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Wattsenglish – britský koncept výučby angličtiny pre detí  
 

O čom je náš projekt spolupráce so školou? 
Cieľom našej spolupráce je poskytnúť komplexné riešenie jazykového vzdelávania pre školu, ktorú deti navštevujú. 
V snahe o úzku partnerskú spoluprácu zostavujeme projekt spolupráce, ktorý realizujeme v priebehu školského roka. 
Projekt zostavujeme na základe analýzy potrieb žiakov po konzultácii s vedením školy.  

 
Čo našim študentom poskytujeme? 

 Možnosť zdokonaľovať sa v anglickom jazyku pod vedením kvalifikovaného a certifikovaného lektora na prácu s 
deťmi, ktorý na hodinách vytvára bilingválne prostredie 

 Pútavé a zábavné hodiny, ktorých obsah je v súlade so školským vzdelávacím programom  

 Vytvorenie pozitívneho vzťahu k anglickému jazyku a zvýšenie motivácie detí v jeho ďalšom štúdiu 

 Bohaté učebné materiály zostavené tímom profesionálnych pedagógov a lingvistov, viac info na 
www.wowenglish.sk  

 Vstup do online platformy s možnosťou ďalšieho zdokonaľovania sa 

 Mesačné reporty rodičom našich študentov s podrobným popisom prebratého učiva 

 Videonahrávky z výučby  

 Prípravu na medzinárodné skúšky z anglického jazyka 
 
Ukážku z hodiny s native lektorom si môžete pozrieť na linku nižšie: 

  https://www.youtube.com/watch?v=l_tHRBrtN80  
 

WATTSENGLISH PROGRAMY  
 
Angličtina ako voľnočasový krúžok 
Výučba prebieha v poobedných časoch priamo v škole. Hodiny prebiehajú zábavnou formou a dôrazom na komunikačné 
zručnosti detí. Náplň hodín je v súlade so ŠVP, to znamená, že témy Wattsenglish výučby sú naviazané na tematické 
okruhy hodín angličtiny, ktoré majú deti v rámci vyučovania. 
  
Pre deti vo veku 6 -14 
Veľlkosť skupiny 8 -12 detí 
Dĺžka hodín: 45 minút 
--------------------------------------- 
Variant A: 
Intenzita: 1-krát týždenne 
Cena: €139/dieťa /polročne (16 hodín) 
 
Variant B: 
Intenzita: 2-krát týždenne 
Cena: €278 /dieťa/polročne (32 hodín) 
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Prípravný kurz na medzinárodné Cambridge skúšky 
Kurz, prebiehajúci v poobedných časoch, je určený pre deti vo vyšších ročníkoch a jeho cieľom je príprava a absolvovanie 
medzinárodných Cambridge skúšky YLE/KET. Súčasťou výučby je priebežné testovanie, ktoré oboznamuje deti s priebehom 
a formou skúšok rovnako ako aj ich celkovou pripravenosťou na ich absolvovanie. Po ukončení prípravy zastrešíme 
organizáciu skúšok. 
 
Pre deti vo veku 8 – 14 
Intenzita: 1-krát týždenne 
Veľkosť skupiny 8 – 12 detí 
Dĺžka hodín: 45 minút  
---------------------------------------- 
Variant A: 
Intenzita: 1-krát týždenne 
Cena: €139/dieťa /polročne (16 hodín) 
 
Variant B: 
Intenzita: 2-krát týždenne 
Cena: €278 /dieťa/polročne (32 hodín)   
 
 

Afterschool club  
V tejto forme kurzu, prebiehajúcemu v poobedných hodinách, majú deti možnosť popri hodine angličtiny aj efektívne 
tráviť čas s lektorom a zdokonaľovať sa v konverzácii pri rôznych edukačných aktivitách. Cieľom kurzu je zlepšovanie 
komunikačných zručností detí v reálnych životných situáciách a vytváranie pozitívneho vzťahu k jazyku ako takému. 
Pre deti vo veku 6 – 14 
Intenzita: 1-krát týždenne  
Dĺžka hodín: 90 minút 

Cena: €59 mesačne/dieťa (minimálne 16 detí v skupine)  

 
Intenzívne anglické dni 
Intenzívny anglický deň nie je len o angličtine. Umožňuje deťom zažiť napríklad hodinu matematiky alebo prírodovedy celú 
vedenú v anglickom jazyku a uvedomiť si tak, že angličtina nie je len predmetom v škole ale aj reálnym prostriedkom na 
objavovanie sveta. 
  
Pre deti vo veku 6 – 14 
Rozsah výučby: 4 vyučovacie hodiny 
Dĺžka hodín: 45 minút  
-------------------------------------------------------- 
Variant A: 
Veľkosť skupiny: 20 a viac detí 
Cena: €14, 90/dieťa 
Variant B: 
Veľkosť skupiny: 13 -19 detí 
Cena: €19, 90/dieťa 

 
V prípade otázok nás prosím kontaktujte na tekekrova@empire-skola.sk, +421 917 736 540  
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