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Kurzy pro
veřejnost

Jednotlivci z firem a úřadů, zájemci
o sebevzdělání, učitelé, překladatelé,
redaktoři, copywriteři a další. Každý
si v kurzech přijde na své.
Kurzy pro veřejnost
kurzy několikrát ročně, zpravidla v pátek a sobotu
učebny v centru Prahy a Brna
malé skupinky & individuální přístup lektora
možnost platby přes benefitní systémy

Tento kurz pravopisu by měl
absolvovat snad každý, kdo má
českou občanku! Díky.
Markéta Tichá / veřejnost
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Jak jste na tom
s češtinou? Otestujte se!
Prověřte svoji češtinu. Připravili jsme
dva online testy, jednodušší
variantu A a složitější variantu B.

Testy naleznete
na www.jc-correct.com.
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In-house
kurzy

Specifikem uzavřených in-house kurzů
je možnost uspořádat kurz přímo
v sídle společnosti.
Výhody in-house kurzů
sami vybíráte termín a rozsahu kurzu
šetříte čas a náklady na dopravu – lektor přijede za vámi
školíme po celém Česku
volíte obsah školení z předpřipravených témat, příp. pro vás připravíme kurz na míru
v případě zájmu pracujeme přímo s firemními dokumenty

Nemáte vlastní učebny?
Využijte naše v centru
Prahy a Brna.

Snad nejužitečnější
školení, na které mě kdy
firma vyslala.
Hana Šimčíková / veřejnost
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Nabídka
in-house kurzů

Základy českého pravopisu
Pro koho?

Co?

Pro všechny, kteří si chtějí zopakovat a osvojit úplné

Pravopisná pravidla důkladně od úplných základů:

základy pravopisu. Pro ty, kteří často chyběli,

psaní hlásek i/y, s/z, ú/ů

pro Slováky a velmi pokročilé cizince.

skupiny mě/mně, n/nn
psaní velkých písmen
psaní čárek ve větě

Intenzivní opakovací kurz českého pravopisu („pokročilí“)
Pro koho?

Co?

Pro všechny, kteří si chtějí být svým pravopisem zcela

Méně známá pravopisná pravidla. Jevy, na které ve škole

jisti. Pro ty, které jejich jazyk reprezentuje.

nezbyl čas a ve kterých se často chybuje:
velká písmena
zkratky a značky
psaní tzv. spřežek
větné čárky
s/z
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Kurz české interpunkce
Pro koho?

Co?

Pro všechny, kteří chtějí mít svůj text perfektní doslova

Všechna významná interpunkční pravidla češtiny:

do poslední čárky – a kteří již pocítili, jak je česká

psaní čárek a dalších interpunkčních znamének

interpunkce složitá.

(nejen) ve větách
základní i nezákladní jevy a jejich kombinace

Stylistika současné češtiny nejen pro profesionály
Pro koho?

Co?

Pro všechny, kteří si uvědomují, že při psaní se kromě

Několik desítek jevů, které jsou klíčové z hlediska

pravopisných pravidel musíme skvěle orientovat ve

dobrého jazykového stylu, a to bez ohledu na textový

slovní zásobě a znát psaná i nepsaná pravidla pro

žánr (od mailu či blogu po zprávu a odborný text)

vytváření dobrých textů.

Systematické probrání klíčových stylistických
momentů češtiny napříč slovními druhy

Čeština pro úřady, ministerstva a státní instituce
Pro koho?

Co?

Pro zaměstnance státní sféry, vedoucí a administrativní

Kurz zahrnuje průřez témat z výše uvedené nabídky,

pracovníky a další.

je cílen na pracovníky z veřejné správy a úředníky.
Důraz je kladen na potřebné oblasti písemného
projevu (normy, pravidla úpravy písemností).
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Formální úprava dokumentů aneb Základy typografie
Pro koho?

Co?

Pro všechny, kteří usilují o to, aby byl jejich text perfektní

Základní pravidla správného formátování textu,

nejen pravopisně, ale i zcela formálně.

mnohé tipy a triky pro každodenní užití (odstavce,
písmo, okraje, obrázky a další nejen v korespondenci
a administrativě)
Seznámení s požadavky „typografické“ normy
ČSN 01 6910

Kurz „na míru“
Pro koho?

Co?

Pro všechny, kteří si chtějí zlepšit svou češtinu.

Kurz zahrnuje průřez témat z výše uvedené nabídky.
Po domluvě si lze určit, v jakém rozsahu budou
probírána různá témata (včetně časové dotace).
Před kurzem vyhotovíme harmonogram, který si
společně schválíme.

Inspirujte se

V rámci kurzů „na míru“ jsme školili
například kurz češtiny v marketingu,
češtiny na sociálních sítích, češtiny
pro knihovníky a další.

Pan lektor byl skvělý.
Příští rok se těšíme na další
češtinářské téma.
HR oddělení / Lázně Františkovy Lázně
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Organizace
kurzu

Poptávka

Analýza

Poptejte nás přes formulář na internetu, e-mailem nebo telefonicky.

S HR oddělením zkonzultujeme a zjistíme reálné potřeby vaší společnosti.
Poradíme vám s výběrem témat.

Parametry

Vyberte si některé z oblíbených témat v nabídce nebo si nechte svůj kurz ušít na míru.
Odsouhlasíme si termín konání kurzu, který proběhne přímo ve vaší společnosti nebo
v námi zajištěných učebnách. Doporučená délka kurzu je 6 x 45 min/den. Doporučený
počet účastníků je osm, maximálně deset.

Cenová nabídka

Harmonogram

Na základě parametrů kurzů stanovíme finální cenu kurzu.

Vypracujeme detailní harmonogram kurzu, který bude předmětem připomínkování
a odsouhlasení.

Realizace

Přijedeme, zajímavou a zábavnou formou proškolíme, poradíme, naučíme.

Zpětná vazba

Na konci kurzu zjistíme formou dotazníků spokojenost účastníků s kurzem.
Po domluvě lze feedback zajistit i telefonicky s následným zasláním vyhodnocení.
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Cenové
podmínky

Cena kurzu zahrnuje kompletní zajištění.
Od zpracování nabídky až po...
Cena za in-house kurz se odvíjí od parametrů konkrétního kurzu
(místo konání, délka a intenzita, počet kurzů atd.). Každý kurz je
v jistém ohledu specifický, proto si zaslouží individuální kalkulaci.

Obvyklá cena kurzu

Cena kurzu zahrnuje kompletní zajištění kurzu, tj. zpracování
konkrétní nabídky, tištěné materiály, individuální termín
a možnost bezplatné e-mailové konzultace s lektorem po dobu
14 dní po ukončení kurzu.

6–8 lekcí x 45 minut

Kolegové vnímali kurz velmi
pozitivně. Dokonce 100 % z nich
ohodnotilo úroveň semináře
nejvyšším stupněm!
HR oddělení / Citibank
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11 000 –17 000 Kč + DPH

Vybrané
reference
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Reportáž České televize o češtině
pro Čechy a kurzu pravopisu

Reportáž můžete zhlédnout na:
www.jc-correct.com/cestina-pro-cechy
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Zdroj: Události ČT 6. 10. 2013
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