
Nemecký jazyk 

 

JAZYK NEMECKÝ – všeobecný jazyk – 1. ročník- v Poprade v budove sídla školy 

Rozsah: 4 vyučovacie hodiny týždenne (2x2), 140 vyučovacích hodín ročne 

Popis:  

Do 1. ročníka žiackeho  kurzu nemčiny zapisujeme žiakov  ZŠ a SŠ od 11 do 17 rokov  bez 

znalosti jazyka alebo len s veľmi miernou úrovňou znalostí jazyka.  

Do 1. ročníka kurzu nemčiny pre dospelých zapisujeme dospelých bez obmedzenia veku bez 

znalosti jazyka alebo len s veľmi miernou úrovňou znalostí jazyka. Kurz je vhodný pre záujemcov 

(začiatočníkov a tzv. „falošných“ začiatočníkov), ktorí chcú  získať základy jazyka so zameraním na 

osvojenie základnej gramatiky  a konverzačných zručností v dennom styku. Kurz je vhodný aj 

pre záujemcov, ktorí plánujú vycestovať za prácou do Rakúska alebo Nemecka. 

 

JAZYK NEMECKÝ – všeobecný jazyk -2. -  6. ročník - len v Poprade v budove sídla školy 

Rozsah: 4 vyučovacie hodiny týždenne (2x2), 140 vyučovacích hodín ročne 

 

Popis: 2. -  6. ročník  - sú to už existujúce skupiny, do ktorých je možné pristúpiť na voľné 

miesta, odporúčame si urobiť zaraďovací test na  

https://jazykovka-poprad.sk/studium/zaradovacie-testy/. 

 

JAZYK NEMECKÝ – Jednoročný prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku - len 

v Poprade v budove sídla školy 

Rozsah: 4 vyučovacie hodiny týždenne (2x2), 140 vyučovacích hodín ročne 

Popis: zápis na základe vstupného testu po 25.  auguste 2020 - 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), ktorá  

• pedagógov oprávňuje vyučovať jazyk na  ZŠ a SŠ 

• absolvovanie štátnej jazykovej skúšky umožňuje profesijný rast pedagogických        

zamestnancov, za ktorý môžu získať kredity 

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

Slovenskej republike v oblasti práce s nemčinou  /Preklad a vyučovanie nemčiny podľa 

Živnostenského zákona/  

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

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

https://jazykovka-poprad.sk/studium/zaradovacie-testy/
http://www.jazykovka-poprad.sk/jazyky/spolocny-europsky-referencny-ramec/


Termín písomnej skúšky - apríl 2021, termín ústnej skúšky - jún 2021.  

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.  

 

JAZYK NEMECKÝ – Špeciálny kurz - prekladový seminár - len v Poprade v budove sídla školy 

Rozsah: 1 vyučovacia hodina týždenne, 35 vyučovacích hodín ročne 

Popis: poslucháči sa zdokonaľujú v gramatike nemeckého jazyka s dôrazom na preklad zo slovenčiny 

do nemčiny. Podstatná časť práce prebieha doma, poslucháči raz týždenne konzultujú svoje varianty 

prekladu s vyučujúcim na hodine.  

 

 

 JAZYK NEMECKÝ – Udržiavací konverzačný kurz – pre mierne pokročilých až pokročilých 

- len v Poprade v budove sídla školy 

Rozsah: 2 vyučovacie hodiny týždenne, 70 vyučovacích hodín ročne 

Popis: poslucháči sa zdokonaľujú v rozprávaní na rôzne témy, ktoré sami aj navrhujú;   

 

 

NOVINKA: Online kurzy - bližšie informácie poskytneme k 25. augustu 2020, kedy začne 2. 

kolo zápisu na školský rok 2020/21 

 

 

 

NOVINKA: JAZYK NEMECKÝ  - KURZ DIAĽKOVEJ PRÍPRAVY NA VŠEOBECNÚ ŠTÁTNÚ 

JAZYKOVÚ SKÚŠKU Z JAZYKA NEMECKÉHO – len v Poprade v budove sídla školy 

pre záujemcov o vykonanie skúšky v jarnom termíne 2021 

Kurz je určený pre záujemcov, ktorí z dôvodu vysokej pracovnej zaťaženosti alebo väčšej vzdialenosti 

miesta svojho bydliska alebo pracoviska od Popradu nemôžu pravidelne navštevovať vyučovanie 

v prípravnom kurze na ŠJS (2x2vyuč. hodiny týždenne)   

Forma kurzu: diaľkový kurz so 4 konzultačnými hodinami v mesiaci  /prezenčne - osobné 

stretnutie s lektorom alebo online / rozdelenými na 2 stretnutia v mesiaci (2x90 minút) 

Konzultačné hodiny: každý druhý týždeň 90 minút podľa dohovoru účastníkov s vyučujúcim 

Trvanie kurzu:  október 2020 –  marec 2021 / Spolu 12 stretnutí  /, spolu 24 vyučovacích hodín 

https://jazykovka-poprad.sk/studium/vyska-skolneho-a-zapisneho-2020-21/
https://jazykovka-poprad.sk/studium/vyska-skolneho-a-zapisneho-2020-21/
https://jazykovka-poprad.sk/studium/statne-jazykove-skusky/poplatky-za-sjs/
https://jazykovka-poprad.sk/studium/statne-jazykove-skusky/poplatky-za-sjs/


Obsah kurzu: Predpokladá sa, že záujemcovia nemajú problém komunikovať v nemčine, 

chýbajú im však niektoré znalosti gramatiky. Tieto budú precvičované a konzultované v rámci 

stretnutí. Záujemcovia si precvičia úlohy pre zvládnutie počúvania a čítania s porozumením, prekladu 

zo slovenčiny do nemčiny a písania eseje, ktoré sú súčasťou písomnej skúšky. 

Zároveň budú poskytnuté informácie k štúdiu reálií a literatúry nemecky hovoriacich krajín. 

Cena kurzu: 187,00 €  

Počet účastníkov kurzu: 3 /spoločné konzultácie pre všetkých účastníkov/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


