
ROZVRH  KURZÚ  2015 - 2016

č. probraná látka zahájení

kurzu učebnice aktuálně

17 lekcí á 2 vyuč.h./týdně

celkem 34 vyuč. hod.

Time to talk I. díl, časy, modální slovesa 32 lekcí á 2 vyuč.h./týdně

důraz na konverzaci a porozumnění celkem 64 vyuč. hod.

"AJ bez pochyb",  bude jiná učebnice 32 lekcí á 2 vyuč.h./týdně

konverzace, slovní zás., zákl. časy, mod. slovesa celkem 64 vyuč. hod.

Time to talk I. díl dokončen, čas přít., budoucí,

minulý, mírná konverzace na běžná témata

Time to talk I. díl, bude se opakovat, probrány 

časy přít., minulý, budoucí, mírná konverzace

"AJ bez pochyb",  bude jiná učebnice, důraz na

konverzaci,  zaměřeno na praktické použití

spec. kurz zaměřený na potřeby při cestování orientačně 9 lekcí a 2 vyuč. h./týdně

vstupní znalosti: mírně pokročilí březen celkem 18 vyuč. hod.

společenský kurz, cvičení paměti zatím

aktuální témata , finanční gramotnost neurčeno

základy kresby, zátiší, portrét, figurální kresba 10 lekcí á 3 vyuč. hod.

technika: tužka, uhel, rudka celkem 30 vyuč. hod.

rekvalifikace, dříve jednoduché účetnictví listopad 11 lekcí á 4 vyučovací hod.

akreditace MŠMT ČR č. 29642/2013-1/646 duben 11 týdnů

Bc. Draškovičová pondělí rekvalifikce - podvojné účetnictví 2 x týdně á 4 vyuč. h.

ing. Dostálová středa akreditace MŠMT ČR č. 10555/2015-1/289 3,5 měsíce

úterý rekvalifikace 2 x týdně á 4 vyuč. h.

čtvrtek akreditace MŠMT ČR č. 29642/2013-1/646 3,5 měsíce

únor pernamentka: 16 lekcí

II. pol. jednorázově:  50 Kč/hod.

březen pernamentka: 16 lekcí

II. pol. jednorázově:  60 Kč/hod.

V případě nástupu do kurzu v jeho průběhu může být cena, po dohodě, upravena Vysvětlivky:
Není-li uveden konkrétní termín zahájení,  bude upřesněno později kurzy pro seniory: určeno pro věkovou kategorii od 55 let

Konatakty pro informace: info@klubpolabiny4.cz, 466415718, 607193186, 602323590 vyučovací hodina: 45 minut 
Pozn. pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu v rozvrhu kurzů plná hodin: 60 minut
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