VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA
MINISTERSTVA VNITRA V PRAZE

Centrum jazykového a dalšího vzdělávání
================================================================

Mimořádná nabídka pro studium jazyků ve školním roce
2021/2022
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze
(dále „VPŠ a SPŠ MV v Praze“), Centrum jazykového a dalšího vzdělávání,
nabízí možnost rezervace ke studiu v rámci zdokonalovacích a přípravných
kurzů anglického jazyka a kurzu specifických dovedností v anglickém jazyce.
Nabídku
zdokonalovacích
a
přípravných
kurzů
německého,
francouzského a ruského jazyka naleznete v samostatné nabídce.
Uchazeči o účast v těchto kurzech, po udělení souhlasu služebního
funkcionáře s personální pravomocí, tuto skutečnost nahlásí svému personálnímu
a školskému pracovišti. Personální a školské pracoviště provede rezervaci (na
pořadník) se stanovením příslušné priority (80–99).
Uchazeči budou ke studiu zařazeni podle nastavené priority a dle výukových
a ubytovacích kapacit školy. O zařazení ke studiu budou informováni prostřednictvím
personálních a školských pracovišť na základě oznámení o přijetí v elektronické
podobě generovaného v systému EKIS II.
Centrum jazykového a dalšího vzdělávání je pracoviště VPŠ a SPŠ MV
v Praze 9 – Hrdlořezích, Pod Táborem 102/5, budova U2. Kurzy realizované
prezenční formou proběhnou na výše uvedeném pracovišti, kurzy realizované
distančně proběhnou pomocí videokonferencí.

ZDOKONALOVACÍ KURZY
termíny
ANGLICKÝ JAZYK
po úrovni

B1
B2
A2
C1
-.*
B1
B1
A2
B2
C1
D
P
-.*

forma
výuky
P
D
D
D
P
D
P
P
P
P

termín

počet soustředění

31.01. – 11.02.2022
28.02. – 11.03.2022
07.03. – 11.03.2022
14.03. – 25.03.2022
21.03. – 08.04.2022
28.03. – 08.04.2022
25.04. – 06.05.2022
02.05. – 06.05.2022
09.05. – 20.05.2022
09.05. – 20.05.2022

1x 10 dní
1x 10 dní
1x 5 dní
1x 10 dní
1x 10 dní
1x 10 dní
1x 10 dní
1x 5 dní
1x 10 dní
1x 10 dní

termín rezervace
v EKIS II
do 7. ledna 2022
do 4. února 2022
do 11. února 2022
do 18. února 2022
do 25. února 2022
do 4. března 2022
do 1. dubna 2022
do 8. dubna 2022
do 14. dubna 2022
do 14. dubna 2022

Distanční forma výuky – výuka bude realizována formou videokonferencí
Prezenční forma výuky – výuka bude realizována ve VPŠ a SPŠ MV v Praze
Úvod do studia anglického jazyka
(1. soustředění: 21.–25. 3. 2022, 2. soustředění: 4.–8. 4. 2022)

Zdokonalovací kurzy jsou krátkodobé konverzačně zaměřené kurzy určené
k zopakování, upevnění a procvičení jazykových dovedností (nejsou zakončené
zkouškou). Jsou nabízeny na úrovních A2, B1, B2 a C1. Nově jsou všechny
zdokonalovací kurzy nabízeny jak v prezenční formě, při níž výuka probíhá ve VPŠ a
SPŠ MV v Praze, tak v distanční formě, při níž je výuka realizována formou
videokonferencí a studujícím umožňuje účastnit se výuky z jejich pracovišť či z
domova.
V nabídce zdokonalovacích kurzů je také Úvod do studia anglického jazyka,
jenž je primárně určen pro úplné začátečníky, kteří se v následujícím pololetí či
školním roce plánují zapsat do kurzu Zkouška Ministerstva vnitra – A2 (cílem je
zmírnění rozdílů mezi skutečnými a tzv. falešnými začátečníky).

PŘÍPRAVNÉ KURZY
termíny
ANGLICKÝ JAZYK
ke zkoušce

B1
B2
A2
C1

forma
výuky
P
P
P
P

termín

počet soustředění

23.05. – 03.06.2022
23.05. – 03.06.2022
06.06. – 17.06.2022
06.06. – 17.06.2022

1x 10 dní
1x 10 dní
1x 10 dní
1x 10 dní

termín rezervace
v EKIS II
do 29. dubna 2022
do 29. dubna 2022
do 13. května 2022
do 13. května 2022

Přípravné kurzy jsou určeny pro uchazeče, kteří již v minulosti nabyli různými
formami studia řečových dovedností na příslušné úrovni, avšak potřebují si je před
složením zkoušky Ministerstva vnitra (dále „MV“) procvičit a rádi by se také detailně
seznámili s formátem zkoušky. Zkouška MV příslušné úrovně je neoddělitelnou
součástí přípravných kurzů a koná se v jejich závěru.

KURZY SPECIFICKÝCH DOVEDNOSTÍ
termíny
ANGLICKÝ JAZYK
dovednost

TERM
TERM
PRES
PRES
PRES
TERM

forma
výuky
P
P
P
P
P
P

termín

počet soustředění

09.02. – 10.02.2022
11.04. – 12.04.2022
13.04. – 14.04.2022
19.04. – 20.04.2022
30.05. – 31.05.2022
20.06. – 21.06.2022

1x 2 dny
1x 2 dny
1x 2 dny
1x 2 dny
1x 2 dny
1x 2 dny

termín rezervace
v EKIS II
do 18. ledna 2022
do 18. března 2022
do 22. března 2022
do 28. března 2022
do 6. května 2022
do 27. května 2022

D
Distanční forma výuky – výuka bude realizována formou videokonferencí
P
Prezenční forma výuky – výuka bude realizována ve VPŠ a SPŠ MV v Praze
PRES Presentation skills
TERM Právní a policejní terminologie
Kurzy specifických dovedností jsou určeny pro uchazeče, kteří dosáhli
v osvojení jazykové kompetence úrovně B2 nebo C1 a potřebují své vědomosti a
dovednosti prohloubit nebo doplnit v jedné z oblastí důležitých pro výkon jejich práce.
V současné době nabízíme kurz prezentačních dovedností v angličtině a kurz
anglické právní a policejní terminologie.

MAPA:
https://mapy.cz/s/2nb3F
Spojení: zastávka BUS – Pod Táborem
metro A – stanice Skalka – linky 177, 195
metro B – stanice Palmovka – linka 109
metro B – stanice Vysočanská – linky 177, 182, 183, 195
Vjezd a parkování soukromých vozidel v areálu není povoleno.
Vjezd a parkování služebních vozidel je možné pouze v případě volné
kapacity – vždy nutno ověřit a nahlásit u bezpečnostního referenta KŘŠ! (Petra
Polonyiová, tel. 974 845 307, PolonyiovaP@skolamv.cz)
Ke studiu budou přednostně zařazeni policisté sloužící
systemizovaných místech, která odpovídají níže uvedeným vahám priorit:

na

nominace k zajištění předsednictví ČR v Radě EU
kvalifikace na systemizované místo daná zákonem, usnesením vlády
nebo interním aktem řízení jako povinný kvalifikační požadavek
98
práce v orgánech EU nebo příprava na působení v zahraničních misích
97
kvalifikace na systemizované místo jako doporučený kvalifikační
požadavek
96
pravidelná aktivní účast na zahraničních služebních cestách včetně
přijímání zahraničních delegací a spolupráce se zahraničními
institucemi (platí pouze pro zaměstnance Ministerstva vnitra, policisty
povolané k plnění úkolů v Ministerstvu vnitra a příslušníky hasičského
záchranného sboru)
95
plnění pracovních a služebních úkolů vyžadujících převážně pasivní
znalost cizího jazyka (platí pouze pro zaměstnance Ministerstva vnitra,
policisty povolané k plnění úkolů v Ministerstvu vnitra a příslušníky
hasičského záchranného sboru)
94
zdokonalení jazykové vybavenosti pracovníků Ministerstva vnitra po
udělení souhlasu vedoucího zaměstnance s personální pravomocí
Pokud by bylo v návaznosti na nepříznivý vývoj pandemické situace
nutné kurzy, resp. zkoušky kapacitně omezit, změnit jejich formu či je zrušit,
informovali bychom o této skutečnosti příslušná personální a školská
pracoviště cestou EKIS mailů.
80
99

Personální pracoviště bezprostředně po zjištění oznámí, nemůže-li některý ze
zařazených účastníků kurzu nastoupit. Účastníci kurzu, kteří ze služebních nebo
osobních důvodů nenastoupí v úvodní den, musí včas tuto skutečnost také předem
oznámit na Centrum jazykového a dalšího vzdělávání VPŠ a SPŠ MV v Praze – tel.
974 845 237.
Mimopražští posluchači (s bydlištěm i pracovištěm mimo Prahu) mají během
studia zajištěno bezplatné ubytování (prezenční forma studia). Tento požadavek
musí být vyznačen v infotypu 9050 systému EKIS II.

Zdokonalovací kurz Úvod do studia anglického jazyka
Znalost cizího jazyka není požadována, kurz je určen pro úplné začátečníky.
Cíle vzdělávání:
Kurz je primárně určen pro úplné začátečníky, kteří se v následujícím školním roce
plánují zapsat do kurzu Zkouška MV – A2. Vzdělávání směřuje k tomu, aby
absolventi se zřetelem k potřebě výkonu svého povolání rozvíjeli níže uvedené
znalosti a dovednosti. Cíle vzdělávání jsou koncipovány tak, že absolvent kurzu je
schopen je aplikovat v anglickém jazyce.
Absolvent kurzu při poslechu porozumí nejjednodušším sdělením, otázkám a
pokynům, číselným údajům týkajícím se cen a času. Při čtení porozumí
jednoduchému nápisu, e-mailu či vzkazu. V mluveném projevu absolvent pozdraví,
omluví se, rozloučí se a poděkuje, vyjádří své osobní údaje a vyhláskuje své jméno.
Dokáže také požádat o věci a informace, pokud může svůj projev doplnit gesty a
ukazováním, a požádat o zopakování sdělení, kterému neporozuměl, případně aby
jeho komunikační partner zpomalil svůj projev. V písemném projevu absolvent vyplní
jednoduchý formulář se základními údaji o sobě.
Délka a organizace studia:
Časová dotace jazykového kurzu je 60 vyučovacích hodin rozvržených do 2 týdnů
formou týdenních soustředění, tj. 30 vyučovacích hodin týdně, 6 vyučovacích hodin
denně.
Charakteristika výuky:
Rozvoj komunikačních kompetencí tvoří nedílnou součást celoživotního vzdělávání.
Výuka kombinuje rozličné metody výuky. Rozvíjí všechny receptivní a produktivní
řečové dovednosti – porozumění čtenému i slyšenému projevu, písemný i ústní
projev. Obsahuje také výuku gramatických struktur a slovní zásoby se zaměřením na
obecná témata. Při výuce jsou využívány moderní technologie.
Nabídka ke studiu:
1 kurz, maximálně 9 účastníků.
Kurz proběhne v termínu od 21/03/2022 do 25/03/2022 (zahajovací soustředění) a
od 04/08/2022 do 08/04/2022 (dokončení).

Zdokonalovací kurz Anglický jazyk po A2
Studium v kurzu je určeno pro studující se znalostí anglického jazyka na úrovni A2
podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Dosaženou
úroveň není třeba prokazovat certifikátem.
Cíle vzdělávání:
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi se zřetelem k potřebě výkonu svého
povolání rozvíjeli vybrané komunikační dovedností v anglickém jazyce.
Absolvent kurzu doplní a zdokonalí své komunikační dovednosti v anglickém jazyce.
Aktualizuje, upevní, prohloubí si a případně doplní vybrané řečové dovednosti, které
jsou součástí osvojení jazyka na úrovni A2 podle SERR. Velký důraz je kladen na
mluvený projev a kurz je zaměřen převážně konverzačně.
Studující předmětu anglický jazyk si osvěží stávající úroveň osvojených řečových
dovedností, rozšíří si slovní zásobu a upevní používání jazykových prostředků.
Cílem tohoto kurzu je aktualizovat, prohloubit a upevnit znalost anglického jazyka
s důrazem na jeho adekvátní uplatnění v běžné i profesionální ústní interakci
s anglicky mluvícími partnery.
Délka a organizace studia:
Časová dotace jazykového kurzu je 30 vyučovacích hodin formou týdenního
soustředění, tj. 6 vyučovacích hodin denně.
Charakteristika výuky:
Kurz je zaměřen na rozvoj komunikační kompetence, která tvoří nedílnou součást
celoživotního vzdělávání.
Výuka kombinuje rozličné metody výuky. Rozvíjí vybrané receptivní či produktivní
řečové dovednosti a obsahuje také výuku slovní zásoby (obecné i odborné)
a potřebných gramatických struktur zvolených se zřetelem k aktuálním potřebám
studujících.

Nabídka ke studiu:
1 kurz prezenční formou, maximálně 9 účastníků
1 kurz distanční formou, maximálně 6 účastníků

Zdokonalovací kurz Anglický jazyk po B1
Studium v kurzu je určeno pro studující se znalostí anglického jazyka na úrovni B1
podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Dosaženou
úroveň není třeba prokazovat certifikátem.
Cíle vzdělávání:
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi se zřetelem k potřebě výkonu svého
povolání rozvíjeli vybrané komunikační dovednosti v anglickém jazyce.
Absolvent kurzu doplní a zdokonalí své komunikační dovednosti v anglickém jazyce.
Aktualizuje, upevní, prohloubí si a případně doplní vybrané řečové dovednosti, které
jsou součástí osvojení jazyka na úrovni B1 podle SERR. Velký důraz je kladen na
mluvený projev a kurz je zaměřen převážně konverzačně.
Studující předmětu anglický jazyk si osvěží stávající úroveň osvojených řečových
dovedností, rozšíří si slovní zásobu a upevní používání jazykových prostředků.
Cílem tohoto kurzu je aktualizovat, prohloubit a upevnit znalost anglického jazyka
s důrazem na jeho adekvátní uplatnění v běžné i profesionální ústní interakci
s anglicky mluvícími partnery.
Délka a organizace studia:
Časová dotace jazykového kurzu je 60 vyučovacích hodin rozvržených do 2 týdnů
formou týdenních soustředění, tj. 30 vyučovacích hodin týdně, 6 vyučovacích hodin
denně.
Charakteristika výuky:
Kurz je zaměřen na rozvoj komunikační kompetence, která tvoří nedílnou součást
celoživotního vzdělávání.
Výuka kombinuje rozličné metody výuky. Rozvíjí vybrané receptivní či produktivní
řečové dovednosti a obsahuje také výuku slovní zásoby (obecné i odborné)
a potřebných gramatických struktur zvolených se zřetelem k aktuálním potřebám
studujících.

Nabídka ke studiu:
2 kurzy prezenční formou, maximálně 2x 9 účastníků
1 kurz distanční formou, maximálně 6 účastníků

Zdokonalovací kurz Anglický jazyk po B2
Studium v kurzu je určeno pro studující se znalostí anglického jazyka na úrovni B2
podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Dosaženou
úroveň není třeba prokazovat certifikátem.
Cíle vzdělávání:
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi se zřetelem k potřebě výkonu svého
povolání rozvíjeli vybrané komunikační dovednosti v anglickém jazyce.
Absolvent kurzu doplní a zdokonalí své komunikační dovednosti v anglickém jazyce.
Aktualizuje, upevní, prohloubí si a případně doplní vybrané řečové dovednosti, které
jsou součástí osvojení jazyka na úrovni B2 podle SERR. Velký důraz je kladen na
mluvený projev a kurz je zaměřen převážně konverzačně.
Studující předmětu anglický jazyk si osvěží stávající úroveň osvojených řečových
dovedností, rozšíří si slovní zásobu a upevní používání jazykových prostředků.
Cílem tohoto kurzu je aktualizovat, prohloubit a upevnit znalost anglického jazyka
s důrazem na jeho adekvátní uplatnění v běžné i profesionální ústní interakci
s anglicky mluvícími partnery.
Délka a organizace studia:
Časová dotace jazykového kurzu je 60 vyučovacích hodin rozvržených do 2 týdnů
formou týdenních soustředění, tj. 30 vyučovacích hodin týdně, 6 vyučovacích hodin
denně.
Charakteristika výuky:
Kurz je zaměřen na rozvoj komunikační kompetence, která tvoří nedílnou součást
celoživotního vzdělávání.
Výuka kombinuje rozličné metody výuky. Rozvíjí vybrané receptivní či produktivní
řečové dovednosti a obsahuje také výuku slovní zásoby (obecné i odborné)
a potřebných gramatických struktur zvolených se zřetelem k aktuálním potřebám
studujících.

Nabídka ke studiu:

1 kurz prezenční formou, maximálně 9 účastníků
1 kurz distanční formou, maximálně 6 účastníků

Zdokonalovací kurz Anglický jazyk po C1
Studium v kurzu je určeno pro studující se znalostí anglického jazyka na úrovni C1
podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Dosaženou
úroveň není třeba prokazovat certifikátem.
Cíle vzdělávání:
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi se zřetelem k potřebě výkonu svého
povolání rozvíjeli vybrané komunikační dovednosti v anglickém jazyce.
Absolvent kurzu doplní a zdokonalí své komunikační dovednosti v anglickém jazyce.
Aktualizuje, upevní, prohloubí si a případně doplní vybrané řečové dovednosti, které
jsou součástí osvojení jazyka na úrovni C1 podle SERR. Velký důraz je kladen na
mluvený projev a kurz je zaměřen převážně konverzačně.
Studující předmětu anglický jazyk si osvěží stávající úroveň osvojených řečových
dovedností, rozšíří si slovní zásobu a upevní používání jazykových prostředků.
Cílem tohoto kurzu je aktualizovat, prohloubit a upevnit znalost anglického jazyka
s důrazem na jeho adekvátní uplatnění v běžné i profesionální ústní interakci
s anglicky mluvícími partnery.
Délka a organizace studia:
Časová dotace jazykového kurzu je 60 vyučovacích hodin rozvržených do 2 týdnů
formou týdenních soustředění, tj. 30 vyučovacích hodin týdně, 6 vyučovacích hodin
denně.
Charakteristika výuky:
Kurz je zaměřen na rozvoj komunikační kompetence, která tvoří nedílnou součást
celoživotního vzdělávání.
Výuka kombinuje rozličné metody výuky. Rozvíjí vybrané receptivní či produktivní
řečové dovednosti a obsahuje také výuku slovní zásoby (obecné i odborné)
a potřebných gramatických struktur zvolených se zřetelem k aktuálním potřebám
studujících.

Nabídka ke studiu:
1 kurz prezenční formou, maximálně 9 účastníků
1 kurz distanční formou, maximálně 6 účastníků

Přípravný kurz anglického jazyka ke Zkoušce
Ministerstva vnitra – A2
Studium v kurzu je určeno pro studující se znalostí anglického jazyka na úrovni A2
podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Dosaženou
úroveň není třeba prokazovat certifikátem.
Cílová skupina vzdělávání:
Jazykový kurz je určen zejména pro příslušníky Policie České republiky, občanské
zaměstnance Ministerstva vnitra, příslušníky Hasičského záchranného sboru České
republiky a na základě platných rámcových smluv a realizačních dohod pro
příslušníky a občanské zaměstnance dalších bezpečnostních sborů a resortů, kteří si
různými formami studia již osvojili anglický jazyk na úrovni A2 dle Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky a potřebují si své jazykové dovednosti
před složením Zkoušky Ministerstva vnitra – A2 intenzivní formou aktualizovat
a procvičit a chtějí se detailně seznámit s formátem zkoušky. Kurz je zvláště určen
pracovníkům, kteří potřebují v souladu s kvalifikačním požadavkem na
systemizované místo složit Zkoušku Ministerstva vnitra – A2 z anglického jazyka,
avšak ze služebních či pracovních důvodů nemohou absolvovat intenzivní kurz
(R4/0001 Anglický jazyk – Zkouška MV – A2).
Délka a organizace studia:
Časová dotace jazykového kurzu je 60 vyučovacích hodin rozvržených do 2 týdnů
formou týdenních soustředění, tj. 30 vyučovacích hodin týdně, 6 vyučovacích hodin
denně. Poslední dva dny kurzu zabírá závěrečná zkouška. Zbytek fondu pracovní
doby je vyhrazen pro samostatnou přípravu na vyučování, případně konzultace s
vyučujícími.
Charakteristika obsahu:
Kurz je zaměřen na komplexní aktualizaci, prohloubení a upevnění znalosti
anglického jazyka, účastník si také osvojí strategie pro úspěšné složení Zkoušky MV
– A2 ve všech čtyřech řečových dovednostech – poslechu, čtení, psaní a ústním
projevu. Zvláštní pozornost je věnována nácviku a upevňování produktivních
řečových dovedností, které si lze osvojit pouze v interakci s vyučujícím a ostatními
účastníky kurzu.
Kurz je zaměřen na rozvoj komunikační kompetence, která tvoří nedílnou součást
celoživotního vzdělávání. Studující předmětu anglický jazyk si prohloubí a upevní
jazykové znalosti a dovednosti, které může uplatnit ve své pracovní činnosti.
Výuka kombinuje rozličné metody výuky. Rozvíjí všechny receptivní a produktivní
řečové dovednosti – porozumění čtenému i slyšenému projevu, písemný i ústní
projev. Obsahuje také výuku gramatických struktur a slovní zásoby se zaměřením na
obecná témata dle aktuálních potřeb studujících. Při výuce jsou využívány moderní
technologie.
Nabídka ke studiu:
1 kurz prezenční formou, maximálně 8 účastníků

Přípravný kurz anglického jazyka ke Zkoušce
Ministerstva vnitra – B1
Studium v kurzu je určeno pro studující se znalostí anglického jazyka na úrovni B1
podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Dosaženou
úroveň není třeba prokazovat certifikátem.
Cílová skupina vzdělávání:
Jazykový kurz je určen zejména pro příslušníky Policie České republiky, občanské
zaměstnance Ministerstva vnitra, příslušníky Hasičského záchranného sboru České
republiky a na základě platných rámcových smluv a realizačních dohod pro
příslušníky a občanské zaměstnance dalších bezpečnostních sborů a resortů, kteří si
různými formami studia již osvojili anglický jazyk na úrovni B1 dle Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky a potřebují si své jazykové dovednosti
před složením Zkoušky Ministerstva vnitra – B1 intenzivní formou aktualizovat
a procvičit a chtějí se detailně seznámit s formátem zkoušky. Kurz je zvláště určen
pracovníkům, kteří potřebují v souladu s kvalifikačním požadavkem na
systemizované místo složit Zkoušku Ministerstva vnitra – B1 z anglického jazyka,
avšak ze služebních či pracovních důvodů nemohou absolvovat intenzivní kurz
(R4/0005 Anglický jazyk – Zkouška MV – B1).
Délka a organizace studia:
Časová dotace jazykového kurzu je 60 vyučovacích hodin rozvržených do 2 týdnů
formou týdenních soustředění, tj. 30 vyučovacích hodin týdně, 6 vyučovacích hodin
denně. Poslední dva dny kurzu zabírá závěrečná zkouška. Zbytek fondu pracovní
doby je vyhrazen pro samostatnou přípravu na vyučování, případně konzultace s
vyučujícími.
Charakteristika obsahu:
Kurz je zaměřen na komplexní aktualizaci, prohloubení a upevnění znalosti
anglického jazyka, účastník si také osvojí strategie pro úspěšné složení Zkoušky MV
– B1 ve všech čtyřech řečových dovednostech – poslechu, čtení, psaní a ústním
projevu. Zvláštní pozornost je věnována nácviku a upevňování produktivních
řečových dovedností, které si lze osvojit pouze v interakci s vyučujícím a ostatními
účastníky kurzu.
Kurz je zaměřen na rozvoj komunikační kompetence, která tvoří nedílnou součást
celoživotního vzdělávání. Studující předmětu anglický jazyk získá jazykové znalosti a
dovednosti, které může uplatnit ve své pracovní činnosti.
Výuka kombinuje rozličné metody výuky. Rozvíjí všechny receptivní a produktivní
řečové dovednosti – porozumění čtenému i slyšenému projevu, písemný i ústní
projev. Obsahuje také výuku gramatických struktur a slovní zásoby se zaměřením na
obecná a odborná témata dle aktuálních potřeb studujících. Při výuce jsou využívány
moderní technologie.
Nabídka ke studiu:
1 kurz prezenční formou, maximálně 8 účastníků

Přípravný kurz anglického jazyka ke Zkoušce
Ministerstva vnitra – B2
Studium v kurzu je určeno pro studující se znalostí anglického jazyka na úrovni B2
podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Dosaženou
úroveň není třeba prokazovat certifikátem.
Cílová skupina vzdělávání:
Jazykový kurz je určen zejména pro příslušníky Policie České republiky, občanské
zaměstnance Ministerstva vnitra, příslušníky Hasičského záchranného sboru České
republiky a na základě platných rámcových smluv a realizačních dohod pro
příslušníky a občanské zaměstnance dalších bezpečnostních sborů a resortů, kteří si
různými formami studia již osvojili anglický jazyk na úrovni B2 dle Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky a potřebují si své jazykové dovednosti
před složením Zkoušky Ministerstva vnitra – B2 intenzivní formou aktualizovat
a procvičit a chtějí se detailně seznámit s formátem zkoušky. Kurz je zvláště určen
pracovníkům, kteří potřebují v souladu s kvalifikačním požadavkem na
systemizované místo složit Zkoušku Ministerstva vnitra – B2 z anglického jazyka,
avšak ze služebních či pracovních důvodů nemohou absolvovat intenzivní kurz
(R4/0080 Anglický jazyk – Zkouška MV – B2).
Délka a organizace studia:
Časová dotace jazykového kurzu je 60 vyučovacích hodin rozvržených do 2 týdnů
formou týdenních soustředění, tj. 30 vyučovacích hodin týdně, 6 vyučovacích hodin
denně. Poslední dva dny kurzu zabírá závěrečná zkouška. Zbytek fondu pracovní
doby je vyhrazen pro samostatnou přípravu na vyučování, případně konzultace s
vyučujícími.
Charakteristika obsahu:
Kurz je zaměřen na komplexní aktualizaci, prohloubení a upevnění znalosti
anglického jazyka, účastník si také osvojí strategie pro úspěšné složení Zkoušky MV
– B2 ve všech čtyřech řečových dovednostech – poslechu, čtení, psaní a ústním
projevu. Zvláštní pozornost je věnována nácviku a upevňování produktivních
řečových dovedností, které si lze osvojit pouze v interakci s vyučujícím a ostatními
účastníky kurzu.
Kurz je zaměřen na rozvoj komunikační kompetence, která tvoří nedílnou součást
celoživotního vzdělávání. Studující předmětu anglický jazyk si prohloubí a upevní
jazykové znalosti a dovednosti, které může uplatnit ve své pracovní činnosti.
Výuka kombinuje rozličné metody výuky. Rozvíjí všechny receptivní a produktivní
řečové dovednosti – porozumění čtenému i slyšenému projevu, písemný i ústní
projev. Obsahuje také výuku gramatických struktur a slovní zásoby se zaměřením na
obecná a odborná témata dle aktuálních potřeb studujících. Při výuce jsou využívány
moderní technologie.
Nabídka ke studiu:
1 kurz prezenční formou, maximálně 8 účastníků

Přípravný kurz anglického jazyka ke Zkoušce
Ministerstva vnitra – C1
Studium v kurzu je určeno pro studující se znalostí anglického jazyka na úrovni C1
podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Dosaženou
úroveň není třeba prokazovat certifikátem.
Cílová skupina vzdělávání:
Jazykový kurz je určen zejména pro příslušníky Policie České republiky, občanské
zaměstnance Ministerstva vnitra, příslušníky Hasičského záchranného sboru České
republiky a na základě platných rámcových smluv a realizačních dohod pro
příslušníky a občanské zaměstnance dalších bezpečnostních sborů a resortů, kteří si
různými formami studia již osvojili anglický jazyk na úrovni C1 dle Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky a potřebují si své jazykové dovednosti
před složením Zkoušky Ministerstva vnitra – C1 intenzivní formou aktualizovat
a procvičit a chtějí se detailně seznámit s formátem zkoušky. Kurz je zvláště určen
pracovníkům, kteří potřebují v souladu s kvalifikačním požadavkem na
systemizované místo složit Zkoušku Ministerstva vnitra – C1 z anglického jazyka,
avšak ze služebních či pracovních důvodů nemohou absolvovat intenzivní kurz
(R4/0081 Anglický jazyk – Zkouška MV – C1).
Délka a organizace studia:
Časová dotace jazykového kurzu je 60 vyučovacích hodin rozvržených do 2 týdnů
formou týdenních soustředění, tj. 30 vyučovacích hodin týdně, 6 vyučovacích hodin
denně. Poslední dva dny kurzu zabírá závěrečná zkouška. Zbytek fondu pracovní
doby je vyhrazen pro samostatnou přípravu na vyučování, případně konzultace s
vyučujícími.
Charakteristika obsahu:
Kurz je zaměřen na komplexní aktualizaci, prohloubení a upevnění znalosti
anglického jazyka, účastník si také osvojí strategie pro úspěšné složení Zkoušky MV
– C1 ve všech čtyřech řečových dovednostech – poslechu, čtení, psaní a ústním
projevu. Zvláštní pozornost je věnována nácviku a upevňování produktivních
řečových dovedností, které si lze osvojit pouze v interakci s vyučujícím a ostatními
účastníky kurzu.
Kurz je zaměřen na rozvoj komunikační kompetence, která tvoří nedílnou součást
celoživotního vzdělávání. Studující předmětu anglický jazyk si prohloubí a upevní
jazykové znalosti a dovednosti, které může uplatnit ve své pracovní činnosti.
Výuka kombinuje rozličné metody výuky. Rozvíjí všechny receptivní a produktivní
řečové dovednosti – porozumění čtenému i slyšenému projevu, písemný i ústní
projev. Obsahuje také výuku gramatických struktur a slovní zásoby se zaměřením na
obecná a odborná témata dle aktuálních potřeb studujících. Při výuce jsou využívány
moderní technologie.
Nabídka ke studiu:
1 kurz prezenční formou, maximálně 8 účastníků

Presentation skills
Studium v kurzu je určeno pro studující se znalostí anglického jazyka na úrovni B2 a
C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).
Dosaženou úroveň není třeba prokazovat certifikátem.
Cílová skupina vzdělávání:
Jazykový kurz je určen zejména pro příslušníky Policie České republiky, občanské
zaměstnance Ministerstva vnitra, příslušníky Hasičského záchranného sboru České
republiky a na základě platných rámcových smluv a realizačních dohod pro
příslušníky a občanské zaměstnance dalších bezpečnostních sborů a resortů, kteří si
různými formami studia již osvojili anglický jazyk na úrovni B2 nebo C1 dle
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a potřebují si své jazykové
dovednosti prohloubit a doplnit v oblasti prezentačních dovedností.
Délka a organizace studia:
Časová dotace jazykového kurzu je 12 vyučovacích hodin rozvržených do 2 dnů, tj. 6
vyučovacích hodin denně.
Charakteristika obsahu:
Vzdělávací aktivita je zaměřena na rozvoj profesionálních komunikačních dovedností
se zaměřením na prezentační dovednosti v anglickém jazyce, konkrétně na přípravu
prezentace a její vhodné strukturování, zásady efektivního prezentování, práci
s vizuálními oporami a práci s publikem včetně reakcí na dotazy. Účastníci se
dozvědí, jak by měli prezentaci začít, jak navázat kontakt s publikem a získat jeho
zájem, jak publikum aktivizovat či uklidnit, jak pracovat s hlasem a s vlastní
nervozitou, jak představit jednotlivé body, jak v hovoru odkazovat k powerpointové
prezentaci či k handoutům, jak prezentaci shrnout a zakončit, jak odpovídat na
dotazy a jak reagovat na ty dotazy, které zodpovědět nemohou nebo nechtějí. Důraz
bude kladen jak na pravidla a zásady, tak na související terminologii a frazeologii
v anglickém jazyce. Podstatnými součástmi vzdělávací aktivity budou nácvik
praktických prezentačních a jazykových dovedností a diskuse k jednotlivým tématům.
Kurz je zaměřen na rozvoj komunikační kompetence, která tvoří nedílnou součást
celoživotního vzdělávání. Studující předmětu anglický jazyk si prohloubí a upevní
jazykové znalosti a dovednosti, které může uplatnit ve své pracovní činnosti. Při
výuce jsou využívány moderní technologie.
Nabídka ke studiu:
3 kurzy prezenční formou, maximálně 3x 9 účastníků

Právní a policejní terminologie
Studium v kurzu je určeno pro studující se znalostí anglického jazyka na úrovni B2 a
C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).
Dosaženou úroveň není třeba prokazovat certifikátem.
Cílová skupina vzdělávání:
Jazykový kurz je určen zejména pro příslušníky Policie České republiky, občanské
zaměstnance Ministerstva vnitra, příslušníky Hasičského záchranného sboru České
republiky a na základě platných rámcových smluv a realizačních dohod pro
příslušníky a občanské zaměstnance dalších bezpečnostních sborů a resortů, kteří si
různými formami studia již osvojili anglický jazyk na úrovni B2 nebo C1 dle
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a potřebují si své jazykové
dovednosti prohloubit a doplnit v oblasti právní a policejní terminologie.
Délka a organizace studia:
Časová dotace jazykového kurzu je 12 vyučovacích hodin rozvržených do 2 dnů, tj. 6
vyučovacích hodin denně.
Charakteristika obsahu:
Vzdělávací aktivita je zaměřena na rozvoj profesionálních komunikačních dovedností
se zaměřením na právní a policejní terminologii, konkrétně na pokročilé formulace
vycházející z právních norem, legislativní terminologii EU, odlišnosti UK a USA
právní terminologie, terminologii související s trestnými činy a procesními úkony.
Účastníci se dozvědí a nacvičí, jak hovořit o právních normách a jak k nim
odkazovat, získají větší jistotu při používání právní a policejní terminologie z různých
oblastí policejní práce a se vztahem k různým oblastem trestné činnosti. Tématem
vzdělávací aktivity bude také práce Policie České republiky a mezinárodních
organizací zajišťujících policejní spolupráci. Důraz bude kladen na práci s odbornými
texty, odbornou slovní zásobu a praktický nácvik jejího používání.
Kurz je zaměřen na rozvoj komunikační kompetence, která tvoří nedílnou součást
celoživotního vzdělávání. Studující předmětu anglický jazyk si prohloubí a upevní
jazykové znalosti a dovednosti, které může uplatnit ve své pracovní činnosti. Při
výuce jsou využívány moderní technologie.
Nabídka ke studiu:
3 kurzy prezenční formou, maximálně 3x 9 účastníků

