Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.

Co čeká žáky na 1. stupni základní školy?


V 1. třídě genetická metoda čtení, písmo Comenia Script, metoda Jolly Phonics.



Snížený počet žáků ve třídě.



Předmět matematika a předměty s výchovným zaměřením jsou vyučovány v anglickém
jazyce.



Angličtina je pro naše žáky daleko více než jen školním předmětem. Jsou zvyklí
komunikovat s rodilými mluvčími a využívat angličtinu i v odborných předmětech.



Žáci kromě známek získávají i slovní hodnocení, ze kterého se dozví, v čem vynikají a
kde mají přidat.



Žáci skládají zkoušky Cambridge Exams, které jsou důkazem jejich znalostí a pokroků v
anglickém jazyce.



Science je volitelný předmět, který jsme zařadili do 5. ročníku. V tomto předmětu je v
angličtině vyučováno vybrané učivo z přírodovědy. Základní znalosti ovšem žáci získávají
souběžnou výukou předmětu v českém jazyce.



Od 5. ročníku další cizí jazyk – španělština.



Učitelský sbor je složen nejen z českých učitelů s perfektní znalostí anglického jazyka,
ale rovněž z kvalitních učitelů z anglicky mluvících zemí.



Žákům nabízíme volnočasové aktivity jako kybernetika, zábavná matematika, florbal,
výtvarný, dramatický, keramický, sportovní a taneční kroužek.



Organizujeme ozdravné pobyty.



Spolupracujeme s Mensou ČR.



Pro nadané děti nabízíme činnost v Klubu nadaných dětí.



Nabízíme sociální stipendia.

Co čeká žáky na 2. stupni základní školy?












Naučí se více a lépe. Kombinace kvalitních pedagogů a malého počtu žáků ve třídě
garantuje dostatek prostoru a pozornosti pro každého.
Pět hodin angličtiny týdně + konverzace s rodilým mluvčím + používání angličtiny i v
dalších předmětech = zaručený pokrok.
Další cizí jazyk – španělština.
Ve volitelném předmětu Science v 6., 7., 8. a 9. ročníku si osvojí vybrané učivo
přírodovědných předmětů (přírodopis, zeměpis, fyzika, chemie) v anglickém jazyce.
Organizujeme poznávací pobyty do Anglie.
Organizujeme lyžařský kurz.
Nabízíme sociální stipendia.
Žákům nabízíme netradiční volnočasové aktivity jako kybernetika, mozkový jogging,
kynologie, 3D tiskárna, čínština.
Spolupracujeme s Mensou ČR.
Pro nadané děti nabízíme činnost v Klubu nadaných dětí.
Nabízíme sociální stipendia.

