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   Odpolední jazykové kurzy 

Naše Jazyková škola má v Klatovech více než čtyřicetiletou tradici a naším cílem vždy bylo 
poskytovat kvalitní jazykové vzdělání široké veřejnosti. V kurzech působí plně kvalifikovaní 
učitelé cizích jazyků, vyučuje se podle moderních učebnic s důrazem na komunikaci, škola je 
vybavena moderní didaktickou technikou. Kurzy navštěvují žáci základních a středních škol i 
dospělí zájemci. Přihlášky do kurzů angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny a 
ruštiny na nový školní rok přjímáme vždy od června, nové žáky přijímáme do naplnění kurzů 
a přistoupit je možné i v průběhu školního roku. Na našich stránkách www.oakt.cz najdete 
přehled kurzů, které na škole aktuálně probíhají, s údaji o probíraných učebnicích, 
vyučujících a termínech výuky.  

Kurzy pro žáky základních škol 

I když se výuka cizích jazyků na ZŠ neustále rozšiřuje, projevují rodiče zájem o nepovinnou  
formu jazykového vzdělávání svých dětí v jazykových kurzech. Kurzy navštěvují především 
žáci s velmi dobrým prospěchem, které cizí jazyky  baví a chtějí se jim ve zvýšené míře 
věnovat i ve svém volném čase. Pokud nelze otevřít samostatný kurz pro žáky ZŠ, jsou žáci 
vyšších tříd zařazováni do kurzů pro dospělé. 

Kurzy pro dospělé a studenty středních škol 

- Základní kurzy 

jsou určeny pro úplné začátečníky (1. ročník) i pokročilejší zájemce. Noví žáci mohou být 
podle stupně svých již dříve získaných znalostí zařazeni do vyšších ročníků. Není nutné 
absolvovat vstupní testy, žáci jsou zařazeni do vhodného kurzu po pohovoru s vyučujícím a 
mohou nezávazně absolvovat 1 vyučovací jednotku, i potom je ještě možný přestup do 
nižšího či vyššího ročníku. Výuka probíhá jednou týdně v 90 minutové učební jednotce /2 
vyučovací hodiny/. 
Celý kurz má 420 hodin, při dotaci 2 hodiny týdně trvá 6 let. Výstupní úroveň po absolvování 
kurzu je B1 Společného evropského referenčního rámce /SERR/. 

- Střední kurzy  

jsou určeny pokročilým žákům a slouží k prohloubení jazykových znalostí. Podmínky studia 
jsou stejné jako u základních kurzů, rozsah kurzu je 280-315 hodin /při 2 hodinách týdně 4 
roky/. Výstupní úroveň po absolvování kurzu je B2 SERR. 
 
- Konverzační kurzy 
mohou je navštěvovat žáci po absolvování základního nebo středního kurzu /nebo zájemci, 
kteří nabyli odpovídajících znalostí jiným způsobem/ a jeho cílem rozšířit především 
dovednost mluvení cizím jazykem. 

- Přípravné kurzy ke státní  jazykové zkoušce,  mezinárodním certifikátům, k maturitě 

Jednoleté kurzy o 3 vyučovacích hodinách týdně  cíleně připravují ke všem částem písemné 
i ústní zkoušky. Hlásit se mohou zájemci, kteří absolvovali základní kurz, popř. nabyli 
odpovídajících  znalostí jiným způsobem a chtějí složit státní jazykovou  zkoušku základní 
nebo některý  mezinárodní certifikát odpovídající úrovně /např. FCE1/ - SJZ odpovídá úrovni 
B2 SERR. Kurz je i dobrou přípravou k maturitě a přijímacím zkouškám na vysoké školy. 
 
 


