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CHCI SI NAJÍT PARŤÁKA NA INDIVIDUÁLNÍ VÝUKU – ČASTO KLADENÉ DOTAZY 
 

Jaké jazyky mohu studovat?  
 
V podstatě neexistuje žádné omezení při výběru jazyka. Standardní nabídka je uvedena 
v roletě při vyplňování on-line dotazníku a zahrnuje běžně žádané jazyky (AJ, NJ, FJ, ŠJ, 
RJ atd.).  
  
Kolik lidí tvoří jednu studijní individuální skupinu? 
 
Jednu studijní individuální skupinu tvoří jedna až čtyři osoby. Větší počet parťáků ve 
skupině popírá smysl individuálního přístupu. Od pěti osob běžně pořádáme veřejné 
kurzy – ty však mají své výhody i nevýhody. Údaj, s kolika lidmi se chcete individuálně 
učit, rovněž vyplňujete v on-line dotazníku. Obecně platí -  čím je účastníků v jedné 
skupině více, tím jsou menší náklady na jednu osobu! 
  
Kolik stojí výuka?  
 
Cena za 1 vyučovací hodinu (45 minut) je závislá na několika faktorech: jaký jazyk 
chcete studovat (jazyky jsou rozděleny do skupiny A a B), kolik osob bude ve studijní 
skupině a zda se jedná o výuku všeobecného jazyka, případně vyžadujete specifické 
zaměření (právo, medicína, obchod, simultánní výuka – souběžná výuka dvou jazyků).  
 
Níže uvedené ceny nezahrnují dopravné lektora, které se sjednává individuálně. 
Dopravné samozřejmě nehradíte, pokud využijete výukové prostory školy nebo se výuka 
koná on-line.  
 

SKUPINA A – AJ, NJ, FR, ŠJ, PORT, IT, RJ, POL 
vyučovací hodina 

(45 minut) 
cena za 1 osobu cena za 2 osoby cena za 3 osoby cena za 4 osoby 

všeobecný jazyk1 400,- Kč 460,- Kč 520,- Kč 580,- Kč 
specifické 

zaměření a 
simultánní výuka2 

od 500,- Kč od 575,- Kč od 650,- Kč od 725,- Kč 

 
SKUPINA B – JAP, ČÍN, KOR, VIET, ARAB 

vyučovací hodina 
(45 minut) 

cena za 1 osobu cena za 2 osoby cena za 3 osoby cena za 4 osoby 

všeobecný jazyk3 650,- Kč 747,- Kč 844,- Kč 941,- Kč 
specifické 

zaměření a 
simultánní výuka4 

na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 

 
Jak se výuka hradí? 
 
Každý nový klient (nová individuální skupina) hradí výuku na základě kreditů, kdy si 
úhradou faktury předplatí určitý objem výuky, minimálně však 10 vyučovacích hodin 
(10 kreditů). Získaný kredit pak postupně klient čerpá v objednaném čase a může jej 

 
1 Všechny stupně dle SERR (A1 – C2) včetně přípravy k jazykovým zkouškám 
2 Cena za 1 vyučovací hodinu se přesně stanoví po zjištění podmínek a nároků na výuku  
3 Všechny stupně dle SERR (A1 – C2) včetně přípravy k jazykovým zkouškám 
4 Cena za 1 vyučovací hodinu se přesně stanoví po zjištění podmínek a nároků na výuku  
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kdykoli doplnit další objednávkou, případně výuku automaticky ukončit po vyčerpání 
kreditu.  
 
Druhou možností je fakturace zpětně za uskutečněnou výuku v daném kalendářním 
měsíci na základě smlouvy o výuce. Tento způsob umožňujeme u klientů, kteří u nás 
řádně vyčerpali minimálně 30 kreditů a měli bezproblémovou platební historii. 
 
    
Kdy se začnu reálně učit? 
 
V případě běžných jazyků je realizace otázkou několika dnů za předpokladu, že se chcete 
učit sám a není třeba hledat parťáka. V opačném případě prostě čekáte, až se vhodný 
parťák najde! 
   
Kdo mě bude učit? 
 
Každý lektor splňuje vysoké kvalifikační požadavky (perfektní znalost jazyka + 
didaktické dovednosti). Jednoduše řečeno umět jazyk ještě neznamená jej umět naučit, 
my se snažíme o obojí. Bude-li k dispozici více lektorů, dostanete vždy na výběr. Další 
možností je rovněž kombinace lektorů – na výuku mluvení můžete mít jiného než na 
výuku gramatiky (tzv. teamteaching). 
   
Jak často a kde výuka probíhá? 
 
Opět se snažíme sladit požadavky všech členů studijní skupiny. Výuka může probíhat u 
lektora (má-li vhodné prostory), v sídle školy, u některého z členů studijní skupiny nebo 
on-line. Výuka ve většině případů probíhá v pevně stanovenou dobu, pokud chcete 
výuku zrušit, musíte tak učinit nejpozději jeden pracovní den před konáním. 
     
Nabízíte on-line výuku? 
 
Samozřejmě – SKYPE, ZOOM (nebráníme se i jiným platformám). 
 
Vyučujete i děti? 
 
S výukou dětí máme bohaté zkušenosti, standardně učíme děti od 4 let, kdy je možné 
metodologicky postupovat podle osvědčených výukových materiálů prestižních 
nakladatelství – Oxford, Cambridge atd. Samozřejmě pokud si rodiče přejí, není nutné 
postupovat podle učebnice a nejmladší děti učit pouze propedeuticky – to znamená, že 
v nich stimulujeme zájem o studium jazyků, aniž bychom systematicky budovali znalosti 
a dovednosti. Dítě se naučí vnímat specifické zvuky (dostane jazyk do ucha), začne 
vnímat jazyk jako komunikační nástroj, který potřebuje, aby něčeho dosáhlo. 
      
Podle čeho výuka probíhá? Jaké používáte učebnice? 
 
Existuje několik přístupů. Ten první ve stručnosti znamená, že učebnici nepotřebujete 
vůbec a lektor Vám zasílá pracovní listy (handouty), které obsahují to nejpodstatnější, 
s čím v rámci výuky budete pracovat. Nespornou výhodou pracovních listů je jejich 
aktuálnost (nestárnou tak rychle jako obsah učebnic) a flexibilita (obsahují to, co 
potřebujete – např. někdo více akcentuje poslech, logicky tedy bude pracovní list 
zaměřen na tuto dovednost atd.). Druhý přístup je tradiční a opírá se o učebnice – pokud 
preferujete tento způsob, rádi Vám poradíme s výběrem kvalitní učebnicové řady.  
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Mohu mít individuální výuku s profesním zaměřením? 
 
Samozřejmě. Nejčastěji se tento požadavek objevuje v případě angličtiny (ESP – 
ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES), kde existuje celá řada kvalitně zpracovaných 
učebních materiálů pro různé stupně pokročilosti. Není však problém ani zajistit výuku 
právnické francouzštiny či portugalštiny pro cestovní ruch. Opět záleží na Vašem přání. 
 
Nenašli jste odpověď na to, co Vás zajímá? Napište nám, rádi odpovíme – 
poradna@clil.cz. 
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