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Úvod

MK JAZYKOVÉ CENTRUM – JAZYKOVÁ ŠKOLA
bylo založeno v roce 1991 se sídlem v Hodoníně, od roku 
1996 máme pobočku ve Skalici na Slovensku. V roce 2008 
jsme se přestěhovali do vlastních prostor v předválečné 
vile, v níž jsme provedli první fázi složité a nákladné rekon-
strukce.
Zpočátku jsme nabízeli omezený výběr jazyků a typů kurzů. 
Dnes úspěšně organizujeme široké spektrum jazykových 
kurzů jak pro veřejnost, tak i pro fi rmy, od angličtiny a něm-
činy, přes španělštinu, italštinu, francouzštinu a ruštinu, až 
po češtinu pro cizince. Organizujeme kurzy pro mládež, 
dospělé, budoucí maturanty či aspiranty na různé domácí a 
mezinárodní zkoušky. 
Naší největší pýchou jsou učitelé, kteří pro nás pracují rádi 
a dlouhodobě, my zase rádi a dlouhodobě využíváme jejich 
vzdělání a zkušenosti.
Daří se nám udržovat vynikající vztahy se zákazníky, kteří 
se na nás obracejí kdykoli potřebují, naše vztahy jsou zalo-
ženy na profesionalitě a vzájemné důvěře. Naši studenti se 
k nám vracejí jako domů, s úsměvem a přesvědčením, že 
dostanou to nejlepší, co je možno nabídnout.
Následující stránky vás krátce provedou širokou škálou 
naší nabídky.
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Kurzy Standard pro veřejnost

➤ Kurzy jsou pro svoji mimořádně nízkou cenu, vysokou 
profesionalitu vedení a příjemnou atmosféru vyhledává-
ny širokou veřejností.

➤ Kurzy bývají většinou jedenkrát týdně v intenzitě 3 vyu-
čovací hodiny v průběhu celého školního roku. Obvyklé 
začátky jsou 15.30 a 18.00 hodin.

➤ Kurzy probíhají v naší jazykové škole na Nádražním řád-
ku 20 v Hodoníně.

➤ Počet hodin výuky v jednom školním roce se pohybu-
je okolo 110, na konci tohoto období dostávají úspěšní 
absolventi certifi kát o absolvování kurzu. Kurzy jsou 
kontinuální, je předpoklad, že se studenti hlásí v dalších 
obdobích do pokračovacích úrovní.

➤ Počet studentů ve skupině je maximálně 14, dlouhodobý 
průměr se však pohybuje okolo 10.  

➤ Cena je 43,- Kč á 45 minut výuky.



Kurzy Comfort pro veřejnost

➤ Kurzy Comfort jsou určené studentům, kteří potřebují 

dělat rychlé pokroky a jsou ochotní na svém zlepšování 

tvrdě pracovat.

➤  Opět jsou stanoveny pevným rozvrhem a probíhají 

v naší škole. Obrovskou výhodou je minimální počet 4 a 

maximální počet 6 studentů ve skupině. Přibližujeme se 

tak intenzitě a možnostem individuální výuky za bezkon-

kurenční ceny.

➤  Školní rok bývá rozdělen na 2 semestry placené samo-

statně.

➤  Nabízíme intenzitu 90 a 135 minut výuky týdně.

➤  Cena je 80,- Kč á 45 minut výuky.



Firemní kurzy

➤ Tyto kurzy jsou velmi často oborově specializovány a jsou se-

stavovány podle požadavků daných zákazníkem. Učíme jazy-

ky na všech úrovních, nejčastěji požadované zaměření je na 

obchodní jazyk, korespondenci, prezentační dovednosti, atd.

➤  Čas a frekvenci takovýchto kurzů si určuje zákazník, čas-

to bývají přímo na pracovišti, mnozí však využívají prostor 

naší školy. 

➤  Zákazník si může zaplatit konkrétní požadovaný počet ho-

din. Lektoři rádi při první diagnostické hodině zákazníkovi 

poradí vhodný počet hodin podle jeho potřeb. Je možno 

objednat si i otevřený počet hodin a platit měsíčně zpětně 

podle skutečně dodaného počtu.

➤  Při fi remních kurzech velmi pozorně sledujeme pokrok stu-

dentů, každý student má svoji elektronickou kartu v rám-

ci našeho unikátního systému on-line hodnocení, která je 

aktualizovaná v pravidelných intervalech. Pod heslem má 

každý student přístup ke svým historickým hodnocením, 

vedení podniku pak ke všem „svým“ studentům.

➤  Cena začíná na 320,- Kč á 45 minut.



Individuální kurzy

➤ Jedná se o nejprogresivnější typ kurzů – zájem o ně str-

mě stoupá.

➤  Využívají je studenti, kteří buď nemají čas se jazyku vě-

novat v nabízených dnech a hodinách, nebo kteří vědí, 

že jejich osobnost vyžaduje z nejrůznějších důvodů indi-

viduální přístup.

➤  Čas a frekvenci si určuje zákazník, my sestavujeme stu-

dijní plán.

➤  Tyto kurzy bývají zpravidla v naší škole.

➤  Zákazník si může zaplatit konkrétní počet hodin. Po je-

jich vyčerpání v případě zájmu pokračuje dále. 

➤  Individuální kurzy se zásadně řídí výhradně požadavky 

zákazníka. Nejen čas a frekvence, ale i výběr materiálů, 

jsou podřízeny specializaci konkrétního kurzu.

➤  Cena začíná na 320,- Kč za 45 minut výuky.

Všimněte si!

Individuální kurzy mohou být i formou 

doplňkového studia – když potřebujete něco 

vysvětlit nebo se jen rychle připravit, např. na 

služební cestu.



Digitální kurzy

➤ Kurzy vyučované pomocí Skype nebo e-mailu jsou určeny 
těm, kdo chtějí nebo potřebují studovat kdekoli, třeba i na 
druhém konci světa, nebo se těžko dostanou do místa ja-
zykové školy, případně jsou natolik zaneprázdněni, že jim 
vyhovuje studium v různých časech v průběhu týdne. 

➤  Zatímco výuka pomocí Skype je vcelku vyváženou metodou 
studia, která zajišťuje rozvoj všech jazykových dovedností, 
u e-mailových kurzů doporučujeme alespoň občasné hodi-
ny s lektorem, aby netrpělo budování komunikačních do-
vedností studenta.

➤  Čas Skype kurzů si domlouvá student s přiděleným vyučují-
cím, u e-mailových kurzů student dostává zadání v předem 
určený den, stejně tak je i povinen do daného dne zadání 
vrátit k opravě a komentářům.

➤  U obou typů kurzů si zákazník objedná pouze tolik hodin 
(zadání), kolik si přeje.

➤  U Skype kurzů je třeba, aby měl student nutné vybavení, 
a to Skype software (volně stáhnutelný na HYPERLINK 
„http://www.skype.com“), sluchátka a mikrofon. U e-mailo-
vých kurzů je potřebný pouze přístup k internetu a poštovní 
schránka.

➤  Cena za Skype sezení od 320,- Kč á 45 minut.
➤  Cena e-mailového zadání od 300,- Kč.

Všimněte si!

Často se stane, že student v průběhu studia 

onemocní, odcestuje nebo dojde k jiné 

nepředvídané události, která mu na delší dobu 

znemožní studovat. V takových případech je 

vhodné využít digitální kurzy.



Intenzivní pobytové kurzy

➤ Tyto kurzy jsou velmi náročné na přísun množství informací 

v relativně krátkém čase. Jsou však velmi účinné, protože 

se student mimo domov a pracoviště může skvěle soustře-

dit na studium. Nutno připomenout, že po studiu takovýto 

kurz nabízí i zasloužený oddych, a proto je možno hovořit 

 o spojení práce a dovolené.

➤  Čas si klient určuje sám. Místo pobytu také, přičemž bere 

v úvahu nejen fi nance, které hodlá utratit za ubytování, ale 

i zájmy svoje a svých zaměstnanců. Oblíbené jsou místa 

aktivního odpočinku nebo relaxační centra.

➤  Obvykle vyučujeme 8 hodin denně, 5 dní v týdnu, tj. 40 vy-

učovacích hodin. Klient si ale může počet hodin určit sám. 

POROVNEJTE! 40 vyučovacích hodin jednou týdně je 

zhruba půl roku běžného studia.

➤  Cena začíná na 340,- Kč á 45 minut. Zákazník hradí lekto-

rovi ubytování a stravu.

Všimněte si!

Pokud se rozhodnete, že intenzivní kurz 

absolvují 4 studenti, náklad na jednoho klesá 

na 85,- Kč, při 8 studentech pak na pouhých 

42,50 Kč.



Velká škola obchodní angličtiny

Pro . . . profesionály, kteří se bez angličtiny v každodenním obchodním styku neobejdou, chtějí se koneč-
ně zbavit pocitů trapnosti při kontaktu s partnery, mají alespoň základní znalosti struktury jazyka

jsme připravili . . . zbrusu nový modulární program zvládnutí nejdůležitějších obchodně-jazykových do-
vedností (zdaleka nejde jen o angličtinu)

ve kterém . . . si můžete vybrat z těchto samostatných modulů:

  A BUSINESS MEETINGS
  B PRESENTATIONS
  C EFFECTIVE TELEPHONING
  D BUSINESS CORRESPONDENCE
  E SALES AND NEGOTIATING

v intenzitě a termínech . . . každý modul v rozsahu 15 vyučovacích hodin, vždy ve třídenním cyklu
čtvrtek: 15.00 - 19.30  pátek: 15.00 - 19.30   sobota: 9.00 - 13.30 

za ceny . . . 3 800,- Kč na osobu v malé pracovní skupince 
(při objednání každého dalšího modulu sleva 5%, tj. 5. = -20%)

a k tomu každý dostane . . . kompletní sadu studijních materiálů a certifi kát o absolvování kurzu. 

Možnost objednání uzavřené skupiny v termínu dle dohody.



Intenzivní nepobytové kurzy

➤ Intenzivní nepobytové kurzy jsou určeny studentům, 

kteří si velmi těžko hledají čas na celoroční kurzy 

nebo velmi rychle potřebují dostat základ či se posu-

nout na vyšší úroveň.

➤  Vyučujeme dopoledne i odpoledne – 5 hodin každý 

den od pondělí do pátku.

➤  Kurzy jsou v naší jazykové škole.

➤  Počet studentů ve skupině je minimálně 4, maximálně 8.

➤ Cena intenzivního nepobytového kurzu je od 1 250,- 

Kč za týden.



Polointenzivní kurzy

➤ Tento typ kurzu využívá, pro jejich variabilitu a vše-

strannost, široké spektrum studentů. Jsou vhodným 

prostředkem ke shrnutí učiva, rychlejší postup, nebo 

přípravu na zkoušku či obchodní cestu.

➤  Polointenzivní kurzy nabízíme ve dnech pátek odpo-

ledne, sobota a neděle, každý den tolik hodin, kolik si 

určí po vzájemné dohodě s lektorem klient.

➤  Cena začíná na 320,- Kč á 45 minut. Všimněte si!

Navštěvujete kurz a zdá se vám, že spolu-

žákům to jde rychleji? Máte pocit, že byste 

potřebovali učivo shrnout nebo si v něm udělat 

pořádek? Polointenzivní kurz může být pro 

vás to nejlepší!



Horečky sobotních rán

➤ Tato sobotní dopoledne jsou určena milovníkům jazy-

ka a dobré snídaně, kteří chtějí přijít volně si podeba-

tovat na zajímavá témata. Hodiny jsou čistě konver-

zační bez použití učebnic.

➤  Kurzy jsou vyhlašovány každé dva týdny, termíny ko-

nání jsou uvedeny na našich webových stránkách.

➤  Kurzy organizujeme v naší jazykové škole.

➤  Další výhodou je, že se pokaždé setkáte s jinými lidmi 

a jiným lektorem.

➤  Na kurz je nutno se přihlásit telefonicky nebo e-mai-

lem, cenu platíte přímo na místě.

➤  Ceny se pohybují podle počtu přihlášených účastníků 

a jsou uvedeny na naší webové stránce.



Jazykový audit

Cílem jazykového auditu je rychle a přesně stanovit 

znalosti jednotlivých pracovníků podle mezinárod-

ně uznávaných pravidel. 

Proč potřebujete jazykový audit

➤ Jednoduše byste rádi věděli, jaká je jazyková 

vybavenost vašich zaměstnanců.

➤  Chcete začít s výukou jazyků ve vaší společ-

nosti a potřebujete znát vstupní úroveň.

➤  Potřebujete nezávisle zhodnotit práci doda-

vatele jazykových kurzů a tím i smysluplnost 

investice do vzdělávání.

➤  Vaši zaměstnanci se vzdělávají na různých 

místech, vy jim na vzdělávání přispíváte, a tak 

potřebujete vědět, za co vlastně platíte.

➤  Chcete motivovat zaměstnance na jistém stup-

ni znalosti.

Audit se skládá ze dvou částí: 

1) standardizovaný test, cca 1 hod

2) ústní pohovor, cca 15 min.

Test i pohovor jsou vyhodnoceny podle mezinárod-

ní stupnice, podle které bude i každý zaměstnanec 

zařazen. Hodnotí se následující kategorie: grama-

tické struktury, čtení s porozumněním, poslech a 

porozumnění, plynulost projevu.

Vedení podniku dostane písemnou zprávu spolu 

s procenty úspěšnosi a krátkým popisem jazyko-

vých schopností každého zaměstnance.

Testujeme buď přímo v podniku, nebo v naší škole 

v Hodoníně, Skalici nebo Holíči.

Cena za kompletní přezkoušení, vyhodnocení a 

vypracování zprávy o zkoušce je 340,- Kč za oso-

bu. Při větším počtu studentů rádi vypracujeme in-

dividuální nabídku.



Proč právě MK Jazykové centrum

➤ Vzdělaní, zanícení a vysoce motivovaní učitelé

➤  Unikátní systém alternování výuky zahraničními lektory nutí studenty komunikovat 
 v cizím jazyce od základních úrovní

➤  Široká nabídka produktů pro každého

➤  Moderní jazyková škola vybavená vším potřebným

➤  Internet pro studenty zdarma

➤  Ukázková hodina pro zájemce zdarma

➤  Vynikající ceny + funkční systém bonusů a slev

➤  Zkušenosti od roku 1991

➤  Touha být dobrým partnerem pro všechny, kdo se potřebují naučit cizí jazyk

➤  Internetové hodnocení studentů



Kontakty

MK jazykové centrum, s.r.o
Muchova 2295/3

695 01 Hodonín

škola: Nádražní řádek 20, Hodonín

IČO: 269 49 849

DIČ: CZ26949849

Tel./fax: +420 518 344 432-3 

Mobil: + 420 777 649 648, +420 776 078 880

www.mkcentrum.cz

mailto: koci@mkcentrum.cz

Skype: martin.koci.NB


