Angličtina pro děti

NOVÝ SYSTÉM
platný od září 2016

Vzhledem k tomu, že se jazykový trh mění a náš systém kurzů pro děti se ukázal jako
zastaralý, rozhodli jsme se systém zcela přepracovat a změnit do takové podoby,
aby co nejlépe vyhovoval potřebám našich nejmenších klientů – Vašich dětí!

Co jsme přichystali nového?
Styl výuky vedoucí k dosažení lepších studijních výsledků:







kurzy nebudou vedeny jako „kroužek“, chceme z dětí „dostat“ maximum
zaměříme se na nácvik situací pro cestování
děti budou dostávat více úkolů, budou zkoušeny a budou psát pravidelné testy apod.
děti dostanou 2x ročně vysvědčení, rodiče budou dostávat pravidelné přehledy o výsledcích
rozšíření rozsahu výuky ze 45 na 55 minut
snížení maximálního počtu dětí v kurzech z 13 na 10.

Lektoři:



kurzy povedou nové lektorky s novou energií a novými nápady
zároveň však mají potřebné vzdělání a zkušenosti s výukou angličtiny pro děti

Rozdělení dětí do kurzů, výukové skupiny:






systém na bázi 2letých cyklů ‐ každá skupina by měla pohromadě vydržet minimálně 2 roky
kurzy poběží jako celoroční kurz, tedy od září do června
veřejnostní kurzy pro děti budou otevírané pro věkovou skupinu 7‐9 let (2. a 3. třída)
a 9‐11 let (4. a 5. třída).
každá věková skupina bude rozdělená na 2 úrovně – mírně pokročilí a středně pokročilí
každý kurz bude mít své logo, aby si jej děti i rodiče snáze zapamatovali

Studijní materiály:




nové učebnice, které budou vybrány tak, aby se s nimi v kurzu mohlo pracovat 2 roky
učebnice zapůjčí naše škola, pracovní sešit si děti budou hradit samy
děti na začátku školního roku obdrží desky s logem svého kurzu, do kterých si budou
zařazovat materiály zkopírované lektorkou

Cena:




kurzovné na celý školní rok bude rozdělené na dvě platby ve výší 1490 Kč (do 15.9.2016)
a 1200 Kč (do 30.11.2016)
zvýhodněné kurzovné 2490 Kč (úspora 200 Kč) při jednorázové platbě při přihlášení
uvedené ceny jsou ceny za celý školní rok a za kurz v délce 55 minut! Tzn. v přepočtu na
vyučovací hodinu je cena stejná jako doposud. A jako bonus zapůjčení učebnic!

PŘEHLED KURZŮ PRO DĚTI
2. a 3. třída (7‐9 let) – mírně pokročilí
HIPPOS

den

čas

začátek

konec

úterý

15:00‐15:55

20.09.2016

06.06.2017

2. a 3. třída (7‐9 let) – středně pokročilí
GIRAFFES

den

čas

začátek

konec

úterý

16:00‐16:55

20.09.2016

06.06.2017

4. a 5. třída (9‐11 let) – mírně pokročilí
MONKEYS

den

čas

začátek

konec

čtvrtek

13:30‐14:25

22.09.2016

08.06.2017

4. a 5. třída (9‐11 let) – středně pokročilí
ZEBRAS

den

čas

začátek

konec

čtvrtek

14:30‐15:25

22.09.2016

08.06.2017

Příslušný kurz bude otevřen, pokud do něj bude přihlášeno minimálně 6 dětí.

CENA / PLATBA
rozdělená platba

1490 Kč do 15.9.

+ 1200 Kč do 30.11.

jednorázová platba

2490 Kč do 15.9.

sleva pro sourozence

200 Kč za druhého a dalšího sourozence

Cena zahrnuje kurzovné na celý školní rok v délce 34 vyučovacích týdnů, desky s logem kurzu na
zakládání kopií a zapůjčení učebnic.

PŘIHLÁŠENÍ
V kanceláři školy: PO 9:00‐16:00, ÚT 9:00‐14:00, ST 9:00‐15:00, ČT 12:30‐16:30
kancelářské hodiny během července a srpna naleznete na našem webu www.vapc.cz
Telefonicky: 739 449 882 nebo 603 156 400
E‐mailem: kancelar@vapc.cz; vapc@vapc.cz

NENAŠLI JSTE VHODNÝ KURZ PRO VAŠE DÍTĚ?
Pro ostatní věkové skupiny nabízíme možnost individuální jazykové výuky.
Takovou výuku lze sjednat pro jednotlivce nebo i menší skupinky (spolužáci/kamarádi).
Individuální výuka může probíhat v libovolný den a čas a lze ji obsahově uzpůsobit konkrétním
požadavkům (doučování / rozšíření ke školní výuce).
V případě Vašeho zájmu Vám rádi poskytneme podrobné informace.

www.vapc.cz

