
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 2019/2020 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 ZŠ v Spišskej Sobote 

 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 od 11 rokov (t. j. žiakov, ktorí v školskom roku 2019/2020 budú v 5. ročníku 

ZŠ). Táto ponuka platí aj pre elokované pracovisko na Ul. Letnej v Poprade a pre 

Základnú školu v Spišskej Sobote 

• 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 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 na voľné miesta na 

základe vlastného posúdenia a pohovoru s vyučujúcou anglického jazyka pri zápise. Ponuka platí pre 

žiakov ZŠ a SŠ, študentov VŠ a dospelých. Pred zápisom je možné si urobiť tzv. zaraďovací test 

na našej webovej stránke. 

 

  

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 na voľné miesta 

na základe vlastného posúdenia a pohovoru s vyučujúcou anglického jazyka pri zápise. Ponuka platí 

pre žiakov ZŠ a SŠ, študentov VŠ a dospelých. Pred zápisom je možné si urobiť tzv. zaraďovací 

test na našej webovej stránke. 

 

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 na voľné 

miesta na základe vlastného posúdenia a pohovoru s vyučujúcou anglického jazyka pri zápise. 

Ponuka platí  pre žiakov SŠ, študentov VŠ a dospelých. Pred zápisom je možné si urobiť tzv. 

zaraďovací test na našej webovej stránke. 

JAZYK ANGLICKÝ – všeobecný jazyk 6+  

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

Popis: Kurz je určený pre poslucháčov, ktorí pred prípravou na štátne jazykové skúšky potrebujú 

posilnenie zručnosti rozprávania a upevnenie najzložitejšej gramatiky stredného 

a vyššieho stupňa  alebo nemajú v pláne absolvovať prípravu na štátne jazykové skúšky, avšak sa 

chcú ešte zdokonaliť v uvedených zručnostiach -  len v Poprade v budove sídla školy 

 

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 skúške umožňuje profesijný rast pedagogických 

zamestnancov 



• 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 2020, termín ústnej skúšky - jún 2020  

Cena za kurz podľa platného cenníka Jazykovej školy v Poprade.  

Cena za skúšku podľa platného cenníka Jazykovej školy v Poprade. Pozri platby za kurzy a štátne 

jazykové skúšky.   

  

Anglický jazyk- konverzačný kurz 

JAZYK ANGLICKÝ – udržiavací konverzačný kurz  

Rozsah: 2 vyučovacie hodiny týždenne (1x2) , 70 vyučovacích hodín v jednom školskom 

roku 

Popis: Pre tých, ktorí si chcú v konverzácii v anglickom jazyku zachovať a posilniť 

kompetenciu rozprávania - len v Poprade v budove sídla školy 

  

Anglický jazyk – špeciálne kurzy 

JAZYK ANGLICKÝ – Špeciálny kurz - Prekladový seminár  

Rozsah: 1 vyučovacia hodina týždenne , 35 vyučovacích hodín v jednom školskom roku   

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

slovenčiny do angličtiny. Podstatná časť práce prebieha doma, poslucháči raz týždenne konzultujú 

svoje varianty prekladu s vyučujúcim na hodine.  Len v Poprade v budove sídla školy. 

JAZYK ANGLICKÝ  - Špeciálny kurz BUSINESS   ENGLISH STARTER 

                                 Obchodná angličtina – základy len v Poprade v budove sídla školy 

Kurz je určený pre ľudí, ktorí potrebujú, alebo budú potrebovať angličtinu v obchodnom styku. Kurz 

je zameraný na praktické použitie jazyka v konkrétnych situáciách, aktiváciu slovnej zásoby a jej 

sústavné precvičovanie v situačných dialógoch. Kurz zahŕňa okrem upevnenia znalosti všeobecnej 

angličtiny hlavne tieto oblasti:  

1. Modul -  predstavenie sa, zoznámenie, nadviazanie konverzácie, 

úvodné frázy, predstavenie firmy, rozprávanie o svojich 

kompetenciách, krátka zdvorilostná konverzácia  

http://www.jazykovka-poprad.sk/platby/
http://www.jazykovka-poprad.sk/studium/platby/poplatky-za-statne-jazykove-skusky/
http://www.jazykovka-poprad.sk/platby/
http://www.jazykovka-poprad.sk/platby/


2. Modul - telefonovanie, písanie emailov a listov,  

3. Modul - prezentácie -  jej súčasti, rečové prostriedky pre jej 

uvedenie , interpretácia štatistik 

4. Modul – jednanie  s partnerom – vyjadrovanie súhlasu a nesúhlasu, 

riadenie jednania alebo mítingu, prerušenie druhého, uvádzanie 

a žiadanie návrhov a protinávrhov, zhrnutie a robenie záverov, 

vyjednávanie 

5. Modul - opis produktu, porovnávanie a presviedčanie 

Cieľom kurzu je rozšírenie aktívnej slovnej zásoby potrebnej v bežnom obchodnom styku. Kurz si 

vyžaduje znalosť angličtiny aspoň na úrovni B1 SERR a je úvodom do ďalšieho možného štúdia. 

Účastníci kurzu budú vedení, aby sami identifikovali a zapájali slovnú zásobu zo svojho oboru a tak 

efektívne zlepšovali svoje reálne komunikačné zručnosti. 

Trvanie kurzu:  september 2019 –  január 2020 

 

Rozsah kurzu -  1x týždenne 2 vyučovacie hodiny – spolu 70 vyučovacích hodín 

 

Cena za kurz podľa platného cenníka Jazykovej školy v Poprade. 

  

Možnosť ďalšieho pokračovania od februára do júna 2020 v kurze BUSINESS   ENGLISH 

ELEMENTARY 

(V prípade záujmu je možné kurz rozšíriť podľa potrieb účastníka kurzu, prípadne sa zamerať iba na 

niektoré komunikačné aktivity. Vzdelávanie je možné realizovať aj u firemného klienta.) 

JAZYK ANGLICKÝ  - KURZ DIAĽKOVEJ PRÍPRAVY NA VŠEOBECNÚ ŠTÁTNÚ JAZYKOVÚ 
SKÚŠKU Z JAZYKA ANGLICKÉHO – len v Poprade v budove sídla školy 

pre záujemcov o vykonanie skúšky v jarnom termíne 2020 

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  /osobné stretnutie s lektorom/ 

rozdelenými na 2 stretnutia v mesiaci (2x90 minút) 

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

Trvanie kurzu:  október 2019 –  marec 2020 / Spolu 12 stretnutí  /, spolu 24 vyučovacích hodín 

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

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 angličtiny a písania eseje, ktoré sú súčasťou písomnej skúšky. 

http://www.jazykovka-poprad.sk/platby/


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

Cena kurzu: 187,00 €  

Minimálny počet účastníkov kurzu: 3 /spoločné konzultácie pre všetkých účastníkov/ 

   

 


