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DETSKÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA
Detská jazyková škola Akadémie Plus ponúka štúdium ANGLICKÉHO, NEMECKÉHO, FRANCÚZSKEHO,
TALIANSKEHO a ŠPANIELSKEHO JAZYKA žiakom ZŠ a svojím členením z hľadiska veku žiakov
umožňuje systematické štúdium cudzieho jazyka počas celej základnej školy.
Deti sú do skupín zaraďované podľa ročníkov, pričom v jednej študijnej skupine je 5 až 8 žiakov,
s cieľom dosiahnuť maximálne možný individuálny prístup lektora k jednotlivým žiakom.
Cieľom štúdia u žiakov 1. a 2. ročníka je nadobudnutie základnej slovnej zásoby a schopnosti
reagovať pri bežnej - základnej komunikácii, zohľadňujúc skutočnosť, že deti zatiaľ nevedia čítať
a písať resp. s týmito zručnosťami ešte len začínajú. S cudzím jazykom sa zoznamujú
prostredníctvom obyvateľov zvieracej ríše. V učebnici objavujú svet dobrodružstiev a fantázie, čo
ich motivuje učiť sa.
U žiakov 3. až 4. ročníka je cieľom štúdia rozšírenie slovnej zásoby a precvičovanie gramatických
javov v súlade s osnovami základných škôl. Nenásilnou - hravou formou štúdium prehlbuje
a utvrdzuje už nadobudnuté poznatky.
Cieľom štúdia u žiakov 2. stupňa ZŠ je rozvoj komunikačných zručností so zreteľom
na gramaticky správne ústne i písomné vyjadrovanie.
 ----------------------------------------------------------------------

PREDBEŽNÁ PRIHLÁŠKA
do detskej jazykovej školy Akadémia Plus

 angličtina

 nemčina

 francúzština

 taliančina

Dieťa
Meno a priezvisko

 španielčina
Trieda ____________

Rodič
Meno a priezvisko ___________________________________________________________________



@ _________________________________________________

Predbežne prihlasujem svoje dieťa do detskej jazykovej školy Akadémie Plus, pričom svoju
prihlášku záväzne potvrdím na základe stanovených vyučovacích dní a časov.
Preferované vyučovacie dni:

 pondelok

 utorok

 streda

 štvrtok

 piatok

____________________________________
podpis rodiča / zákonného zástupcu
Uvedené osobné údaje budú spracovávané v zmysle zásad spracovania a ochrany osobných údajov Akadémie Plus, budú slúžiť
len pre interné potreby A+ a nebudú poskytnuté tretej strane.

LEKTORSKÉ ZABEZPEČENIE
Lektorský zbor tvoria kvalifikovaní a skúsení učitelia - absolventi pedagogických, filologických alebo
filozofických fakúlt, špecializovaní na výučbu detí.
PRIESTOROVÉ A ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE
Kurzy budú prebiehať v priestoroch ZŠ sv. Dominka Savia v popoludňajších hodinách - v rámci
1. stupňa po dohode s pani vychovávateľkami v školskom klube a pre 2. stupeň budú časy
stanovené podľa preferencií prihlásených záujemcov.
ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE pre šk. rok 2021/2022 (27. september 2021 – 27. máj 2022)
rozsah
60 vyučovacích hodín (45 min.) / 1 školský rok
organizácia kurzov
2-krát v týždni po 45 min.
účastnícky poplatok 60 € / 1 šk. polrok (30 vyuč. hod.), resp. 120 € - 1 šk. rok (60 vyuč. hod.)
(k štúdiu je potrebná učebnica v cene 10-15 € v závislosti od ročníka ZŠ)
platobné informácie V prípade prihlásenia sa dostatočného počtu detí, bude rodičom /
zákonným zástupcom výučba potvrdená a e-mailom budú zaslané
podklady k úhrade poplatku.
spôsob prihlásenia Vyplnením prihlášky a jej odovzdaním na Základnej škole sv. D. Savia
do 14.9.2021.
ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE
Ing. Danica Václavíková, Akadémia Plus Zvolen, s.r.o.,
0915 803 300, 045 – 536 65 22, vaclavikova@akademiaplus.sk
V prípade akýchkoľvek otázok nás bez obáv kontaktujte.

Vzhľadom na pretrvávajúce riziká spojené so šírením ochorenia COVID-19 si Vás dovoľujeme
informovať, že budú dodržiavané všetky epidemiologické pokyny platné v danom čase
a v prípade nevyhnutného prerušenia výučby budú neodučené hodiny nahradené príp. bude
vrátená ekvivalentná časť poplatku.

