
Výuka probíhá na
Gymnáziu pod Svatou
Horou (Balbínova 328,

Příbram II)

CAMBRIDGE ENGLISH
PŘÍPRAVNÉ KURZY 

aspire jazykové a vzdělávací centrum
info@aspirecentrum.cz 
www.aspirecentrum.cz
+420 705 005 725

Základní škola Jiráskovy sady Příbram

KET (A2)
pro žáky 7.-9. tříd

PÁTEK     
14:15 - 15:15      

3 990 ,- Kč

  PET (B1)
pro nadané žáky 8.-9. tříd

ÚTERÝ    
14:30 - 15:30    

4 060,- Kč

Máte zájem o některý z nabízených kurzů, ale nejste si jistí, zda Vaše
jazyková úroveň odpovídá vstupním požadavkům? Není se čeho

obávat, v krátkém on-line rozhovoru s examinátorem zjistíme, jak
na tom jste a zda je kurz vhodný právě pro Vás. Napište nám na
email: info@aspirecentrum.cz a zanechte Vaše telefonní číslo.

Následně se s Vámi spojíme a domluvíme termín pohovoru.

V případě, že dojde v průběhu
kurzu k přerušení možnosti
realizovat výuku prezenční

formou (např. z důvodů
nařízené karantény), pokračuje
výuka v kurzech on-line. Více o

kurzech a on-line výuce na
www.aspirecentrum.cz.

KET (A2)   28 týdnů x 60 min.                                 
        zahájení výuky 18.9. 2020

Registrace do kurzu na základě
závazné přihlášky. Formulář
přihlášky lze stáhnout na

www.aspirecentrum.cz nebo na
webových stánkách Vaší školy.

Vyplněné přihlášky odevzdávejte
ve škole panu učiteli Mgr.

Adamu Zeiskovi nebo zasílejte na
email: info@aspirecentrum.cz.

Ceny kurzů jsou konečné a
zahrnují i náklady na

výukový materiál (učebnice
+ pracovní listy). Platbu lze

rozdělit do dvou splátek
(uveďte v přihlášce). 

Kurzy jsou zakončené
mezinárodní zkouškou

Cambridge English.
Zkouška se platí

zvlášť, účastník kurzu
není povinen zkoušku

absolvovat. Ceník
zkoušek na webových
stánkách zkouškového
centra www.elec.eu.

 PET (B1) 28 týdnů x 60 min.
zahájení výuky 22.9. 2020                     

Ukončení registrace
příhlášek do všech kurzů je

15.9. 2020!

STARTERS (Pre A1)
pro žáky 4. tříd

STŘEDA 
14:10 - 14:55

3 360,- Kč

MOVERS (A1)
 pro žáky 5.-6. tříd

STŘEDA  
15:00 - 15:45     

3 360,- Kč

STARTERS (PreA1) a  MOVERS (A1)  
26 týdnů x 45 min.                                                                                                  

Zahájení výuky 23.9. 2020

Výuka probíhá přímo na Vaší škole
(ZŠ Jiráskovy sady Příbram)


