
 
 
  

In Prague 13, we offer two open courses of Czech for foreigners: 
 

Course for beginners 
Period: 12. 9. – 14. 12. 2016 

(due to school holidays there are no classes on 28. 9., 24. 10. a 26. 10) 

Schedule: Monday, Wednesday 18:00 – 19:30 
 

Pre-intermediate course (A1) 
Period: 13. 9. – 13. 12. 2016 

(due to school holidays there is no class on 25. 10., 26. 10. And 17. 11.) 

Schedule: Tuesday, Thursday 18:00 – 19:30  
 

Price: 50 CZK/ class (1 class = 90 minutes) 

Information about the course: 

- classes without registration  

- you come directly to the class 

- you pay only for those classes which you attend  

- you do not need any books  

- you will meet other foreigners  

- you will get new information about life in the Czech Republic 

1 class = 1 practical topic 

more information: npk@cicpraha.org 

 

 

OPEN COURSES OF CZECH FOR 
FOREIGNERS – PRAGUE 13 



 
 DALŠÍ SLUŽBY CIC 

DOBROVOLNICKÝ PROGRAM 
Program funguje na spolupráci jednoho 
dobrovolníka s jedním cizincem, případně jeho 
rodinou. Dobrovolník pomáhá klientovi poznat 
nové prostředí, zvyky a pravidla, funguje jako 
zprostředkovatel kontaktu mezi nově příchozím 
a jeho novými sousedy, nabízí společné 
trávení volného času, pomáhá v komunikaci v 
češtině, s doučováním dětí aj. Více na tel.: 
+420 222 360 834, e-mail: 
dobrovolnici@cicpraha.org. 

KURZY ČESKÉHO JAZYKA 
Nabízíme kurzy českého jazyka v Praze a ve 
Středočeském kraji. Základ nabídky tvoří 
nízkoprahové kurzy českého jazyka, které jsou 
zaměřeny na zvládnutí jazyka nutného v 
základních životních situacích (u doktora, na 
úřadě, apod.). Kromě těchto kurzů nabízíme 
také kurzy standardní v malé skupince 
(zpravidla dvakrát týdně) a kurzy 
specializované – patří sem například kurz 
gramatiky, fonetiky či příprava na zkoušku A1). 

Aktuální nabídku kurzů naleznete na našich 
internetových stránkách (sekce Čeština pro 
cizince). Více informací také můžete získat na 
tel. +420 222 360 834 nebo na e-mailu 
npk@cicpraha.org. 
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Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 

room no. 152 

close to subway stop Hůrka (line B) 

 

The course is supported by the Ministry of Interior and the Municipality of  

Prague 13  within the project "Společná adresa – Praha 13“. 

 
 

 

 


