FA N TA I L A C A D E M Y
VE ŠKOL ÁCH
Jazyková škola Fantail s. r. o. poskytuje komplexní servis výuky anglického jazyka
rodilými mluvčími nad rámec školního vzdělávání pro žáky a studenty
základních a středních škol.
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CO NABÍZÍME?
VE ŠKOLE
• Odpolední skupinovou výuku angličtiny After-School English
s rodilými mluvčími přímo ve škole
• Kurzy angličtiny pro bilingvní děti
• Individuální výuka angličtiny s rodilými mluvčími přímo ve škole
• Dopolední workshopy a intenzivní anglické týdny jako podpora
výuky anglického jazyka ve školách
(Halloween, Christmas Fun, Easter Fun, Living Earth, Solar system aj.)

• Odborná angličtina pro studenty SŠ a gymnázií
• Příprava studentů na maturitu a přijímací zkoušky
• Příprava na mezinárodní jazykové zkoušky

MIMO ŠKOLU
• Tématicky zaměřené intenzivní anglické týdny
(Living Earth, Solar System, Culture Week, Media Week aj.)

• Příměstské tábory s rodilými mluvčími
• Semi-intenzivní kurzy angličtiny Fantail Academy
• Studijní pobyty pro děti od 13 let na Novém Zélandu, v Austrálii,
Velké Británii či Irsku v doprovodu jednoho z učitelů školy

PRO UČITELE
• Workshopy zaměřené na problematiku výuky angličtiny
ve školách (Teacher Training Workshops)

FANTAIL ACADEMY | Spálená 23, 110 00 Praha 1 | WWW.FANTAILACADEMY.CZ | +420 736 627 797

PROČ ANGLIČTINA
S JAZYKOVOU ŠKOLOU
FANTAIL?
• Kvalifikovaní rodilí mluvčí (min. TEFL, CELTA, TESOL)
• Individuální přístup a flexibilita
• Pravidelné testování pokroku a hodnocení studentů
•V
 ýuka angličtiny bez starostí - zajistíme suplující lektory
v případě nemoci
•P
 řizpůsobíme program požadavkům a zaměření školy
• Pořádáme krátkodobé akce s rodilými mluvčími na přání školy
(Dětský den, Den Země apod.)

• Pomáháme v rozvoji učitelům angličtiny
(Teacher Training workshops)
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AFTER-SCHOOL ENGLISH (1. – 9. TŘÍDA)
After-school English je série kurzů odpolední angličtiny pro děti
od 1. do 9. třídy, které jsou přizpůsobeny věku a úrovni studentů.
V naší nabídce naleznete také kurzy pro bilingvní děti a projektovou
výuku pro děti s pokročilou angličtinou. Velkou výhodou je místo
konání přímo ve Vaší škole, takže děti nemusí nikam docházet.
Všechny naše kurzy mají dané kurikulum a dětem se dostává
4x ročně hodnocení. Rodiče mohou sledovat docházku, zadané
domácí úkoly a probrané učivo v našem informačním systému,
prostřednictvím kterého mohou také komunikovat s lektory.
Možné varianty a frekvence lekcí:
1x 60 min./týden, 2x 60 min./týden, 1x 90 min./týden

AFTER-SCHOOL ENGLISH
(SŠ A GYMNÁZIA)
Odpolední výukové programy angličtiny pro studenty SŠ a vyšších
ročníků gymnázií, které jsou zaměřeny na rozšiřování slovní
zásoby, využívání anglického jazyka v reálných situacích
s rodilými mluvčími či oborovou angličtinu.
Možné varianty a frekvence lekcí:
1x 60 min./týden, 2x 60 min./týden, 1x 90 min./týden
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INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA ANGLIČTINY
Individuální výuka angličtiny je organizována pro děti, jež se chtějí
intenzivně zaměřit na rozvoj anglického jazyka s rodilým mluvčím.
Lekce jsou organizovány dle dohody s rodiči buď přímo ve škole,
kterou děti navštěvují, v prostorách Fantail ve Spálené ulici nebo
doma. Náplň a cíle lekcí jsou šity na míru studentovi. Lekce mohou
následovat pevně dané kurikulum nebo mohou být konverzačně
zaměřeny dle požadavku rodičů.
Možné varianty a frekvence lekcí:
1x 60 min./týden, 2x 60 min./týden, 1x 90 min./týden

ANGLICKÁ DOPOLEDNE
PRO DĚTI 1. – 5. TŘÍD
Anglická dopoledne jsou určena dětem 1. – 5. tříd a vztahují se vždy
k svátku či specifické aktivitě školy (např. Halloween, Christmas
Fun, Easter Fun apod.). Tyto workshopy jsou vedeny rodilými
mluvčími a jsou pořádány jako rozšíření a zpestření dopolední
výuky angličtiny. Workshopy jsou plné tvoření, her, písniček, aktivit
zaměřených na konkrétní svátek, díky nimž si děti obohatí slovní
zásobu a dostanou příležitost k intenzivní komunikaci s rodilými
mluvčími.
Délka: 4x 45 min./dopoledne

FANTAIL ACADEMY | Spálená 23, 110 00 Praha 1 | WWW.FANTAILACADEMY.CZ | +420 736 627 797

ENGLISH WEEKS PRO DĚTI 4. – 9. TŘÍD
A STUDENTY SŠ A GYMNÁZIÍ
Intenzivní anglické týdny jsou vytvořeny pro děti a studenty, kteří již
mají zkušenosti s angličtinou (min. 2 roky studia angličtiny). Během
pěti dní žáci absolvují 25 vyučovacích hodin angličtiny s rodilými
mluvčími, dozvědí se spoustu nových informací, rozšíří si slovní
zásobu, vytvoří vlastní projekty, naučí se je prezentovat a budou
stále ve styku s rodilými mluvčími.
Anglické týdny se konají v dopoledních hodinách jako součást rozšířené výuky školní angličtiny a jsou určeny pro skupiny 8 – 12 dětí,
aby byl zachován individuální přístup lektora k žákům. Mezi nabízené kurzy patří např.: Living Earth (4. třída), Solar System (5. třída),
Culture Week (6., 7. třída), Media Week (8., 9. třída a studenti SŠ).
Mimo to lze také vytvořit týdenní program na míru požadavků školy.
Délka: 5 dní (25x 45 min. lekcí)
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PŘÍPRAVA STUDENTŮ NA MATURITU
A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Pod vedením našich lektorů organizujeme přípravné kurzy
k maturitě a přijímacím zkouškám na vysoké školy, včetně
zahraničních univerzit. Lektoři se zaměřují na dovednosti
potřebné k úspěšnému složení zkoušek.

PŘÍPRAVA NA MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ
ZKOUŠKY
Připravíme studenty na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky,
ať už je studenti potřebují pro výkon budoucího povolání či studium
na vysoké škole v zahraničí.
Young Learner’s English (YLE) Tests (Starters, Movers, Flyers)
KET, PET, FCE
CAE, CPE, IELTS, TOEFL, TOEIC
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TEACHER TRAINING WORKSHOPS
Série workshopů pro učitele angličtiny je zaměřena na běžné
problémy a překážky, na které učitelé během výuky jazyka narážejí.
Mezi témata probíraná na workshopech patří: motivace studentů,
využívání anglického jazyka během výuky malých dětí, zadávání
instrukcí, korekce studentů, rozšiřování slovní zásoby, výuka
gramatiky, hry pro upevňování gramatiky a slovní zásoby apod.

DALŠÍ AKTIVITY FANTAIL
Další aktivity, které během roku pořádáme, jsou příměstské tábory
s angličtinou a jazykové pobyty v zahraničí za doprovodu českého
učitele přímo z Vaší školy, či individuální pobyty pro starší děti.
Speciálně se zaměřujeme na Nový Zéland, Austrálii, Irsko a Anglii,
ale na přání zorganizujeme pobyty i v jiných zemích.
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FANTAIL ACADEMY
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