J PŘEDŠKOLKA novinka
Od září otevíráme předškolku pro děti od 2,5 do 4 let. Tato služba je určena rodičům dětí, které nebyly přijaty do mateřské školy nebo ještě nesplňují věkový
limit pro přijetí. Předškolka je koncipována svou péči podobně jako mateřská
škola. Hlavní důraz je kladen na individuální přístup s přihlédnutím k vývojovému stupni každého dítěte. Střídá se volná hra s organizovanými aktivitami.
ŠKOLNÉ
počet dní v týdnu

5 dní

3 dny

1 den

5 dopolední 3 dopoledne

Školné měsíčně

5.400,-

4.000,-

2.000,-

3.500,-

2.300,-

Cena s DPH

6.480,-

4.800,-

2.400,-

4.200,-

2.760,-

Slevy pro sourozence až 20%

PROGRAM PŘEDŠKOLKY
program dle měsíčních, týdenních sylabů s aplikovanými výtvarnými a hudebními aktivitami
ANGLIČTINA EXCELLENTÍK
je propracovaný program výuky angličtiny pro nejmenší, respektující jejich
vývojové potřeby a možnosti. Angličtina je běžnou součástí denního programu a má vlastní sylaby, které jsou ve vzájemné symbióze s běžnými denními
programy. Bloky budou probíhat v dopoledních hodinách a dle kondice dětí
i v odpoledních. Výhodou je, že výuku povede stejná lektorka a děti se nebudou
muset adaptovat na další osobu.
KAPACITA ŠKOLKY 		
maximálně 8 dětí na jednoho lektora.
ADAPTAČNÍ PROGRAM
rodiče mají možnost s dítětem v předškolce strávit čas dle svého uvážení a potřeby dítěte. Součástí adaptace je i možnost pobývat v prostorách školy a dle
potřeby dítěti být na blízku.
ČTVRTLETNÍ ZPRÁVY
rodiče 3krát ročně obdrží zprávu včetně prací dětí, fotografií, popřípadě videa
PROVOZNÍ DOBA
pondělí – pátek 8.00 – 16.30 hod.
STRAVA
zajištěna cateringovou společností dodávající stravu pro další soukromé školky
NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLKY
kdykoliv po domluvě
SLEVY
sourozenec: 25% / 2 týdny: 10% / 3 týdny: 15%

Letní intenzivní
kurzy angličtiny
v Jizerských horách
Termíny:
Cena:

10. - 16. 7. / 21. - 27. 8. / 18. – 24. 9. 2010
6.900,- Kč (bez DPH)

V ceně je zahrnuto:
» Ubytování v pensionu U Hlavičků ve 2 – 3 lůžkových pokojích s plnou penzí
» 36 hodin výuky s českými a zahraničními lektory, učební materiály
Další aktivity: grilování, výuka v přírodě, návštěva ZOO, bobová dráha, zámek
Sychrov apod.

Prázdniny
s Angličtinou
aktivně

prázdniny
s ANGLIČTINOU

J

» týdenní kuzy angličtiny pro školáky 6. - 9. tříd ZŠ a víceletých gymnázií
» malé skupiny max. 6 studentů						
» profesionální, kvalifikovaný, kreativní přístup lektorů				
» klidné, příjemné prostředí plně vybavených učeben				
» dopolední nebo odpolední program zaměřený na aktivní užívání jazyka
VÝUKA » Drahoňovského 810/1, Praha 6 - Řepy » Opletalova 23, Praha 1

Úroveň znalostí: Začátečníci / Mírně pokročilí / Středně pokročilí / Pokročilí
Pro zjištění Vaší úrovně znalostí vypracujte, prosím, test na www.excellentskola.cz
Příjezd:
Odjezd:

» týdenní kurzy agličtiny pro děti 3 - 7 let a pro školáky 1. - 2. třída ZŠ
» max. 14 dětí
» profesionální, kvalifikovaný, kteativní přístup rodilých mluvčí a českých lektorů
» krásné, klidné, příjemné prostředí zrekonstuové MŠ SBÍHAVÁ,
Sbíhavá II. 360/2, 162 Praha 6 - Liboc, www.sbihava.cz
» k dispozici krásná zahrada s moderním hřištěm
» program plný pestrých, hravých, výtvarných, pohybových aktivit

J

v sobotu od 10,00 hod., oběd v 12,30 hod. Začátek výuky ve 14,00 hod.
pátek po 15. hodině

Rodinný pension U Hlavičků se nachází v Jizerských horách v obci Janov nad Nisou
- Malý Semerink. V blízkosti pensionu jsou turistické trasy a cyklotrasy. Pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením. Parkování je přímo u pensionu. Více informací na
www.pensionuhlavicku.cz

Večerní kurzy
angličtiny
» pro studenty SŠ a dospělé
» vyučují rodilí i čeští lektoři dle jazykové úrovně kurzu
» učebny na Praze 6 - Řepy (Drahoňovského 810),
a Praze 1 (Opletalova 23, naproti Hlavnímu nádraží)
» malé skupiny max. 6 studentů pro všechny jazykové úrovně (začátečníci – pokročilí)
» týdenní kurzy s intenzitou 3 lekce denně (15 lekcí/týden)
» vhodné pro ty, co přes den pracují a v létě se chtějí zdokonalit v angličtině
» kurzy probíhají v týdnech od 12.7. do 27.8.
CENA:

ve Sbíhavce

1.800,- (včetně DPH)

Mluvit
anglicky
» celodenní nebo večerní týdenní kurzy angličtiny pro studenty SŠ a GYMNÁZIÍ
» malé skupiny max. 6 studentů						
» profesionální, kvalifikovaný, kreativní přístup lektorů (rodilých i českých)		
» klidné, příjemné prostředí plně vybavených učeben				
» celodenní nebo večerní program zaměřený na aktivní užívaní jazyka			
					
VÝUKA » Drahoňovského 810/1, Praha 6 - Řepy » Opletalova 23, Praha 1

J

Prázdniny
s Angličtinou hravě
» týdenní kurzy angličtiny pro školáky 1. - 5. třída ZŠ				
» malé skupiny max. 8 dětí 						
» profesionální, kvalifikovaný, kreativní přístup rodilých mluvčích a českých lektorů
» klidné, příjemné prostředí dvou heren uzpůsobených k aktivní výuce mladších školních dětí
» celodenní program plný pestrých, hravých, komunikačních a dalších aktivity

Slevové kupóny na vystřižení

školní rok 2010/2011
PŘEDŠKOLKA		
» školička pro děti od 2,5 do 4 let s rozšířenou výukou angličtiny
ANGLIČTINA V MŠ
» výuka angličtiny s rodilým mluvčím a českým lektorem ve školkách
ENGLISH SCHOOL CLUB
» anglická družina s rodilým mluvčím pro školáky I. stupně ZŠ
DOMÁCÍ VÝUKA
» výuka cizích jazyků pro vlastní skupiny v domácím prostředí
PŘÍPRAVNÉ KURZY
» na certifikované Cambridgedské zkoušky KET, PET, FCE
» k maturitě, ke zkouškám na VŠ
KURZY PRO MAMINKY
» v době pobytu dětí v PŘEDŠKOLCE
KURZY PRO SENIORY
» jako součást celoživotního vzdělávání aktivních
STANDARDNÍ KURZY
AJ, NJ, RJ, FR, ŠP, IT, ČJ pro cizince a další jazyky
» pro všechny jazykové úrovně od začátečníků po pokročilé
» různé intenzity od 1x60 min přes 1x90 min k 2x90 min
» individuální, duo, skupinové (max. 6 studentů)
INTENZIVNÍ KURZY
» víkendové, týdenní, denní se zaměřením
KURZY ŠITÉ NA MÍRU
» stanovení intenzity, termínů výuky, zaměření kurzu
ZAHRANIČÍ		
» zprostředkování pobytových kurzů po celém světě
FIREMNÍ KURZY		
» zpracování plánu, jazykové audity, komplexní outsourcing
PŘEKLADY
» překladatelská služba z a do cizího jazyka + korektura rodilým mluvčím
WE ARE THE EXCELLENT
» skvělí, profesionální, kreativní rodilí i čeští lektoři
» propracované programy jednotlivých kurzů
» učíme anglicky mluvit, myslet, slyšet, vidět, cítit …
» u nás se neztratíte, máme individuální přístup, malé skupiny
» příjemné plně vybavené učebny

Sídlo společnosti + učebny
na ulici Drahoňovského 810/1, Praha 6

Učebny na ulici Opletalova 23, Praha 1

www.excellentskola.cz
hedvika.sojkova@excellentskola.cz,
tel.: 257 188 505, mobil: 724 522 987
Excellent - Dokonalost v jazyce spol. s r.o.,
Drahoňovského 810/1, Praha 6 - Řepy

All you need is

EXCELLENT
Dokonalost v jazyce

