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інтенсивний aкредитований
базовий курс чеської мови

Чеська мова для життя:

Ви з України і хочете швидко опанувати
основи чеської мови?
Ми пропонуємо інтенсивний курс призначений для тих,
хто хоче навчитися спілкуватися вже просто зараз, у
повсякденному житті. Курс акредитований
Міністерством освіти. Курси фінансуються за участі
бюро зайнятості в рамках програми перекваліфікації.

Після закінчення навчання ви зможете легко
представити себе; купити продукти у супермаркеті або
сумочку у шопінг молі, а також знайти житло. Ви
зможете розрізняти пропозиції по роботі і підбирати, те
що дійсно вигідно і потрібно. Ми навчимо як реагувати
на них та подавати документи чеською мовою на ринок
праці.Після проходження курсу та успішного складання
іспиту, ти отримаєш сертифікат про перекваліфікацію,
який демонструє базові знання чеської мови
роботодавцям.

Курс триває 6 тижнів, в будні дні вранці протягом 90
хвилин безпосередньо в нашому офісі біля метро
Anděl. Загальний обсяг курсу – 60 навчальних годин
(60х45 хвилин).

Přišli jste z Ukrajiny a potřebujete se rychle
naučit základy češtiny?

Nabízíme Vám intenzivní kurz, díky kterému se naučíte
komunikovat v každodenních situacích. Kurz je
akreditovaný Ministerstvem školství. Kurzovné může být
studentům zaplaceno Úřadem práce v rámci programu
rekvalifikací.

Na konci kurzu se budete umět představit, domluvit se v
obchodě i ve městě nebo si najít bydlení. Pomůžeme vám
nejen porozumět pracovním nabídkám a reagovat na ně,
ale i komunikovat s Úřadem práce a uplatnit se na českém
pracovním trhu. Po absolvování kurzu složíte zkoušku a
získáte osvědčení o rekvalifikaci, které zaměstnavatelům
prokazuje základní znalost českého jazyka.

Kurz probíhá po dobu 6 týdnů každý den 90 minut v
dopoledních hodinách v naší učebně poblíž stanice metra
Anděl. Celkový rozsah kurzu činí 60 vyučovacích hodin
(60x 45 minut).
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