NABÍDKA KURZŮ ANGLIČTINY
PRO ŽÁKY ZŠ CYRILOMETODĚJSKÁ
VE ŠKOLNÍM ROCE

2016/2017

Jazyková škola ILC International House Brno se dohodla s ředitelstvím školy na nabídce a pořádání kurzů angličtiny
s kvalifikovaným lektorem pro žáky ZŠ Cyrilometodějská církevní ve školním roce 2016/2017.
Výuka probíhá interaktivní formou tak, aby kurzy byly pro děti přitažlivé a zábavné. Velký důraz klademe jak na získávání
všeobecných znalostí, tak i na procvičování látky probrané ve škole. Děti navíc získávají již od začátku přirozenou výslovnost a naučí
se rozumět podstatě, i když ještě třeba neznají všechna slovíčka.
ILC International House Brno nabízí kurzy angličtiny pro děti a mládež už více než 10 let. Učíme děti od 6 do 15 let, rozdělené do
skupin jak podle pokročilosti v angličtině, tak také podle věku dítěte.
Lektory v jazykové škole ILC IH Brno jsou výhradně profesionální učitelé, čeští lektoři i rodilí mluvčí. Kromě základní požadované
kvalifikace, tj. vysokoškolské vzdělání + metodický kurz CELTA, mají specializovaný kurz a mezinárodně platný certifikát (IHCYLT),
opravňující k výuce dětí a mládeže.
Pro žáky ZŠ Cyrilometodějská nabízíme pořádání kurzů všeobecné angličtiny, 1x týdně 60 minut a přípravu na přijímací zkoušky
z angličtiny, 1 x 90 minut týdně. Všechny kurzy se budou konat odpoledních hodinách (cca 13.30 – 16.00 hodin) přímo na ZŠ
Cyrilometodějská.
Vyučujícími budou zkušení lektoři se specializací na výuku dětí a mládeže. V případě onemocnění lektora bude zajištěna adekvátní
náhrada.
Velikost výukové skupiny: 6 až 10 žáků.
Kurz všeobecné angličtiny

Příprava na přijímací zkoušky

[čtvrtek, 13.30 – 14.30] I. stupeň

[čtvrtek, 14.00 – 15.30 (5. třída)]

[čtvrtek, 14.30 – 15.30] II. stupeň

[čtvrtek, 14.30 – 16.00 (9. třída)]

130 Kč za 60 minut

190 Kč za 90 minut

Počet lekcí:

33

27

Cena:

4600 Kč standardní cena
4420 Kč cena pro partnerské školy
4160 Kč / školní rok - (6 % sleva)
2210 Kč / pololetí
(22/9/16 – 2/2/17, 9/2/17 – 15/6/17)
520 Kč/ měsíčně (4 lekce)

5400 Kč standardní cena
5130 Kč cena pro partnerské školy
4820 Kč / školní rok - (6 % sleva)
1. pololetí : 3420 Kč (22/9/16–2/2/17)
2. pololetí: 1710 Kč (9/2/17 – 20/4/17)
760 Kč / měsíčně (4 lekce)

CENA VÝUKY
Hodinová
sazba:

Platbu je třeba provést vždy předem.

Individuální slevy: 3 % za studium druhým rokem, 3 % za studium třetím rokem a v dalších letech, 5 % za přihlášení do konce

června, 2 % za přihlášení do konce července.
Výuka neprobíhá během státních svátků, vánočních (poslední lekce 15. 12. 2016) a jarních prázdnin.

Přihlášení, organizační zajištění výuky
Kurzy angličtiny budou organizovány jazykovou školou, tj. veškerá komunikace bude probíhat na úrovni rodiče – jazyková škola.
Pro zařazení Vašeho dítěte do kurzu je třeba, aby jste své dítě nahlásili přímo zápisové kanceláři jazykové školy. Nahlašovat děti
je možné e-mailem, poštou, telefonicky či při osobní návštěvě v jazykové škole (kde také může absolvovat vstupní test).

Přihlašování je možné i v průběhu letních prázdnin (červenec a srpen), kancelář jazykové školy je
v provozu od 9.00 do 16 hodin.
Na základě vstupního rozřazovacího testu (písemná + ústní část, možno absolvovat pro předchozí domluvě i během prázdnin)
budou děti rozřazeni do jednotlivých výukových skupin. Rozřazení bude provedeno i s ohledem na věk dítěte. Pro žáky 1. tříd je
rozřazení provedeno jen na základě rozhovoru - povídání s lektorem. Od 2. třídy píší děti rozřazovací test (pro děti na 1. stupni trvá
max. cca 20 minut, 2. stupeň max. 45 min.).
Pro zařazení dítěte do kurzu je nutná vyplněná a od zákonného zástupce podepsaná přihláška ke studiu. Přihlášku je možné
vyplnit a podepsat v kanceláři jazykové školy po vstupním rozřazovacím testu, případně si ji děti mohou odnést s sebou domů ze
školy pro hromadném otestování (na ZŠ Cyrilometodějská) dne 15. září od 13.30 do 15.30 hodin.
Děti budou do kurzů zařazovány dle data podání závazné přihlášky až do naplnění kapacity kurzu(ů).

Kontaktní informace:
Adresa školy:
Telefon:
Email:

ILC International House Brno, Sukova 2, 602 00 Brno (1 min. od obchodního domu Centrum)
542 210 216, 736 726 302
info@ilcbrno.cz

Bližší informace o jazykové škole ILC International House Brno naleznete také na www.ilcbrno.cz.
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