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SLUŽBY

Slůně – svět jazyků
Již více než 10 let poskytujeme
komplexní, ﬂexibilní a cenově
dostupné služby v oblasti jazykové
výuky, překladů a tlumočení.
Náš tým tvoří ochotní zaměstnanci
a pečlivě vybraní lektoři,
překladatelé a tlumočníci.
Jazykový servis zajišťujeme
nejen na území celé České
republiky, ale také v zahraničí.

Jazyková výuka
 Firemní výuka

Komplexní

2011

Cenově
dostupné

Flexibilní

 Založení jazykové agentury AMSE – English

2010

 Začátek výuky pro děti a seniory v rámci
franšízy Mortimer – English Club
 převzetí pražské jazykové školy ALKA Language Specialists s.r.o.

2009

 Překladatelské a tlumočnické oddělení nabízí více než 100 jazyků

2008

 Firma roku 2008 v Moravskoslezském kraji
 Ocenění za marketingově řízenou ﬁrmu
 Členství v Asociaci jazykových škol a agentur České republiky
 Členství v Asociaci českých překladatelských agentur

 Individuální výuka
 Specializované semináře
 Skype výuka

2007

 Pobytové kurzy

 1. místo na Festivalu vzdělávání
Labyrint Ostrava (odborné kurzy)

 Jazykové audity
 skupinové kurzy pro děti, teenagery,
dospělé a aktivní seniory

2006

 Založení plzeňské pobočky

2005

 Založení pražské pobočky

2002

 Založení brněnské pobočky

1998
1990

 Založení jazykové školy Slůně – svět jazyků

 Založení Alka Language Specialists

SLUŽBY
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Jazykové vzdělávání, překlady a tlumočení

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ VÍCE NEŽ 100 JAZYKŮ
 Běžné, odborné, soudní, právní, víkendové a expresní překlady
 Jazykové korektury
 Doprovodné, konsekutivní, simultánní a soudní tlumočení v ČR i zahraničí
 Zajištění tlumočnické techniky

Řídíme se standardy ISO pro jazykovou výuku
a inspekčním schématem Asociace certiﬁkovaných
jazykových škol ACERT.

ISO

9001

Alka Language
Specialists
„Naší ﬁlozoﬁí je individuální přístup
ke každému klientovi tak, abychom
naplnili jeho osobní a profesní potřeby.“
Alka je jazyková škola zaměřená
na odborné jazykové vzdělávání –
především specializované semináře.
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ORGANIZACE
FIREMNÍ
VÝUKY
Vstupní testování
02.

zdarma

Plán výuky

Vaši jazykovou úroveň otestujeme
bezplatně pomocí on-line testu!

Metodika výuky
Výuka je zaměřena na osvojení a rozvoj
komunikačních dovedností studenta,
a to mluvení, poslech, psaní a čtení.
K rozvoji těchto dovedností je nutné
zdokonalovat také znalosti gramatiky,
slovní zásobu a schopnost studenta
používat je aktivně při komunikaci.
Typická hodina se skládá z warm-up/
zahřívacích aktivit, kontroly domácího úkolu
a procvičení látky z minulých hodin, výuky
nové látky, procvičení nové látky a na závěr
shrnutí hodiny a zadání domácího úkolu.

ČAS
Čas a intezitu výuky přizpůsobíme vašim možnostem, stejně tak jako délku hodiny.
Kurzy mohou být intenzivní (1–2 dny), krátkodobé (týden, měsíc) nebo dlouhodobé
(semestr, rok).

warm-up
aktivity

shrnutí hodiny /
domácí úkol

procvičení
látky
minulých
hodin

procvičení
nové látky /
ﬁxace
nová látka

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.

MÍSTO
Výuku uspořádáme přímo ve vaší ﬁrmě kdekoliv v ČR nebo v našich učebnách
v Ostravě, Brně, Praze a Plzni.

JAZYK
Zajistíme lektory jazyků obvyklých (angličtina, němčina, francouzština,
španělština, italština, ruština, čeština pro cizince) i méně tradičních (čínština,
holandština, portugalština a dalších). V případě potřeby doplníme výuku
o odborný jazyk s obchodní, technickou či jinou terminologií.
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JAZYKOVÉ ÚROVNĚ

hodinová
dotace

Vaše jazykové znalosti ověříme formou písemného testu nebo on-line na www.slune.
cz nebo www.alka-ls.cz. Při stanovení úrovně znalostí vycházíme ze základní stupnice
Evropského referenčního rámce (evropský standard při určování jazykových úrovní),
kterou jsme pro větší přesnost rozšířili o další „meziúrovně“. Na základě výsledků testů:
 vybereme vhodné lektory,
 vytvoříme studijní skupiny - doporučujeme max. počet 6 studentů,
 navrhneme vhodné učební materiály, které si u nás můžete zakoupit s 5% slevou,
 stanovíme předpokládaný pokrok za dané období.

A1
A1+
A2
A2+
B1
B1+
B2
B2+
C1
C2

začátečník
začátečník +
mírně pokročilý
mírně pokročilý +
středně pokročilý
středně pokročilý +
pokročilý
pokročilý +
velmi pokročilý
rodilý mluvčí

0
80
160
240
320
400
480
560
640
800

UŽIVATEL ZÁKLADŮ JAZYKA

SAMOSTATNÝ UŽIVATEL
ZKUŠENÝ UŽIVATEL

INDIVIDUÁLNÍ
VÝUKA
Individuální výuka je
intenzivní forma výuky,
při níž se lektor věnuje
pouze vám. Náplň
i tempo výuky záleží čistě
na vašich požadavcích.
Sami si určíte jak často,
a ve kterou dobu budete
na výuku docházet.

Speciﬁkace potřeb klienta (jazyk, termíny,
počet studentů, orientační jazyková úroveň,
cenové podmínky)

Bezplatné testování jazykové úrovně,
pokud je potřeba před ukázkovou hodinou
(testování je možné provést i po ukázkové hodině)

14 dnů

Ukázková hodina na přání klienta zdarma

Objednávka/podpis smlouvy

Výběr lektorů, studijních materiálů, příprava
harmonogramu výuky
a předání přístupů do on-line databáze

Začátek výuky
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Cena
Cena je stanovena za vyučovací
hodinu – bez ohledu na počet
studentů, kteří ji navštěvují.
CENA SE ODVÍJÍ OD:
 JAZYKA:
obvyklý/exotický
 ODBORNOSTI:
všeobecná/specializovaná
 LEKTORA:
český lektor/rodilý mluvčí
 FORMY ÚHRADY:
předem/zpětně
Cena se může dále měnit
v závislosti na speciﬁckých
požadavcích.

Dotace
na ﬁremní
výuku
Víte, že s některými
dotačními programy
můžete mít výuku
zcela zdarma?
Poradíme vám, jak
dotace čerpat.

www.slune.cz | info@slune.cz
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Realizace
UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA

Lektoři

Na vaši žádost zdarma předvedeme, jak vypadá výuka se Slůnětem.

VÝUKA
Mají pedagogické,
případně jiné
Hodiny jsou interaktivní a jsou zaměřeny na rozvoj a upevnění všech jazykových dovedností
vysokoškolské
(mluvení, psaní, poslech, čtení).
vzdělání, státní jazykové
zkoušky či jiné jazykové
EVIDENCE A HODNOCENÍ – ON-LINE DATABÁZE
certiﬁkáty (FCE, CAE,
Databáze obsahuje veškeré informace
TEFL), ve většině případů
o vašem kurzu a podrobnosti výuky:
absolvovali dlouhodobý
docházku (v %), poznámky k hodině,
pobyt v zahraničí a mají
výsledky testů, osobní hodnocení
zkušenosti s výukou. Všichni
studentů, zpětnou vazbu od studentů,
lektoři procházejí náročným
výstupy z hospitací. Přístup je možný
výběrovým řízením pořádaným
24/7/365.
naší ﬁrmou. Spolupráce je
Databázi si můžete vyzkoušet
navázána pouze s těmi lektory,
v administračním poli na
kteří s úspěchem absolvují
stránkách www.slune.cz po zadání
tento vstupní pohovor.
uživatelského jména „klient“
Naše lektory dále vzděláváme.
a hesla „klient“.
Průběžně organizujeme
metodické semináře
a workshopy.
Vyzkoušejte si databázi na
Naše lektory hodnotíte i vy.
stránkách www.slune.cz
Lektoři a kvalita výuky je
pravidelně hodnocena na základě
hospitací na hodinách a dotazníků
spokojenosti vyplňovaných
studenty.
Garantujeme výběr vhodných lektorů
a jejich nahrazení v případě Vaší
nespokojenosti.

Závěrečná fáze

ANALÝZA VÝSLEDKŮ

Jazyková literatura
Při nákupu nové jazykové literatury se
Slůnětem ušetříte 5 % z celkové ceny
(platí pouze pro naše studenty)! Máte-li
zájem o širší výběr jazykové literatury,
navštivte nás osobně. Rádi Vám
s výběrem jazykové literatury poradíme.

Dvakrát ročně otestujeme úroveň čtení, psaní, gramatiky a mluveného projevu,
výsledky vyhodnotíme, provedeme analýzu příčin případných neúspěchů a předáme
naše doporučení do budoucna.

VYSTAVENÍ CERTIFIKÁTŮ
Na vaši žádost vystavíme certiﬁkáty dokládající vaši dosaženou jazykovou úroveň.

ORGANIZACE FIREMNÍ VÝUKY
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SPECIALIZOVANÉ KURZY/SEMINÁŘE
Uspořádáme pro vás jednodenní/vícedenní semináře
určené k prohloubení znalosti terminologie, kterou
používáte při své každodenní práci (např. semináře pro
účetní, recepční, obchodní jednání, telefonování aj.).

SKYPE VÝUKA
Se Skype výukou můžete mít jazykový servis neustále
po ruce, ať jste doma, na pracovní cestě nebo
v kanceláři. S lektorem komunikujete pomocí chatu,
mikrofonu, webkamery a doplňkových aplikací.

POBYTOVÉ KURZY
Zpestříme vaše teambuildingové akce
nebo ﬁremní dovolené výukou cizího
jazyka. Lektora zajistíme na vámi
požadované období nebo se můžete
připojit do pobytových kurzů, které se
konají každý rok v létě v Moravskoslezských
Beskydech.

Angličtina pro děti,
dospělé i seniory
Osvědčený systém výuky
s mnohaletou tradicí.
 English for Minis – děti 2 – 4 roky
 English for Children – děti 4 – 10
let
 Fit for English – ZŠ a SŠ
 Fit for You – dospělí, senioři

Ukázkové hodiny
zdarma:

JAZYKOVÝ AUDIT
Provedeme hloubkové testování jazykových
znalostí vašich zaměstnanců. Pomocí
jazykového auditu zhodnotíme kromě
gramatiky a poslechu také mluvený
a písemný projev. Jazykový audit zajistíme
na našich pobočkách, ve vaší ﬁrmě nebo
přes telefon.

SKUPINOVÉ KURZY PRO DĚTI,
TEENAGERY A DOSPĚLÉ
V letním a zimním semestru pravidelně
otevíráme skupinové kurzy pro veřejnost,
ve kterých učíme také děti a teenagery.
Vždyť s cizími jazyky je nejlepší začít
v útlém věku.

7

DALŠÍ SLUŽBY

www.slune.cz/
mortimer

www.tlumoceni-preklady.com
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PŘEKLADY A TLUMOČENÍ
Více než 100 jazyků

Víkendové
překlady

ASIE:

Pro všechny klienty, kteří chtějí mít
k dispozici překladatelský servis
7 dní v týdnu, jsme připravili právě
tuto službu. Rychlejší zpracování
zakázky vás nebude stát ani o korunu
navíc. Víkendové překlady nabízíme
v ceně běžných překladů.

avarština, ruština, aramejština, arménština, ázerbajdžánština, barmština, bengálština,
burjatština, čečenština, čínština, darí, esperanto, ﬁlipínština, gruzínština, stará
hebrejština, hindština, indonéština, ivrit, japonština, jidiš, kazaština, korejština,
kumykština, kurdština, kyrgyzština, laoština, malajština, megrelština, moldavština,
mongolština, nepálština, páli, paňdžábština, paštština, perština, romština, sanskrt,
sinhálština, tádžičtina, tamilština, tatarština, thajština, tibetština, turkmenština,
ujgurština, urdština, uzbečtina, vietnamština

Kvalita překladů
a tlumočení
Garantujeme kvalitu všech
realizovaných překladů a tlumočení.
Kvalitu překladů a tlumočení pravidelně
kontrolujeme. Překlady prochází
faktickou i jazykovou korekturou
(u všech jazyků rodilým mluvčím).
U tlumočení provádíme namátkové
kontroly našich tlumočníků.

Překladatelé
a tlumočníci
Naši překladatelé a tlumočníci procházejí
náročným výběrovým řízením. Cílem je navázání
aktivní spolupráce pouze s těmi nejkvalitnějšími.
Specializovaní překladatelé a tlumočníci mají
praxi či vzdělání v konkrétním oboru činnosti.

Slevy
 10% sleva na prvozakázku
 Překlad první normostrany zdarma pro nové klienty
 Množstevní slevy

EVROPA:
albánština, angličtina, běloruština, bosenština, bulharština, černohorština,
dánština, esperanto, estonština, ﬁnština, francouzština, furlandština, chorvatština,
islandština, italština, katalánština, latina, litevština, lotyština, maďarština,
makedonština, němčina, nizozemština, norština, novořečtina, polština,
portugalština, romština, rumunština, ruština, slovenština, slovinština, srbština,
španělština, švédština, turečtina, ukrajinština, vlámština

AFRIKA:
afrikánština, amharština, angličtina, arabština, bambarština, čaga, esperanto,
etiopština, francouzština, fulbština, keu, konžština, lingala, lezginština, luba,
malgaština, malinka, niramba, nizozemština, oromština, portugalština,
ronga, senegalština, somálština, sóština, svahilština, šangana, tigriňa,
wolofština, zulu

JIŽNÍ AMERIKA:
ajmarština, esperanto, portugalština, španělština

SEVERNÍ AMERIKA:
angličtina, esperanto, francouzština

AUSTRÁLIE A OCEÁNIE:
angličtina, esperanto, francouzština

ZNAKOVÝ JAZYK
Do nabídky přidáváme další jazyky dle aktuální poptávky našich klientů.

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ
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Organizace překladů
a tlumočení
Překládáme a tlumočíme pro ﬁrmy z celé České republiky
i ze zahraničí (tlumočníci disponují platnými vízy s možností výjezdu
do kterékoli země). Zkušenosti máme s překlady jakéhokoliv
rozsahu včetně velkých překladatelských a tlumočnických projektů.

ODBORNOST
Zajistíme překlady a tlumočení odborné terminologie:
překlady reklamních materiálů, manuálů, prospektů,
administračních rozhraní internetových stránek
a technických dokumentů ze všech oborů,
tlumočení technické, obchodní či jiné terminologie.

ÚŘEDNÍ PŘEKLADY, FORMÁLNÍ TLUMOČENÍ
Přeložíme smlouvy a jiné právní dokumenty, které na vaše přání opatříme
tlumočnickou doložkou, kulatým razítkem nebo notářským ověřením kopie
textu. Tlumočníka zajistíme na jednání u soudu, u notáře nebo na úřadech.

EXPRESNÍ A VÍKENDOVÉ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ
Překladatelský a tlumočnický servis zajišťujeme také o víkendu,
ve svátcích a v expresních termínech (12 – 48 hodin).
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Soudní překlady
Zajistíme překlady s kulatým razítkem (ověřením)
certiﬁkátů, výpisů z rejstříků, podkladů pro soud
a dalších dokumentů.

Tlumočení
Poskytujeme konsekutivní, simultánní a soudní
tlumočení v ČR a zahraničí se zajištěním tlumočnické
techniky.

Kalkulace
Výslednou cenu vypočítáme na základě počtu
normostran (1 normostrana = 1800 znaků
i s mezerami) nebo počtu zdrojových slov.

Software TRANZIT
Překladatelský software vhodný na překlad
textů s opakujícími se formulacemi (jsou
účtovány pouze jednou), popř. na rozsáhlé nebo
dlouhodobé projekty.
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REFERENCE

Jazyková výuka

Překlady a tlumočení

 AHOLD Czech Republic, a.s.
 Advanced World Transport a.s.
 AWD Česká republika s.r.o.
 AHOLD Czech Republic, a.s.
 BIOCEL Paskov a.s.
 BOEHRINGER
 BOCHEMIE, s.r.o.
 CZECH REPUBLIC, s.r.o.
 Boehringer Ingelheim, spol. s r.o.
 Citibank a.s.
 Českomoravský štěrk, a.s.
 CREDIUM, a.s.
 IMI Norgren, a.s.
 Česká spořitelna a.s.
 KOFOLA Holding, a.s.
 ČSOB, a. s.
 LR HEALTH & BEAUTZ SYSTEMS, s.r.o.
 Dopravní vzdělávácí institut, a.s.
 Ministerstvo vnitra ČR –
 IMI international s.r.o.
odbor azylové a migrační politiky
 INGELHEIM spol. s r.o.
 OKD – DOPRAVA, a.s.
 KPMG Česká republika, s.r.o.
 Státní zemědělský intervenční fond
 McDonald’s ČR, spol. s r.o.
 ŠKODA VAGONKA, a.s.
 Ministerstvo dopravy ČR
 T-Mobile Czech Republic a.s.
 Ministerstvo obrany ČR
 WALMARK, a.s.
 Ministerstvo vnitra ČR
 Ministerstvo zahraničních věcí ČR
 NESTLÉ Čokoládovny, a.s.
 Nokia Czech Republic, s.r.o.
 OHL ŽS, a.s.
Seznam dalších klientů je uveden na našich internetových
 Philips Česká republika s.r.o.
stránkách www.slune.cz nebo www.alka-ls.cz.
 Plzeňský Prazdroj, a.s.
 PPG INDUSTRIES
 RENOMIA, a.s.
 SAZKA a.s.
 Shell Czech Republic a.s.
 SIEMENS VAI Metals
 Technologies, s.r.o.
 Teologická fakulta
 Univerzity Karlovy
 VZP ČR, ústřední pojišťovna

REFERENCE
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