
 

 
 

 
 

Vážení rodiče, 
  
Dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou programu UpWord English na příští školní rok.  
  
Pro ty, co nás neznají, přinášíme pár informací: 
UpWord English je program výuky angličtiny s rodilými mluvčími, který provozuje společnost 
Rivenhill, s.r.o. na několika základních školách v Praze, a to již od roku 2003. Na Vaší škole působíme 
třetím rokem. Zaměřujeme se na přirozenou a zábavnou formu výuky. U mladších dětí je při 
vyučování k dispozici česky hovořící asistent s výbornou znalostí angličtiny. Výhodou našeho 
programu je úzká spolupráce se školou - např. se snažíme náš rozvrh skloubit se školním rozvrhem 
tak, aby děti nemusely po školním vyučování dlouho čekat. Děti, které navštěvují družinu, vyzvedává 
asistent. 
Co rodiče na našem programu dále oceňují? Je to schopnost dětí přirozeně komunikovat a výborná 
výslovnost, kterou děti při pravidelné docházce odposlouchají. Děti také brzy zahodí ostych a nebojí 
se komunikovat např. při pobytu v cizí zemi, s bilingvními kamarády, příbuznými apod. Máme velmi 
dobré ohlasy. 
  
A zde je naše nabídka pro příští školní rok (Bylo přihlédnuto k výsledkům z našeho průzkumu v 
únoru) 
Program pro 1. až 5. třídu (Elementary School program), 2 x týdně 60 minut, 7 až 14 dětí ve skupině 
Program pro 6. až 9. třídu (Middle School program), 1 x týdně 90 minut, 4 až 7 dětí ve skupině 
  
A proč je u nás zápis již na jaře? 
Základem našeho programu jsou rodilí mluvčí, které vzhledem k náročnému a zdlouhavému procesu s 
obstaráváním víz musíme vyhledávat v dlouhodobém předstihu. Abychom našim učitelům mohli 
zajistit práci, musíme skupiny a počty dětí v těchto skupinách znát již nyní. Registrace tedy právě 
začíná a ukončena bude 21. června. Pokud chcete mít v programu místo jisté, neodkládejte zápis a 
přihlaste Vaše dítě včas. 
  
Prosíme Vás tedy v případě Vašeho zájmu o vyplnění přihlášky. Rodiče, kteří uhradí školné, či jeho 
část do konce května (EARLY BIRDS), od nás dostanou slevu, podrobnosti jsou v přihlášce. 
Přihlášku naleznete na našich webových stránkách zde: https://upwordenglish.cz/zapis-2020-21 
  
Na závěr bychom rádi poděkovali všem za Vaši celoroční podporu a doufáme, že Vás a Vaše děti 
budeme moci v novém školním roce opět ve škole přivítat. 
  
Za Tým UpWord English 
Jana Cífková 
j.cifkova@upwordenglish.cz 
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