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„Kolika jazyky se bavíš, tolikrát jsi člověkem.“ 
 
 
 
 
 

V Praze dne 14. června 2018 



 

 

Proč je pro Vás výhodné spolupracovat s Channel Crossings? 

 Protože s námi dokážete vyřešit jazykový problém a dotáhnout svůj projekt do zdárného konce.  
 Protože vždy usilujeme o to nejlepší řešení pro Vás.  
 A protože jsme již 25 let partnerem těch nejlepších, kteří vědí, co chtějí, a nechtějí jen průměr. 

 

Vybrané reference od rodičů dětí, kteří k u nás absolvovali kurz pro děti: 

 

Blanka Svobodová 
účetní 
FPS s.r.o. 
 
1.9.2016,  
IP 84.42.133.xxx  
 

Moje dcera (11 let) se o letošních… 
…prázdninách zúčastnila příměstského tábora s angličtinou. Byla nadšená. 
Nejenže si zopakovala angličtinu, ale moc se jí líbily i výlety (vyhrál to páteční 
výlet - v jedné pražské pizzerii si každý z dětí vyrobil a následně snědl vlastní 
pizzu). Zároveň jsme byli mile překvapeni, když si dcera jednoho dne přinesla 
dáreček (měla totiž zrovna narozeniny). Na tuto skutečnost jsme 
neupozorňovali. Na konci tábora si přinesla domů i tričko, na které si každý 
den nakreslili nějaký zážitek. Tento příměstský tábor bych rozhodně 
doporučila.  

Martina Taborschi 
Praha 5 
29.8.2016 
IP 37.188.128.xxx 
 

Na příměstském táboře jsem měla dvě… 
…dcerky a obě byly moc spokojené. Největší úspěch měla pizza party. Za nás, 
naprostá spokojenost.  

Iva Šléglová 
Praha 516 
29.7.2016 
IP 89.24.231.xxx 

Dcera se letos v červenci… 
…zúčastnila docházkového příměstského tábora ve Vaší jazykové škole. 
Atmosféru hodnotila jako velmi příjemnou, lektoři byli vstřícní a milí. Celkově 
bychom tento docházkový tábor ohodnotili známkou 1.  

 

 

Další reference spokojených rodičů jsou k náhledu www.jazykovky.cz.   
 
Stávající produkty Channel Crossings pro děti: 
 jazykové kurzy v ZŠ Řevnice a ZŠ Všenory 
 příměstské tábory na pěti místech v Praze a okolí 
 dětské kurzy v Praze Radotíně (Anglická družina, němčina atd.) 
 angličtina v předškolních zařízeních First steps 

 



 

 

Specifikace kroužku angličtiny „Anglická družina“: 
Typ kurzu:    skupinové kurzy formou kroužku pro děti základní školy Dobřichovice 
Jazyk: angličtina 
Zaměření: rozšíření znalostí jazyka, forma her a dalších aktivit vhodných dle dané věkové 

skupiny žáků 
Úroveň: bude upřesněna, žáci budou rozřazeni do skupin dle věku a vstupních znalostí 
Místo výuky: prostory ZŠ Dobřichovice 
Frekvence: 1x týdně 60 minut 
Rozvrh: 60 minut v časovém rozmezí 12:30 – 14:30 (pondělí – pátek) dle následné dohody 

s vedením školy, součástí je vyzvednutí a předání dětí z/do školní družiny 
Termín: od září 2018 do června 2019 (dle harmonogramu školního roku) 
 

Cenová nabídka kroužku angličtiny „Anglická družina“: 

Jazyk Angličtina 

15 lekcí – 1 pololetí 2 400,- / žák 

30 lekcí – školní rok 4 800,- / žák 

 
 cena nezahrnuje pronájem učebny v ZŠ Dobřichovice – bude připočtena žákům k ceně kroužku dle 

aktuálního ceníku pronájmů ZŠ Dobřichovice a rozpočítána mezi jednotlivé žáky účastnící se 
kroužku „Anglická družina“ 

 minimální počet účastníků nezbytný pro otevření kurzu je 5 žáků 
 maximální počet dětí v jednom kurzu je 8 dětí 
 výuka neprobíhá v době školních prázdnin a ředitelského volna (termíny lekcí dle harmonogramu 

školního roku 2018/2019) 
 cena je za celé pololetí, nelze navštěvovat pouze jednotlivé lekce 
 veškeré platby, administrace kurzů a další organizační záležitosti probíhají prostřednictvím jazykové 

školy Channel Crossings s rodiči žáků.  
Výhody: 

 kompletní zajištění výuky včetně nastavení koncepce výuky 
 služby lektora, pravidelná zpětná vazba 
 cestovné lektora do sídla základní školy v Dobřichovicích zahrnuto v ceně 
 doplňkové studijní materiály 
 učebnice lze zprostředkovat za zvýhodněnou cenu 
 malé skupinky o maximálním počtu 8 žáků 
 vše na jednom místě – dítě má kroužek v budově školy bez nutnosti dalšího cestování. 



 

 

Další důležité informace o Channel Crossings pro základní školy 

Labyrinth – metoda CLIL ve výuce 

Jazyková škola Channel Crossings vypracovala jedinečnou výukovou sadu Labyrinth. Jde o první ucelenou sadu 
doplňkových materiálů umožňující souvislou výuku vybraných odborných předmětů, jejichž témata jsou v 
souladu s tématy ŠVP. 
 
Tato učební řada vznikla v období 2014-2015 a ověřovalo ji 80 
učitelů na 37 základních školách. Labyrinth se stal efektivním a 
zábavným doplňkem výuky. 
 
Jednotlivé materiály jsou provázány, to znamená, že učivo, 
které žáci probírají v učebnici, následně procvičují v pracovním 
sešitu, mohou si zahrát deskovou nebo online hru, kde si znovu 
procvičují jak získané znalosti obsahové, tak i jazykové. Žáky ve 
všech materiálech provázejí postavy Davida a Laury, kteří 
prožívají s dalšími přáteli v jednotlivých předmětech malá 
dobrodružství a zprostředkovávají žákům učivo zábavnou a 
aktivní formou. 
 
Pro každý z předmětů (matematika, dějepis, zeměpis, 
přírodopis, občanská nauka) mají učitelé k dispozici učebnici, 
pracovní sešit, metodickou příručku, CD s poslechy, deskovou 
hru a soubor CLIlových on-line her. 
 
 
           



 

 

 
 
 

 
 
 


