
Angličtina pre 
vaše deti na ZŠ

Start Right

www.ihbratislava.sk

Čo o nás povedali:

> S minuloročným kurzom sme boli 

nesmierne spokojní, rodičia aj dieťa, 

a budeme veľmi radi, ak náš syn 

bude ďalej pokračovať.

Maťkova mama pri prihlásení syna
do skupinky Start Right (4.ročník)

> Anglina v škole ma nebaví, 

len anglina s Emily stojí za to.

Riško z 2.ročníka o hodinách s našou lektorkou Emily

> A pošlite nám, prosím Vás, 

aj tohto roku takých dobrých lektorov! 

Boli úžasní, deti ich zbožňovali!

Kmeňová učiteľka angličtiny žiakov
5. ročníka o našich lektoroch na ich ZŠ

Kontakt:
> Mgr. Lucia Hudáková 

International House Bratislava, s.r.o. 
Námestie SNP 14 
811 06 Bratislava

> tel.: 02 / 52 96 26 74-5
> www.ihbratislava.sk
> info@ihbratislava.sk

Cambridgeské certifikáty
pre vaše deti:



„Start Right“
> Program START RIGHT je určený deťom na 

základných školách vo veku od 6 do 14 rokov.
> Súkromná jazyková škola International House 

Bratislava ponúka tento program už od roku 2005.  
Od roku 2013 sme v sieti škôl MŠ SR.

> V súčasnosti učíme spolu viac ako 600 žiakov na 
rôznych základných školách v Bratislave.

Popis kurzu:
> Výučba prebieha v angličtine. Deti sa učia hravou 

formou komunikovať v cudzom jazyku, pričom písanie 
sa stáva pravidelnou súčasťou výučby až od druhého 
ročníka. 

> Učiteľmi sú skúsení, osobitne vybraní slovenskí 
a od vyšších ročníkov aj anglickí lektori, ktorí sú 
vyškolení pre prácu s deťmi.

> Hodiny Start Right časovo nadväzujú na kmeňovú 
výučbu žiakov v jednotlivých ročníkoch ZŠ.

> Kurzy prebiehajú v priestoroch ZŠ, aby deti na hodiny 
Start Right nemuseli dochádzať.

Intenzita výučby: 2 až 3 × týždenne po 45 minút 
alebo 60 minút

Počet detí v skupinke: maximálne 10

Učiť sa cudzí jazyk je ľahké. 

Treba len začať v správny čas 

a správnym spôsobom.

Obsah výučby:
> Učebný plán sa odvíja od vybraných materiálov 

zodpovedajúcich veku detí.
> Do plánu sú zakomponované aj aktuálne témy, ako sú 

Vianoce, Veľká noc alebo Halloween.

Učebné materiály:
> Vyberáme najvhodnejšie učebnice pre daný vek, 

úroveň žiaka a celej skupinky. 
> Učitelia používajú počas výučby ďalšie pracovné listy a 

doplnkové materiály.

Hodnotenie a certifikát:
> Na konci každého semestra deti dostávajú Certifikát 

International House Bratislava o absolvovaní 
jazykového kurzu, súčasťou certifikátu je aj stručné 
slovné hodnotenie pre každé dieťa.

> V treťom, piatom, siedmom a deviatom ročníku ZŠ 
majú deti možnosť získať medzinárodne uznávaný 
certifikát Cambridge English:  Young Learners 
(YLE), a to po absolvovaní Cambridgeských testov. 
Každoročne ich robí niekoľko stotisíc detí po celom 
svete. 

> Certifikát Cambride English: Young Learners (YLE) 
pre vybrané ročníky:
3.ročník - skúška STARTERS
5.ročník - skúška MOVERS
7.ročník - skúška FLYERS
9.ročník - skúška PET 

> Certifikát ponúka možnosť objektívneho zhodnotenia 
nadobudnutých vedomostí a zručností, ktoré dieťa 
v kurze počas roka získalo. Prehľadným spôsobom 
informuje dieťa aj rodiča o úrovni v jednotlivých 
hodnotených oblastiach:
• reading and writting
• speaking
• listening

Komunikácia s rodičmi:
> Učitelia pripravujú záverečné testovanie s 

percentuálnym vyhodnotením jednotlivých zručností.  
Žiaci prvého ročníka sa netestujú.

Start Right
Angličtina pre deti

> V spolupráci s vedením ZŠ sa zúčastňujeme na 
jednom z rodičovských združení v školskom roku.

> Komunikácia s rodičmi emailovou formou a v 
prípade potreby osobnými stretnutiami.

Registrácia a platba:
> Jeden školský rok je rozdelený na dva semestre, ktoré 

zodpovedajú polrokom školského roka.
> Administratívu spojenú s platbou za každý semester 

zabezpečuje International House Bratislava.
> Pre prihlásenie a akékoľvek iné informácie o kurze 

kontaktujte našu koordinátorku programu  
Start Right Mgr. Luciu Hudákovú na emailovej 
adrese:  ylcoordinator@ihbratislava.sk.

Cena:
> Aktuálnu cenu kurzu a prihlášku na Start Right 

nájdete na webovej stránke: www.ihbratislava.sk 
> Cena kurzu je vrátane vyučovacích materiálov a 

cambridgeských skúšok v 3. , 5., 7. a 9. ročníku.

Naše referencie:
> ZŠ Odborárska, ZŠ Hargašová, ZŠ Beňovského,   

ZŠ Matky Alexie, ZŠ Gessayova, ZŠ Mudroňova,  
ZŠ Sibírska, ZŠ Nevädzová, ZŠ Lozorno,  ZŠ Česká, 
ZŠ Pankúchova, ZŠ Lachova,  ZŠ Budatínska, 
ZŠ Kulíškova, ZŠ Tomášikova


