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Náš název „Alka“ (mořský pták), logo i slogan 
„Languages without frontiers“ (Jazyky bez hranic), 

symbolizují volnost a svobodu, 
se kterou můžete komunikovat s lidmi 

různých národů, znáte-li cizí jazyky.

„Naší fi lozofi í je individuální přístup ke každému 
klientovi tak, abychom naplnili jeho osobní 

a profesní potřeby a požadavky.“

“without frontiers
Languages„

JAZYKOVÁ VÝUKA
PŘEKLADY A TLUMOČENÍ
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Řídíme se standardem kvality ISO 9001:2000.
Jako jediná škola v České republice dodržujeme 

přísná kritéria obou jazykových asociací.



JAZYKOVÁ 
VÝUKA

FIREMNÍ VÝUKA A VÝUKA 
VE STÁTNÍ SPRÁVĚ
Ucelené jazykové projekty pro zaměstnance 
fi rem a státní správy. Naše dlouholeté 
zkušenosti, systém řízení kvality a stabilní tým 
českých a zahraničních lektorů jsou zárukou 
kvality a efektivity našich služeb.

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA
One to one interakce mezi studentem a jeho 
lektorem je nejefektivnější způsob studia 
cizího jazyka.

VÝHODY:
Individuální tempo / obsah / struktura hodiny 
Maximalizace mluveného projevu studenta 
Posilování studentovy sebedůvěry, motivace 

a snižování obav z dělání chyb 
Nácvik používání jazyka v modelových 

situacích 
Okamžitá zpětná vazba studentova výkonu 

PŘÍPRAVA NA SLOŽENÍ 
MEZINÁRODNÍCH ZKOUŠEK
Angličtina –  KET, PET, FCE, CPE, CAE, TOEFL, 

BEC I, BEC II, BEC III, ILEC aj.
Němčina –  START DEUTSCH, ZD, ZDfB, ZMP, 

ZOP aj.
Francouzština – DELF, DALF aj.

AUDITY A TESTOVÁNÍ
Ověření jazykových znalostí zaměstnanců nebo 
uchazečů o práci pomocí komplexního on-line 
testu (popř. doplněné o ústní testování).

MÍSTO VÝUKY
Kurzy jsou pořádány v našich 
učebnách nebo ve fi rmách po 
celé ČR s příchodem lektora 
na klientovo pracoviště.

UKÁZKOVÁ HODINA
V případě zájmu klienta zajistíme 
názornou ukázku naší práce ve 
formě ukázkové hodiny (45 minut). 
Termín ukázkové hodiny a její 
náplň jsou předmětem domluvy 
s klientem.

JAZYKOVÉ ÚROVNĚ
Rozdělení studentů do skupin je 
provedeno na základě Evropského 
referenčního rámce, který zavádí 
jednotný systém hodnocení stupně 
znalosti jazyka pro všechny hlavní 
evropské jazyky.

ČEŠTÍ A ZAHRANIČNÍ 
LEKTOŘI
Lektoři jsou vybíráni s ohledem na 
skutečnost, že mezi naše klienty 
patří také manažeři a zaměstnanci 
významných fi rem a státních 
institucí. Tomu musí odpovídat 
lektorovo vzdělání (TEFL, CELTA), 
zkušenost, osobnost, jeho 
vystupování, organizovanost 
a celková úroveň (oblékání atd.).

DÉLKA KURZU
Časový fond výuky 
je přizpůsoben 
přáním a potřebám 
klienta. Kurzy 
mohou být 
intenzivní (1–2 
dny), krátkodobé 
(týden, měsíc) 
nebo dlouhodobé 
(semestr, rok).

VYUČOVANÉ 
JAZYKY
angličtina
němčina
čeština
francouzština
španělština
ruština
a další



PŘEKLADY 
A TLUMOČENÍ

VÍCE NEŽ 100 JAZYKŮ 7 DNÍ V TÝDNU 
Překlady a tlumočení zajišťují zkušení a kvalifi kovaní 

překladatelé a tlumočníci ve všech evropských 
a většině světových jazyků. Nabídka jazyků je 

v případě potřeby rozšířena dle aktuální poptávky.



Máte zájem o bezplatnou kalkulaci nebo kteroukoliv z nabízených služeb? Potřebujete doplňující informace? 
Kontaktujte nás!

KONTAKT

Veškeré zde uvedené informace jsou platné k 1. 11. 2010
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