
 
 

Vážená paní, vážený pane. 
 
Jsme největší poskytovatelé anglických jazykových kurzů vyučovaných přímo na školách v České republice 
a Slovensku. Naše společnost má anglického vlastníka a sídlíme v Bratislavě a Plzni. 
 
V loňském roce jsme pracovali na více než 300 školách a díky úspěšným kurzům se nám podařilo vybudovat 
tým deseti zkušených a kvalifikovaných učitelů z Velké Británie, USA a Austrálie. Naši lektoři pracují 
se zapálením a nadšením a jsou připraveni pomáhat českým studentům zábavnou formou zlepšit jejich 
znalosti angličtiny. 
 
Naše kurzy jsou: 
- určeny pro žáky základních škol 
- vyučovány na vaší škole, ve vašich učebnách 
- vyučovány kvalifikovanými a zkušenými lektory, kteří jsou rodilými mluvčími 
 
V reakci na zpětnou vazbu ze škol, na kterých jsme pracovali v minulosti, jsme se rozhodli nabídnout školám 
více typů našich kurzů. Kurzy jsou k dispozici nově ve třech variantách: 
 
1. Výuka 3 hodiny denně od pondělí do pátku (pro 2 skupiny studentů) 
Požadujeme dvě skupiny 15-ti nebo více žáků. První skupina má výuku 1. 2. a 3. vyučovací hodinu každý 
den, druhá skupina naváže a učí se 4., 5. a 6. vyučovací hodinu. Obě skupiny tedy mají 15-ti hodinový kurz. 
Cena za žáka: 125 Kč za den, 625 Kč za celý týden  
 
2. Výuka 6 hodin denně od pondělí do pátku (pro 1 skupinu studentů) 
Toto je 30-ti hodinový kurz a v jedné skupině požadujeme 15 či více žáků 
Cena za žáka: 250 Kč za den, 1250 Kč za celý týden 
 
3. Výuka 6 hodin denně od pondělí do pátku (pro 1 skupinu studentů) 
Toto je 30-ti hodinový kurz. Libovolný počet žáků.  
Cena za žáka: Dohodou, dle počtu žáků 
 
Víme, že školy často žádají výuku v menších skupinkách, kde díky intenzivnější interakci s lektorem žáci 
procvičí více mluvené angličtiny. Proto nově nabízíme variantu č. 3, kde si školy sami určí velikost skupiny. 
Cena bude vypočítána podle počtu žáků ve skupině. 
 
Při větším zájmu studentů zasíláme na školy více lektorů během jednoho týdne. 
 
Pokud se rozhodnete si zarezervovat jeden z našich kurzů do konce roku 2015, naše společnost daruje 
kabinetu angličtiny na vaší škole částku 2000 Kč. Tyto peníze mohou být použity na nákup nových 
materiálů, jako jsou knihy, slovníky, papír, plakáty nebo čehokoliv, co vaši učitelé angličtiny budou 
považovat za užitečné.  
 
Pro více informací o našich kurzech, nebo pokud byste si přáli navrhnout kurz, který by vašim žákům lépe 
vyhovoval, prosím, kontaktujte nás.  
 
Těšíme se na další spolupráci s vaší školou. 
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