
Ceník pro školy od 1. 7. 2022 
 
  
 

 

 

 

 

Výukové materiály (licence) pro žáka na 10 měsíců 

Podle volby modulu bude poskytnuta učebnice a přístup k 10 lekcím v online pracovním sešitu. 
750,- 

Online kurz odborného cizího jazyka pro lektory, učitele, zájemce z řad veřejnosti 

Podle volby modulu bude poskytnut přístup k 10 lekcím v online pracovním sešitu. 
1 050,- 

Učebnice k deseti lekcím online kurzu odborného cizího jazyka 

Učebnici je možno zakoupit pouze společně s online kurzem. 
300,-  

Poštovné a balné. 84,- 

CLIL v matematice a chemii v základních školách 

Kurzy pro 2-8 účastníků. 

Obsahuje: 16 hodin výuky, metodický a jazykový kurz, online podporu, učebnici a příručku pro lektory 

Kurz akreditovaný MŠMT v rámci DVPP, č.j. MSMT-27290/2019-1-875. 

16 990,- * 

 

Níže uvedené kurzy obsahují 16 hodin prezenční výuky, učebnici, přístup k 10 lekcím  

v online pracovním sešitu (licenci). 
Kurzy pro 2-8 účastníků. 

 

16 990,-* 

Electrical engineering – odborná angličtina pro učitele technických oborů  

Kurz akreditovaný MŠMT v rámci DVPP, č.j. MSMT – 6228/2022-4-340. 
 

Engineering Technology – odborná angličtina pro učitele technických oborů 

Kurz akreditovaný MŠMT v rámci DVPP, č.j. MSMT- 1209/2020-3-119. 
 

Machinery and Equipment – odborná angličtina pro učitele technických oborů  

Kurz akreditovaný MŠMT v rámci DVPP, č.j. MSMT – 6228/2022-4-340. 
 

Quality and Control in mechanical Engineering production – odborná angličtina pro učitele technických oborů  

Kurz akreditovaný MŠMT v rámci DVPP, č.j. 6228/2022-4-340. 
 

Services in the Travel Trade – odborná angličtina pro učitele oborů hotelnictví, gastronomie a cestovní ruch 

Kurz akreditovaný MŠMT v rámci DVPP, č.j. MSMT- 1209/2020-3-119. 
 

Trade in the Travel and tourism industries – odborná angličtina pro učitele oborů hotelnictví,  

gastronomie a cestovní ruch 

Kurz akreditovaný MŠMT v rámci DVPP, č.j. 6228/2022-4-340. 

 

Trade and Marketing – odborná angličtina pro učitele ekonomických oborů 

Kurz akreditovaný MŠMT v rámci DVPP, č.j. MSMT- 1209/2020-3-119. 
 

 

 

 

 

 
Ceny jsou v Kč včetně DPH. Ceník je platný od 1. 7. 2022. 

* 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. 
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