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NABÍDKA JAZYKOVÝCH  KURZŮ 

 PŘEKLADATELSKÉ ČINNOSTI A TLUMOČNICTVÍ 
“JAZYKOVÉ ŠKOLY JILL“ 

(TÉMATICKÉ OKRUHY VÝUKY) 
 
 
 

Vyučujeme tyto jazyky: 

ü anglický jazyk- rodilí mluvčí (USA)  
ü španělský jazyk  
ü německý jazyk  
ü francouzský jazyk  
ü ruský jazyk  
ü český jazyk pro cizince  
 
Kdo učí: 

ü naši lektoři jsou vysokoškolsky vzdělaní s několikaletou praxí ve výuce cizích 
jazyků  

ü profesionály se znalostí metodiky výuky  
ü rodilí mluvčí  
ü učitelé disponující: značným pedagogickým talentem, schopností motivovat k vyšším 

výkonům, pozitivním přístupem k životu  
 
Nabízíme firmám: 

ü sérii kurzů, které se přizpůsobují požadavkům podniků a institucí  
ü flexibilní časový plán  
ü domluvíme se na nejvhodnějším místě výuky  
ü nabídneme prokázané výhody výuky přímo v prostorách Vaší firmy  
ü zaměstnanci se nacházejí v dobře známém prostředí  
ü úspora času vyhrazeného výuce  
ü provedení jazykového auditu v ceně kurzovného  
ü připravujeme vždy speciální tématicky zaměřený plán studia pro určitou 

skupinu studentů  
ü zahájení kurzů kdykoliv v průběhu celého kalendářního roku (týká se rovněž 

intenzivních jazykových kurzů i v době letních dovolených)  
ü zajistíme učebnice a další výukový materiál  
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1. VYŠŠÍ MANAGEMENT: 
 

TTéémmaattiicckkéé  ookkrruuhhyy::    PPooččeett  hhooddiinn::  
LLeeiissuurree  ttiimmee  ––  wwoorrkk  ff lleexxiittiimmee  uussppoořřááddáánníí  ččaassuu    
LLeeaaddeerrss  aanndd  lleeaaddeerrsshhiipp  vveeddeenníí  ssppoolleeččnnoossttii    
CCuussttoommeerrss  sseerrvviiccee  zzáákkaazznniicckkýý  sseerrvviiss  aa  zzáákkaazznnííccii      
PPrreesseennttaattiioonn  sskkiillllss  pprreezzeennttaaččnníí  ddoovveeddnnoossttii      
BBrraakkeeddoowwnnss--pprroobblleemmss  
ddiissccuussssiinngg  ppřřeekkáážžkkyy  aa  pprroobblléémmyy  vvee  vveeddeenníí    

SSuucccceessss  ––  HHooww  ttoo  ggeenneerraalliizzee  úússppěěcchhyy  aa  zzhhooddnnoocceenníí    

 
2. STŘEDNÍ MANAGEMENT: 
 

TTéémmaattiicckkéé  ookkrruuhhyy::    PPooččeett  hhooddiinn::  
PPrroocceesseess  aanndd  pprroocceedduurreess  pprroocceessyy  aa  pprroocceedduurryy  ffiirrmmyy    
MMaakkiinngg  ddeecciissiioonnss  rroozzhhooddoovváánníí    
CCuussttoommeerrss  sseerrvviiccee  zzáákkaazznniicckkýý  sseerrvviiss    
PPrreesseennttaattiioonn  sskkiillllss  pprreezzeennttaaččnníí  ddoovveeddnnoossttii    
WWoorrkkiinngg  ttooggeetthheerr  ssppoolluupprrááccee    
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MMaarrggiinnss  aanndd  mmaarrkk  uupp  mmoožžnnoossttii  zzlleeppššeenníí    

 
 
3. OBCHODNÍCI: 
 

TTéémmaattiicckkéé  ookkrruuhhyy::    PPooččeett  hhooddiinn::  
BBuuyyeerrss  aanndd  sseelllleerrss  nnáákkuupp  aa  pprrooddeejj    
MMaarrkkeett  rreesseeaarrcchh  mmaappoovváánníí  aa  vvýýbběěrr  ttrrhhuu    
CCuussttoommeerrss  aanndd  cclliieennttss  sseerrvviiccee  zzáákkaazznniicckkýý  sseerrvviiss    
PPrreesseennttaattiioonn  sskkiillllss  pprreezzeennttaaččnníí  ddoovveeddnnoossttii    
CCoommppeettiittoorrss  aanndd  ccoommppeettiittiioonn  kkoonnkkuurreennččnníí  bboojj    
PPrroommoottiioonnaall  aaccttiivviittiieess  pprrooppaaggaaččnníí  aakkttiivviittyy    

 
4. FINANČNÍ MANAGEMENT A ÚČETNÍ: 
 

TTéémmaattiicckkéé  ookkrruuhhyy::    PPooččeett  hhooddiinn::  
BBuuddggeettss,,  PPrrooffiittaabbiilliittyy  rroozzppooččttyy,,  zziisskkoovvoosstt,,      
CCoossttss,,  MMaarrggiinnss  nnáákkllaaddyy,,  rreezzeerrvvyy    
AAccccoouunnttss  aanndd  bbiilllliinngg  úúččeettnniiccttvvíí    
AAsssseettss,,  BBaallaannccee  sshheeeett,,  IInnccoommee  
sshheeeett  mmaajjeetteekk,,  rroozzvvaahhaa,,  vvýýsslleeddoovvkkaa    

CCaappiittaall,,  LLeevveerraaggee  kkaappiittááll    
MMeerrggeerrss,,  ttaakkeeoovveerrss  aanndd  sseellll--
ooffffss  sslluuččoovváánníí,,  ppřřeevvooddyy  aa  pprrooddeejjee    

 
5. HUMAN RESOURCES: 
 

TTéémmaattiicckkéé  ookkrruuhhyy::    PPooččeett  hhooddiinn::  
RReeccrruuiittmmeenntt  aanndd  sseelleeccttiioonn  nnáábboorr  zzaamměěssttnnaannccůů    
SSkkiillllss  aanndd  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ddoovveeddnnoossttii  aa  kkvvaalliiffiikkaaccee    
CCaarreeeerr,,  IInn  hhoouussee  ssttaaffff  kkaarriiéérraa    
EEdduuccaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg  vvzzdděělláávváánníí    
SSeelleeccttiioonn  pprroocceedduurreess  vvýýbběěrr  zzaamměěssttnnaannccůů  aa  pprroocceedduurryy    
PPrroobblleemmss  aatt  wwoorrkk  pprroobblléémmyy    

 
6. PUBLIC RELATIONS A MARKETING: 
 

TTéémmaattiicckkéé  ookkrruuhhyy::    PPooččeett  hhooddiinn::  
PPrroommoottiioonn  aanndd  pprroommoottiioonnaall  
aaccttiivviittiieess  rreekkllaammnníí  aakkttiivviittyy    

MMaarrkkeett  oorriieennttaattiioonn  oorriieennttaaccee  aa  ttrrhhuu    

http://www.jazykovaskolajill.cze/
mailto:jirinagall@seznam.cz


Jazyková škola Jill 
Pražská 183, 267 11 Vráž 

učebny: Husovo nám. 42, 266 01 Beroun  
tel.: 311 513 877,  fax.: 311 672 132, mobil: +420 606 908 160 

www.jazykovaskolajill.cz, e-mail: jirinagall@seznam.cz 
 
 
  

 
 

V Berouně dne 31. května 2013                    strana 4 

PPrriicciinngg  ttvvoorrbbaa  cceenn    
BBrraannddss  aanndd  bbrraannddiinngg  zznnaaččkkyy    
DDiirreekktt  mmaarrkkeettiinngg  ppřříímmýý  mmaarrkkeettiinngg    
BBuussiinneessss  pphhiilloossoopphhiieess  ffiilloozzooffiiee  oobbcchhoodduu    

 
7. ASISTENTI A ASISTENTKY VÝROBY, OBCHODU, FINANČNÍ ASISTENTI 
 

TTéémmaattiicckkéé  ookkrruuhhyy::    PPooččeett  hhooddiinn::  
TTiimmee  ffrraammeess  aanndd  SScchheedduullee  oorrggaanniizzaaccee  ččaassuu    
TTeelleepphhoonniinngg,,  ffaaxxiinngg,,  ee--mmaaiilliinngg  
sskkiillllss  

tteelleeffoonnoovváánníí,,  ffaaxxoovváánníí  aa  ee--
mmaaiilloovváánníí  

  

NNeeggoottiiaattiioonnss  sskkiillllss,,  kkeeyy  pphhrraasseess  vvyyjjeeddnnáávváánníí,,  kkllííččoovvéé  ffrráázzee    
MMaakkiinngg  aarrrraaggeemmeennttss  ssjjeeddnnáávváánníí  sscchhůůzzeekk    
BBuussiinneessss  ccuullttuurree  pprraavviiddllaa  oobbcchhooddoovváánníí    
SSttrreessss  mmaannaaggeemmeenntt  ddttttoo    

 
Cenovou kalkulaci Vám vyhotovíme přímo na míru s ohledem na požadovaný typ výuky, jazyka a s 
ohledem na počet studentů ve skupině. Zajišťujeme také individuální výuku cizích jazyků, tak i výuku 
českého jazyka pro cizince ukončenou akreditovanou zkouškou CJ. 
 
Cena vždy zahrnuje: 

ü kurzovné za výuku (cena 1 hodiny výuky x počet výukových hodin)  
ü administrativní položky (zaregistrování, poštovné apod.)  
ü úvodní pohovor a rozřazovací test úrovně znalostí jazyka (jazykový audit)  
ü studijní a pracovní materiály vytvářené školou  
ü přehled o probrané látce a docházce studenta (předložíme na požádání)  
ü průběžné testování studentů  
ü 19 % daň z přidané hodnoty  
 
V případě Vašeho zájmu, se na nás můžete kdykoliv s důvěrou obrátit, rádi Vám naše služby 
předvedeme v praxi a zodpovíme jakékoliv Vaše další dotazy. 
 
 
Se srdečným pozdravem 
 
Ing. Jiřina Gallová 
mobil :606 908 160 
email:  jirinagall@seznam.cz  
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