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NABÍDKA KURZŮ 
NĚMECKÉHO JAZYKA 

PODZIM 2017

GOETHE CENTRUM JU
Krajinská 2
370 01 České Budějovice

(Vchod z nám. Přemysla Otakara II. průchodem 
domu č. 14, případně z ulice Hroznová č. 13 
průchodem k Raiffeisenbank.)

Telefon: +420 387 415 026
Mobil: +420 724 503 704
E-mail: info@goethecentrum.cz

Pro více informací navštivte
www.goethecentrum.cz

Otevírací doba knihovny
Úterý  10:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hod.
Středa  10:00 - 12:00, 13:00 - 18:00 hod.
Čtvrtek 09:00 - 15:00 hod.



Výňatek ze Všeobecných obchodních podmínek GOETHE CENTRA JU
 
Základní ustanovení
Zájemce o jazykový kurz se musí řádně a včas přihlásit a absolvovat vstupní rozřazovací test a krátký pohovor v německém jazyce, aby byla správně určena jeho jazyková úroveň. 
Počet účastníků ve všech kurzech je omezen na max. 8 zájemců. Minimální věk účastníka kurzu je 16 let (s výjimkou kurzů pro děti a mládež). Jedna vyučovací jednotka trvá 45 minut. 
Pokud byl účastník kurzu přítomen alespoň na 75% doby vyučování, obdrží potvrzení o absolvování kurzu. Účastník kurzu absolvuje výstupní test, který by měl doložit jeho jazykovou 
pokročilost. 

Platební podmínky
Účastník kurzu je povinen uhradit kurzovné ve stanoveném termínu (tj. cca do 10 dnů před zahájením semestru). Vedle platby v hotovosti je možno vystavit fakturu, kterou lze uhradit 
převodem na účet. Zájemci o jazykový kurz, kteří nastoupí do kurzu později, hradí celou částku. Kurzovné je stanoveno pro minimální počet účastníků kurzu, tj. pro 4 osoby. Klesne-li 
počet účastníků pod uvedený počet, bude kurz po dohodě zkrácen či si účastníci kurzu připlatí částku do dané výše. Pokud celé kurzovné nebude uhrazeno včas, ztrácí účastník 
nárok účastnit se kurzu. Není-li uvedeno jinak, není v ceně kurzovného zahrnuta cena za učebnice. Požaduje-li účastník kurzu změnu (např. změna termínu konání kurzu, přechod do 
jiného kurzu), uskuteční se tato první změna bezplatně. Za každou další změnu se vybírá správní poplatek 100,- Kč. Pokud dojde ke změně kurzu na žádost lektora, nevybírají se žádné 
poplatky. Změnu je možno provést pouze během prvního měsíce od začátku kurzů a možnost přepsat se do jiného kurzu se odvíjí od aktuální nabídky kurzů. 

Slevy
Pro důchodce platí sleva ve výši 10 % u všech kurzů. Při obsazení dvou kurzů se účastníkovi poskytuje sleva na druhý kurz ve výši 10 %. Pokud stávající účastník kurzu zaplatí kurzovné 
na  pokračovací kurz, obdrží automaticky slevu ve výši 10 %. Slevy jsou poskytovány z nezlevněné ceny kurzu a jedna osoba může uplatnit pouze jednu z těchto slev.

Vrácení kurzovného a podmínky při zrušení účasti v kurzu, náhradní hodina
V případě zrušení účasti v kurzu mají účastníci právo na vrácení kurzovného v tomto rozsahu:
• Celá částka se vrací pouze ze závažných důvodů. Stejně tak i poměrné částky kurzovného. 
• Po proběhnutí poloviny semestru nárok na vrácení kurzovného zaniká. 
• Pokud účastník kurzu zruší svou účast před zahájením kurzu, vrací se kurzovné s odečtením správního poplatku ve výši 500,- Kč. 
• Pokud účastník kurzu zruší svou účast v průběhu prvního týdne konání kurzu, vrací se kurzovné s odečtením správního poplatku ve výši 600,- Kč. 
• Pokud nemůže účastník kurz dále navštěvovat ze zdravotních důvodů a má potvrzení od lékaře, vrací se mu kurzovné za nevyužité hodiny s odečtením správního poplatku ve výši 

500,- Kč. Zrušení účasti za těchto podmínek je možné jen v první polovině konání kurzu. 
Kurzovné se nevrací v případě změn v zaměstnání, ve studiu nebo při zahraničních cestách.  Neuskuteční-li se kurz kvůli nedostatku zájemců a příslušný účastník nemůže akceptovat 
alternativní nabídku, vrací se kurzovné v celé výši. Pokud v případě nepřítomnosti lektora (např. z důvodu nemoci) nelze zajistit kvalifikovaný zástup, bude hodina nahrazena až po 
skončení semestru. 

Přihláška do kurzu
 

Název kurzu Den a čas výuky Cena kurzu

Doba trvání kurzu: září 2017 - leden 2018, 15 týdnů 
Zahájení kurzu:  v týdnu od 18. 9. 2017 
Místo konání:   GOETHE CENTRUM JU (Krajinská 2, 370 01 České Budějovice) 
   TEOLOGICKÁ FAKULTA JU (Kněžská 8, 370 01 České Budějovice)

Jméno a příjmení: 

Datum a místo narození: 
 
Adresa:

E-mail:        Telefon:

Způsob úhrady:

 Hotově v Goethe centru JU 
 (nejpozději do 8. 9. 2017)

Poznámka k přihlášce 
 
 
 

 
Vyplněním a podepsáním přihlášky souhlasíte se všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou  
ke stažení na www.goethecentrum.cz/kurzy-nemciny/obchodni-podminky/
 

Místo a datum:       Podpis:  
 

Bankovním převodem 
(fakturační údaje uveďte v poznámce)

Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé,

přicházíme za vámi s nabídkou kurzů německého jazyka GOETHE CENTRA JU 
pro podzim 2017. Koncepce výuky německého jazyka v našich kurzech se řídí 
standardy Goethe-Institutu. Aby byla zajištěna co nejjednotnější úroveň znalostí 
frekventantů v kurzech, je před zápisem nutno absolvovat rozřazovací test.  
Díky našim kurzům němčiny budete navíc cíleně připraveni ke složení 
mezinárodně uznávaných zkoušek Goethe-Zertifikat. 

Cílem našich kurzů je:
• dorozumění se v každodenních situacích až po velmi pokročilou úroveň,
• rozproudění komunikačních schopností a zlepšení vyjadřování v německém 

jazyce,
• procvičení ostatních jazykových dovedností – poslechu, čtení a psaní,
• osvojení si a procvičení slovní zásoby a gramatických jevů,
• kontinuální příprava na složení mezinárodních jazykových zkoušek  

Goethe-Zertifikat,
• seznámení se s jednotlivými částmi jazykových zkoušek na úrovni A1 – C1,
• …to vše „krok za krokem“ a zábavnou formou.

Dále se v našich specializovaných kurzech naučíte např. překládat úřední 
dokumenty, smlouvy, obchodní korespondenci a další. Tematická náplň kurzů  
bývá přizpůsobena potřebám frekventantů kurzu vycházejícím z praxe.

Takže neváhejte a vybírejte z následující nabídky…

Mit Deutsch kommst du weiter…

Účast zájemců v jednotlivých kurzech vypsaných na tento semestr závisí  
na jejich znalostech prověřených na základě vstupního testu Goethe-Institutu. 
Tento rozřazovací test lze vykonat individuálně přímo v GOETHE CENTRU JU  
po domluvě s pracovníky GC JU.



Speciální a konverzační
kurzy němčiny
Hodinová dotace: 1 x 90 minut týdně
Učebnice: vlastní materiály lektora, výběr z aktuálních témat
 

16 B1  Čtvrtek Obchodní němčina 16:30 – 18:00 15 týdnů 3 590 Kč
17 B2/C1 Čtvrtek Konverzace s rodilým mluvčím 18:15 – 19:45 15 týdnů 3 590 Kč
18 C1 Pondělí Konverzace s rodilým mluvčím 18:15 – 19:45 15 týdnů 3 590 Kč
19 C1 Středa Technika překladů 18:15 – 19:45 15 týdnů 3 590 Kč

20 C1 Čtvrtek Celoroční kurz němčiny
s akreditací MŠMT pro učitele NJ 18:15 – 19:45 30 týdnů 5 900 Kč

 

 

Kurzy němčiny pro děti 
 
Skupina 4-6 dětí ve věku 9 - 11 let 
Hodinová dotace: 1 x 60 minut týdně
 
Zábavný a interaktivní kurz se spoustou her, 
písniček a projektové výuky.

21 A0 Pondělí Germanica ludus 15:00 - 16:00 15 týdnů 1 990 Kč

 
 

 
 

Zkoušky Goethe-Zertifikat 
 
GOETHE CENTRUM JU je od roku 2010 licencovaným zkouškovým centrem Goethe-Institutu. Právě 
u nás můžete skládat mezinárodně uznávané zkoušky Goethe-Zertifikat ve 4 jazykových úrovních 
podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, a to Goethe-Zertifikat A2, Goethe-Zertifikat 
B1, Goethe-Zertifikat B2 a Goethe-Zertifikat C1. 

Zkoušky v dalších úrovních lze skládat na Goethe-Institutu v Praze a ve všech certifikovaných zkouškových 
centrech po celé České republice. Veškeré zkoušky Goethe-Institutu odpovídají standardům ALTE (Evropská 
asociace zkušebních jazykových center). 
 
 
 
 
 
 

 
PŘÍPRAVNÉ KURZY KE ZKOUŠKÁM GOETHE-ZERTIFIKAT

22 PK GZ B1 Čtvrtek 18:15 – 19:45  15 týdnů 3 990 Kč
23 PK GZ B2 Čtvrtek 18:15 - 19:45  15 týdnů 3 990 Kč

 
 
 
MOŽNOSTI PRETESTACE  
Zkoušky GOETHE-ZERTIFIKAT si lze vyzkoušet i „nanečisto“ v předtermínu jednotlivých zkoušek. Aktuální 
možnosti pretestace sledujte na www.goethecentrum.cz

 

 
 

Jazykové kurzy pro uzavřené 
skupiny, firemní výuka
Potřebujete se zdokonalit v německém jazyce a již předem tvoříte uzavřenou skupinu zájemců? V takovém 
případě máme pro vás nabídku kurzů „šitých na míru“. Naši lektoři budou pracovat s vašimi jazykovými 
znalostmi a systematicky je rozvíjet na bázi nejnovějších metodických postupů a s naprostou zárukou kvality 
výuky.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese: info@goethecentrum.cz.

C1B2B1A2

TERMÍNY KONÁNÍ ZKOUŠEK GOETHE-ZERTIFIKAT V ROCE 2017 A 2018
3. - 4. listopadu 2017 / 9. -10. února 2018 / 18. - 19. května 2018 / 9. - 10. listopadu 2018



Přihlášky  
a platby 
kurzovného
Vybrali jste? 

V případě vašeho zájmu o navštěvování 
některého z kurzů jarního semestru 
vyplňte prosím závaznou přihlášku  
(ke stažení rovněž  
na www.goethecentrum.cz) a odešlete ji 
elektronicky nejpozději do 8. 9. 2017  
na adresu info@goethecentrum.cz, příp. 
ji přineste osobně do GOETHE CENTRA JU 
na níže uvedené adrese.

Vzhledem k omezenému počtu  
8 frekventantů v jednom kurzu, 
bude brán zřetel na datum přihlášení. 
Minimální počet frekventantů v kurzu 
je 4. V případě nenaplnění kapacity 
si vyhrazujeme právo upravit délku 
či cenu jednotlivého kurzu, příp. kurz 
neotevřít.

Kurzovné je nutno uhradit nejpozději  
do 8. 9. 2017 hotově v GOETHE CENTRU 
JU nebo převodem na účet Jihočeské 
univerzity, a to na základě zaslané faktury 
(způsob platby uveďte v přihlášce).

Kurzy podzimního semestru 2017 
budou zahájeny v týdnu od 18. 9. 2017.  

Ručíme za délku trvání kurzu v rozsahu 
15 týdnů při účasti 4 frekventantů  
v jednotlivých kurzech.

Pokud lekce připadne na státní svátek, 
bude tato hodina nahrazena! V uvedených 
cenách kurzů není obsažena cena 
učebnice!  Nabízíme možnost zakoupení 
patřičných učebnic za zvýhodněné ceny  
v prvním týdnu zahájení kurzů.

Knihovnický 
servis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Účastníci všech kurzů GOETHE CENTRA 
JU mohou zdarma využívat naši knihovnu, 
která je bohatá nejen na učebnice 
a další didaktické materiály, ale i na 
německy psanou beletrii či DVD, včetně 
zjednodušené četby pro jazykové úrovně 
A1 – B2 a poslechů. Nově nabízíme 
i oblíbené audioknihy nejčtenějších 
světových autorů v němčině.

Otevírací doba knihovny 
GOETHE CENTRA JU:

Úterý:    10:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hod.
Středa : 10:00 – 12:00, 13:00 – 18:00 hod.
Čtvrtek: 09:00 – 15:00 hod.

Pro návštěvy školních kolektivů je možné 
domluvit termín nezávisle na otevírací 
době e-mailem či po telefonu.

Standardní kurzy němčiny
Hodinová dotace: 1 x 90 minut týdně / Učebnice: Schritte international, resp. Sicher! a vlastní materiály lektora
 

1 A1/1     Pondělí 16:30 – 18:00 15 týdnů 2 990 Kč
2 A1/2     Čtvrtek 16:30 – 18:00 15 týdnů 2 990 Kč
3 A1/3     Úterý 18:15 – 19:45 15 týdnů 2 990 Kč 
4 A1/4     Středa 16:30 – 18:00 15 týdnů 2 990 Kč
5 A2/1     Úterý 16:30 – 18:00 15 týdnů 2 990 Kč
6 A2/2     Středa 18:15 – 19:45 15 týdnů 2 990 Kč
7 A2/3     Středa 16:30 – 18:00 15 týdnů 2 990 Kč
8 A2/4     Úterý 17:15 – 18:45 15 týdnů 2 990 Kč
9 B1/1     Pondělí 18:15 – 19:45 15 týdnů 2 990 Kč

10 B1/2     Pondělí 18:45 – 20:15 15 týdnů 2 990 Kč
11 B1/3     Úterý 15:30 – 17:00 15 týdnů 2 990 Kč
12 B1/4     Čtvrtek 16:30 – 18:00 15 týdnů 2 990 Kč
13 B2/1        Úterý 17:15 – 18:45 15 týdnů 2 990 Kč 
14 B2/2 Úterý 18:45 – 20:15 15 týdnů 2 990 Kč
15 B2/3 Pondělí 17:00 – 18:30 15 týdnů 2 990 Kč

 
Vstupní úroveň A1/1 

Začátečníci bez předchozích znalostí němčiny. Kurz v rámci semestru obsahuje celkem 30 výukových jed-
notek. Důraz je kladen na osvojení si správné výslovnosti, včetně základních jazykových struktur a porozu-
mění slyšenému projevu a psaným zvláštnostem.

Jazyková úroveň A1 dle SERR 

Pokročilí či věční začátečníci se základními znalostmi němčiny. Úroveň A1 je pro tento semestr rozdělena  
do dalších čtyř podúrovní, z nichž každá má hodinovou dotaci 30 vyučovacích jednotek. Úspěšným 
výstupem frekventantů kurzů je bezproblémové vyjadřování se o každodenních aktivitách, zvládnutí nákupů, 
orientování se ve městě či vyjádření úmyslů a plánů týkajících se jejich osoby.

Jazyková úroveň A2 dle SERR

Mírně pokročilí, kteří již umí komunikovat v jednoduchých běžných situacích o známých tématech  
a činnostech a kteří zvládají velmi krátkou společenskou konverzaci. Tyto dovednosti jsou nadále rozvíjeny 
ve všech aspektech výuky. Jazyková úroveň A2 je v tomto semestru rozdělena rovněž do čtyř na sebe 
navazujících podúrovní, přičemž každá z nich je dotována 30 vyučovacími jednotkami za semestr. 

Jazyková úroveň B1 dle SERR

Absolventi kurzů si umí poradit s většinou situací, které mohou nastat např. při cestování. Dokáží se bez 
přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou jim známá, o něž se zajímají nebo která se týkají jejich 
každodenního života, například rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí. Výuka v jazykové 
úrovni B1 je rozdělena do 4 podúrovní dle znalostí frekventantů, každá podúroveň obsahuje 30 vyučovacích 
jednotek.

Jazyková úroveň B2 dle SERR 

Absolventi kurzů se již dokáží zúčastňovat rozhovorů natolik plynule a spontánně, že mohou vést běžný 
dialog s rodilými mluvčími. Dokáží se aktivně zapojit do diskuzí na známá témata, vysvětlit a obhájit své 
názory. Úroveň B2 je v tomto semestru rozdělena do tří podúrovní dle znalostí frekventantů, každá 
podúroveň obsahuje 30 vyučovacích jednotek.


