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Jazyková škola EUFRAT ve spolupráci s 21. ZŠ v Plzni 
 

vypisuje pro školní rok 2022/23 jazykové kurzy otevřené nejen studentům 21. ZŠ Plzeň 
 

1) Přípravný kurz ke zkoušce A2 KEY for Schools  

Pondělí 14:30 – 15:45 – určeno žákům 6. tříd nebo odpovídajícím ročníkům gymnázií, kteří získali u    

certifikátu Flyers minimálně 10 znaků, nebo starším ročníkům. 

Roční příprava se složením zkoušky na konci kurzu 

       Cena 2 900,- Kč (pro min. počet 7 studentů) 

       Přihlášení: https://www.eufrat.cz/21zs 

 
2) Přípravný kurz ke zkoušce B1 Preliminary for Schools, jednoletý 

Středa 15:00 – 16:30  – určeno žákům od 7. třídy, nebo velmi úspěšným kandidátům zkoušky KEY 

(A2)  
Cena 3 450,- Kč (pro min. počet 7 studentů) 
Přihlášení: https://www.eufrat.cz/21zs 

 
3)   Kurz B2/C1 – konverzace a slovní zásoba 

Pondělí 17:15 – 18:30 – určeno všem žákům, kteří dosáhli úrovně B2 nebo vyšší a chtějí dále 
pokračovat s procvičováním své angličtiny. Výhledově (cca 2 roky) povede tento kurz ke složení 
zkoušky C1 Advanced.  
Cena 4 300,- Kč (pro min. počet 4 studenti) 
Přihlášení: https://www.eufrat.cz/21zs 

 
4)   Přípravný kurz ke zkoušce B1 Preliminary for Schools (B1), dvouletý  

  Pondělí 15:45 – 17:15 – určeno žákům od 7. třídy, nebo úspěšným kandidátům zkoušky KEY (A2) 
      Cena: 3 450,- Kč / šk. rok (pro min. počet 7 studentů) 

Přihlášení: https://www.eufrat.cz/21zs 

 

5)   Přípravný kurz ke zkoušce FCE for Schools (B2) 

  Středa 16:30 - 18:00 – určeno žákům od 7. třídy s aktuální jaz. úrovní min. B1. Složení zkoušky  se 
předpokládá na konci kurzu nebo kdykoliv v průběhu kurzu (dle připravenosti studentů, cca 1 – 2 
roky). 

      Cena: 4 300,- Kč / šk. rok (pro min. počet 4 studenti) 
Přihlášení: https://www.eufrat.cz/21zs 

 
Místo konání: 21. ZŠ Plzeň, Slovanská alej 13 

 
Doba konání kurzu: začátek v týdnu od 19. 9. 2022, ukončení kurzu v týdnu od 5. 6. 2023 

 
Bližší informace:  
 

21. ZŠ: Jana Davidová, davidovajana@volny.cz  
 
EUFRAT: Lucie Kočandrlová, lucie.kocandrlova@eufrat.cz, 724745645 
 
 
Zájemci se přihlašují přímo na uvedených stránkách Eufratu, ne u vyučujících 21. ZŠ. 

 

https://www.eufrat.cz/21zs
https://www.eufrat.cz/21zs
https://www.eufrat.cz/21zs
https://www.eufrat.cz/21zs
https://www.eufrat.cz/21zs
mailto:davidovajana@volny.cz
mailto:lucie.kocandrlova@eufrat.cz

