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Jazyková škola poskytuje mezinárodní zkoušky 
 
V roce 2010 Jazyková škola HelloGoodbye začala vyučovat anglický jazyk. Nabídka kurzů o skupinkách 
max. šesti studentů se zaměřovala spíše na výuku dětí od čtyř let. 
 
Zájem o zdokonalení v jazyce rostl a nyní škola nabízí: 
  Kurzy pro začátečníky i pokročilé 
  Konverzační hodiny pro zdokonalení mluvnice i gramatiky 
  Doučování pro malé i velké školáky 
  Doučování pro středoškoláky a maturanty 
  Skupinové nebo individuální lekce 
  Letní příměstské i pobytové tábory pro děti  
  Letní konverzační lekce pro dospělé 
 
HelloGoodbye spolupracuje s mateřskými školami ve Svitavách, kde provozuje kroužek angličtiny pro děti 
od čtyř let hravou formou. 
V učebnách školy HelloGoodbye vyučuje Angličtinu, Němčinu, Španělštinu, Francouzštinu, Čínštinu. 
Od března 2014 se škola stala autorizovaným partnerem Evropského centra jazykových zkoušek - Oficiálního 
administrátora mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge English, Österreichisches 
Sprachdiplom Deutsch a CaMLA.  
Zájemcům tak můžeme poskytnout jasné informace o zkouškách, přípravné kurzy a zejména samotné 
mezinárodní zkoušky přímo v našem regionu bez nutnosti dojíždět do vzdálených lokalit. 

Zkoušky: 
Cambridge English: YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC, TKT, ILEC, ICFE  
ÖSD: KiD A1 a A2, GD A1 a A2, Zertifikat B1, MD B2, OD C1, WD C2 
CaMLA: MET, MELAB, ECCE, ECPE  

 
 Od září 2014 spolupracujeme se základními školami a 
některými středními školami ve Svitavách i v Litomyšli. 
Nabízíme studentům přípravné kurzy k mezinárodně 
uznávaným zkouškám z anglického jazyka.  
Prestižní mezinárodní zkoušky Cambridge English 
tvoří celosvětový standard jazykové úrovně, jsou 
uznávané globálně na všech světových kontinentech. V 
České republice jsou zkoušky Cambridge uznávány 
Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem školství 
a ve státní správě. Více než jedenáct tisíc 
zaměstnavatelů, univerzit, imigračních autorit a státních 

organizací po celém světě bere v úvahu certifikáty Cambridge ESOL. Zkoušky jsou vytvářeny 
specializovaným výzkumným oddělením Cambridge English Language Assessment slavné Univerzity v 
Cambridge. Vůbec první zkouška proběhla již v roce 1913. 
 
Podařilo se nám zajistit exkluzivně, přímo ve Svitavách, zkoušky, které se budou konat 13. Června 2015. 
Počítáme s cca sedmdesáti účastníky.  
 
Ve školním roce 2015/2016 opět plánujeme nabídku kurzů k přípravě na Cambridge zkoušky nejenom na 
školách, ale i pro veřejnost v učebnách naší školy. 
 
Klára van Sas 
www.hellogoodbye.cz 


