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Prohlášení o důvěrnosti 

 

Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a je určen výhradně výše uvedené  
společnosti. Jako takový nesmí být vydán bez předchozího souhlasu Bc. Lenky Hudákové. 
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1. TOP School 

1.1. Jazyková škola TOP School 

Jazyková škola TOP School je první jazykovou školou v Moravskoslezském kraji, která nabízí a 
zajišťuje výuku anglického jazyka prostřednictvím speciální přímé metody SPEAK DIRECT a dalších 

cizích jazyků prostřednictvím Přímé metody (v ČR jsme jediní držiteli licence). Samozřejmě 
nabízíme i výuku klasickou a konverzační metodou. 

Jsme jazyková škola, která byla založena v září 2005. Od této doby se zabývá výukou cizích 
jazyků, tlumočením či překlady.  

V současné době máme provádíme výuku buď prezenční formou nebo on-line. 

1.2. Reference 

Jazyková škola zajišťuje např. výuku ve firmách: 

 

Robe Lighting s.r.o Karviná 

STOW Karviná s.r.o. 

Sejong Czech s.r.o. 

Veolia, a.s. – Ostrava, Olomouc 

Magistrát města Karviná  

K2 atmitect s.r.o. – Ostrava   

Rovakotan - Třinec   

Railsformers s.r.o. – Ostrava  

Členské firmy Hospodářské komory Karviná a Havířov 

Členské firmy společnosti Klastr 

Dentalstyl – Ostrava 

Dimer s.r.o. – Zlín 

Obecní úřad Těrlicko 

Obecní úřad Petrovice u Karviné 

a další….  

 

2. Výuka cizích jazyků 

 

 Anglický jazyk vedený SPEAK DIRECT metodou 

 Anglický jazyk vedený klasickou metodou 

 Anglický jazyk – konverzace s českým či rodilým mluvčím 

 Další světové jazyky: německý jazyk, ruský jazyk, italský jazyk, francouzský jazyk, španělský 

jazyk a další. 

 Obchodní a odborná výuka cizích jazyků 

 Přípravné kurzy ke zkouškám PET/FCE/CAE 

 

Veškerá výuka cizích jazyků může probíhat prezenčně v místě objednatele nebo on-line. 

3. Překladatelské služby 

Nabízíme překladatelské služby běžných i odborných textů 
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4. Cena a způsob platby 

Cena za jednu vyučovací hodinu a jednu skupinu, ceny uvedeny bez DPH.  

V případě výuky v rozsahu 1 vyučovací hodiny je k ceně za VH připočítávané i cestovné (tj. 4 

Kč/km), v případě výuky v rozsahu 2 a více hodin se cestovné nezapočítává.  

 
 

Popis 
Cena bez DPH za 
1VH = 60 min. 

 

Cena bez DPH za 
1VH = 90 min. 

 

Výuka s českým lektorem 540 Kč 
800 Kč 

Výuka s rodilým mluvčím 700 Kč 1200 Kč 

 

 

Platba bude probíhat bezhotovostním převodem, na základě vystavené faktury. Součástí faktury 
bude prezenční listina s odučenými hodinami v daném měsíci. Max. délka splatnosti faktury je 30 
dní. 

5.  Představení lektorů  

Jazyková škola TOP School funguje na základě mezinárodních přesně definovaných standardů. 
To znamená, že všichni lektoři v TOP School jsou profesionálně vyškoleni, pracují s jednotnými 
materiály a dodávají stejný produkt se stejnými výsledky. Lektoři jsou vybírání na základě svých 
jazykových zkušeností, velký důraz je kladen hlavně na jejich aktivní (konverzační) jazyk, získané 

certifikáty či jazykové zkoušky. V týmu JŠ TOP School jsou jak čeští tak i britští, australští a irští 
lektoři. 

Součástí jejich tréninku je i získání schopnosti rozpoznat a zvládat překážky, na něž mohou 
studenti při studiu narážet. 

Náročný výběr spolupracovníků, profesionální tréninkové programy a dobré pracovní zázemí 

jsou zárukou vysoké kvality služeb poskytovaných jazykovou školou TOP School. 

6. Platnost nabídky 

Nabídka platí do 31.10. 2022 

7.  Délka kontraktu 

Zatím nespecifikováno 

8. Závěr  

Nabízíme Vám výuku, která opravdu funguje. Její efektivita je vynikající. Hodiny jsou aktivní, 
zábavné a student má neustále motivaci k výuce, samotného ho motivuje, že sám na sobě cítí velký 
pokrok. 

Absence je minimální a výuka se stává ještě víc kvalitnější, efektivnější a úspěšnější 

 

V případě zájmu můžeme uskutečnit 

ukázkovou hodinu. 
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