
Výuka  anglického jazyka /  Doučování anglického jazyka 

 

Nabízím  výuku nebo doučování anglického jazyka  v úrovni od začátečníků až středně 

pokročilých. Lze zaměřit na konverzaci nebo gramatiku – dle potřeby a domluvy. 

 

NEDOJÍŽDÍM !!! 

 

Cena za výuku/doučování Aj: 200,-Kč/60 minut ; 300,-Kč/90 minut – indiv. konzultace 

                                                    240,-Kč/60 minut ; 360,-Kč/90 minut – výuka 2 osob  
 

Vlastním živnostenský list pro lektorskou a překladatelskou činnost. 

 

Těším se na Vás … 

 

Kontakt:  Mgr. Barbora Frantová (Praha 4 – Hrnčíře), telefon: 728 886 274 

                 e-mail: bara.frantova@volny.cz  

                             frantova.barbora@seznam.cz 

 

Výuka  anglického jazyka  / Doučování anglického jazyka 

Nabízím  výuku nebo doučování anglického jazyka  v úrovni od začátečníků až středně 

pokročilých. Lze zaměřit na konverzaci nebo gramatiku – dle potřeby a domluvy. 

NEDOJÍŽDÍM !!! 

Cena za výuku/doučování Aj: 200,-Kč/60 minut ; 300,-Kč/90 minut – indiv. konzultace 

                                                    240,-Kč/60 minut ; 360,-Kč/90 minut – výuka 2 osob 

 

Vlastním živnostenský list pro lektorskou a překladatelskou činnost 

Těším se na Vás … 

Kontakt:  Mgr. Barbora Frantová (Praha 4 – Hrnčíře), telefon: 728 886 274 

                  e-mail: bara.frantova@volny.cz  

                             frantova.barbora@seznam.cz 
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Překlady anotací (z Čj do Aj) k bakalářským/diplomovým pracím z 

humanitních oborů 

Nabízím překlady anotací k bakalářským/diplomovým pracím z humanitních oborů 

Cena za překlady: 300,-Kč / 1 NS 

             (cena se odvijí od času ztrávených nad překladem– předpoklad 2h čistého času/ 1 NS) 

Vlastním živnostenský list pro překladatelskou a tlumočnickou činnost.  

Těším se na Vás … 

Kontakt:  Mgr. Barbora Frantová (Praha 4 – Hrnčíře), telefon: 728 886 274 

                  e-mail: bara.frantova@volny.cz  

                               frantova.barbora@seznam.cz 
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