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 pátým 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. 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.
Příští školní rok nabízíme:
- angličtinu ve škole pro děti 1. až 4. tříd (7 až 10 dětí ve skupině, dělení dle ročníků)
- angličtinu online pro všechny věkové kategorie, děti i dospělé a to ze všech koutů ČR (3 až
5 studentů ve skupině, dělení dle úrovně angličtiny)
Další informace a přihlášku naleznete zde: https://upwordenglish.cz/zapis-2022-23/
Další postup bude následující:
- Registrace bude ukončena 3. 6. Počet míst je omezen, proto s přihlášením neváhejte příliš
dlouho.
- Na základě přihlášek budeme hned po ukončení registrace pracovat na přípravě skupin,
děti budeme zařazovat systémem kdo dřív přijde, ten bude dříve zapsán. Děti přihlášené do
online výuky pozve naše lektorka na online pohovor, aby posoudila jejich jazykovou úroveň.
Studenti, kteří online výuku v tomto školním roce absolvují, testováni nebudou.
- Jakmile budeme mít skupiny hotové, budeme Vás dále informovat.
Předem Vám děkujeme za přízeň a v případě registrace se těšíme na viděnou s dětmi!
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