
 

Pobytové kurzy pro učitele v roce 2020  

(s akreditací MŠMT, splňující tzv. šablony) 

 
1) Jarní prodloužený víkend – hotel Svratka 

 

Termín: Kurz (celkem 24 vyučovacích hodin): 

7. - 10.5. 2020 
čtvrtek-neděle 
(pátek státní svátek) 

Základní metodický kurz pro učitele AJ – Aktivity, které 
fungují  

 
Současně s metodickým kurzem pro učitele probíhá kurz angličtiny a němčiny 
pro veřejnost – Angličtina pro dospělé a děti od 10 let, němčina pro dospělé a 
děti od 12 let. 
 
Užijte si třídenní relax v příjemném hotelu v srdci přírody a výrazně zlepšete 
svou angličtinu a didaktické schopnosti.  

 
Součástí pobytového kurzu je možnost účastnit se 
zdarma sportovního programu pro dospělé i děti (jóga, 
aerobic, akva-aerobic, sportovní hry pro děti). Navíc 
můžete sportovat také individuálně – plavat v krytém 
hotelovém bazénu s masážními tryskami, běhat či vyrazit 
na vycházky do krásné přírody v bezprostředním okolí 
hotelu, nebo využít hotelové venkovní fitness hřiště, 
případně hotelový multifunkční osvětlený kurt pro tenis, 
nohejbal atp. Bazén, fitness hřiště i multifunkční kurt jsou 

zahrnuty v ceně pobytu. V těsném sousedství hotelu se nachází golfové hřiště (9 jamek, 
driving range, putting green).  
 
Bližší informace najdete zde: 

http://www.easyenglish.cz/jazykova-dovolena/vikendove-pobyty-s-aj-a-nj/76-jarni-

prodlouzeny-fitness-vikend-s-anglictinou-a-nemcinou-svratka.html  

 

2) Týdenní kurz angličtiny pro učitele v době letních 
prázdnin – kongres hotel Jezerka, Seč 

Termíny: 

(sobota-pátek) 

Kurz (celkem 40 vyučovacích hodin): 

Obecná angličtina, všechny úrovně (A1-C2) – malé 
skupiny podle pokročilosti 

18.-24.7.2020 Souběžně s kurzem AJ, NJ a ŠJ pro veřejnost 

25.-31.7.2020 Souběžně s kurzem AJ a NJ pro veřejnost 

1.-7.8.2020 Souběžně s kurzem AJ pro veřejnost 

Kurzy AJ pro veřejnost jsou určeny dospělým i dětem včetně předškoláků. Výuka 
školních a předškolních dětí probíhá zvlášť. 

http://www.easyenglish.cz/jazykova-dovolena/vikendove-pobyty-s-aj-a-nj/76-jarni-prodlouzeny-fitness-vikend-s-anglictinou-a-nemcinou-svratka.html
http://www.easyenglish.cz/jazykova-dovolena/vikendove-pobyty-s-aj-a-nj/76-jarni-prodlouzeny-fitness-vikend-s-anglictinou-a-nemcinou-svratka.html


3) Týdenní metodický kurz pro učitele v době letních 
prázdnin – kongres hotel Jezerka, Seč 

Termín: 
Kurz lze absolvovat buď jako celek (40 vyučovacích 
hodin), nebo jen jednu jeho část: 

25.-27.7.2020  
(sobota-pondělí) 
16 vyučovacích hodin 

Projektové knihy (lapbooks)  
aneb Jak docílit efektivního uchování obsahu učiva? 
Kurz je určen učitelům MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ a speciálních 
škol, jakékoli aprobace – nejen jazykářům! Účastníci se 
seznámi s atraktivními metodami, jak děti projektovou 
formou zpracují nové poznatky do výtvarného výrobku 
(obrázkový záznam, série kartiček, miniknížka, origami, 
obrázky s klopnami, tzv. fact files), z nichž pak vytvoří 
výsledné projektové knihy. 

27.-31.7.2020  
(pondělí-pátek) 
24 vyučovacích hodin 

Angličtina – Techniky, které naučí i baví! 
Kurz je určen učitelům AJ na 1. a 2. stupni ZŠ s minimální 
vstupní úrovní B2. Obsahem jsou 3 složky – jak naučit a 
procvičit správnou výslovnost, jak prezentovat a procvičit 
gramatiku (včetně pohybových aktivit) a jak využít práci 
s textem a příběhem (reading techniques and skills,  
working with a story, reading with dyslexics). Na kurzu 
bude představena řada užitečných pomůcek pro výuku 
výslovnosti, mluvnice i čtení.    

(akreditace tohoto kurzu se připravuje) 
 

 

Špičkově vybavený hotel pro nejrůznější sportovní a 
relaxační aktivity, pro všechny věkové kategorie a oblasti 
zájmů. Hotel má bezkonkurenční nabídku sportovišť a vlastní 
animační programy. V ceně je zahrnut po celou dobu pobytu 
neomezený vstup do AKVA centra a do venkovního bazénu, 
fitness, dětský koutek, dětské hřiště, parkování, každodenní 
sportovně-animační program pořádaný hotelem pro děti i 

dospělé a jeden vstup do wellness centra na 90 minut. 

  

Bližší informace najdete zde: 

http://www.easyenglish.cz/jazykova-dovolena/69-kongres-hotel-jezerka-sec.html  

 

 

Kontakt: 

Jazyková škola EASY ENGLISH® 

Lutovítova 810, 278 01 Kralupy n. Vlt.  
tel. 777 139 398 

e-mail: jazykova.skola@easyenglish.cz 
 

Bližší informace a online objednávky na webových stránkách: 
www.easyenglish.cz 

http://www.easyenglish.cz/jazykova-dovolena/69-kongres-hotel-jezerka-sec.html
mailto:jazykova.skola@easyenglish.cz
http://www.easyenglish.cz/

