KRAJSKÉ CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ A JAZYKOVÁ ŠKOLA
S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, PLZEŇ, SADY 5. KVĚTNA 42
NABÍZÍ

JEDNOLETÉ POMATURITNÍ JAZYKOVÉ KURZY
CO TO OBNÁŠÍ?
pondělí až pátek dopoledne
denně 4 vyučovací hodiny
jeden hlavní jazyk (angličtina nebo
němčina) v rozsahu 20 hodin
týdně
kdo chce, má jako bonus zdarma
2 - 4 hodiny odpoledne studium
nepovinného vedlejšího jazyka
(angličtina, němčina, francouzština,
španělština, ruština)
rozdělení do tříd na základě
vstupního rozřazovacího testu
zahájení ve středu 1. 9. 2021
v případě nemožnosti prezenčního
studia (z důvodů hygienické situace
v ČR), probíhá výuka distančně

JAKÉ JSOU PODMÍNKY PŘIJETÍ?
Úplné střední vzdělání. Když odmaturuješ v roce 2021, máš výhody
středoškolského studenta (úlevy na daních pro rodiče, dávky státní
sociální podpory, stát hradí zdravotní pojištění apod.). Ale přijímají se i
absolventi ŠŠ bez maturity a starší absolventi SŠ a VŠ (ovšem bez těchto
výhod).

CO ZÍSKÁŠ?
po úspěšném absolvování dostaneš osvědčení KCVJŠ Plzeň
s vysokou vstupní jazykovou úrovní tě připravíme na státní jazykovou
zkoušku nebo mezinárodní jazykovou zkoušku a po jejím úspěšném
zvládnutí dostaneš příslušné vysvědčení
s nižší vstupní jazykovou úrovní tě připravíme na mezinárodní
jazykovou zkoušku odpovídající úrovně
můžeš se připravit na přijímací zkoušky pro studium jazyků na VŠ
můžeš zdokonalit svoje jazykové znalosti žádané zaměstnavateli

JAK SE PŘIHLÁSÍŠ?
Ideálně osobně na studijním oddělení KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
(přízemí vlevo). Úřední hodiny jazykové školy najdeš na webu kcvjs.cz.
Vyplnit přihlášku předem můžeš na https://www.kcvjs.cz/pomaturitnistudium-kurzy

EXKLUZIVITA
Jako jediní v Plzeňském kraji
pořádáme jak státní jazykové
zkoušky tak i mezinárodní
jazykové zkoušky z angličtiny
a němčiny.
Nabízíme prodej učebnic našim
studentům za zvýhodněné
ceny, služby knihovny a
studovny s připojením na
internet zdarma a počítačem
podporovanou výuku.

Navíc poskytujeme kariérové
poradenství k budoucímu
studijnímu nebo profesnímu
zaměření.

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2021/22 JIŽ OD 11. 1. 2021
Plné školné: 21 200,- Kč, platba včetně odevzdání dokladu do 31. 8. 2021. Zápisné 300,- Kč.
Rozdělené školné: 1. splátka – 10 600,- Kč, platba včetně odevzdání dokladu do 30. 6. 2021,
2. splátka – 10 600,- Kč, platba včetně odevzdání dokladu do 31. 12. 2021
Platba školného: na účet č.: 198834747/0300, ČSOB, variabilní symbol: rodné číslo
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42, 301 00
telefon: 378 010 010, www.kcvjs.cz

KRAJSKÉ CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ A JAZYKOVÁ ŠKOLA
S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, PLZEŇ, SADY 5. KVĚTNA 42

PŘIHLÁŠKA
K JEDNOLETÉMU POMATURITNÍMU JAZYKOVÉMU KURZU
(zachovány výhody studenta střední školy pro studenty, kteří vykonali první maturitní zkoušku
v kalendářním roce, ve kterém zahajují studium v kurzu)

K JEDNOLETÉMU INTENZIVNÍMU JAZYKOVÉMU KURZU
(pro dřívější maturanty bez výhod studenta střední školy)
Pozn.: Zaškrtněte jednu z možností.

Jméno a příjmení:

Datum a místo narození:

Zdravotní pojišťovna:

Rodné číslo:

Trvalé bydliště:

Přechodné bydliště:

Státní příslušnost:

Telefon:
E-mail:

Škola, kde uchazeč vykonal maturitu:

Rok a měsíc (první) maturity:

1. Jazyk - hlavní:

2. Jazyk - vedlejší (nepovinný)

Datum a podpis uchazeče
K přihlášce přiložte doklad o zaplacení poplatku 300,-Kč a ověřený opis maturitního vysvědčení!

Telefon:
378 010 010

Bankovní spojení:
č.ú.: 198834747/0300 ČSOB

IČO:
49774191

