POMATURITNÍ STUDIUM
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Jazyková škola PELICAN organizuje oficiální formu pomaturitního studia dle Přílohy č. 1 novely vyhlášky č. 322/2005
Sb. MŠMT, o dalším studiu, popřípadě výuce o délce trvání 1 školního roku, kdy výuka probíhá 4 vyučovací hodiny
denně, 5 dní v týdnu. Studenti, kteří se rozhodnou pro pomaturitní jazykové studium, nemusí skládat žádné přijímací
zkoušky – jsou přijati ihned po řádném vyplnění a podepsání přihlášky a uhrazení kurzovného.
Studenti, kteří se přihlásí do pomaturitního studia začínajícího školní rok bezprostředně následující po maturitní
zkoušce, mají ze zákona právo využívat status studenta a s tím spojené výhody, včetně karty ISIC ke studiu
zdarma.
Škola PELICAN nabízí pomaturitní studium těchto jazyků: angličtina, němčina, ruština, španělština, francouzština, a
slovenština, a to na různých úrovních od úplných začátečníků až po pokročilé.
Ke zvolenému hlavnímu jazyku studovanému v pomaturitním kurzu získá každý student klasický roční kurz druhého
jazyka zdarma (1 x týdně 90 minut). Do tohoto kurzu s sebou navíc každý přihlášený student může přivést taky
kamaráda či příbuzného, který kurz bude mít taky zdarma. Na výběr mají studenti z kurzů angličtiny, španělštiny,
němčiny, francouzštiny a němčiny.
Jazyková škola PELICAN umožňuje studentům uhradit částku za pomaturitní studium na dvě splátky. V tomto
případě je nutné uhradit první část do začátku školního roku, druhou pak do konce roku kalendářního.
Výuka probíhá v učebnách v centru Brna na ulicích Lidická a Kudelova. Studenti u nás mohou zaparkovat, najdou u
nás zdarma Wi-Fi i kuchyňku s čerstvou kávou a čajem.
Výuku vedou zkušení a kvalifikovaní lektoři.
ZAHÁJENÍ KURZU
Na začátku školního roku studenti absolvují rozřazovací testy, na jejichž základě jsou rozděleni do studijních skupin.
Úroveň studijní skupiny je určena dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Na základě získané
úrovně v rozřazovacím testu je zvolena náplň kurzu a závěrečná jazyková zkouška.
ZAKONČENÍ KURZU
Po úspěšném absolvování jednoletého pomaturitního studia každý student obdrží Osvědčení o absolvování ročního
jazykového kurzu.
Jazyková škola PELICAN se od svého počátku specializuje na odbornou přípravu k jazykovým zkouškám. V rámci
výuky v pomaturitním studiu se studenti připravují na složení jedné z následujících zkoušek:
-

Zkouška pro získání Osvědčení o základní znalosti jazyka na úrovni B1
Státní jazyková zkouška základní na úrovni B2
Státní jazyková zkouška všeobecná na úrovni C1

V roce 2018 se naše škola oficiálně stala přípravným centrem pro Cambridge English Language Assessment a
specializuje se na přípravu ke zkouškám Cambridge English (Cambridge KET, PET, FCE a CAE), všeobecné
obchodní angličtiny a k mezinárodním zkouškám IELTS.
Na zkoušky připravujeme studenty v rámci jednoletého pomaturitního studia, přípravných kurzů ke zkouškám i
v klasických skupinových kurzech. Registrace ke zkoušce a formální náležitosti nutné k úspěšnému přihlášení ke
zkoušce zajišťuje PELICAN, zkoušky probíhají v učebnách British Council na Solniční ulici v Brně.
Pro více informací volejte na telefonní číslo +420 774 742 296, piště na kalmarova@skolapelican.com nebo se za
námi zastavte osobně v kanceláři naší školy PELICAN na Lidické 9 v centru Brna.

