
 

 

Představení firmy 

Jazyková škola MKM působí na českém trhu od roku 1990 a v současnosti patří  mezi největší 

společnosti zabývajícími se jazykovým a dalším vzdělávání, překlady a tlumočením. Díky dlouhodbé 

spolupráci s více než stovkou vysoce kvalifikovaných lektorů a překladatelů můžeme ročně vzdělávat 

až 1500 studentů v různých typech kurzů a překládat tisíce stran odborných i jiných textů. 

V roce 2013 jsme se stali členy Asociace jazykových škol a agentur České republiky (AJŠ), která je 

profesním sdružením zabývajícím se zdokonalováním jazykového vzdělávání. Školy sdružené v AJŠ se 

zavazují k dodržování společných principů kvality popsaných v Kodexu kvality. 

V roce 2014 získala Jazyková škola MKM akreditace udělované Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy potřebné k realizaci vzdělávacího programu Studium pro ředitele škol a školských 

zařízení. Ve stejném roce se naše Vzdělávací centrum MKM stalo autorizovanou osobou pro profesní 

kvalifikace 62-014-R Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců a 75-001-t Lektor dalšího 

vzdělávání. Od roku 2015 je u nás navíc možné studovat v programech MBA a MSc., které jsou 

akreditovány francouzskou akademií IPE Paris Management School. 

V roce 2015 jsme vydali jedinou ucelenou učebnici angličtiny ve vinařství na světě nazvanou 

WineWords - English for Wine Professionals & Wine Lovers (http://www.winewordsthebook.com/). 

V současné době se prodává ve více než patnácti zemích světa a vyučuje se podle ní na prestižních 

školách, například v Tokiu nebo Moskvě. V návaznosti na publikaci knihy nabízíme také unikátní kurz 

Angličtina ve vinařství. 

Vzdělávání v oblasti vín a vinařství se věnujeme i hlouběji – jako jediní v České republice jsme získali 

možnost zastupovat  největší světovou vinařskou vzdělávací instituci Wine & Spirit Education Trust 

(WSET). Našim klientům nabízíme prestižní kurzy na třech úrovních, po jejichž úspěšném absolvování 

získají studující mezinárodně uznávaný certifikát WSET. Výuku vedou kvalifikovaní lektoři, kteří jsou 

rodilými mluvčími angličtiny a zároveň profesionálními vinaři. 

Kromě kurzů zaměřených na víno můžeme nabídnout i další specializovanou jazykovou výuku – 

například angličtinu či němčinu ve stavebnictví a v medicíně, obchodní angličtinu a němčinu, soft 

skills v angličtině nebo češtinu pro cizince. Dále pak připravujeme studenty k mezinárodním 

zkouškám, jako jsou KET, PET, FCE, CAE. Certifikáty vydávané univerzitou Cambridge jsou celosvětově 

uznávaným dokladem o dosažené úrovni anglického jazyka a mohou sloužit jako důležitý dokument 

pro potenciální zaměstnavatele či zahraniční i české vzdělávací instituce. 

Našim klientům nabízíme možnost překladatelského servisu, a to od běžných jazyků jako angličtina, 

němčina či ruština přes další evropské jazyky (španělština, italština, francouzština, portugalština, 

nizozemština, srbština, polština a další) až po exotické jazyky, jakými jsou čínština nebo arabština. 

K firemním kurzům nabízíme společnostem desetiprocentní slevu na veškerené překladatelské 

služby. 



 

Studentům firemních kurzů poskytujeme navíc slevy pro rodinné příslušníky na všechny odpolední a 

večerní jazykové kurzy a také na denní pomaturitní studium. 

Klientům dále nabízíme organizování teambuilding akcí „Pít mezi řádky“ zaměřených na poznávání a 

ochutnávání vína v anglickém či českém jazyce. Mezi nejoblíbenější aktivity patří tzv. Blending 

Sessions, na kterých si firma může namíchat vlastní víno, pojmenovat jej a navrhnout vlastní etiketu. 

V případě zájmu může MKM zadat jeho výrobu, víno tak může být zajímavým dárkem pro klienty či 

obchodní partnery. 

Kromě jazykových a vinařských kurzů pořádá MKM Jazyková škola také Mistrovství České republiky 

v blendování vína Winemeritage. Několikačlenné týmy složené z profesionálních vinařů i amatérů 

každoročně soutěží o to, kdo namíchá nejlepší cuvée. Vítězové získají dvě stě padesát lahví svého 

jedinečného nápoje a mohou mu vybrat designovou etiketu vystihující jeho charakter. Všechna cuvée 

ochutnává a hodnotí odborná porota pod vedením Franka Smulderse, držitele prestižního titulu 

Master of Wine. Zasoutěžit si mohou také hosté, a to v tipování poměrů vín v cuvée namíchaném 

členy poroty. Třetí ročník této výjimečné akce určené pro milovníky vína i profesionály z oboru se 

uskuteční na jaře 2020. 

Samozřejmostí je pro nás také nabídka poradenství při čerpání dotací z fondů EU, podpora, realizace 

a celková administrace projektu. 

Pro přehlednost firemní i odpolední výuky nabízíme přístup do systému My cat, který klientům 

umožňuje: 

- sledovat zápis lekcí od lektora po výuce  

- rušit lekce přehledně na jednom místě  

- vkládat materiály k výuce 

- náhlížet do učebního plánu 

- sledovat docházku studentů 

- kontroluovat ekonomiku kurzu 

- přehled kurzů, které aktuálně v dané firmě běží nebo jsou pozastaveny 

 


