
! komunikativní způsob výuky a psychologie cviku,  
 tj. kombinace hry, konverzace a drilových cvičení

! žák se nejprve učí v cizím jazyce to, co by měl znát ve své 
mateřštině, proto si zafixuje nové vědomosti naprosto přirozeně

! unikátní řady učebnic a další výukové materiály jsou zpracovány 
dle věku a pokročilosti žáků a zcela ZDARMA

! individuální přístup, výuka ve skupinkách max. po 7 žácích

! žák navštěvuje výuku 1x týdně 120 min. vcelku

! výuka probíhá po celý školní rok a návaznost je vždy zajištěna i v dalších letech

! při omluvené absenci žáka nabízíme možnost náhradních hodin

! časy výuky pro škol. rok 2018/19 v ZŠ Klausova           

 - PO 14:00-16:00, 16:00-18:00    
 - ÚT 14:00-16:00, 16:00-18:00    
 - ST 14:00-16:00, 16:00-18:00    

 - ČT 14:00-16:00, 16:00-18:00    

 - PÁ 14:00-16:00, 16:00-18:00

! školné pro škol. rok 2018/19    
 - 8.954,- Kč (ZAČÁTEK V TÝDNU OD 1. 10. 2018)                            
- učebnice a veškeré další materiály jsou již ZDARMA

! slevy pro škol. rok 2018/19    
 - SLEVA 10 % ... na 2. kurz ve stejném školním roce  

 - SLEVA 15 % ... na 2. a každého dalšího sourozence z rodiny

! výuka probíhá od pondělí 1. 10. 2018 do pátku 28. 6. 2019  
- výuka probíhá celý škol. rok  mimo st. svátků a školních prázdnin 

SPECIFICKÉ RYSY VÝUKY

ROLINO 7 - Stodůlky

Celoroční docházka  2018/19
ROLINO metoda ®výuky

ZŠ Klausova
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ZŠ Klausova

Více informací na tel.: 267 311 358, 737 252 964 nebo e-mailu: stodulky@rolino.cz; www.rolino.cz

ROLINO 7 - Stodůlky

5x v Praze

NÁM. MÍRU

STODŮLKY
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ZŠ Klausova

NEW

ROLINO metoda® výuky je uznávanou metodou mezi jazykovými 
odborníky a je opatřena registrovanou ochrannou známkou.

Jako vzdělávací instituce je  držitelem Jazykové studio ROLINO
AKREDITACE MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Jazyková výuka probíhá za podpory vedení ZŠ Klausova a je 
plánována jako dlouhodobá spolupráce.

Jedná se o ucelený systém výuky: např. vlastní výukové materiály, kdy za
jednu návštěvu výuky se probere právě jedna lekce z dané učebnice
= rodič přesně ví, jaké učivo žák probírá, jaký je DÚ atd...

Uzavření náboru:
17.9.2018

Postup:
1) vyplňte přihlášku na: www.rolino.cz/vyuka-deti/prihlaska
2) do přihlášky napište všechny časové možnosti
3) do přihlášky napište zkušenosti s jazykem
4) po uzavření náboru (17.9.) vás budeme kontaktovat
    ohledně rozřazení do skupinek
5) mladší žáky si lektor vyzvedne přímo ve třídách/družinách
6) výuka začíná v týdnu od PO 1.10.2018

Celoroční docházka  2018/19

od 14 hod cca 1. st
upeň

od 16 hod cca 2. st
upeň


