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PREZENČNÍ KURZY V BRNĚ

www.oei.cz            oei@oei.cz             734 622 107             Moravské nám. 15, Brno

STANDARDNÍ KURZY 2x TÝDNĚ
• výuka pondělí+středa nebo úterý+čtvrtek
• časy výuky: 15:30-17:00 hod.   17:10-18:40 hod.
                      18:55-20:25 hod.
• 60 vyuč. hodin, cena 7450 CZK
• úrovně A1.1-C1.1

KURZ PRO MAMINKY S DĚTMI
• výuka ve středu
• časy výuky: 14:30-15:30 hod.   15:45-16:45 hod.            
• 10 vyuč. hodin, cena 2750 CZK
• věk dětí 0-3 roky
• úrovně A2/B1 a B2/C1

ODBORNÉ KURZY
• němčina pro účetní a firemní komunikaci
• konverzačně didaktický kurz pro vyučující NJ
• přípravné kurzy na zkoušky ÖSD
• cena od 3750 CZK

STANDARDNÍ KURZY 1x TÝDNĚ
• výuka v pátek
• čas výuky: 16:15-19:30 hod.
• 60 vyuč. hodin, cena 7150 CZK
• úrovně A1.1 a A1.2

KONVERZACE A GRAMATIKA
• výuka pondělí, středa, čtvrtek
• časy výuky:   9:00-10:30 hod.  10:45-12:15 hod.
                     17:10-18:40 hod.  18:55-20:25 hod.
• 30 vyuč. hodin, cena 4590 CZK
• úrovně A2-C1

OPAKOVACÍ KURZY
• výuka úterý, středa, čtvrtek
• časy výuky: 12:00-13:30 hod.  
                     17:10-18:40 hod.  
• 30 vyuč. hodin, cena 4590 CZK
• úrovně A1-B2

ONLINE KURZY

KONVERZACE, GRAMATIKA,
OPAKOVÁNÍ
• výuka pondělí, úterý, středa
• časy výuky: 10:30-12:00 hod.  10:45-12:15 hod.
                     17:10-18:40 hod.  18:55-20:25 hod.
• 30 vyuč. hodin, cena 4590 CZK, úrovně A2-C2

STANDARDNÍ KURZY 2x TÝDNĚ
• výuka pondělí+středa nebo úterý+čtvrtek
• časy výuky:  17:10-18:40 hod.
                      18:55-20:25 hod.
• 60 vyuč. hodin, cena 7450 CZK
• úrovně A1.2-B2.1

STANDARDNÍ KURZY 1x TÝDNĚ
• výuka pondělí, úterý, středa, čtvrtek
• časy výuky:      7:15-8:45 hod.     9:00-10:30 hod.
                       17:10-18:40 hod.  18:55-20:25 hod.
• 30 vyuč. hodin, cena 3950 CZK
• úrovně A1.1-C1.2

Kliknutím na ikonu zobrazíte nabídku kurzů             prezenční kurz              online kurz

KURZY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
• výuka pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek
• věkové kategorie: 4-6 let, 7-10 let, 11-15 let           
• cena od 1600 CZK
• úrovně A0-B1
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