalifikovaných a zkušených profesionálních lektorů,
 � vstupní test a rozřazení do skupin zdarma,
 � vedení administrativy výuky,
 � výukové plány,
 � reportování,
 � zajištění náhradního lektora,
 � jazykový audit,
 � výuka v prostorách zákazníka nebo případně v prostorách 
jazykové školy,

 � výuka v v pracovní dny od 7.30 do 20.00 hodin, po předchozí 
domluvě je možné i v sobotu,

 � demo lekce zdarma,
 � vystavení certifikátu o absolvování kurzu.

ZAMĚŘENÍ FIREMNÍ JAZyKOVÉ VÝUKy
 � všeobecný jazyk,
 � obchodní angličtina/němčina,
 � příprava na jazykové zkoušky (KET, PET, FCE, CAE, CPE; BEC; 
IELTS; ILEC),

 � oborové zaměření výuky:
 � účetnictví a finančnictví,
 � právo,
 �marketing,
 � obchodní administrativa,

 � specializované (ESP), atd...

Individuální výuka – Happy Hours
V případě individuální výuky pro soukromé osoby v učebnách 
naší školy, v pracovní dny v době od 7.30 do 14.30 hodin a se 
zaměřením na všeobecný jazyk nabízíme slevu 5% z běžné 
hodinové sazby.

Více informací na http://www.ilcbrno.cz/firemni-a-
individualni-vyuka/.

FIREMNÍ a INDIVIDUÁLNÍ výuka
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KURZY pro UČITELE ANGLIČTINY

Developing 
Teachers

Metodologický kurz pro učitele angličtiny (na základních a středních školách a v jazykových školách), 
zaměřený na nové metodické postupy a tipy ve výuce a jak je prakticky aplikovat. Kurz je určen pro 
začínající i zkušené učitele. 
Kurz je prezenční s hodinovou dotací  30 vyučovacích hodin. Akreditace MŠMT.

Kurz rozvoje 
jazykových 
a komunikačních 
schopností 
pro učitele 
anglického 
jazyka

Cílem tohoto kurzu je celkové zvýšení jazykových a lexikálních znalostí  účastníků, a tím jejich 
schopnosti přirozeně a efektivně komunikovat v anglickém jazyce.
Dalším cílem je poskytnout jim informace o ústní části maturitní zkoušky z anglického jazyka a jak 
připravovat studenty na tuto zkoušku.
Program je koncipován jako kurz vedoucí k prohloubení odborné kvalifikace ve smyslu dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Probíhá prezenční formou s dotací 70 vyučovacích 
hodin. Akreditace MŠMT.

Bližší informace včetně termínů  a cen uvedených kurzů naleznete na http://www.ilcbrno.cz/kurzy-pro-ucitele-
anglictiny/.

Teacher Training Centre (TTC)
Školicí středisko  jazykové školy ILC IH Brno vzniklo v průběhu 
roku 2012 přirozeným vývojem. Metodologické kurzy 
International House a původně interní vzdělávací programy pro 
vlastní lektory škola postupně připravila  a uvolnila pro odbornou 
veřejnost.
Prakticky všechny programy jsou akreditovány MŠMT 
v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Kurzy IH CAM a IH CyLT jsou od března 2014 moderovány  
Cambridge English Language Assessment.
Poskytované slevy: 10 % pro absolventy metodologických kurzů 
a účastníků odborných konferencí pořádaných ILC IH Brno.
Rozšířené výhody a slevy pro učitele a studenty základních 
a středních škol, které se účastní partnerského programu 
v rámci „Associate school“.
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IH CyLT

Metodický kurz pro učitele anglického jazyka pro děti a mládež vedoucí k mezinárodnímu certifikátu 
IHCyLT (International House Certificate in teaching Young Learners and Teenagers / International 
House certifikát pro výuku anglického jazyka u dětí a mládeže)
IHCYLT je komplexní mezinárodně uznávaný kurz. Jeho obsahem je metodika výuky anglického jazyka 
u dětí od 3 do 16 let. Kurz učitelům poskytne moderní metodické postupy ve výuce angličtiny. Cílem 
kurzu je výrazné zkvalitnění výuky angličtiny především na mateřských, základních i středních školách.
Kurz probíhá formou seminářů, přípravy a plánování lekcí, vlastní učitelské praxe, písemných prací, 
vedení portfolia, observací na hodinách jiných lektorů.  Hodinová dotace: 50 vyučovacích hodin. 
Akreditace MŠMT.

IH CAM

Kurz metodiky pro pokročilé, vedoucí k získání mezinárodního certifikátu IH CAM (International 
House Certificate in Advanced Methodology). Jeho cílem je zlepšení teoretických a praktických znalostí 
učitelů  angličtiny v oblasti metodických přístupů k výuce.
Kurz probíhá formou seminářů, observací a vlastní učitelské praxe. Min. hodinová dotace: 54 vyučovacích 
hodin (kontaktních). Akreditace MŠMT.

IH BET1

International House Business English Teaching Level 1
Kurz metodiky pro výuku obchodní angličtiny vedoucí k získání mezinárodního certifikátu IH BET1. 
Kurz je určený pro učitele, kteří mají malé, případně žádné zkušenosti s výukou obchodní angličtiny. 
Cílem kurzu je dát účastníkům nezbytné specifické dovednosti a znalosti.
Kurz probíhá formou seminářů, portfolia – domácích písemných prací a zpracováním závěrečné eseje. 
Min. hodinová dotace: 30 vyučovacích hodin (kontaktních). Akreditace MŠMT.

IH 1–2–1
IH Certificate in Teaching 1–2–1
Hlavním cílem tohoto kurzu je příprava učitelů angličtiny na individuální výuku a poskytnout jim 
přehled vhodných technik a metod pro tento způsob výuky. Akreditace MŠMT..

CELTA Certificate in English Language Teaching to Adults
CELTA je nejznámější a nejpopulárnější certifikát pro učitele angličtiny. CELTA je určena pro osoby, které 
chtějí začít kariéru učitele angličtiny nebo už učí angličtinu a chtějí se jazykově vyvíjet.
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DOsPĚLÍ
Jedno- a dvoutýdenní intenzivní kurzy angličtiny

Intenzivní dvoutýdenní/týdenní kurzy jsou určeny především 
pro ty studenty,kteří chtějí zdokonalit své komunikační 
schopnosti v  co nejkratší době. Kurzy se zaměřují na 
mluvenou angličtinu a  poslechové schopnosti v  širokém 
kontextu každodenních situací. Každý den bude zaměřen 
na určité téma (např. Travelling, Hobbies, Holidays, atd),  
studenti se také naučí správně používat běžné společenské 
fráze a idiomy.

Dvoutýdenní kurzy: výuka probíhá  v termínech 11. 7. – 22. 
7. a 8. 8. –  19. 8. 2016, pondělí až pátek, v době od  15.30 – 
17.00 hodin

Jednotýdenní kurzy: výuka probíhá v  pondělí až pátek, 
v termínech 11. 7. – 15. 7. (9.00 – 12.15), a 15. 8. – 19. 8. 2016 
(17.00 – 20.15).

Konverzační kurzy
Konverzační kurzy jsou zaměřeny na rozvíjení verbální 

komunikace a zbavení se ostychu mluvit. Výuka  probíhá  
s  frekvencí 1 x  90 minut týdně po dobu jednoho měsíce, 
v úterý/středu/čtvrtek v 18.00 – 19.30 hodin (dle pokročilosti).

Kurzy probíhají v termínech 11. 7. – 22. 7. 2016 a 8. 8. – 
19.8.2016. Studenti se mohou připojit kdykoliv, min. délka 
kurzu jsou 4 lekce.

DĚTI A MLÁDEŽ (6—15 LET)
English with LEGO  je týdenní intenzívní kurz angličtiny pro 

děti od 6–10 let využívající oblíbenou soupravu Lego, nyní 
nově vydanou jako pomůcku ke vzdělávání dětí na základních 
školách.  Jde o první takový kurz v angličtině pro děti v Brně

Hollywood in Brno je týdenní intenzívní kurz angličtiny pro 
děti od 9–13 let zaměřený na rozvoj schopností vyprávět 
příběh v angličtině s využitím moderních technologií – cílem je 
natočení krátkého příběhu v angličtině pomocí tabletu, iPhonu 
či kamery a prezentace těchto příběhů. 

Let´s talk about… je týdenní konverzační kurz angličtiny pro 
děti od 12–15 let zaměřený na témata, která děti baví – sport, 
hudba, filmy, řešení záhad atd. – s  využitím vzdělávacích 
časopisů Bridge a Gate. 

POČET STUDENTŮ VE SKUPINĚ: 6–10.
Kurzy probíhají v termínech 11. 7.  –  15. 7.  a  20. 7.  –  24. 7.  
2016, pondělí až pátek, dopoledne od 9.15  do 12.30 hod.

Všechny kurzy jsou vedeny kvalifikovanými lektory jazykové 
školy ILC IH Brno. Termíny konání a  ceny naleznete na: 
http://www.ilcbrno.cz/letni-jazykova-skola/.

LETNÍ KURZY (červenec a srpen)
ILC International House Brno v době hlavních letních prázdnin  (vždy druhý a třetí týden v měsíci) nabízí – jako doplněk celoročních 
nebo semestrálních kurzů – řadu programů a kurzů zaměřených především na angličtinu. Nabízené kurzy mohou sloužit jako 
doplněk celoročního studia nebo jako intenzivní jazyková příprava např. před dovolenou…
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sPOLEČENsKÝ klub

SPOLEČENSKÝ klub

Pro dospělé
 � filmový klub – společné sledování zajímavých filmů 
v originálním znění (angličtině), případně s českými titulky. 
Naši učitelé – rodilí mluvčí – mohou objasňovat a pomáhat 
s porozuměním mluveného jazyka. 

 � Quiz Night
 � Games Night
 � Conversation & Pub Evening
 � Společensko-sportovní akce  – bowling, Laser Tag, vycházky, 
cyklovýlety...

 � školní party –  ILC IH Brno pořádá tradiční Welcome Party, 
zpravidla v říjnu, Christmas Party v prosinci, a pak večírek na 
závěr školního roku, který se koná přibližně v polovině června 
– obvykle pod širým nebem, pokud počasí dovolí.

Pro děti a mládež
 � filmový klub – společné sledování filmů v původním znění 
s českými nebo anglickými titulky

 � dílničky (workshops)
 � Halloween party
 � Christmas party
 � Easter party
 � dramatický kroužek – pro rozvoj komunikativních,  
společenských dovedností a motoriky

 � Den dětí – Angličtina hrou
 � Hry, workshopy a zajímavé soutěže.

Studium je nejenom o učení, ale také o nalézání nových přátel.
Snažíme se, aby naši studenti kromě toho, že navštěvují naše kurzy a připravují se k jazykovým zkouškám, také příjemně vzpomínali 
na dobu strávenou s ostatními studenty a účastníky kurzů.
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ÚROVNĚ POKROČILOsTÍ

V ILC International House Brno vyučujeme v úrovních pokročilosti Beginner až  Proficiency (A1.1 - C2.2) – viz zadní strana obálky 
katalogu. Tento systém úrovní vychází z  Evropského referenčního rámce pro jazyky, CEFR.
Evropský referenční rámec pro jazyky
Evropský referenční rámec pro jazyky (Common European Framework, CEFR) - jedná se o obsáhlý dokument vypracovaný Radou 
Evropy, který zavádí jednotný systém hodnocení stupně znalostí cizí řeči pro všechny hlavní evropské jazyky. Určuje mezinárodní 
standardy pro zpracování učebních osnov a jazykových zkoušek.
CEFR definuje šest hlavních úrovní pokročilosti znalosti cizího jazyka (A1 - C2). 

stručná definice základních pokročilostí dle CEFR

A1 Úroveň začátečníků, kteří rozumí větám a slovům týkajících 
se jejich osoby a jejich okolí. Jsou schopni vést jen velmi 
jednoduchou a  prostou konverzaci s  mluvčím, který 
s nimi má trpělivost. Sami dokáží vyjádřit pouze základní 
myšlenky o své osobě slovními spojeními, která znají ze 
studia. Umí vyplňovat krátké formuláře dotazující se na 
jejich osobu.

A2 Studenti této úrovně rozumí mluvenému slovu týkajícímu 
se někoho a jeho okolí či nakupování a práce. Mohou číst 
jednoduché texty a orientují se v např. v jídelních lístcích. 
Jsou schopni jednoduše konverzovat a sdělovat informace 
o své osobě a užít částečně minulého času. Jsou též schopni 
jednoduchého popisu. Umí psát jednoduché dopisy o své 
osobě.

B1 Studenti této úrovně rozumí řeči týkající se aktuálních 
záležitostí. Rozumí textům obsahujícím pocity, události 
při použití základních komunikačních slovíček. Dorozumí 
se v běžných životních situacích a mohou volně diskutovat 
o tématech, která jsou jim známá. Mohou vyprávět a líčit 
své touhy; mohou psát texty z oblasti svých zájmů či dopisy 

s použitím podmiňovacího způsobu.
B2 Rozumí většinou mluvenému slovu zabývajícímu se 

běžnými problémy (televize, film). Obdobné je to i při čtení 
textů. Mohou též číst prózu psanou aktuálním jazykem. 
Jsou schopni plynule konverzovat s rodilými mluvčími ve 
známé oblasti a dokážou vyjádřit svůj pohled a výhody či 
nevýhody daného problému. Dokážou napsat podrobný 
text ze své oblasti a podchytit v něm jasně jeho význam.

C1 Rozumí i  nestrukturovanému projevu. Orientují se 
v pořadech rádia a televize. Rozumí a vciťují se do literárních 
textů, rozumí odborným textům. Flexibilně komunikují 
a vyjadřují své myšlenky jasně a bez obtíží. Jsou schopni 
jasně a  podrobně hovořit o  všech možných tématech. 
V psaném textu dokážou volit vhodný směr pro čtenáře.

C2 Po krátkém přizpůsobení rozumí bez obtíží rodilým mluvčím 
hovořícím o jakémkoliv tématu. Jsou schopni číst složité 
texty i literární díla a pojednání s abstraktním zabarvením. 
Při konverzaci vyjadřují jemné významové odstíny, používají 
idiomatické vazby. Pokud něco nedokáží vyjádřit, bez 
problémů to obchází jinou formulací, bez narušení hovoru. 
Umí popisovat odborné texty apod.

Úrovně POKROČILOSTI
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ILC International House Brno
jazyková škola

Sukova 2, 602 00 Brno, Czech republic
2. poschodí

tel.: (+420) 542 210 216, (+420) 736 726 302 
tel.:/fax: (+420) 542 215 440 
e-mail: info@ilcbrno.cz
skype: ilcbrno
www.ilcbrno.cz

Otevírací doba kanceláře školy:
pondělí až čtvrtek: 09.00 – 18.15
pátek: 09.00 – 16.00

CEFR IH Network IH Network names ILC IH Brno UCLES Děti do 12 let Děti od 12 let IELTS

YLE Starters

A1.1  Breakthrough 1 Beginner začátečníci YLE Movers

A1.2 Breakthrough 1+ False beginners falešní začátečníci YLE Movers

A2.1 Waystage 2 Elementary mírně pokročilí I. KET YLE Flyers KET for schools

A2.2 Waystage 3 Pre-Intermediate mírně pokročilí II. KET YLE Flyers KET for schools 3+

B1.1 Threshold 4 Low -Intermediate středně pokročilí I. PET; BEC Preliminary PET for schools 4+

B1.2 Threshold 5 Intermediate středně pokročilí II. PET; BEC Preliminary PET for schools 4,5–5

B2 Vantage 6 Upper Intermediate pokročilí I. FCE; BEC Vantage FCE for Schools 5,5–6,5

C1 Effective 
Operational Proficiency 7 Pre-Advanced pokročilí II. CAE; BEC Higher 7–8

C2.1 Mastery 8 Advanced velmi pokročilí CPE 9+

C2.2 Mastery Proficiency Proficiency

Úrovně pokročilosti


