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Cestovní kancelář PRO TRAVEL - zájezdy pro školní kolektivy  
• Individuální přístup, spolehlivost a kvalitní služby
• Katalog vzorových zájezdů každý rok
• Příprava programů na míru
• Unikátní přihlašovací systém
• Člen Asociace českých cestovních kanceláří a agentur AČCKA
• www.zajezdyproskoly.cz                                         

http://www.zajezdyproskoly.cz
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Ceny pro studenty
1. cena

✓ Zájezd do Anglie pro výherce a jeho učitele na jaře 2012 (možnost výběru 
z několika možných termínů)

✓ Poukaz na jazykový kurz v JŠ Glossa
✓ Poukazy na zkoušky zdarma City & Guilds IESOL+ ISESOL (platnost do 

1.6.2012)
✓ Macmillan Reader 
✓ Batoh Accenture

2. cena: 
✓ Sleva 5% z katalogové ceny zájezdu pro celý kolektiv 40 a více studentů
✓ Poukazy na zkoušky zdarma City & Guilds IESOL + ISESOL (platnost do 

1.6.2012)
✓ Poukaz na jazykový kurz v JŠ Glossa
✓ Macmillan Reader

3.cena: 
✓ Poukaz na zkoušku zdarma City & Guilds IESOL (platnost do 1.6.2012), 
✓ Poukaz na 50% slevu na City & Guilds ISESOL
✓ Macmillan Reader

4.cena: 
✓ Poukaz na zkoušku zdarma City & Guilds IESOL
✓ Poukaz na 50% slevu na City & Guilds ISESOL
✓ Macmillan Reader

5.cena
✓ Macmillan Reader + další studijní materiály
✓ Frisbee (Accenture)

Dominik BRŮHA
advokátní 
kancelář



Ceny pro učitele
1. cena

✓ Zájezd do Británie pro výherce a jeho učitele na jaře 2012 (možnost 
výběru z několika možných termínů)

✓ Předplatné HR fora v pdf + přístup do archivu
✓ Macmillan Reader 
✓ Plakát City & Guilds a materiály City & Guilds
✓ Batoh Accenture

  2. cena
✓ Sleva 5% z katalogové ceny zájezdu pro celý kolektiv 

40 a více studentů
✓ USB disk People Management Forum 
✓ Macmillan Reader
✓ Plakát City & Guilds a materiály City & Guilds

3. cena
✓ Macmillan Reader
✓ Plakát City & Guilds
✓ Materiály City & Guilds

4. cena
✓ Macmillan Reader
✓ Plakát City & Guilds
✓ Materiály City & Guilds

5. cena
✓ Macmillan Reader
✓ Plakát City & Guilds
✓ Materiály City & Guilds

Dominik BRŮHA
advokátní kancelář



Partneři soutěže

Cestovní kancelář PRO TRAVEL - zájezdy pro školní kolektivy  
• Individuální přístup, spolehlivost a kvalitní služby
• Katalog vzorových zájezdů každý rok
• Příprava programů na míru
• Unikátní přihlašovací systém
• Člen Asociace českých cestovních kanceláří a agentur AČCKA
• www.zajezdyproskoly.cz  

Jazyková škola Glossa
Glossa – škola jazyků působí na českém trhu již od roku 1992. Je akreditovaným centrem přední 
britské vzdělávací instituce City & Guilds, členem Asociace certifikovaných jazykových škol a 
držitelem certifikátu systému managementu kvality ISO 9001:2008. Pro 
veřejnost otevírá více než 140 kurzů 5 jazyků na 6 dobře dostupných 
místech Prahy u stanic metra. Firemní jazykovou výuku zajišťuje na 
celém území České republiky a pořádá také úspěšné roční pomaturitní 
studium s britským certifikátem. S námi se domluvíte! 
Webové stránky: www.glossa.cz

Jazyková škola Channel Crossings
Jazyková škola Channel Crossings je jazykovou agenturou nabízející kvalitní jazykové služby, 
které obstojí v konfrontaci s nejnáročnějšími přáními našich klientů. Jazykové služby poskytujeme 
v následujících oblastech: jazyková škola, překlady a tlumočení, studium v zahraničí a poradenství 
v projektech EU. Specializuje se na poskytování služeb „šitých na 
míru“, které umožní rychlé 
a efektivní dosažení stanovených cílů. Neváhejte a staňte se jejich 
spokojeným klientem i Vy!
Webové stránky: www.chc.cz

Jazyková škola English Link
Jazyková škola s 20letou tradicí. Poskytuje především kurzy angličtiny, francouzštiny, němčiny, 
ruštiny a dalších jazyků na zakázku pro korporátní klientelu a 
docházkové kurzy angličtiny v centru Prahy.  Jsou členem ACERT  
o.s . a  akreditovaným centrem britských zkoušek s mezinárodní 
platností City & Guilds.
Webové stránky: www.englishlink.cz

Nakladatelství Macmillan
Pro přípravu ke zkouškám můžete využít materiály nakladatelství 
Macmillan. Vybrané učebnice Vám mohou být zaslány zdarma na ukázku. 
Více informací na www.macmillan.cz.

Knihkupectví Englishbooks
Englishbooks.cz je internetový a kamenný obchod specializující se na 
materiály pro studium a výuku anglického jazyka. Sortiment je také doplněn o 
bohatou nabídku beletrie v angličtině. V tomto obchodě je také možno objednat 
přípravné materiály na jazykové zkoušky City & Guilds.
Webové stránky: www.englishbooks.cz
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Accenture
Accenture je mezinárodní společnost poskytující odborné služby v oblasti 
manažerského poradenství, technologických služeb
a outsourcingu. 
V České republice působí od roku 1991 a poskytuje služby jak domácím 
tak i zahraničním firmám. Nyní v ČR zaměstnává více než 
1 700 pracovníků. Firemním jazykem společnosti je angličtina, proto ji 
zaměstnanci v Accenture využívají každý den. V divizi outsourcingu k tomu ještě navíc 
dennodenně používají jeden z dalších 26 jazyků (např. němčinu, francouzštinu). 
Webové stránky: http://www.accenture.com/cz-en/Pages/index.aspx

HR Forum 
HR forum je časopis pro profesionály i další zájemce, kteří se zajímají o rozvoj lidských zdrojů – 
odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. Jeho vydavatelem je již 
12 let People Management Forum (dříve Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů), profesní 
nezisková organizace, sdružení právnických osob založené roku 1993. Posláním PMF - a v této 
souvislosti také měsíčníku HR forum - je být vyhledávaným 
poradcem a uznávanou autoritou pro všechny oblasti práce s 
lidmi. Časopis vychází v tištěné a online podobě, jeho archiv je 
dostupný na www.hrforum.cz.
Webové stránky: www.hrforum.cz

City & Guilds si vyhrazuje právo na změnu.
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