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VNITŘNÍ JAZYKOVÁ ŠKOLA TUL 
Kurzy cizích jazyků pro studenty a zaměstnance TUL 

Výuka je v rozsahu 10 bloků za semestr, zpravidla 1 vyučovací blok za týden.  

Cena za kurz 1.500,- Kč/osobu. Minimální počet účastníků v kurzu je 5 osob, maximálně 10, 
v případě nižšího počtu zájemců je cena individuální od 2.000,- Kč/osobu.  

 

NOVĚ:  
Přihlášky do kurzů (i studující, kteří budou pokračovat z předchozího semestru) je možné posílat 

e-mailem na sarka.doubravova@tul.cz do 2. 3. 2018. 

K přihlášení je potřeba doložit doklad o zaplacení kurzu 1.500,-/1kurz a uvést: titul, jméno, 

tel. číslo, student/doktorand/zaměstnanec, fakultu, studijní obor a zvolený kurz z nabídky.  

 
Pokud se kurz z důvodu malého počtu zájemců neotevře, školné bude vráceno v plné výši. Údaje pro 
platbu: číslo účtu 305806603/0300; variabilní symbol 9968; zpráva pro příjemce: Vaše příjmení a jméno. 

Výuka v letním semestru bude zahájena v týdnu od 12. 3. 2018. 

O zahájení (nezahájení) kurzů budete informováni e-mailem nejdéle do 10. 3. 2018. 
 

Německý jazyk 
Mgr. Jitka Pacltová 
A0-A1 – falešný začátečník  
úterý 12:30 (1.dil Němčina pro jazykové školy, od 4. lekce) 
A1 – mírně pokročilý 
úterý 10:40 (1.dil Němčina pro jazykové školy, od 11. lekce) 
 

Francouzský jazyk 
Mgr. Jitka Netušilová, DiS. 
A1 – mírně pokročilý  
středa 10:40 
A0 – začátečník  
středa 12:30 
 

Španělský jazyk 
Mgr. Martina Pelantová 
A0-A1 – falešný začátečník 
pondělí 16:10 
 

Ruský jazyk 
Mgr. Halka Jandová 
A0-A1 – začátečník  

úterý 10:40 (3. lekce z učebnice) 

Anglický jazyk 
Mgr. Bohdana Příhodová  
A0-A1 – falešný začátečník 
pondělí 14:20 
A1-A2 – mírně pokročilý (pre-intermediate) 
středa 12:30 
 

Italský jazyk 
Mgr. Zdenka Hořeňovská 
A0-A1 – falešný začátečník 
úterý 16:10 
A0 – začátečník 
čtvrtek 16:10 
 

Japonský jazyk 
Mgr. Tereza Křížová 
A0 – začátečník  
středa 14:20 
A0-A1 – falešný začátečník 
(pokračování z předchozího semestru) 

středa 16:10 
 
 

 
 


