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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 kurzů 
německého, francouzského a ruského jazyka. 

 
Nabídku zdokonalovacích a přípravných kurzů anglického 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  
 

NĚMECKÝ JAZYK 

po úrovni forma 

výuky 

termín počet soustředění termín rezervace 

v EKIS II 

A2* P 14.02. – 18.02.2022 1x 5 dní do 21. ledna 2022 

 B1* P 21.02. – 25.02.2022 1x 5 dní do 28. ledna 2022 

C1 P 14.03. – 25.03.2022 1x 10 dní do 18. února 2022 

B1/B2** P 20.04. – 21.04.2022 1x 2 dny do 29. března 2022 

B1 P 09.05. – 20.05.2022 1x 10 dní do 14. dubna 2022 

A2 P 06.06 – 17.06.2022 1x 10 dní do 13. května 2022 

 



 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

po úrovni forma 

výuky 

termín počet soustředění termín rezervace 

v EKIS II 

  B1**** P 31.01. – 04.02.2022 [#] 1x 5 dní do 7. ledna 2022 

A2/B1• P 10.02. – 28.04.2022 [!] 12x 3 hod. do 19. ledna 2022 

A2 P 14.03. – 18.03.2022 1x 5 dní do 18. února 2022 

A2 D 21.03. – 25.03.2022 1x 5 dní do 25. února 2022 

  B1**** P 28.03. – 01.04.2022 1x 5 dní do 4. března 2022 

  B1**** D 04.04. – 08.04.2022 1x 5 dní do 11. března 2022 

-.*** P 25.04. – 29.04.2022 1x 5 dní do 1. dubna 2022 

-.*** D 02.05. – 06.05.2022 1x 5 dní do 8. dubna 2022 

A2*** P 09.05. – 13.05.2022 1x 5 dní do 14. dubna 2022 

B1*** P 09.05. – 13.05.2022 1x 5 dní do 14. dubna 2022 

 

RUSKÝ JAZYK 

po úrovni forma 

výuky 

termín počet soustředění termín rezervace 

v EKIS II 

A2 P 14.02. – 18.02.2022 1x 5 dní do 21. ledna 2022 

B1•• P 21.03. – 25.03.2022 1x 5 dní do 25. února 2022 

A2•• P 09.05. – 13.05.2022 1x 5 dní do 14. dubna 2022 

-.* P 16.05. – 20.05.2022 1x 5 dní do 22. dubna 2022 

  A2* P 06.06. – 10.06.2022 1x 5 dní do 13. května 2022 

-.** P 13.06. – 16.06.2022 1x 4 dny do 20. 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 

* Zdokonalovací kurz s detektivním příběhem 

** Zdokonalovací kurz Německy s internetem 

*** Zdokonalovací poslechový kurz  

**** Zdokonalovací konverzační kurz 

[#] náplň kurzu v termínu 31.01. – 04.02.2022 bude aktuálně zaměřena na problematiku 

vnitřních věcí v rámci přípravy k CZ PRES 

• Zdokonalovací kurz prostřednictvím médií 

[!] (soustředění: 10.2./17.2./24.2./3.3./10.3./17.3./24.3./31.3./7.4/14.4./21.4./28.4.2022)  
•• Zdokonalovací kurz pro manažery 

-.*    pro operátory linky 112 

-.**    Úvod do studia ruského jazyka  

-.***    Úvod do studia francouzského jazyka  

 

 

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, jenž je primárně 
určen pro úplné začátečníky v daném jazyce, 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  

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

ke zkoušce forma 

výuky 

termín počet soustředění termín rezervace 

v EKIS II 

A2 P 23.05. – 03.06.2022 1x 10 dní do 29. duben 2022 

B1 D 06.06. – 17.06.2022 1x 10 dní 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.  

 
 

 

 

 

 



 

 

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 na 
systemizovaných místech, která odpovídají níže uvedeným vahám priorit: 

 
 
80  nominace k zajištění předsednictví ČR v Radě EU 
99  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 kapacitně omezit, změnit jejich formu či je zrušit, informovali 
bychom o této skutečnosti příslušná personální a školská pracoviště cestou 
EKIS mailů. 
 

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. 

https://mapy.cz/s/2nb3F


 

 

Zdokonalovací kurz - německý jazyk po A2 
 

 
 
Studium v kurzu je podmíněno znalostí německého jazyka na úrovni A2 podle 
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). 
 
 

Cíle vzdělávání: 
 

Cílem tohoto kurzu je aktualizovat, prohloubit a upevnit znalost německého jazyka 
s důrazem na jeho adekvátní uplatnění v běžné i profesionální ústní interakci 
s německy mluvícími partnery. Účastníci kurzu si rozšíří slovní zásobu o výrazy 
potřebné pro vedení seznamovacích a společenských rozhovorů a jednání, seznámí 
se s frázemi důležitými pro telefonování a písemný styk, tématy souvisejícími se 
společenským stykem a jejich povoláním. Zároveň je v kurzu věnována pozornost 
poslechu s porozuměním a rozvoji dalších řečových dovedností, včetně nácviku 
prezentace v cizím jazyce.  
 
Pozornost bude věnována i průběžnému opakování základních gramatických jevů 
probíraných na prvním stupni. Absolvent tohoto kurzu si osvěží stávající úroveň 
osvojení řečových dovedností, rozšíří si slovní zásobu a upevní používání 
jazykových prostředků. Kurz poskytuje určitou flexibilitu ve zpracování profesních 
témat podle aktuálních potřeb posluchačů.  
 
 

Obsah vzdělávání a používané metody: 
 

 

Kurz je zaměřen na prohloubení dosud osvojených jazykových vědomostí a 
dovedností a jejich rozšíření, přičemž je hlavní důraz kladen na společenskou 
komunikaci v souladu s potřebami a profesním zaměřením účastníků kurzu. Studenti 
si současně osvojují novou slovní zásobu specifickou pro vybrané tematické okruhy 
(telefonování, písemný projev, nezávazná společenská konverzace, vyjadřování 
souhlasného a nesouhlasného postoje, jednání, zahraniční cesta apod.). Kromě 
praktického procvičování tohoto lexika je samozřejmou součástí průběžně věnovaná 
pozornost procvičování známých gramatických jevů.  
 
Při výuce se používají moderní učební metody a materiály, audio a video nahrávky a 
internet. 
 
 

 
 

Nabídka ke studiu: 
 

1 kurz prezenční formou, max. 9 účastníků 
 
 
 
 
 



 

 

Zdokonalovací kurz Německý 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. 
 
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. 
Absolvent kurzu doplní a zdokonalí své komunikační dovednosti v německém jazyce. 
Aktualizuje, upevní, prohloubí si a případně doplní vybrané řečové dovednosti, které 
jsou součástí osvojení jazyka na úrovni C1 podle SERR. 
 
Délka a organizace studia: 
 
Časová dotace zdokonalovacího jazykového kurzu je 60 vyučovacích hodin 
rozvržených do 2 týdnů formou týdenních soustředění, tj. 30 vyučovacích hodin 
týdně, 6 vyučovacích hodin denně.  
 
Charakteristika obsahu:  
 
Studující předmětu německý 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 německého jazyka 
s důrazem na jeho adekvátní uplatnění v běžné i profesionální ústní interakci 
s německy mluvícími partnery. Kurz poskytuje určitou flexibilitu ve výběru a 
zpracování konverzačních témat, gramatických jevů a řečových dovedností podle 
aktuálních potřeb posluchačů. Získané jazykové znalosti a dovednosti může studující 
uplatnit při dalším studiu němčiny.  
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, max. 9 účastníků 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

Zdokonalovací kurz s detektivním příběhem – německý 
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. 
 
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 
ke své práci potřebují znalost cizího jazyka především pro svou odbornou činnost. 
Absolvent kurzu pomocí krátkých detektivních příběhů a dalších specificky 
(detektivně) zaměřených materiálů oživí, rozšíří a tematicky zaměří své základní 
znalosti německého jazyka na úrovni A2 v souladu s deskriptory Společného 
evropského referenčního rámce pro jazyky, a to ve všech čtyřech řečových 
dovednostech – poslechu, čtení, psaní a ústním projevu. 
 
Délka a organizace studia: 
Časová dotace jazykového kurzu je 30 vyučovacích hodin rozvržených  
do 5 dnů formou jednotýdenního intenzivního soustředění, tj. 6 vyučovacích hodin 
denně.  
 
Charakteristika obsahu:  
Kurz je zaměřen na prohloubení dosud osvojených jazykových vědomostí a 
dovedností a jejich rozšíření zábavnou formou. Studující si na základě praktických 
ukázek osvojí základní i odbornou slovní zásobu, osvěží stávající úroveň (A2) 
řečových dovedností, rozvine schopnost porozumění slyšenému a psanému textu a 
reprodukci těchto textů. V oblasti písemného projevu je důraz kladen hlavně na 
zachycení slyšených informací a sestavení krátkého shrnutí těchto informací nebo 
vypracování úkolů k textům. Při práci s texty je průběžně věnovaná pozornost 
procvičování známých gramatických jevů, které se v nich vyskytnou. Všechny cílové 
dovednosti – tj. mluvení, poslech s porozuměním, čtení s porozuměním a psaní – se 
navzájem neustále prolínají. Specifika tohoto kurzu spočívají ve výběru učebních 
materiálů. Jedná se převážně o krátké detektivní příběhy v psané i mluvené podobě, 
které jsou adaptované na daný stupeň obtížnosti, dále materiály z internetu nebo 
video záznamy. 
Kurz je zaměřen na rozvoj komunikační kompetence, která tvoří nedílnou součást 
celoživotního vzdělávání. Studující předmětu německý jazyk si prohloubí a upevní 
jazykové znalosti a dovednosti, které může uplatnit ve své pracovní činnosti. Výuka 
kombinuje rozličné metodické postupy. Rozvíjí všechny receptivní a produktivní 
řečové dovednosti – porozumění čtenému i slyšenému projevu, písemný i ústní 
projev. Obsahuje také nácvik a procvičování gramatických struktur a slovní zásoby 
se zaměřením na obecná a vybraná odborná témata. Při výuce jsou využívány 
moderní technologie. 
 

Nabídka ke studiu: 
 

1 kurz prezenční formou, max. 9 účastníků. 



 

 

  

Zdokonalovací kurz s detektivním příběhem – německý 
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. 
 
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 
ke své práci potřebují znalost cizího jazyka především pro svou odbornou činnost. 
Absolvent kurzu pomocí detektivních příběhů a dalších materiálů 
s detektivní/kriminalistickou tematikou oživí, rozšíří a tematicky zaměří své znalosti 
německého jazyka na úrovni B1 v souladu s deskriptory Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky, a to ve všech čtyřech řečových dovednostech – 
poslechu, čtení, psaní a ústním projevu. 
    
Délka a organizace studia: 
Časová dotace jazykového kurzu je 30 vyučovacích hodin rozvržených  
do 5 dnů formou jednotýdenního intenzivního soustředění, tj. 6 vyučovacích hodin 
denně.  
 
Charakteristika obsahu:  
Kurz je zaměřen na prohloubení dosud osvojených jazykových vědomostí a 
dovedností a jejich rozšíření zábavnou formou. Studující si na základě praktických 
ukázek osvojí obecnou i odbornou slovní zásobu, osvěží stávající úroveň (B1) 
řečových dovedností, rozvine schopnost porozumění slyšenému a psanému textu a 
reprodukci těchto textů. V oblasti písemného projevu je důraz kladen hlavně na 
zachycení slyšených informací a sestavení shrnutí těchto informací nebo 
vypracování úkolů k textům. Při práci s texty je průběžně věnovaná pozornost 
procvičování známých gramatických jevů, které se v nich vyskytnou. Všechny cílové 
dovednosti – tj. mluvení, poslech s porozuměním, čtení s porozuměním a psaní – se 
navzájem neustále prolínají. Specifika tohoto kurzu spočívají ve výběru učebních 
materiálů. Jedná se převážně o detektivní příběhy v psané i mluvené podobě, které 
jsou adaptované na daný stupeň obtížnosti, dále materiály z internetu nebo video 
záznamy. 
Kurz je zaměřen na rozvoj komunikační kompetence, která tvoří nedílnou součást 
celoživotního vzdělávání. Výuka kombinuje rozličné metodické postupy. Rozvíjí 
všechny receptivní a produktivní řečové dovednosti – porozumění čtenému i 
slyšenému projevu, písemný i ústní projev. Obsahuje také nácvik a procvičování 
gramatických struktur a slovní zásoby se zaměřením na obecná a vybraná odborná 
témata. Při výuce jsou využívány moderní technologie. 
 

Nabídka ke studiu: 
 

1 kurz prezenční formou, max. 9 účastníků. 
 

 



 

 

Zdokonalovací kurz - německý jazyk po B1 

 

 
 
 
Účast na zdokonalovacím kurzu je podmíněna: 
 
 
a) absolvováním úrovně B1, nebo 
 
b) znalostí učiva na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce  
 
c) schopností konverzovat na tato témata: 
 

 

 1) Životopis a osobní údaje 
2) Život na venkově a ve městě 
3) Volný čas, sport, kultura 
4) Cestování, dovolená 
5) Nákupy a služby  
6) Zdraví a nemoci                                                            
7) Jídlo, stravování 
8) Média 
9) Rodina, rodinné vztahy 
10) Zaměstnání 
11) Životní styl 
12) Orientace ve městě, v silničním provozu 

 
 
d) základním přehledem o odborných tématech: 
 
 

1) Popis hledané osoby 
2) Kontrola dokladů 
3) Silniční kontrola 
4) Nahlášení krádeže, vloupání  
5) Loupežné přepadení  
6) Silniční provoz 
7) Dopravní nehoda 
8) Integrovaný záchranný systém, první pomoc 

 
 
Nabídka ke studiu: 
 

1 kurz prezenční formou, maximálně 9 účastníků. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Zdokonalovací kurz s internetem – německy po B1-B2 
 

 

 

 

 

Cíle vzdělávání: 
 

       Cílem tohoto kurzu je seznámit posluchače s možnostmi dalšího vzdělávání za 
pomoci internetu. Předpokladem pro zařazení jsou minimálně znalosti německého 
jazyka na úrovni B1 - B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro 
jazyky a znalost práce s počítačem na uživatelské úrovni. Kurz má za cíl ukázat 
posluchačům možnosti využití internetu při samostudiu jak všeobecné, tak odborné 
němčiny. Účastníci kurzu dostanou náhled internetových adres, na kterých najdou 
jak gramatická cvičení, cvičení na slovní zásobu, poslech odborných textů a tipy na 
jejich využívání.  

 
 
  

Cílové dovednosti jsou: 
 
- orientace na představených internetových adresách a jejich využití 
- řešení úkolů s pomocí těchto internetových stránek 
 
 
 

Obsah vzdělávání a používané metody: 
 

  Tento kurz má specifický obsah spočívající v maximálním využití počítačové učebny 
a internetu. Nejedná se o výukový kurz, ale o kurz informativní, kde posluchač získá 
tipy a návody, jak dále pracovat s danými internetovými stránkami. Součástí kurzu je 
i řešení konkrétních úloh z těchto programů, na kterém si posluchač vyzkouší, na 
jakém principu se dá pracovat. Zároveň si ověří, který způsob práce mu lépe 
vyhovuje.  Prostor je i pro otázky a individuální přístup k posluchačům.  
 

 

 
Nabídka ke studiu: 
 

1 kurz prezenční formou, max. 9 účastníků 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Zdokonalovací kurz - francouzský jazyk prostřednictvím 
médií A2/B1 

 

 
 

Studium v kurzu je podmíněno znalostí francouzského jazyka na úrovni A2 (velmi 
dobrá úroveň) až B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 
(SERR). 
 
 

Cíle vzdělávání: 
 
 

  Cílem kurzu je navázat na předchozí znalost francouzského jazyka, osvěžit dříve 
získané jazykové dovednosti a tyto dále aktualizovat a prohlubovat, přičemž je důraz 
kladen na všestranné posilování dovednosti porozumění slyšenému a psanému 
textu různého typu a rozsahu s využitím francouzských psaných a audiovizuálních 
médií. Absolvent získá větší jistotu v porozumění autentickému slyšenému projevu i 
v porozumění psaným textům, bude se umět orientovat v obsahu a vybírat podstatné 
informace, současně si bude rozšiřovat pasivní i aktivní slovní zásobu, včetně 
odborné, a upevňovat mluvnické struktury.  
 

Charakteristika výuky: 
 
 

  Nácvik porozumění slyšeným i psaným textům různých typů. Využití autentických 
materiálů (televizní a rozhlasové zpravodajství, reportáže, novinové články 
z francouzského tisku), doplněných cvičeními a úlohami různého typu.  Reprodukce 
slyšeného a čteného a diskuze k tématům, rozšiřování lexikálních a gramatických 
prostředků. Do procesu zdokonalování těchto receptivních dovednosti pak jsou 
aktivně a adekvátně zapojovány i všechny ostatní řečové dovednosti. 
V poslechových a psaných textech je výrazně zastoupena profesní tematika. 
 

 
 

Nabídka ke studiu: 
 
 

1 kurz prezenční formou, max. 9 účastníků 
 
časová dotace je 36 hodin (12x 3 hod.) 8:00-9:30; 9:45-10:30 
 
10.2./17.2./24.2./3.3./10.3./17.3./24.3./31.3./7.4/14.4./21.4./28.4.2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Zdokonalovací poslechový kurz - francouzský jazyk po A2 
 

 
 

 

Studium v kurzu je podmíněno znalostí francouzského jazyka na úrovni A2 podle 
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). 
 
 

Cíle vzdělávání: 
 
 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby účastníci tohoto kurzu 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 ve francouzském 
jazyce.  

− Porozumí slyšeným textům různých typů a rozsahu, který je přednesen 
rodilým mluvčím nebo cizincem mluvícím francouzsky. 

− Adekvátně reaguje na slyšené informace. 

− Rozšíří svou pasivní i aktivní slovní zásobu na základě slyšeného, osvojí si 
správné výslovnostní návyky a upevnění si gramatické struktury. 

 

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 
vybraná témata. Při výuce jsou využívány moderní technologie. 
 

 
 

Nabídka ke studiu: 
 
 

1 kurz prezenční formou, max. 9 účastníků 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Zdokonalovací poslechový kurz - francouzský jazyk po B1 
 

 
 

Studium v kurzu je podmíněno znalostí francouzského jazyka na úrovni B1 podle 
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). 
 
 

Cíle vzdělávání: 
 
 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby účastníci tohoto kurzu 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  
ve francouzském jazyce.  

− Porozumí slyšeným textům různých typů a rozsahu, který je přednesen 
rodilým mluvčím nebo cizincem mluvícím francouzsky. 

− Adekvátně reaguje na slyšené informace. 

− Rozšíří svou pasivní i aktivní slovní zásobu na základě slyšeného, osvojí si 
správné výslovnostní návyky a upevnění si gramatické struktury. 

 

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 
vybraná témata. Při výuce jsou využívány moderní technologie. 
 

 
 

Nabídka ke studiu: 
 
 

1 kurz prezenční formou, max. 9 účastníků 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Zdokonalovací konverzační kurz - francouzský jazyk po B1 
 

 
 

 

Studium v kurzu je podmíněno znalostí francouzského jazyka na úrovni B1 podle 
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). 
 
 

Cíle vzdělávání: 
 
 

  Cílem kurzu je, aby si jeho účastníci zopakovali a procvičili dříve získané jazykové 
znalosti a dovednosti a tyto dále prohloubili s důrazem na důsledné osvojení užití 
adekvátních formulací v ústním projevu. S tím souvisí osvojení slovních obratů a 
vazeb společně s prohloubením dovednosti studentů porozumět mluvenému projevu 
a rozvojem jejich pohotovosti v ústním vyjadřování, včetně upevnění relevantních 
mluvnických návyků. 
 
Absolvent kurzu si upevní a rozšíří své jazykové kompetence s důrazem na 
komunikativní dovednosti na úrovni B1 podle SERR. 
 

Charakteristika výuky: 
 

  Hlavní důraz je kladen na prohloubení dosud získaných produktivních 
komunikativních dovedností a ústní interakce ve francouzském jazyce, včetně 
rozvíjení relevantní slovní zásoby a mluvnice potřebné pro každodenní běžnou i 
profesní konverzaci. Při výuce se vzájemně doplňuje nácvik jednotlivých jazykových 
dovedností s důrazem na další rozvíjení produktivních a interaktivních řečových 
dovedností. 
 

 
 

Nabídka ke studiu: 
 
 

2 kurzy prezenční formou, max. 9 účastníků 

1 kurz distanční formou, max. 9 účastníků 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Zdokonalovací kurz - francouzský jazyk po A2 
 

 

 
 

Studium v kurzu je podmíněno znalostí francouzského jazyka na úrovni A2 podle 
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). 
 
 

Cíle vzdělávání: 
 
 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi se zřetelem k potřebě výkonu svého 
povolání rozvíjeli níže uvedené znalosti a dovednosti. Cíle vzdělávání jsou 
koncipovány tak, aby je byl absolvent kurzu schopen aplikovat ve francouzském 
jazyce.  

− porozumí krátkému mluvenému projevu v nejběžnějších formách a situacích, 
pochopí smysl jednoduchých zpráv a hlášení 

− porozumí krátkým textům, vyhledává konkrétní informace v jednoduchých 
materiálech, porozumí jednoduchým dopisům 

− zapojí se do ústní interakce na vybraná všeobecná témata 

− sestaví jednoduché poznámky a sdělení, jednoduchý dopis 

 

Charakteristika výuky: 
 

Kurz je zaměřen na rozvoj komunikační kompetence, která 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 dle aktuálních potřeb studujících.  
Při výuce jsou využívány moderní technologie. 
 

 
 

Nabídka ke studiu: 
 
 

1 kurz prezenční formou, max. 9 účastníků 

1 kurz distanční formou, max. 9 účastníků 

 

 
 
Jedná se o inovovaný kurz, který dříve nesl označení „aktualizační“ 
 
 
 
 



 

 

Zdokonalovací kurz Úvod do studia francouzského jazyka 
 

 
 
 

  Kurz je určen úplným začátečníkům ve francouzském jazyce z řad pracovníků 
resortu Ministerstva vnitra a Policie České republiky, kteří pro svou práci potřebují 
základní znalost cizího jazyka a kteří po absolvování tohoto kurzu chtějí zahájit 
studium ve vzdělávacím programu R4/0031 Francouzský jazyk – Zkouška 
Ministerstva vnitra 1. stupně. 
 
 
  Studium v kurzu není podmíněno předchozím studiem francouzského jazyka. 

 
 

  Cílem kurzu je, aby si všichni jeho účastníci osvojili takové jazykové vědomosti a 
dovednosti, které jim umožní zahájit studium navazujícího vzdělávacího programu 
R4/0031 Francouzský jazyk – Zkouška Ministerstva vnitra 1. stupně na přibližně 
stejné úrovni jazykových kompetencí, jelikož dojde ke zmírnění rozdílů mezi 
skutečnými a tzv. falešnými začátečníky. 

 
 
 
 

Délka kurzu: 
 

  Kurz probíhá v jednom týdenním cyklu, po 6 vyučovacích hodinách denně 
(1 vyučovací hodina trvá 45 minut), s celkovou dotací 30 vyučovacích hodin. 
 
 
 
Nabídka ke studiu: 
 
1 kurz prezenční formou, max. 9 účastníků 
1 kurz distanční formou, max. 9 účastníků 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Zdokonalovací kurz - ruský jazyk pro manažery A2 
 

 

Vstupní požadavky na studující vzdělávacího programu: 

Kurz je určen vedoucím pracovníkům resortu Ministerstva vnitra a Policie České 
republiky, kteří pro svou práci potřebují znalost cizího jazyka. Přičemž různými 
formami studia nabyli už v minulosti znalostí ruského jazyka a potřebují si je osvěžit, 
rozšířit a tematicky zaměřit s ohledem na specifika jejich pracovní náplně, avšak 
z důvodu pracovního vytížení nemají možnost účastnit se dlouhodobého intenzivního 
nebo zdokonalovacího jazykového kurzu. 
 

Studium v kurzu je podmíněno znalostí ruského jazyka na úrovni A2 podle 
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 

Cíle vzdělávání: 

Cílem tohoto kurzu je aktualizovat, prohloubit a upevnit znalost ruského jazyka 
s důrazem na jeho adekvátní uplatnění v běžné i profesionální ústní interakci s rusky 
mluvícími partnery. Účastníci kurzu si rozšíří slovní zásobu o výrazy potřebné pro 
vedení seznamovacích a společenských rozhovorů a jednání, seznámí se s frázemi 
důležitými pro telefonování a písemný styk, tématy souvisejícími se společenským 
stykem a jejich povoláním. Zároveň je v kurzu věnována pozornost poslechu 
s porozuměním a rozvoji dalších řečových dovedností, včetně nácviku prezentace 
v cizím jazyce.  
 

V oblasti písemného projevu bude kurz zaměřen hlavně na seznámení se 
s aktuálními – autentickými – formuláři a pravidly moderního písemného styku.  
 

Pozornost bude věnována i průběžnému opakování základních gramatických jevů 
probíraných na prvním stupni. Absolvent tohoto kurzu si osvěží stávající úroveň 
osvojení řečových dovedností, rozšíří si slovní zásobu a upevní používání 
jazykových prostředků. Kurz poskytuje určitou flexibilitu ve zpracování profesních 
témat podle aktuálních potřeb posluchačů. 

Délka a časový plán vzdělávání: 

Kurz zahrnuje celkem 30 vyučovacích hodin, tj. jeden týden po šesti vyučovacích 
hodinách denně (1 vyučovací hodina = 45 minut). V průběhu kurzu se počítá se 
samostudiem účastníků v odpoledních hodinách. 

 

Doporučená studijní literatura: 
 
Nekolová, V., a kol. Ruština nejen pro samouky. Praha: LEDA, 2002.  
ISBN 80-85927-96-9. Včetně nahrávek 
Csiriková, M., Vysloužilová, E. Ruština v praxi. Praha: LEDA, 2002.  
ISBN 80-7335-009-2. Včetně nahrávek      
internet 
 

Nabídka ke studiu: 
 

1 kurz prezenční formou, max. 9 účastníků 
 



 

 

Zdokonalovací kurz - ruský jazyk pro manažery B1 
 

 

Vstupní požadavky na studující vzdělávacího programu: 

Kurz je určen vedoucím pracovníkům resortu MV a Policie ČR, kteří pro svou práci 
potřebují znalost cizího jazyka, přičemž různými formami studia nabyli už v minulosti 
znalostí ruského jazyka a potřebují si je osvěžit, rozšířit a tematicky zaměřit s 
ohledem na specifika jejich pracovní náplně, avšak z důvodu pracovního vytížení 
nemají možnost účastnit se dlouhodobého intenzivního nebo zdokonalovacího 
jazykového kurzu. 

Studium v kurzu je podmíněno znalostí ruského jazyka na úrovni B1 podle 
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). 

Cíle vzdělávání: 

Cílem tohoto kurzu je aktualizovat, prohloubit a upevnit znalost ruského jazyka 
s důrazem na jeho adekvátní uplatnění v běžné i profesionální ústní interakci s rusky 
mluvícími partnery. Účastníci kurzu si rozšíří slovní zásobu o výrazy potřebné pro 
vedení seznamovacích a společenských rozhovorů a jednání, seznámí se s frázemi 
důležitými pro telefonování a písemný styk, tématy souvisejícími se společenským 
stykem a jejich povoláním. Zároveň je v kurzu věnována pozornost poslechu s 
porozuměním a rozvoji dalších řečových dovedností, včetně nácviku prezentace v 
cizím jazyce.  
 
V oblasti písemného projevu bude kurz zaměřen hlavně na seznámení se 
s aktuálními – autentickými - formuláři a pravidly moderního písemného styku.  
 
Pozornost bude věnována i průběžnému opakování základních gramatických jevů 
probíraných na druhém stupni. Absolvent tohoto kurzu si osvěží stávající úroveň 
osvojení řečových dovedností, rozšíří si slovní zásobu a upevní používání 
jazykových prostředků. Kurz poskytuje určitou flexibilitu ve zpracování profesních 
témat podle aktuálních potřeb posluchačů.  

Délka a časový plán vzdělávání: 

Kurz zahrnuje celkem 30 vyučovacích hodin, tj. jeden týden po šesti vyučovacích 
hodinách denně (1 vyučovací hodina = 45 minut). V průběhu kurzu se počítá se 
samostudiem účastníků v odpoledních hodinách. 
 

Doporučená studijní literatura: 
 
Kozlova, T. a kol. Dogovorilis. Plzeň: FRAUS, 2004. ISBN 80-7238-155-5. Včetně 
nahrávek. 
Internet 
 

 
Nabídka ke studiu: 
 

1 kurz prezenční formou, max. 9 účastníků 
 



 

 

Zdokonalovací kurz - úvod do studia ruského jazyka 
 

 
 
 

  Cíle vzdělávání: 

  Cílem kurzu je, aby si všichni jeho účastníci osvojili takové jazykové vědomosti a 
dovednosti, které jim umožní zahájit studium v navazujícím vzdělávacím programu 
R4/0023 Ruský jazyk – 1. stupeň na potřebné úrovni jazykových kompetencí. Kurz je 
primárně určen úplným začátečníkům, přičemž pomůže překonat rozdíly mezi 
skutečnými a tzv. falešnými začátečníky. 
 

• Prakticky aplikuje azbuku, pravopis a výslovnost ruského jazyka, 
 

• prokazuje osvojení všech čtyř řečových dovedností v míře odpovídající 
stanoveným tematickým okruhům a zaměření kurzu, 

 

• v ústním projevu a interakci klade otázky a komunikuje v několika základních 
každodenních situacích vycházejících z vybraných témat, 

 

• používá přiměřenou slovní zásobu ve vybraných tématech a aplikuje osvojené 
základních gramatické jevy, 

 

• cílové dovednosti vycházejí z deskriptorů SERR pro jazyky na úrovni A1. 

 

  Charakteristika výuky: 

  Výuka kombinuje klasické i moderní metody. Frontální výuka je doplňována prací ve 
skupinách či ve dvojicích. Je vyžadována aktivní účast studujících. V případě 
absence vyšší než 40% nebude studujícímu vydáno osvědčení o absolvování. 
Ověření osvojených znalostí a dovedností bude probíhat průběžně ústně i písemně a 
souhrnně v závěru kurzu didaktickým testem.   

  Doporučená studijní literatura: 

  Nekolová,V. a kol. Ruština nejen pro samouky. Praha: LEDA, 2017.  
  Azbuka Fraus – písanka a procvičování. FRAUS, 2016. 
  Pracovní listy a další studijní materiály vypracované vyučujícími ruského jazyka. 
 

 
  Délka kurzu: 

 
  Kurz probíhá v jednom čtyřdenním cyklu, po 6 vyučovacích hodinách denně 
(1 vyučovací hodina trvá 45 minut), s celkovou dotací 24 vyučovacích hodin. 
 
 
Nabídka ke studiu: 
 

1 kurz prezenční formou, max. 9 účastníků 
 
 
 
 
 



 

 

Zdokonalovací kurz - ruský jazyk po A2 

 

 
 

Studium v kurzu je podmíněno znalostí ruského jazyka minimálně na úrovni A2 podle 
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).  

 

Cíle vzdělávání: 
 

Cílem kurzu je, aby si jeho účastníci komplexně zopakovali, procvičili a zaktualizovali 
dříve získané jazykové kompetence na úrovni A2 (SERR), a to v rámci všech 
řečových dovedností – poslechu s porozuměním, čtení s porozuměním, ústního a 
písemného projevu. Studenti si zároveň zopakují slovní zásobu a další nezbytné 
jazykové prostředky, včetně gramatiky. 

 

Délka a časový plán vzdělávání: 
 

Kurz probíhá v jednom týdenním cyklu, 6 vyučovacích hodin denně (1 vyučovací 
hodina trvá 45 minut), s celkovou dotací 30 vyučovacích hodin. V průběhu kurzu se 
počítá se samostudiem účastníků v odpoledních hodinách. 
 
 

Doporučená studijní literatura: 
 
Nekolová, V. a kol. Ruština nejen pro samouky. Praha: Leda, 2002. 
Horvátová, M. Ruská konverzace. Praha: Ekopress, s.r.o., 2004. 
Balcar, M. Ruská gramatika v kostce. Praha: Leda, 1999. 
 

 
 
 
Nabídka ke studiu: 
 

1 kurz prezenční formou, max. 9 účastníků 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Zdokonalovací kurz s detektivním příběhem - ruský jazyk 
po A2  

 

 
 

Studium v kurzu je podmíněno znalostí ruského jazyka na úrovni A2 podle 
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). 
 
 

Cíle vzdělávání: 
 
 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi se zřetelem k potřebě výkonu svého 
povolání rozvíjeli níže uvedené komunikační dovednosti v ruském jazyce.  

- Při poslechu porozumí krátkému adaptovanému textu obsahujícímu rozšiřující 
odbornou slovní zásobu. 

- Při čtení porozumí kratšímu tištěnému adaptovanému textu, poskytne zpětnou 
vazbu, kterou umožňují úkoly k textu. 

- Při psaní reprodukuje informace získané z textu. 

- V ústním projevu reprodukuje krátký text. 

- Popíše konkrétní případ podle hesel nebo obrázků. 

- U daného případu reaguje na otázky a klade otázky k tématu. 

 

Charakteristika výuky: 
 
 

Kurz je zaměřen na rozvoj komunikační kompetence, která tvoří nedílnou 
součást celoživotního vzdělávání.  

Výuka kombinuje rozličné metodické postupy. Rozvíjí všechny receptivní a 
produktivní řečové dovednosti – porozumění čtenému i slyšenému projevu, písemný 
i ústní projev. Obsahuje také nácvik a procvičování gramatických struktur a slovní 
zásoby se zaměřením na obecná a vybraná odborná témata.  
Při výuce jsou využívány moderní technologie. 
 

 
 
 
 
Nabídka ke studiu: 
 

1 kurz prezenční formou, max. 9 účastníků 
 
 
Jedná se o nový kurz, který bude do nabídky EKIS přidán pod kódem R5/0092 
v průběhu letních měsíců 2021. 
 
 



 

 

Zdokonalovací kurz - ruský jazyk pro pracovníky 
telefonního centra tísňového volání 112 

 

 
 

Cílová skupina vzdělávání:    
 
Jazykový kurz je určen zejména pro operační techniky telefonního centra tísňového 
volání 112, případně příslušníkům jednotlivých složek integrovaného záchranného 
systému s obdobnou funkční náplní. 
 

Cíle vzdělávání: 
 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby účastníci tohoto kurzu se zřetelem k potřebě 
výkonu svého povolání rozvíjeli níže uvedené znalosti a dovednosti. Cíle vzdělávání 
jsou koncipovány tak, že absolvent kurzu je schopen adekvátního vyřízení tísňového 
volání v ruském jazyce.  

− Pohotově a rychle reaguje v ruském jazyce na tísňové volání (tj. empaticky 
vede dialog, klade zjišťovací a doplňovací otázky, vhodně a adekvátně reaguje 
na projevy volajícího). 

− Porozumí tísňovému volání v situacích, kdy je volající ve stresové situaci  
(tj. může hovořit nesouvisle, případně nespisovně). 

− Reprodukuje hlavní myšlenky či informace z vyslechnutého sdělení, obsah 
sdělení shrne. 

− Přetlumočí hovor jednotlivým složkám IZS a zpětně přetlumočí dotazy těchto 
složek směrem k volajícímu. 

 

Charakteristika obsahu:  
 
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. 
 

Délka a organizace studia:  
 
Časová dotace zdokonalovacího jazykového kurzu je 30 vyučovacích hodin 
rozvržených do 5 dnů formou jednotýdenního intenzivního soustředění,  
tj. 6 vyučovacích hodin denně. Zbytek fondu pracovní doby je vyhrazen  
pro samostatnou přípravu na vyučování, případně konzultace s vyučujícími. 
 

Nabídka ke studiu: 
 
1 kurz prezenční formou, max. 9 účastníků. 
 
 



 

 

Přípravný kurz francouzského 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 francouzský jazyk na úrovni A2 dle Společného 
evropského referenčního rámce pro jazyky a potřebují své jazykové dovednosti před 
složením Zkoušky Ministerstva vnitra – A2 intenzivní formou aktualizovat a procvičit.  
Kurz je zvláště určen pracovníkům, kteří potřebují v souladu s kvalifikačním 
požadavkem na systematizované místo složit Zkoušku Ministerstva vnitra – A2 z 
francouzského jazyka, avšak ze služebních či pracovních důvodů nemohou 
absolvovat intenzivní kurz (R4/0031 Francouzský 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. 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 
francouzského 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 francouzský 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, max. 9 účastníků 



 

 

Přípravný kurz francouzského 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 
potřebují v souladu s kvalifikačním požadavkem na systematizované místo složit 
Zkoušku Ministerstva vnitra – B1 z francouzského jazyka, avšak ze služebních či 
pracovních důvodů nemohou absolvovat intenzivní kombinovaný kurz francouzského 
jazyka – B1 (R4/0036). 

 
Délka a organizace studia:  
 
Časová dotace jazykového kurzu je 60 hodin rozvržených do 2 týdnů formou 
týdenních soustředění. Týdenní soustředění zahrnuje vždy 30 vyučovacích hodin - 6 
hodin výuky denně. V průběhu kurzu se počítá rovněž se samostudiem účastníků v 
odpoledních hodinách. 

 
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 francouzský 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, max. 9 účastníků 


