
 

 

 
 

 

Jazykové kurzy 2013 

Popis projektu:  

Projekt Jazykové kurzy je určen studentům středních škol, kteří žijí v dětském domově, 

pěstounské a sociálně slabé rodině.  
Studenti ve věku od 16 let mají možnost zúčastnit se dvoutýdenního až třítýdenního kurzu 
angličtiny, němčiny nebo francouzštiny na jazykové škole v zahraničí. Přesnou nabídku pro 
rok 2013 obsahuje dokument „Přehled kurzů 2013“. 
Studenti cestují do místa kurzu samostatně autobusem, vlakem nebo letadlem. Mají zajištěno 
ubytování v hostitelské rodině, nebo na studentské koleji a stravování (snídaně, oběd, večeře).  
Při vyučování jazyka učitelé vše vysvětlují v cizím jazyce. Studenti obdrží certifikát o 
absolvování kurzu s uvedením počtu absolvovaných hodin a dosažené úrovně. 
 
Kdo se může do projektu přihlásit: 
Studenti středních škol, kteří  
• splňují věkovou hranici pro zvolenou destinaci (tj. dosáhnou minimálního požadovaného 

věku před počátkem vybraného termínu); 
• znají zvolený jazyk alespoň na úrovni A2 SERR; 
• žijí v dětském domově, nebo v rodině, která pobírá přídavky na dítě, případně další 

sociální dávky; 
• jsou natolik samostatní a spolehliví, že zvládnou sami cestovat a absolvovat pobyt. 
 

Náklady: 
• Kurz, dopravu, stravování, ubytování a přiměřené kapesné hradí nadační fond.  
• Vybraný účastník má povinnost na vlastní náklady si zajistit cestovní pojištění a dopravu 

z místa bydliště do místa odjezdu/odletu z České republiky a zpět. 
 

Podrobnosti k výběrovému řízení: 
Uzávěrka pro příjem přihlášek je 31. ledna 2013 (rozhoduje razítko na obálce). 
Vyplněné přihlášky včetně příloh dokládajících sociální situaci je třeba zaslat na adresu: 

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových, 119 08 Praha 1 – Hrad. Na obálku 
napište prosím heslo: Jazykové kurzy.  
Všichni, kdo nám zašlou svou přihlášku, budou do 31. března 2013 vyrozuměni, zda byli na 
kurz vybráni, nebo ne.  
Kurz je možno absolvovat od května do prosince 2013 (v závislosti na podmínkách 
jednotlivých škol). 
 
Formulář přihlášky je přílohou tohoto dokumentu, nebo je ke stažení na 
http://www.nadacnifondklausovych.cz/projekty-a-nadacni-prispevky/jazykove-kurzy.asp. 
 
Na případné další otázky ráda odpoví Mgr. Helena Procházková prostřednictvím  

e-mailu: prochazkova@nadacnifondklausovych.cz. 


