
 
 

Milí maturanti - absolventi středních škol a konzervatoří,    
 
rádi bychom Vám nabídli  možnost cenově výrazně zvýhodněného pomaturitního studia s využitím 
odkazu na Vaši střední školu. 
 

CHYTRÁ ALTERNATIVA – pomaturitní studium jazyků! 
• Máte letos malou šanci na přijetí na Vaší vytoužené VŠ? Nebo ještě vlastně ani nevíte, co by vás skutečně 

bavilo dále dělat a nebo studovat? Využijte této své nerozhodnosti a přeměňte ji v budoucí výhodu!  
• Výborná možnost, jak zvládnout 1 rok po vyšší odborné škole je intenzivní studium jazyků se zachováním 

statutu studenta (veškeré vložené prostředky se vám vrátí formou čerpání výhod ze statutu studenta – 
zdravotní pojištění, slevy na dani, slevy na dopravu,…) 

• Naučíte se kvalitně jeden nebo více jazyků, získáte vyšší šanci na přijetí v příštím roce a hlavně získáte větší 
nadhled a nespornou výhodu, z které budete čerpat celý svůj život.  

• Máte jednu jistotu – jazyky budete potřebovat…Budete doslova žasnout, jaký pokrok v jazyce lze docílit za 
jeden rok, pokud nejste rozptylováni studiem dalších předmětů, nemusíte mít ani žádný výjimečný jazykový 
talent.  

 
VÝHODY STUDIA V BOHEMIA INSTITUTU  - studium svižně, lehce, profesionálně 

• Otevíráme nejen pomaturitní angličtinu, ale i němčinu, španělštinu, francouzštinu a ruštinu 
• 25 let tradice, osobní a individuální přístup, studentský klub, své studenty máme rádi ;)    
• Moderní výukové centrum v klidné vilové čtvrti na rozhraní Vinohrad a Strašnic – jen 10 min. od centra Prahy  
• Certifikovaná metodika (certifikát kvality Bureau Veritas),  jako jediná škola garantujeme jazykový posun o 

2 znalostní stupně za rok (ze začátečníků středně pokročilí, ze středně pokročilých vysoce pokročilí)  
• V každé skupině VŽDY kombinace profesionálních, zkušených, energických a přesto trpělivých českých a 

zahraničních lektorů 
• Mezinárodní testy (TOEIC, TOEFL, TFI) v ceně pomaturitního studia – ZDARMA  a přímo u nás (jsme 

akreditovaným testovacím centrem), také mezinárodní certifikáty IES London 
• Individuální splátky školného bez navýšení ceny, možnost využít zaměstnaneckých benefitů 
• Nic neriskujete - školné vracíme v případě přijetí na VŠ dle smlouvy 
• Mimopražským studentům poskytujeme kontakty na studentská ubytovací zařízení 

 
A nyní pro studenty vybraných středních škol výrazné cenové zvýhodnění 

Určeno i těm z vás, kteří budou případně skládat opravnou maturitní zkoušku! 

Využijte zajímavé termínové slevy – až 8000,-Kč nyní v předtermínech registrací, 

Další exkluzivní sleva 1000,-Kč s odkazem na Vaši SŠ, pokud nám při osobní přeregistraci 
popřejete hezké 25.narozeniny ;) a dále  ještě jedna milá výhoda za rychlou registraci. 

 
To už stojí za kliknutí, nemyslíte? 

Více informací zde:  
http://www.bi.cz/jazykove-pomaturitni-studium/pomaturitni-studium-slevy 

 
Podívejte se k nám: 
BOHEMIA INSTITUT představí sami studenti v krátkém videu:  http://youtu.be/r_EkS6wpG7M 
 
Reference našich studentů naleznete zde (dvojklikem níže se Vám zobrazí více referencí):  

Tel.: 274 776  256,  274  780  916,   274  780 496   
Fax: 274 771 618,                Mob.: 724  173 829     
info@bi.cz                      www.bi.cz 



 
 
A také zde: http://www.bi.cz/reference-bohemia-institut-hodnoceni-zkusenosti.  
 
Těšíme se na osobní setkání, 
 
Váš BOHEMIA INSTITUT 


