
International Police Association (IPA) je mezinárodní organizace, jejíž 
členové jsou současní či bývalí policejní pracovníci bez rozdílů hodnosti. Je 
to největší mezinárodní sdružení policistů, které má přes 400 000 členů v 
jednotlivých národních sekcích 63 zemí světa.

IPA poskytuje různé společenské vyžití na individuální nebo rodinné 
úrovni.

Jedná se o
-  výlety, dovolené,
-  sportovní události, soutěže a výměnné pobyty,
-  semináře o tématech mající vztah k policejní praxi.

Pokud se členové IPA účastní těchto akcí, tak si mohou
-  najít nové přátele,
-  dozvědět se něco o policistech z jiných zemí, jejich kultuře a odborné praxe,
-  případně mohou získat pomoc při cestování a následném ubytování v zahraničí,
-  pro bývalé policisty nabízí IPA další příležitost, jak zůstat v kontaktu s bývalými kolegy z práce.

   www.ipacz.cz           http://ipa-iac.org/           www.nonnaschool.cz 

Nonna School s.r.o. se stala hrdým partnerem International Police Association (IPA) Česká 
republika. 
Pro členy IPA ČR a jejich rodinné příslušníky připravuje jazykové programy, které podporují vizi a 
cíle IPA ČR.  

Těšíme se na setkání s Vámi a Vaše úspěchy a zážitky s IPA ! 
Nonna School s.r.o.

Není větší utrpení, než když se mi myšlenka nevyvede v slovech !
F.M.Dostojevský


O mnohé věci se nepokoušíme ne proto, že jsou  těžké,

           Ale těžké jsou proto,že se o ně nepokoušíme.
Seneka


Where there is a will there is a way. 

Kde je vůle, tam je i způsob.
Anglická přísloví.

Nonna School s.r.o.
Národní třída 10
113 19   Praha 1

Telefon: +420 608 605 777 
E-mail: info@nonnaschool.cz 
www.nonnaschool.cz



PRO ČLENY INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 
a jejich rodinné příslušníky 

připravila Nonna School s.r.o. 

!!! Půlroku studia cizího jazyka - START od 16.1.2012

    
   

VÁNOČNÍ BALÍČEK  - BONUS PROGRAM - k jazykovému kurzu ANGLIČTINY
 získáváte navíc:
 individuální kariérové poradenství s kvalifikovaným odborníkem (90 minut sezení)
 nebo
 individuální trénink pohovoru do zaměstnání v ČJ či AJ jazyce (90 minut)
 nebo 
 individuální sezení s profesionálním koučem (2 x 60 minut) - Life Coaching,
        Business Coaching

Co získáte v kurzu:
 vstupní jazykový test - audit za účelem 
 o písemného vyhodnocení úrovně znalostní úrovně jazyka
 o písemné vyhodnocení a doporučení 
 o zařazení do skupiny podle aktuální znalosti / verbálních dovedností 
 max. 6 lidí ve skupině  (min. 4)
 možnost věnovat se AJ celé rodině  
 o ve stejné době se učí rodič/e a dítě v paralelních skupinách - pro klid duše 
 přípravu na rekvalifikaci 
 závěrečný test - s hodnocením o posunu a doporučení k další práci 

Místo výuky
 o Centrum - Národní třída (moderní učebny) nebo 
 o podle  domluvy skupiny (na místě pracoviště členů IPA); 
  platí i pro dětské „paralelky“ (6 dětí, max. 8)

pro členy IPA
CENA 3 120 Kč

Kurz obsahuje 24 setkání  
Cena 65 Kč / akademickou hodinu  

Cena 130 Kč / 90 minut - setkání

3.120 Kč za 6 měsíců 
IPA - ANGLIČTINY 
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IČ: 241 59 735
DIČ: CZ24159735
Bankovní spojení: 2359 353 389 / 0800

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 18415. 

Jsme členem:

Průběh výuky
 součástí výuky je pravidelné písemné testování na základě probrané látky a    
 předešlé přípravy na hodiny podle učebnice, případně dalších materiálů    
 jednotlivé kurzy mají dovést studující k mezinárodní znalostní certifikaci, 
 tj. absolvování mezinárodních jazykových Cambridge znalostních zkoušek 
 u British Council - info na www.britishcouncil.cz - úrovně:
 o KET - Key English Test | Cambridge English: Key - začátečníci (Úroveň 1)
 o PET - English Preliminary Test | Cambridge English: Preliminary - přípravný (ke zkoušce FCE, 
  CCA 2/3 znalosti na FCE) (Úroveň 2)
 o FCE  - First Certificate in English | Cambridge English: First - více pokročilý (Úroveň 3)
 o CAE - Certificate in Advanced English | Cambridge English - velmi pokročilý (Úroveň 4)
 o CPE - Certificate of Proficiency in English | Cambridge English: Proficiency - jazyková zdatnost 
  nejvyšší (Úroveň 5)
 o v delším časovém horizontu pak STANAG
 stanovený počet studentů ve skupině (max.6) zajišťuje dostačující prostor pro trénink 
 verbálních / komunikačních dovedností v cizím jazyce 

Kurzy - zaměření 
 obecná angličtina 
 Police English -"Serve through Friendship" - IPA
 angličtina pro pracovní prostředí (zaměstnání) 
 angličtina - příprava pro zaměstnání
 angličtina - příprava na pohovor do zaměstnání  
 angličtina pro děti
 angličtina - příprava pro maturanty 

Čas výuky
 1 x týdně 90 minut 
 pondělí-pátek                    sobota                       neděle

            
          Škola si vyhrazuje právo, že pokud se přihlásí méně než 
          4 osoby na kurz na daný termín, kurz nebude otevřen. 

Adresa školy: Nonna School s.r.o., Národní třída 10, 113 19   Praha 1,   5. patro 

Máte otázky: kontaktujte nás na tel.: 420 608 605 777 nebo na e-mailu: info@nonnaschool.cz 
 
Platby:  půlročně bezhotovotním převodem na účet školy s uvedením čísla průkazu IPA  
  (variabilní symbol) 
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