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Naše motto

You don‘t need to learn another language,
you just need to shout a little louder in English.
Nemusíš se učit další jazyk, je jen potřeba křičet trochu hlasitěji anglicky.

anglické pořekadlo



Navazující semináře z oboru
• FCE (dvouletý, 3. a 4. ročník)

• seminář připravující ke složení mezinárodní jazykové zkoušky z angličtiny na úrovni B2

• CAE (dvouletý, 3. a 4. ročník)
• seminář připravující ke složení mezinárodní jazykové zkoušky z angličtiny na úrovni C1

• Maturita Skills (jednoletý, 3. a 4. ročník)
• seminář zdokonalující jazykové dovednosti nezbytné pro složení maturitní zkoušky

• Konverzace v anglickém jazyce (jednoletý, 3. a 4. ročník)
• seminář vedený rodilým mluvčím, zaměřený zejména na rozvoj komunikačních schopností



Naše aktivity mimo rámec klasické výuky

• zájezdy do Velké Británie a Irska
• účast v soutěžích
• anglická divadelní představení studentů 2. a 3. ročníků
• návštěvy divadelních představení v angličtině
• odborné přednášky
• projektové dny či projekty v rámci výuky
• aktivní využití angličtiny při účasti na mezinárodních projektech



Poznávací zájezdy do Velké Británie a Irska









Soutěže v anglickém jazyce

• Olympiáda v anglickém jazyce
• Mezinárodní srovnávací soutěž 

Best In English
• Juvenes Translatores



Anglické divadlo



https://www.youtube.com/watch?v=GUDvQS9KjWU

https://www.youtube.com/watch?v=GUDvQS9KjWU


Další aktivity a projekty



Proč se učit angličtinu?

• Naše škola si je vědoma skutečnosti, že kvalitní znalost 
angličtiny je jedním z předpokladů úspěchu v moderním 
akademickém světě a profesním životě.

• Dobrá znalost jazyka je také podmínkou pro vycestování 
v rámci Erasmu+ či studia na zahraničních vysokých školách. 



Personální obsazení
• Mgr. Dana DENKOVÁ (Aj-D-Rj)

• Mgr. Lenka DOČEKALOVÁ (Aj-Fj)

• Mgr. Vladimíra CHLUBNOVÁ (Aj-Rj-Vv)

• Mgr. Milena KLETEČKOVÁ (Aj-G-Tv)

• Mgr. Michaela KONDÝSKOVÁ (Aj-Šj)

• Bc. David MARSHALL

• Mgr. Lenka NOVÁKOVÁ (Aj-Čj-D)

• Mgr. Hana RUBEROVÁ (Aj-Ped)

• Ing. Irena VÁVROVÁ (Aj)

• Mgr. Hana VENCELIDESOVÁ (Aj-Tv)

• Mgr. Eliška VÝMOLOVÁ (Aj-Čj)

F

D. Denková L. Dočekalová V. Chlubnová

M. Kletečková M. Kondýsková D. Marshall L. Nováková

H. Ruberová I. Vávrová H. Vencelidesová E. Výmolová



Časová dotace (hodin týdně)

Prima Sekunda Tercie Kvarta 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

5 5 4 4 4 4 4 4


