
Kurzy češtiny pro cizince a kurzy ruštiny pro česky mluvící občany “Ahoj!Student” 

Web: www.ahojstudent.com 

E-mail: info@ahojstudent.com, 

Tel: +420 778 035 980 (Telegram, Viber, WhatsApp) 

OSVČ Ing. Ekaterina Zvereva, IČ: 04881443 

 

 

 

Kurzy českého jazyka pro cizince 

Kurzy ruského jazyka pro česky mluvící občany 

Cenová nabídka pro Hospodářskou komoru Karlovarského kraje 

 

Výuka probíhá přes Skype 

Kurzy českého jazyka pro začátečníky 6900,-Kč/osoba za kurz 

Kurzy českého jazyka pro pokročilé 6900,-Kč/osoba za kurz 

Minimální počet účastníků ve skupině: 2 

 

Výuka probíhá přes Skype 

Kurzy ruského jazyka pro začátečníky 6900,-Kč/osoba za kurz 

Kurzy ruského jazyka pro pokročilé 6900,-Kč/osoba za kurz 

Minimální počet účastníků ve skupině: 2 

 

Výuka probíhá přes Skype 

Kurzy českého jazyka  11500,-Kč/osoba za kurz 

Kurzy ruského jazyka  11500,-Kč/osoba za kurz 

Individuální výuka 

 

Kurz obsahuje 24 přednášky x 90minut. 

 

Rozvrh 

1 varianta 

Délka trvání kurzu 3 měsíce, výuka probíhá 2 krát týdně x 90 minut. Celkový počet hodin v 

kurzu 24 hodiny (48 akademických hodin). 

2 varianta 

Délka trvání kurzu 1 měsíc, výuka probíhá každý všední den x 90 minut. Celkový počet 

hodin v kurzu 24 hodiny (48 akademických hodin). 

 

Rozvrh je vždy možné upravit podle potřeb studentů. 

Cena kurzu nezávisí na variantě rozvrhu, cena se nemění. 

 

 

Výuka probíhá v prostorách firmy 

Kurzy českého jazyka pro začátečníky 8900,-Kč/osoba za kurz 

Kurzy českého jazyka pro pokročilé 8900,-Kč/osoba za kurz 

Minimální počet účastníků ve skupině: 2 
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Výuka probíhá v prostorách firmy 

Kurzy ruského jazyka pro začátečníky 8900,-Kč/osoba 

Kurzy ruského jazyka pro pokročilé 8900,-Kč/osoba za kurz 

Minimální počet účastníků ve skupině: 2 

 

Výuka probíhá v prostorách firmy 

Kurzy českého jazyka  13500,-Kč/osoba za kurz 

Kurzy ruského jazyka  13500,-Kč/osoba za kurz 

Individuální výuka 

 

Kurz obsahuje 24 přednášky x 90minut. 

 

Rozvrh 

1 varianta 

Délka trvání kurzu 3 měsíce, výuka probíhá 2 krát týdně x 90 minut. Celkový počet hodin v 

kurzu 24 hodiny (48 akademických hodin). 

2 varianta 

Délka trvání kurzu 1 měsíc, výuka probíhá každý všední den x 90 minut. Celkový počet 

hodin v kurzu 24 hodiny (48 akademických hodin). 

 

Rozvrh je vždy možné upravit podle potřeb studentů. 

Cena kurzu nezávisí na variantě rozvrhu, cena se nemění. 

 

Připravujeme studenty i ke zkouškám z češtiny pro trvalý pobyt a pro účely udělování 

státního občanství ČR 

 

Sleva -10% z celkové částky při skupině 10 osob.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakladatelka a ředitelka školy 

Ing. Ekaterina Zvereva 

V Karlových Varech dne 2.června 2021 

http://www.ahojstudent.com/

