
Anglický jazyk- Základný stupeň  

  

JAZYK ANGLICKÝ – všeobecný jazyk – 0.ročník JŠ  

Rozsah: 2 vyučovacie hodiny týždenne (2x1), 70 vyučovacích hodín v jednom školskom roku 

Popis: Prípravný kurz pre žiakov ZŠ, ktorí v školskom roku 2020/2021 budú vo 4. ročníku 

ZŠ. Vyučovanie bude rozdelené  vzhľadom na vek žiakov po jednej vyučovacej hodine. Otvárame: 

 2 kurzy v budove sídla školy 

1 kurz v elokovanom pracovisku v Spojenej škole na Letnej ul. 

  

JAZYK ANGLICKÝ – všeobecný jazyk – 1. ročník JŠ  

Rozsah: 4 vyučovacie hodiny týždenne (2x2), 140 vyučovacích hodín v jednom školskom roku 

Popis: Do 1. ročníkov kurzov angličtiny zapisujeme  

• žiakov ZŠ, ktorí v školskom roku 2020/2021 budú v 5. ročníku ZŠ. Táto ponuka platí 

aj pre elokované pracovisko na Ul. Letnej v Poprade  

• pre dospelých v Poprade bude v 1. ročníku vytvorená  skupina pre  začiatočníkov 

(2x2 vyučovacie hodiny) 

Tzv. „falošní“ začiatočníci, ktorí sa už síce niekedy začali učiť tento cudzí jazyk, ale    

majú len mierne základy jazyka sa môžu prihlásiť aj na voľné miesta do 2.  ročníka  

(2x2 vyučovacie hodiny) 

JAZYK ANGLICKÝ – všeobecný jazyk - 2. ročník JŠ  

Rozsah: 4 vyučovacie hodiny týždenne (2x2), 140 vyučovacích hodín v jednom školskom roku  

Popis: 2. ročník - sú to už existujúce skupiny, do ktorých je možné pristúpiť len na voľné miesta, 

odporúčame si urobiť zaraďovací test na https://jazykovka-poprad.sk/studium/zaradovacie-

testy/. Ponuka platí pre žiakov ZŠ a SŠ, študentov VŠ a dospelých.  

  

Anglický jazyk- Stredný stupeň 

JAZYK ANGLICKÝ – všeobecný jazyk - 3. – 5. ročník JŠ 

Rozsah: 4 vyučovacie hodiny týždenne (2x2), 140 vyučovacích hodín v jednom školskom roku 

Popis: 3. -  5. ročník - sú to už existujúce skupiny, do ktorých je možné pristúpiť len na voľné 

miesta, odporúčame si urobiť zaraďovací test na https://jazykovka-
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poprad.sk/studium/zaradovacie-testy/. Ponuka platí pre žiakov ZŠ a SŠ, študentov VŠ a 

dospelých.  

 

 

Anglický jazyk- Vyšší stupeň 

JAZYK ANGLICKÝ – všeobecný jazyk – 5. konv. a 6. ročník 

Rozsah: 4 vyučovacie hodiny týždenne (2x2), 140 vyučovacích hodín v jednom školskom roku  

Popis: 5. konv. a 6. ročník - sú to už existujúce skupiny, do ktorých je možné pristúpiť len na 

voľné miesta, odporúčame si urobiť zaraďovací test na https://jazykovka-

poprad.sk/studium/zaradovacie-testy/. Ponuka platí  pre žiakov SŠ, študentov VŠ a dospelých.  

NOVINKA: 6. ročník bude zároveň prípravou na medzinárodné 

skúšky Cambridge – FCE - bližšie informácie budú poskytnuté v kurze 

 

 

Anglický jazyk- Prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú 

skúšku v trvaní jedného školského roka 

JAZYK ANGLICKÝ – prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku - len v Poprade 

v budove sídla školy  pre žiakov SŠ, študentov VŠ a dospelých 

Rozsah: 4 vyučovacie hodiny týždenne (2x2) , 140 vyučovacích hodín v jednom školskom roku  

Popis: zápis na základe vstupného testu - poslucháči sa počas jedného školského roka 

pripravujú na písomnú a ústnu časť všeobecnej štátnej jazykovej skúšky (úroveň C1 

Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky) 

• vysvedčenie  o štátnej jazykovej skúške oprávňuje pedagógov vyučovať jazyk na  ZŠ 

a SŠ 

• absolvovanie štátnej jazykovej skúšky umožňuje profesijný rast pedagogických 

zamestnancov, za ktorý môžu získať kredity 

• vysvedčenie o  štátnej jazykovej skúške je podkladom pre začatie podnikania v 

Slovenskej republike v oblasti práce s angličtinou /Preklad a vyučovanie angličtiny podľa 

Živnostenského zákona/ 

• niektoré vysoké školy  na Slovensku a v Čechách uznávajú vysvedčenie o  štátnej 

jazykovej skúške ako náhradu za skúšku z cudzieho jazyka na vysokej škole 

Termín písomnej skúšky - apríl 2021, termín ústnej skúšky - jún 2021 
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Cena za kurz podľa platného cenníka: https://jazykovka-poprad.sk/studium/vyska-skolneho-a-

zapisneho-2020-21/ 

Cena za skúšku podľa cenníka https://jazykovka-poprad.sk/studium/statne-jazykove-

skusky/poplatky-za-sjs/. Cena pre rok 2021 môže byť upravená.  
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