
 
                                                                               

 

Letní jazykové kurzy přes Skype 

Sociální firma Ergones zřizovaná TyfloCentrem Olomouc, o.p.s. nabízí týdenní intenzivní jazykové 
kurzy přes Skype. Vybírat můžete z následující nabídky: 

 

Angličtina 
 
Týdenní intenzivní kurz angličtiny (denně 90 minut) 
 
Termín: 8/7 – 12/7/2019 
Doba: pondělí – pátek (čas dle dohody, lektor – Mgr. Petra Dvorská) 
Typ kurzu: individuální 
Cíl: : rozšíření slovní zásoby, zlepšení komunikace v anglickém jazyce, konverzace zaměřená na 
cestování, ubytování aj. 
Každá lekce bude vedena jako samostatný celek. 
Cena: 1500,- 
Výukové materiály v ceně kurzu. 
 
 
Týdenní intenzivní kurz angličtiny (denně 90 minut) 
 
Termín: 15/7 – 19/7/2019 
Doba: pondělí – pátek (čas dle dohody, lektor – Mgr. Jana Homolová) 
Typ kurzu: individuální 
Cíl: rozšíření slovní zásoby, zlepšení komunikace v anglickém jazyce, konverzace zaměřená na 
cestování, ubytování aj. 
Každá lekce bude vedena jako samostatný celek. 
Cena: 1500,- 
Výukové materiály v ceně kurzu. 
 
 
Týdenní intenzivní kurz angličtiny (denně 90 minut) 
 
Termín: 5/8 – 9/8/2019 
Doba: pondělí – pátek (čas dle dohody, lektor – Mgr. Petra Dvorská) 
Typ kurzu: individuální 
Cíl: rozšíření slovní zásoby, zlepšení komunikace v anglickém jazyce, konverace zaměřená na 
cestování, ubytování aj. 
Každá lekce bude vedena jako samostatný celek. 
Cena: 1500,- 
Výukové materiály v ceně kurzu. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Týdenní intenzivní kurz angličtiny (denně 90 minut) 
 
Termín: 12/8 – 16/8/2019 
Doba: pondělí – pátek (čas dle dohody, lektor – Mgr. Jana Homolová) 
Typ kurzu: individuální 
Cíl: rozšíření slovní zásoby, zlepšení komunikace v anglickém jazyce, konverace zaměřená na 
cestování, ubytování aj. 
Každá lekce bude vedena jako samostatný celek. 
Cena: 1500,- 
Výukové materiály v ceně kurzu 
 

 
Francouzština 
 
Týdenní intenzivní kurz francouzštiny (denně 90 minut) 
 
Termín: 22/7 – 26/7/2019 
Doba: pondělí – pátek (čas dle dohody – lektor Mgr. Petra Dvorská) 
Typ kurzu: individuální 
Cíl: rozšíření slovní zásoby, zlepšení komunikace ve francouzském jazyce, konverzace zaměřená na 
cestování, ubytování aj. 
Každá lekce bude vedena jako samostatný celek. 
Cena: 1500,- 
Výukové materiály v ceně kurzu. 
 
 
Týdenní intenzivní kurz francouzštiny (denně 90 minut) 
 
Termín: 12/8 – 16/8/2019 
Doba: pondělí – pátek (čas dle dohody – lektor Mgr. Petra Dvorská) 
Typ kurzu: individuální 
Cíl: rozšíření slovní zásoby, zlepšení komunikace ve francouzském jazyce, konverzace zaměřená na 
cestování, ubytování aj. 
Každá lekce bude vedena jako samostatný celek. 
Cena: 1500,- 
Výukové materiály v ceně kurzu. 
 
 
Týdenní intenzivní kurz francouzštiny (denně 90 minut) 
 
Termín: 19/8 – 23/8/2019 
Doba: pondělí – pátek (pouze v dopoledních hodinách – lektor Mgr. Eva Daníčková) 
Typ kurzu: individuální 
Cíl: rozšíření slovní zásoby, zlepšení komunikace ve francouzském jazyce, konverzace zaměřená na 
cestování, ubytování aj. 
Každá lekce bude vedena jako samostatný celek. 
Cena: 1500,- 
Výukové materiály v ceně kurzu. 
 
 



 
 
 

Španělština 
 
Týdenní intenzivní kurz španělštiny (denně 90 minut) 
 
Termín: 22/7 – 26/7/2019 
Doba: pondělí – pátek (čas dle dohody – lektor sl. Pavlína Konečná) 
Typ kurzu: individuální 
Cíl: : rozšíření slovní zásoby, zlepšení komunikace ve španělském jazyce, konverzace zaměřená na 
cestování, ubytování aj. 
Každá lekce bude vedena jako samostatný celek. 
Cena: 1500,- 
Výukové materiály v ceně kurzu. 
 
 
Týdenní intenzivní kurz španělštiny (denně 90 minut) 
 
Termín: 29/7 – 2/8/2019 
Doba: pondělí – pátek (čas dle dohody – lektor sl. Pavlína Konečná) 
Typ kurzu: individuální 
Cíl: : rozšíření slovní zásoby, zlepšení komunikace ve španělském jazyce, konverzace zaměřená na 
cestování, ubytování aj. 
Každá lekce bude vedena jako samostatný celek. 
Cena: 1500,- 
Výukové materiály v ceně kurzu. 
 
 
Týdenní intenzivní kurz španělštiny (denně 90 minut) 
 
Termín: 5/8 – 9/8/2019 
Doba: pondělí – pátek (čas dle dohody – lektor sl. Pavlína Konečná) 
Typ kurzu: individuální 
Cíl: : rozšíření slovní zásoby, zlepšení komunikace ve španělském jazyce, konverzace zaměřená na 
cestování, ubytování aj. 
Každá lekce bude vedena jako samostatný celek. 
Cena: 1500,- 
Výukové materiály v ceně kurzu 
 
 
Týdenní intenzivní kurz španělštiny (denně 90 minut) 
 
Termín: 12/8 – 16/8/2019 
Doba: pondělí – pátek (čas dle dohody – lektor sl. Pavlína Konečná) 
Typ kurzu: individuální 
Cíl: : rozšíření slovní zásoby, zlepšení komunikace ve španělském jazyce, konverzace zaměřená na 
cestování, ubytování aj. 
Každá lekce bude vedena jako samostatný celek. 
Cena: 1500,- 
Výukové materiály v ceně kurzu 
 



 
 
 

Italština 
 
Týdenní intenzivní kurz italštiny (denně 90 minut) 
 
Termín: 8/7 – 12/7/2019 
Doba: pondělí – pátek (čas dle dohody – lektor Bc. Mirka Kuviková) 
Typ kurzu: individuální 
Cíl: : rozšíření slovní zásoby, zlepšení komunikace v italském jazyce, konverzace zaměřená na 
cestování, ubytování aj. 
Každá lekce bude vedena jako samostatný celek. 
Cena: 1500,- 
Výukové materiály v ceně kurzu 
 
 

Němčina 
 
Týdenní intenzivní kurz němčiny (denně 90 minut) 
 
Termín: 8/7 – 12//2019 
Doba: pondělí – pátek (čas dle dohody – lektor Mgr. Jana Homolová) 
Typ kurzu: individuální 
Cíl: rozšíření slovní zásoby, zlepšení komunikace v německém jazyce, konverzace zaměřená na 
cestování, ubytování aj. 
Každá lekce bude vedena jako samostatný celek. 
Cena: 1500,- 
Výukové materiály v ceně kurzu. 
 
 
Týdenní intenzivní kurz němčiny (denně 90 minut) 
 
Termín: 19/8/ - 23/8/2019 
Doba: pondělí – pátek (čas dle dohody – lektor Mgr. Jana Homolová) 
Typ kurzu: individuální 
Cíl: rozšíření slovní zásoby, zlepšení komunikace v německém jazyce, konverzace zaměřená na 
cestování, ubytování aj. 
Každá lekce bude vedena jako samostatný celek. 
Cena: 1500,- 
Výukové materiály v ceně kurzu. 
 
 
 

Témata jednotlivých kurzů jsou orientační a lze je po domluvě s lektorkou 
změnit. 
Kurzy jsou určeny pro začátečníky, středně pokročilé i pokročilé. 
 
 
 
) 



 
 
Informace k přihlášení a platbě 
 
Přihlásit se do kurzu je možno na e-mailové adrese: danickova@ergones.cz , 
Poté Vám bude zaslána závazná přihláška pro doplnění kontaktních údajů 
potřebných k fakturaci. 
Platbu jednotlivých kurzů je nutno provést před zahájením kurzu na účet 
firmy uvedený na faktuře. 
 
Termín přihlášení: do 13/6/2019 zasílejte přihlášky na adresu: 
danickova@ergones.cz, od 14/6 – 28/6/2019 na adresu: 
klemesova@ergones.cz (platí pro kurzy začínající od 8/7/2019). 
Na další kurzy je možnost přihlásit se později (dle vypsaných termínů). 
 
Těšíme se na Vás 
 
Mgr. Eva Daníčková 
vedoucí jazykové sekce 
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. 
Sociální firma Ergones 
Heyrovského 35 
779 00 Olomouc 
e-mail: danickova@ergones.cz 
www.ergones.cz 
www.facebook.com/tyflocentrum-ol 
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