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Jednoleté pomaturitní studium jazyků 
angličtina, němčina nebo španělština

 Je studium vhodné právě pro tebe?

Co to pomaturitko vlastně obnáší?

Ano,  pokud chceš dobře zvládnout  cizí jazyk. Navíc, pokud odmaturuješ v tomto 
roce, zůstane ti status studenta a všechny výhody z něj plynoucí: (zajistíme ti 
kartu ISIC, nemusíš platit sociální a zdravotní pojištění, získáš slevy na dopravném, 
máš nárok na sirotčí důchod atp.)

4 hodiny jazyka denně, 5 dní v týdnu s českými lektory i rodilými 
mluvčími, mix konverzace, gramatiky, poslechu a psaní tak, aby tvoje angličtina/
němčina obstála v práci, na cestách nebo ve škole! Výuka končí v poledne, takže po 
škole zůstává dost času věnovat se brigádám a všemu, co tě baví.  
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Co se vlastně naučíš a získáš po roce studia?

Po ročním intenzivním studiu se bez problémů domluvíš, budeš schopen složit 
zkoušku a získat mezinárodní certifikát. Podstatně se zvýší tvoje šance na dobře 
placenou práci, nebo usnadní tvoje přijetí na vysokou.

Tvoje výhody

Co ti můžeme ještě nabídnout?

Jako náš student můžeš studovat druhý cizí jazyk (na výběr je 7 světových jazyků) 
nebo si vybrat z dalších doplňkových aktivit, např. projektové dny, zájezdy do 
zahraničí, konverzace s rodilými mluvčími, cestovatelské přednášky a další 
mimoškolní aktivity.
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Tvoje možnosti

Jaký cenový balíček si máš vybrat?

BASIC – pokud chceš mít rok na rozmyšlenou „co dál“ a k tomu status studenta.

STANDARD – pokud to bereš vážně a  po roce  chceš  mít v kapse certifikát; když ti 
dopoledne nestačí a chceš si odpoledne dopřát „nášup“ v podobě druhého jazyka 
nebo konverzace.

ALL INCLUSIVE – když jsi rozhodnutý se do jazyků  pořádně opřít a zakončit 
studium  certifikátem; když se nechceš starat o učebnice a termíny; když ti 
jeden jazyk nestačí nebo chceš k učení někoho přibrat; když to všechno chceš 
pořídit výhodně. 
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Chceš mít důkaz o úrovni svých znalostí?

Chceš mezinárodně uznávanou zkoušku?

Proč je dobré mít „v ruce“ certifikát?

Na konci školního roku můžeš složit mezinárodní zkoušku z anglického jazyka 
(Cambridge English) nebo německého jazyka (Goethe – Institut) ve vybrané 
úrovni. Získáš tak mezinárodně platný certifikát, který ti pomůže dostat se na 
vysokou a získat dobrou práci.

Certifikát vypovídá o tvých jazykových dovednostech. Zaměstnavatelé i vysoké školy 
ho  respektují, a ty se nemusíš stresovat s cizím jazykem při přijímačkách nebo 
u pracovního pohovoru. Uznávají jej například tyto firmy: Sony, Siemens, Nestlé, 
ČSOB, DHL, O2, Tieto  a vysoké školy: Masarykova univerzita,  Slezská univerzita, VUT, 
UK a další.
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Ostrava

Novinářská 7 
Ostrava – Mariánské Hory
T:  599 505 808
M:  777 143 556
E:  ostrava@hello.cz 
W:  www.hello.cz

https://www.facebook.com/jazykovka.hello 
https://www.facebook.com/hellobrno/

Zadej na YouTube.com  „Pomaturitní studium Hello“

Brno

Malinovského náměstí 4
Brno – město
M:  774 243 556
E:  brno @hello.cz
W:  www.hello.cz

Opava

Praskova 14
Opava 
M:  778 529 533
E:  opava @hello.cz
W:  www.hello.cz


