
	

 

Anglický jazyk pre 2. ročník ZŠ 
 
 
Naša jazyková škola sa pýši profesionálnymi lektormi, systémovým prístupom a aplikovaním britských 
vyučovacích  osnov. Deti učíme anglicky hovoriť, čítať, písať; čítame rozprávky aj poéziu v angličtine, učíme sa o 
svete okolo nás, učíme deti kriticky myslieť aj čítať. Dialóg je centrálnou súčasťou každej hodiny. Našich študentov 
motivujeme cambridgeskými certifikátmi, letnou školou a mnohými súťažami, ktoré prebiehajú celý rok. Najlepší 
absolventi školy majú možnosť uchádzať sa o "Junior Teacher Training" program, v ktorom sa niekoľko rokov 
pripravujú na prácu lektora v našej škole.  
 
Poplatky/školský rok: 
Zápisné na šk.rok: 10 EUR, jednorázový poplatok 
Mesačná platba:    približne 40 EUR, je vypočítaná podľa počtu hodín, ktoré skupina absolvuje, sú odpočítané 
prázdniny a štátne sviatky. (5 EUR/vyuč.hodina.) Platby sú mesačné sept-jún. Rodinná zľava 10%.  
Učebnice: Kid's Box 2 alebo Kid's Box 3 (podľa úrovne). Učebnice lektor rozdá deťom na prvej hodine, ak si 
učebnice chcete zakúpiť v kníhkupectve, uistite sa, že máte správne vydanie.  
Cambridgeské skúšky - iba deti, ktoré čítajú a píšu. V druhom ročníku je možné absolvovať skúšku Cambridge 
Starters pre-A1, skúšky sa konajú v marci, prihlášky na skúšku najneskôr do konca januára 2023.  
 
Online vyučovanie:  
Ak dieťa ochorie, môže sa pripojiť online, chceme ale upozorniť, že lektor sa prednostne venuje deťom v triede, 
v tomto skorom veku odporúčame, aby ste na online hodine zostali v blízkosti a pomáhali. Linku nájdete na 
EduPage. Ak máte záujem o plnohodnotné nahradenie vymeškaných hodín, kontaktujte kanceláriu školy a 
ponúkneme Vám adekvátnu náhradu.  
 
Rozvrh skupiny: 
14:30-16:00 alebo 
16:00-17:30.  
 
Rozvrh face:face: 
Hodiny face:face plánujeme medzi 12:00 - 14:30 po dohode s rodinou a lektorom, cena je 16 EUR/45 
min. Hodiny je možné naplánovať aj večer, vyučovanie prebieha prezenčne alebo online.  
 
Aplikácie: 
EduPage (zdarma, dieťa si pridáte do školskej aplikácie) 
Teams - online vyučovanie, hodinu si ale môžete otvoriť v prehliadači, nie je potrebné mať aplikáciu.  
 

Tešíme sa na deti. Rozvrh nájdete na našej webovej stránke.  


