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Unie neslyšících Brno, z.s. 

pořádá 

KURZY ZNAKOVÉHO JAZYKA  
 

Výuka probíhá v prostorách Unie neslyšících Brno, z.s., Palackého tř. 114, v Brně-Králově 

Poli 1x týdně. Vyučují neslyšící lektoři s bohatými zkušenostmi. 

Kurzy probíhají během školního roku od září 2022 do června 2023. Po ukončení kurzu získají 

účastníci osvědčení o absolvování kurzu, pokud splní alespoň 70% docházky a složí závěrečnou 

zkoušku. Kurzy jsou určené široké veřejnosti.  

V případě, že nebude možné konání kurzů v naší učebně (např. z důvodu koronaviru), bude 

možnost domácí výuky on-line. Bude se využívat program Zoom nebo jiná alternativa pro 

komunikaci přes internet. 

 
 

Typy kurzů: 

 

1. KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY  

září - červen (školní rok) – 2 výukové hodiny týdně, tj. celkem 70 hodin výuky 

cena: 3.980,- Kč/rok (úhrada ve dvou splátkách na pololetí á 1.990,-Kč) 

 

2. KURZ PRO POKROČILÉ 

září – červen (školní rok) – 2 výukové hodiny týdně, tj. celkem 70 hodin  

cena: 3.980,- Kč/rok (úhrada ve dvou splátkách na pololetí á 1.990,-Kč) 

 

Aktuální rozvrh kurzů naleznete na https://www.unb.cz/kurzy-zj/ 

Ke stažení je zde dokument „Rozvrh kurzu znakového jazyka.doc“. 

 

 

Přihláška:                                                                                                                             

Přihláška je dostupná elektronicky na webu: https://www.unb.cz/kurzy-zj-prihlaska/   

Nebo můžete přihlášku vyplnit osobně v kanceláři UNB, z.s. 

Uzávěrka přihlášek je 10 dní před termínem konání.  
 

Platba: 

Bankovním převodem - po obdržení přihlášky Vám zašleme naše číslo účtu a variabilní 

symbol pro úhradu kurzovného nebo v hotovosti v kanceláři Unie neslyšících Brno, z.s.  

Kurzovné je potřeba zaplatit nejpozději 10 dní před začátkem kurzu. 

 

 

https://www.unb.cz/kurzy-zj/
https://www.unb.cz/kurzy-zj-prihlaska/


Kontakt:  

Unie neslyšících Brno, z.s,  

Palackého tř. 114, Brno 

tel.: 541 245 321, mob.: 725 605 216 

e-mail: info@unb.cz  

 

Smluvní podmínky: 

1) Zasláním závazné přihlášky účastník potvrzuje souhlas se smluvními podmínkami Unie 

neslyšících Brno, z.s. 

2) Účastníci jsou zařazeni do kurzu dle pořadí zaslaných závazných přihlášek.  

3) Bezplatné storno přijímáme do 5 kalendářních dnů před zahájením kurzu. 

4) Při odhlášení z kurzu do jednoho měsíce od zahájení účtujeme stornovací poplatek 50% 

z ceny kurzovného. Na pozdější storna nebude brán zřetel.   

5) V případě malého počtu zájemců si Unie neslyšících Brno, z.s. vyhrazuje právo na zrušení 

kurzu. O zrušení kurzu budou účastníci informováni nejpozději 5 pracovních dnů před jeho 

plánovaným zahájením.  

6) Změna termínu vyhrazena. 

 

Jak nás najdete: 

Tramvají č. 1 nebo 6 (směr Řečkovice), zastávka Semilasso, poté zpět asi 350 m směrem do 

centra, na rohu ulice Palackého tř. a Kollárova je prodejna léčivých rostlin – hned vedle sídlí 

naše organizace Unie neslyšících Brno, z.s. – vchod z ulice Kollárova.    

 


