
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Prezentace 

 



 

 

 

             Kdo jsme? 

 
Dynamicky rozvíjející se jazyková škola, která je divizí tradiční společnosti založené již roku 

1994. 

 

Věříme v maximální kvalitu a produktivitu výuky. Abychom to mohli zajistit, tak jako jediní 

nabízíme výuku pouze prostřednictvím kvalifikovaných a pečlivě vybraných rodilých mluvčích 

z USA. 

 
 

Zákazník 



 

 

 

            Úvod  

 

Znalost angličtiny patří mezi velmi důležité dovednosti zaměstnanců každé společnosti. 

Rostoucí znalost angličtiny zvyšuje pracovní potenciál a je značným přínosem pro firmu a tak 

posiluje její konkurence schopnost na trhu.   

 

Víme, že každá firma má své specifické potřeby. Ať už si budete přát zacílit výuku na Business 

English, odbornou nebo běžnou angličtinu, vždy pro Vás máme řešení. Zajistíme Vám výukový 

program vytvořený přesně dle Vašich požadavků. Sami si určíte zaměření studia, jeho délku a 

čas, místo konání a všechny jeho aspekty. Vstupní jazykový audit pro rozdělení zaměstnanců do 

skupiny je samozřejmostí. 

 



 

 

 

            Přímá metoda 

 
Americká Jazykovka je moderní jazyková škola, ve které vyučují pouze rodilý mluvčí z USA 

s pedagogickým vzděláním za pomocí tzv. „p římé metody“,  která je dlouhodobě 

nejosvědčenější metodou vůbec. Výuka probíhá pouze v angličtině a to i v případě úplných 

začátečníků. Tento postup doporučuje také ministerstvo školství ČR.  Jsme jediná jazyková 

škola, která se tímto doporučením řídí. 

Více informace o p římé metod ě naleznete zde.  

 

 

 

 

 



 

 

 

             Kvalita na prvním míst ě 

 
Již samotný výběr lektorů působících v naší škole je velmi komplexní. Uspějí pouze ti nejlepší 

kandidáti, kteří mají kromě pedagogických schopností i pedagogické vzdělání. Většina našich 

lektorů jsou navíc lingvisty. Neméně důležitým faktem o naší škole je skutečnost, že všichni naši 

pedagogové jsou rodilí mluvčí z USA, takže se setkáte pouze se skutečnou angličtinou bez 

jakéhokoliv českého přízvuku. 

Jsme jedinou jazykovou školou, která Vám může garantovat kombinaci těchto všech atributů. 

 

 
 



 

 

 

            Vážení zákazníci, … 

 
 …jmenuji se Maggie Grove a jsem metodičkou naší 

jazykové školy. Mojí hlavní pracovní náplní je výběr 

lektorů, kontrola jejich práce a přípravy. Osobně Vám 

zaručuji maximální kvalitu našich služeb. Věřím, že 

v případě zvolení naší jazykové školy budete zcela 

spokojeni. 

 

Maggie Grove 

Metodička Americké Jazykovky 



 

 

 

               Kde probíhá výuka?  

Sami se rozhodnete, jestli Vaše výuka bude probíhat ve Vašich vlastních prostorách anebo 

přímo v naší jazykové škole. Prostory jazykové školy jsou umístěny v bezprostřední blízkosti 

centra města (s možností parkování) na adrese Ponávka 2, Brno. 

 



 

 

 

                                Výběr z referencí 
 

 

KPMG ČR, s. r. o. 
(Zajištění výuky pro Brněnskou 
pobočku, odborná angličtina) 

I 

Masarykova univerzita 
(Příprava akademických 
pracovníků na zahraniční cesty) 

 
Agrovýzkum Rapotín,  
s. r. o.   
(Odborná angličtina)  

Blue Health Intelligence  
(Zajištění výuky pro Brněnskou 
pobočku, odborná angličtina) 

 
RWE, a. s.  
(Obchodní angličtina) 

 

Moravia IT, a. s.  
(IT angličtina, angličtina na 
pracovišti)  

 
SALTO spol. s. r.o.   
(Obchodní angličtina)  

Raiffeisenbank, a. s. 
(Obchodní a odborná angličtina) 

 

A další… 



 

 

 

            Kontakty 
 
                              

   

Manager pro firemní 
zákazníky a 

individuální výuku: 
Martin Slepi čka 

Telefon +420 608 419 462 

E-mail: martin.slepicka@americkajazykovka.cz   

Zákaznická linka: +420 773 992 779 

Email: info@americkajazykovka.cz  

Web: www.americkajazykovka.cz  

Kancelář a učebny: Ponávka 2, 602 00  BRNO  (mapa zde) 

 
 

  

Poptávkový formulá ř naleznete na tomto odkazu . 



 

 

 

Faktura ční údaje 
 

 

SM RESEARCH, s.r.o. – provozovatel Americké Jazykovky 

Tišnovská 89  

613 00  BRNO 

IČ: 607 15 863 

DIČ: CZ 607 15 863 

Číslo účtu: 43-6419150267/0100 (Komer ční banka)  

Zapsána dne 25. července 1994 v obchodním rejst říku, vedeného Krajským soudem 

v Brn ě, oddíl C, vložka 1604  

 


