
Angličtina pre 
vaše deti na ZŠ

Start Right

Čo o nás povedali:

> Môžem povedať, ze Kike sa vaša angličtina 

neskutočne páči. Strašne sa teší na  

každú jednu hodinu. Miluje angličtinu. 

Veľké ďakujeme za váš prístup a to, že ju to 

baví. Pokračovať budeme určite.

Kontakt:
> 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 je inovatívna výučba cudzieho jazyka 
určená deťom na ZŠ vo veku od 6 do 14 rokov.

> Tento produkt vyučujeme od roku 2005 a  v súčasnosti 
pôsobíme na mnohých základných školách v Bratislave. 

> Sme medzinárodná jazyková škola v sieti škôl MŠ SR. 

Popis kurzu:
> Výučba prebieha v angličtine, deti  využívajú jazyk 

v prirodzených situáciách a učia sa hravou formou 
komunikovať v cudzom jazyku. Písanie je súčasťou 
výučby od druhého ročníka. 

> Výučba prebieha priamo v priestoroch ZŠ
> Učiteľmi sú skúsení slovenskí a zahraniční lektori 

vyškolení pre prácu s deťmi.

Intenzita výučby: 
2 až 5-krát týždenne po 45 alebo 60 minút.

Počet žiakov v skupinke: 10-14

Obsah výučby a učebné materiály:
> Učebný plán pripravujeme na základe učebníc 

Cambridge University Press, ktoré podporujú 
integrované vyučovanie obsahu a jazyka metódou CLIL .

> Pripravujú na Cambridge skúšky. 
> Zodpovedajú veku detí.

Start Right
Angličtina pre deti

Učiť sa cudzí jazyk je ľahké.  Treba len začať v 
správny čas a správnym spôsobom.

Hodnotenie a certifikát:
> Na konci ročného kurzu deti dostávajú Certifikát 

International House Bratislava.
> Deti majú možnosť získať aj medzinárodne uznávaný 

certifikát Cambridge English

> Certifikát ponúka možnosť objektívneho zhodnotenia 
nadobudnutých vedomostí a zručností, ktoré deti v 
kurze získali. Poskytuje prehľadnú spätnú väzbu o 
jazykovej úrovni jednotlivých jazykových zručností:
• reading and writting
• speaking
• listening

Komunikácia s rodičmi:
> Lektori pripravujú záverečné testovanie s 

percentuálnym vyhodnotením jednotlivých zručností.
> Žiaci prvého ročníka sa netestujú.

Cena:
> Aktuálnu cenu kurzu Start Right nájdete na webovej 

stránke: www.ihbratislava.sk 

Ako sa prihlásiť do kurzu?
Zákonný zástupca vyplní prihlášku:
> online registračný formulár na www.ihbratislava.sk
> alebo osobne v zápisovej kancelárii IH Bratislava
Deti sa prihlasujú na jeden školský rok. 

Naše referencie:
 ZŠ Beňovského, ZŠ Budatínska, ZŠ Borodáčova,  

ZŠ Černyševského, ZŠ Česká, ZŠ Drieňová,  
ZŠ Dudová, ZŠ Gessayova, ZŠ Hargašová, ZŠ Hlboká, 
ZŠ Hubeného, ZŠ Kulíškova, ZŠ Lachova, ZŠ Lozorno, 
ZŠ Malokarpatské námestie, ZŠ Matky Alexie,  
ZŠ Mudroňova, ZŠ Nejedlého, ZŠ Nová Dedinka,  
ZŠ Odborárska, ZŠ Pankúchova, ZŠ Pri Kríži,  
ZŠ Ružová dolina, ZŠ Turnianska, ZŠ Vývojová


