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PRO PODNIKY 

Ceník služeb 

PRO VEŘEJNOST 

PRO ŠKOLY - UČITELÉ 

PRO ŠKOLY - ŽÁCI 

Učebnice a přístup k 10 lekcím v online pracovním sešitu pro jednoho studenta 
*Mohou zakoupit jen účastníci výuky s certifikovaným lektorem 690,- 

Výuka s certifikovaným lektorem pro 2 - 6 účastníků v rozsahu 40 hodin á 45 minut 23 400,- 

Online kurz (přístup k 10 lekcím v online pracovním sešitu) 990,- 

Učebnice k deseti lekcím 300,- 

Konzultace s certifikovaným lektorem v rozsahu 10 hodin á 45 minut 
*Osobně, Skype, Google Hangouts 6 000,- 

Online kurz pro učitele (přístup k 10 lekcím v online pracovním sešitu) 990,- 

Učebnice k deseti lekcím 300,- 

Příručka pro lektory (mohou zakoupit jen certifikovaní lektoři a učitelé) 110,- 

CLIL a blended learning v cizojazyčné výuce 
Obsahuje 8 hodin výuky, kurz akreditovaný MŠMT v rámci DVPP, č.j.: MSMT- 10195/2016-1-331 1 490,- * 

Výuka cizích jazyků se zaměřením na odborné předměty středních škol 
Obsahuje: 6 hodin výuky, online kurz, učebnice a příručka pro lektory 
Kurz akreditovaný MŠMT v rámci DVPP, č.j.: MŠMT-17744/2014-1-561 

2 890,- * 

Výuka cizích jazyků se zaměřením na přírodovědné předměty základních škol 
Obsahuje: 6 hodin výuky, online kurz, učebnice a příručka pro lektory 
Kurz akreditovaný MŠMT v rámci DVPP, č.j.: MŠMT-134/2016-1-121 

2 890,- * 

Mentoring/konzultace 
Obsahuje 6 hodin pro jednoho učitele, z toho 3 hodiny sdílená výuka a 3 hodiny řízený rozhovor 4 900,-  

Učebnice a přístup na 10 měsíců k online pracovnímu sešitu/1 žák 690,- 

Učebnice a přístup na 10 měsíců k online pracovnímu sešitu/1 žák 
Při nákupu pro 20 a více žáků 590,- 

Poštovné a balné 64,- 

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Ceník je platný do 31. 12. 2016. 
* Ceny akreditovaných kurzů jsou uvedeny bez DPH (akreditované kurzy jsou od DPH osvobozeny). 

Při objednání min. 10 kusů učebnic Vám nebudeme účtovat poštovné a balné. 


