Zápis do jazykových kurzov na školský rok 2020/21
Zápis záujemcov o jazykový kurz prebieha buď :
1. elektronicky – zaslaním vyplneného prihlasovacieho formulára
2. prezenčne - v priestoroch Jazykovej školy od 24.8.2020 do 4.9.2020 v čase od 8.00 hod do
17.00 hod. za dodržania aktuálne platných hygienických opatrení. Na zápis je potrebné si
priniesť rúško a vlastné písacie potreby.
Ponuka kurzov
Kurzy poskytujeme v nasledovných jazykoch : anglický, nemecký, španielsky, francúzsky.
Forma kurzu
Prihlásiť sa môžete na individuálne kurzy, do miniskupiny (2 osoby na vyučovacej hodine)
alebo multiskupiny ( 3 až 4 osoby).
Intenzita výučby
V prípade individuálnych kurzov je výučba dohodnutá podľa Vašich požiadaviek. Kurzy
prebiehajú počas pracovných dní v časovom rozmedzí od 7:00 do 20:00 hod.
V prípade miniskupiny a multiskupiny, je štandardný počet vyučovacích hodín 4 hodiny/
mesiac alebo 8 hodín/mesiac.
Novinky
Máme pre Vás pripravené nové interaktívne učebnice, ktoré posúvajú učenie sa cudzieho jazyka
na vyššiu a zážitkovú úroveň.
V detských kurzoch sa zameriavame na výučbu jazyka formou zážitku spojeného s pohybom,
čo je typickou črtou pre dieťa. Hodina sa odohráva v plynulom tempe a zábavne, používajú sa
gestá, mimika, obrázky a konkrétne predmety. Celá hodina pôsobí na dieťa zábavne. Cieľom je
aby sa verbálny prejav dieťaťa rozvinul a formou pohybu sa lepšie zachová slovná zásoba
u dieťaťa.
Do výučby tiež zahrňujeme prepojenie cudzieho jazyka so životom okolo nás. Do cudzieho
jazyka integrujeme matematiku, prírodovedu, etiku, zemepis ale aj niečo zo sveta financií
v navodených situáciách.
Rozvrh
Našou veľkou snahou je aby ste mali rozvrh vytvorený podľa Vašich možností preto rozvrh
budeme tvoriť na základe Vašich požiadaviek na výučbu.

Cena:
VŠEOBECNÝ KURZ (ELLINKA, JUNIOR, TEENAGER, DOSPELÝ, SENIOR)
Forma kurzu
Rozsah 1 VH
Rozsah 1 VH
Rozsah 1 VH
45 min
60 min
90 min
individuálny
12,00 €
14,00 €
21,00 €
Miniskupina (2 št.)
6,00 €
7,00 €
10,50 €
Multiskupina(3-4 št.)
4,50 €
5,00 €
7,00 €
ŠPECIÁLNY KURZ (PRÍPRAVA NA CERTIFIKÁTY, ŠTÁTNICE, BUSINESS, OFFICE,
OPATROVATEĽKY, PRÍPRAVA NA POHOVOR)
Forma kurzu
Rozsah 1 VH
Rozsah 1 VH
Rozsah 1 VH
45 min
60 min
90 min
individuálny
14,00 €
21,00 €
Miniskupina (2 št.)
7,00 €
10,50 €
Multiskupina(3-4 št.)
5,00 €
7,00 €
VÍKENDOVÝ KURZ
Forma kurzu
Rozsah 1 VH
Rozsah 1 VH
Rozsah 1 VH
45 min
60 min
90 min
individuálny
13,00 €
15,00 €
22,50 €
Miniskupina (2 št.)
6,50 €
7,50 €
11,25 €
Multiskupina (3-4 št.)
5,00 €
5,50 €
7,50 €

Zľavové balíky
Rodinná zľava – ak študujú minimálne 2 členovia jednej rodiny v akomkoľvek jazykovom
kurze na našej jazykovej škole, zľava je 1,00 Eur z každej hodiny u každého účastníka kurzu.
Množstevná zľava - ak máte 2 až viac hodín týždenne v akomkoľvek jazykovom kurze na
našej jazykovej škole, zľava je 1,00 Eur z každej hodiny jazykového kurzu.

Platba
Uskutočňuje sa na základe vystavenej faktúry za dohodnuté obdobie a vopred.
V prípade individuálnych kurzov a miniskupín je úhrada kurzu vždy na 10 vyučovacích
hodín vopred.
V skupinových kurzoch je úhrada na obdobie (september – december/ január – jún).
Aký je postup – od vyplnenia prihlášky až po návštevu jazykového kurzu
1. Vyplníte prihlášku (elektronicky alebo u nás v jazykovej škole)
2. Podľa Vašich požiadaviek zostavíme rozvrh a budeme Vás kontaktovať na
odsúhlasenie
3. V dohodnutom termíne navštívite svoju prvú hodinu alebo ju budete mať z pohodlia
Vášho domova dištančnou formou.
4. Po prvej hodine Vám pripravíme Zmluvu o výučbe a Súhlas so spracovaním
osobných údajov.
5. Vyhotovíme Vám faktúru a odošleme na Váš mail.

Prajeme Vám príjemné štúdium

.

