
Registrace na výukový portál

Každý jednotlivý student se přihlásí pod svým 
přihlašovacím jménem a od administrátora obdrží 
heslo. Vyučující se přihlásí jako tutor a obdrží své 
heslo a kompetence náležející tutorovi včetně 
přístupového klíče do příslušného kurzu, který 
chce se studenty absolvovat (každý jednotlivý 
kurz /celkem 12 kurzů/ bude mít svůj přístupový 
klíč). 

Vstup do e-learningového kurzu
V hodinách výuky angličtiny se všichni svými 
přihlašovacími údaji registrují na výukový  
portál. Vyučující předá studentům klíč  
k příslušnému kurzu a tím budou všichni moci  
ve vyučovací hodině vstoupit do tohoto kurzu.  
Studenti absolvují  příslušnou lekci, kterou jim 
vyučující zadá a v závěru hodiny vyučující jejich 
práci vyhodnotí  (jako tutor bude mít ve svém 
přístupu tyto kompetence). Tímto způsobem  
mohou absolvovat studenti v hodinách  
anglického jazyka všech 12 individuálních  
e-learningových kurzů. 
Do těchto kurzů se stejným způsobem mohou 
přihlásit i z domova, tudíž jim vyučující mohou  
zadávat i domácí úkoly.

Individuální studium mimo  
školu pod vedením lektora

Kurz přípravy na mezinárodní certifikát TELC  
1 kurz/50 hodin 

Toto individuální studium je určeno prioritně  
pro ty, kteří budou chtít složit mezinárodní  
certifikát TELC a přihlásí se do kurzu přípravy  
na tento certifikát.

Registrace na portál bude stejná jako v bodě 
II., výuka však bude probíhat mimo školu,  
pod vedením lektora AJAK. Po přihlášení  
na portál obdrží účastník klíč ke kurzu přípravy 
na mezinárodní certifikát TELC a bude  
studovat individuálně.
 
Individuální studium v ostatních 12 kurzech bude 
tímto způsobem (lektor AJAK) možné pouze pro 
omezený počet účastníků.

Je Váš čas příliš drahý?
   Je pro Vás

příliš těžká?
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„Vývoj a zavádění e-learningových metod  
a programů výuky cizích jazyků a tvorba  
kurzu pro zdokonalování jazykových znalostí 
studentů středních škol Karlovarského kraje“ 
číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/02.0002

Využití ve vyučovacích  
hodinách odborných předmětů

Studium angličtiny v odborných předmětech  
pomocí výukových materiálů , slovníků a dalších 
pomůcek, uveřejněných na výukovém portále 
– bude probíhat ve škole (po dobu 10 měsíců) 
1.1.2011 – 30.6.2011,   1.9.2011 – 31.12.2012. 
Přihlášení na výukový portál bude volné  
pod přihlašovacím jménem student, všem 
přístupné - s možností využití i z domova.

Využití ve vyučovacích hodinách - 
- studium angličtiny pomocí 12-ti  

1. všeobecná angličtina 3 kurzy/120 hodin
a) vědomostní úroveň A1 – délka kurzu 12 měsíců        
b) vědomostní úroveň A2 – délka kurzu 12 měsíců        
c) vědomostní úroveň B1 – délka kurzu 12 měsíců        

2. odborná angličtina – kuchař/číšník, 
kadeřník/kadeřnice 3 kurzy/120 hodin

a) začátečníci – délka kurzu 1 rok
b) mírně pokročilí – délka kurzu 1rok
c) pokročilí – délka kurzu  1 rok

3. odborná angličtina – ekonomika,  
obchod, hotely 3 kurzy/120 hodin

a) začátečníci – délka kurzu 1 rok
b) mírně pokročilí – délka kurzu 1rok
c) pokročilí – délka kurzu  1 rok

4.odborná angličtina – technické předměty  
3 kurzy/120 hodin

a) začátečníci – délka kurzu 1 rok
b) mírně pokročilí – délka kurzu 1rok
c) pokročilí – délka kurzu  1 rok

V případě absolvování celého kurzu 
obdrží student osvědčení o absol-
vování kurzu.

AKADEMIE J.A.KOMENSKÉHO 
SOKOLOV S.R.O.
 
Před Rybníkem 100 
155 00 Praha 5
Sekretariát: 
Jednoty 1931, Sokolov 356 01
Tel.: 352 605 345
ajak_sok@volny.cz
www.ajak-sokolov.cz

Na projektu spolupracují tito partneři:

Integrovaná střední škola technická  
a ekonomická Sokolov
Jednoty 1620, 356 01 Sokolov
www.isste.cz

Střední odborná škola obchodu, 
provozu hotelů a střední odborné 
učiliště s.r.o.
Zahradní 23, 360 01 Karlovy Vary
www.sssou.tecard.cz
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