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Slovo úvodem

Milí pedagogové,

léto se pomalu loučí a ztichlé školní budovy opět ožívají. Věříme, že jste načerpali tolik energie, aby Vám vydržela až do června. 

Pro tento školní rok jsme pro Vás připravili bohatou nabídku krátkodobých seminářů, konferencí i dlouhodobých vzdělávacích 
programů, kde získáte inspiraci nejen do výuky, ale (jako v případě výuky jazyků) znalosti využijete i mimo školu.

Najdete zde oblíbené jazykové kurzy, opakovaně poptávané semináře na téma čtenářské či matematické gramotnosti, i novinky, 
zejména z oblasti předškolního vzdělávání. Vybírání bude tentokrát o něco veselejší a svobodnější, neboť mnohé aktivity lze 
financovat ze šablon MŠMT. 

Zalistujte naším katalogem a rezervujte si čas pro sebe. Máte – li celý rok dávat, je dobré čas od času taky někde brát!

Hladký start a úspěšný školní rok 2016/2017 přeje za celý tým Hello

 Monika Kolářová

www.hello.cz
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O nás

Vzdělávací instituce Hello je považována za profesionály v oblasti jazykového vzdělávání již 20 let. Více než 25 tisíc lidí si již 
vybralo naši školu ke studiu cizích jazyků.

Posledních 10 let se rovněž věnujeme dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků napříč všemi oblastmi. Naše vzdělávací 
aktivity absolvovalo více než 3000 pedagogů z celé České republiky. Skutečnost, že se k nám učitelé vracejí, je pro nás nejlepší 
vizitkou. V současnosti nabízíme více než 200 akreditovaných vzdělávacích programů.  Můžeme se pochlubit řadou úspěšně 
realizovaných i nově připravovaných projektů financovaných z EU a rozpočtu MŠMT. Mezi nejúspěšnější patří projekty Školka 
nové generace nebo Rodilí mluvčí do škol.

Jsme zakládajícím členem profesního sdružení Asociace jazykových škol, s pravidelným auditem kvality poskytovaných služeb, 
a členem Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR. 

Zároveň jsme autorizovaným centrem mezinárodních zkoušek anglického a německého jazyka. V této oblasti spolupracujeme 
s řadou ZŠ i SŠ, kde pro žáky a studenty organizujeme zkoušky anglického jazyka Cambridge English nebo německého jazyka 
Goethe Institut. Tyto zkoušky slouží mnoha školám jako důkaz kvality výuky cizích jazyků.

www.hello.cz
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Jazykové kurzy s akreditací MŠMT 
pro pedagogy všech typů škol

www.hello.cz
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Kurzovné   zahrnuje 
| prezenční výuku,
| on-line vzdělávání v celkové hodnotě 

2490,- Kč/účastníka. Umožňuje domácí 
přípravu, procvičování a fixaci slovní zásoby 
a gramatických jevů z pohodlí domova a ve 
vámi zvoleném čase  (náhled na straně 8),

| doplňkové výukové materiály,
| osvědčení o účasti a dosažené úrovni 

v souladu s Evropským referenčním rámcem 
pro každého účastníka. 

Doplňkové služby
| vstupní testování ,
| doporučení a dodání vhodných učebnic 

se slevou z Oxford University Press, 
Cambridge University Press aj. ,

| složení mezinárodního certifikátu 
z anglického/německého jazyka  

| tyto doplňkové služby lze zahrnout do ceny 
kurzovného.

OSTRAVA-MARIÁNSKÉ HORY (Novinářská 7)
19.9.-19.6.2017
každé pondělí

AJ pro začátečníky 68 VH 3490,- Kč/pololetí
6490,- Kč/rok

ID 9980

19.9.-19.6.2017
každé pondělí

AJ pro mírně pokročilé 68 VH 3490,- Kč/pololetí
6490,- Kč/rok

ID 9990

20.9.-6.6.2017
každé úterý

AJ pro středně pokročilé 68 VH 3490,- Kč/pololetí
6490,- Kč/rok

ID 9991

20.9.-6.6.2017
každé úterý

AJ pro pokročilé 68 VH 3490,- Kč/pololetí
6490,- Kč/rok

ID 9981

22.9.-8.6.2017
každý čtvrtek

AJ  konverzace s rodilým mluvčím 68 VH 3490,- Kč/pololetí
6490,- Kč/rok

ID 11164

21.9.-7.6.2017
každá středa

AJ  - příprava k certifikátu A2 - KET 80 VH 4490,- Kč/pololetí  
8490,- Kč/rok

ID 5949

21.9.-7.6.2017
každá středa

AJ  - příprava k certifikátu B1 - PET 80 VH 4490,- Kč/pololetí  
8490,- Kč/rok

ID 11257

22.9.- 8.6.2017
každý čtvrtek

AJ  - příprava k certifikátu B2 - FCE 80 VH 4490,- Kč/pololetí  
8490,- Kč/rok

ID 5946

22.9.- 8.6.2017
každý čtvrtek

AJ  - příprava k certifikátu C1 - CAE 80 VH 4490,- Kč/pololetí  
8490,- Kč/rok

ID 6666

Všechny kurzy probíhají v čase 14,30 - 16,00 h. 
Zahájení v týdnu od 19.9.2016.

Víte, že tyto kurzy lze financovat  ze šablon  MŠMT II/2.4., MŠMT II/2.6?

www.hello.cz
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OPAVA  (Dolní náměstí 20, pobočka JŠ Hello, 3. patro)
19.9.-19.6.2017
každé pondělí

AJ pro začátečníky 68 VH 3490,- Kč/pololetí
6490,- Kč/rok

ID 11212

19.9.-19.6.2017
každé pondělí

AJ pro mírně pokročilé 68 VH 3490,- Kč/pololetí
6490,- Kč/rok

ID 11213

20.9.-6.6.2017
každé úterý

AJ pro středně pokročilé 68 VH 3490,- Kč/pololetí
6490,- Kč/rok

ID 11216

20.9.-6.6.2017
každé úterý

AJ pro pokročilé 68 VH 3490,- Kč/pololetí
6490,- Kč/rok

ID 11215

22.9.-8.6.2017
každý čtvrtek

AJ konverzace s rodilým mluvčím 68 VH 3490,- Kč/pololetí
6490,- Kč/rok

ID 11214

OSTRAVA-PORUBA (Čs. exilu 491/23, budova gymnázia Hello)
19.9.-19.6.2017
každé pondělí

AJ pro začátečníky 68 VH 3490,- Kč/pololetí
6490,- Kč/rok

ID 11209

19.9.-19.6.2017
každé pondělí

AJ pro mírně pokročilé 68 VH 3490,- Kč/pololetí
6490,- Kč/rok

ID 11210

20.9.-6.6.2017
každé úterý

AJ pro  středně pokročilé 68 VH 3490,- Kč/pololetí
6490,- Kč/rok

ID 11211

20.9.-6.6.2017
každé úterý

AJ  pro pokročilé 68 VH 3490,- Kč/pololetí
6490,- Kč/rok

ID 11255

22.9.-8.6.2017
každý čtvrtek

AJ  konverzace s rodilým mluvčím 68 VH 3490,- Kč/pololetí
6490,- Kč/rok

ID 11256

„Začínaly jsme hrou nebo soutěží, kdy jsme 
měly možnost vcítit se do role žáků, které samy 
vybízíme k soutěživosti. Parádně jsme se poba-
vily a zároveň nastartovaly na další aktivitu. Ně-
které kolegyně, které angličtinu neučí velmi brzy 
odhodily strach z mluvení a svižně s lektorkou 
konverzovaly… Kurz nám velmi pomohl nejen 
po jazykové stránce, ale i metodické. Některé 
nové nápady jsme hned další den využily při své 
výuce. Ráda bych poděkovala Jazykové škole 
Hello za velmi vstřícné jednání, bezvadnou 
domluvu, moc nám pomohlo, že kurz probíhal 
u nás ve škole a těším se na příští rok, neboť 
jsme se opět přihlásily na další pokračování.“

Mgr. Milena Walderová
ředitelka ZŠ gen. Z.Škarvady, Ostrava

Víte, že místem realizace jazykových kurzů může být i vaše škola?

www.hello.cz
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BRNO  ( Malinovského náměstí 4, Dům odborových služeb, 1. patro)
19.9.-19.6.2017
každé pondělí

AJ pro úplné začátečníky 68 VH 3490,- Kč/pololetí
6490,- Kč/rok

ID 11278

20.9.-6.6.2017
každé úterý

AJ pro začátečníky 68 VH 3490,- Kč/pololetí
6490,- Kč/rok

ID 11282

22.9.-8.6.2017
každý čtvrtek

AJ pro mírně pokročilé 68 VH 3490,- Kč/pololetí
6490,- Kč/rok

ID 11289

23.9.-9.6.2017
každý pátek

AJ pro mírně pokročilé 68 VH 3490,- Kč/pololetí
6490,- Kč/rok

ID 11292

21.9.-7.6.2017
každá středa

AJ pro pokročilé  68 VH 3490,- Kč/pololetí
6490,- Kč/rok

ID 11287

21.9.-7.6.2017
každá středa

AJ pro středně pokročilé  68 VH 3490,- Kč/pololetí
6490,- Kč/rok

ID 11285

20.9.-6.6.2017
každé úterý

AJ konverzace s rodilým mluvčím 68 VH 3490,- Kč/pololetí
6490,- Kč/rok

ID 11283

22.9.-8.6.2017
každý čtvrtek

AJ příprava k certifikátu B2 - FCE 80 VH 4490,- Kč/pololetí  
8490,- Kč/rok

ID 11291

19.9.-19.6.2017
každé pondělí

AJ příprava k certifikátu C1 - CAE 80 VH 4490,- Kč/pololetí  
8490,- Kč/rok

ID 11279

Víte, že balíček online 
vzdělávání v celkové hodnotě 
2 490 Kč můžete užívat zcela 
zdarma?

Vyzkoušejte si, jak se líbí vám na www.onlinejazyky.cz.

„S online podporou jsem velmi spokojená. Tato forma domácího procvičování mi velmi 
vyhovuje, dobře se mi s tímto kurzem pracuje, mám možnost stále se vracet a opakovat si, 
v čem si nejsem jistá.“

Gabriela Víšová, studentka angličtiny

www.hello.cz
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Metodické a odborné kurzy  
pro pedagogy MŠ

www.hello.cz
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Metodické a odborné kurzy  pro pedagogy MŠ
od 3.10.2016 
Ostrava

Cesta k individualizaci v MŠ
Mgr. Juliana Gardošová a Mgr. Natália Toflová

40 VH ID 11166

od 8.10.2016 
Ostrava

Logopedická prevence pro MŠ a ZŠ 
Mgr. Helena Gilarová a Mgr. Lucie Ševčíková

60 VH ID 10799

24.11.a 1.12.2016
Ostrava

Matematická pregramotnost v MŠ
Mgr. Juliana Gardošová a Mgr. Natália Toflová

16 VH ID 11332

17.a 24.1.2017 
Ostrava

Čtenářská pregramotnost v MŠ 
Mgr. Juliana Gardošová a Mgr. Natália Toflová

16 VH ID 11334

18.1.a 19.1.2017
Ostrava

Poznej sám sebe
Mgr. Juliana Gardošová a Mgr. Natália Toflová

16 VH ID 11333

od 6.12.2016 
Ostrava

Kurz osobnostního rozvoje 
Mgr. Renata Abrahamová, Mgr. Jiří Halda a další

40 VH ID 11387

od 15.10.2016 Specifika práce pedagoga s 2letými dětmi 
Radmila Kuboňová a další

24 VH ID 11388

„Kurz log. asistenta hodnotím 
jako vynikající, poznatky velmi 
cenné v další výchovně - vzdělávací 
práci s dětmi. Získala jsem soubor 
námětů a metodických doporučení 
log. prevence pro děti předškolního 
věku. Lektorky propojovaly 
teorii s praktickými ukázkami, 
jejich připravenost byla opravdu 
profesionální. Děkuji.“

Šárka Kohoutová
MŠ Staňkova, Ostrava – Výškovice

Víte, že tyto kurzy lze financovat  ze šablon  MŠMT I/2?

www.hello.cz
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Metodické a odborné kurzy  
pro pedagogy 1. stupně ZŠ

www.hello.cz
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Metodické a odborné kurzy pro pedagogy 1. stupně ZŠ
od 8.10.2016
Ostrava

Logopedická prevence pro MŠ a ZŠ 
Mgr. Helena Gilarová a Mgr. Lucie Ševčíková

60 VH ID 10799

26.9.2016
Ostrava

Interaktivní tabule pro začátečníky 
Mgr. Petra Ocelková 

4 VH ID 11381

17.10.2016
Ostrava

Interaktivní tabule pro mírně pokročilé 
Mgr. Petra Ocelková

4 VH ID 11382

22.10.2016
Ostrava

Matematická gramotnost - 1.st. 
Mgr. Pavlína Placzková

16 VH ID 11376

31.10.2016
Ostrava

Čtenářské dílny - 1.st.
Mgr. Hana Sábelová

6 VH ID 11383

od 1.10.2016
Ostrava

Doplňující didaktické studium AJ
Mgr. Silvie Doláková a další

67 VH ID 9979

od 5.11.2016
Ostrava

Přípravný kurz ke zkoušce TKT 
Bc. Jiří Ližička

30 VH ID 11373

17.a 18.12.2016
Ostrava

Přípravný kurz ke zkoušce TKT: CLIL 
Bc. Jiří Ližička

10 VH ID 11374

13. a 14.1.2017
Ostrava

Přípravný kurz ke zkoušce TKT: YL 
Bc. Jiří Ližička

10 VH ID 11375

13.10.2016
Ostrava

Jak aplikovat metodu CLIL do výuky 
Mgr. Dalimila Mališová

7 VH ID 11371

Víte, že tyto kurzy mohou být 
realizovány na vaší škole jako 
SBOROVNY? Další nabídku témat 
a bližší informace najdete na 
straně 16.

„Byla jsem příjemně překvapena, 
zabavena. Patřím nyní k nadšencům 
interaktivní tabule. Chtěla bych 
poděkovat paní Petře Ocelkové, která 
měla zájem a trpělivost nám podat 
perfektní výklad k interaktivce jako 
začátečníkům. Bylo to vše velmi 
zajímavé, chytlavé a také nechyběla 
legrace.“

Simona Dziehlová
MŠ J. Šoupala, Ostrava – Poruba

www.hello.cz
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Metodické a odborné kurzy  
pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ

www.hello.cz
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Metodické a odborné kurzy pro pedagogy 2. stupně ZŠ
26.9.2016
Ostrava

Interaktivní tabule pro začátečníky 
Mgr. Petra Ocelková 

4 VH ID 11381

17.10.2016
Ostrava

Interaktivní tabule pro mírně pokročilé 
Mgr. Petra Ocelková

4 VH ID 11382

od 1.10.2016
Ostrava

Doplňující didaktické studium AJ
Mgr. Silvie Doláková a další

67 VH ID 9979

19.10.2016
Opava

Reálie v hodinách AJ 
Mgr. Hana Šreková

4 VH ID 11368

8.2.2017
Ostrava

Jak rozmluvit teenagery 
Mgr. Hana Šreková

4 VH ID 11367

6.4.2017
Ostrava

Poslech s porozuměním – časté chyby žáků 
a jejich řešení 
Mgr. Dalimila Mališová

4 VH ID 11372

13.10.2016
Ostrava

Jak aplikovat metodu CLIL do výuky 
Mgr. Dalimila Mališová

7 VH ID 11371

od 5.11.2016
Ostrava

Přípravný kurz ke zkoušce TKT 
Bc. Jiří Ližička

30 VH ID 11373

„Seminář ke čtenářským dílnám 
byl skvělý, vše potřebné a užitečné 
jsme se dozvěděli. Koncepce a náplň 
semináře, hlavně pak také osobnost 
Mgr. Žvakové – vysoká erudice, 
nadšení, sympatický projev - to vše 
patří zatím k tomu nejlepšímu, co 
jsem v posledních mnoha letech 
absolvovala.“

Mgr. Dagmar Havrlantová
Střední škola hotelnictví, 

gastronomie a služeb Šilheřovice

Víte, že tyto kurzy mohou být 
realizovány na vaší škole jako 
SBOROVNY? Další nabídku témat 
a bližší informace najdete na 
straně 16.

Nabídku seminářů průběžně doplňujeme. Sledujte na webových stránkách.

www.hello.cz
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17.a 18.12.2016
Ostrava

Přípravný kurz ke zkoušce TKT: CLIL  
Bc. Jiří Ližička

10 VH ID 11374

13.a 14.1.2017
Ostrava

Přípravný kurz ke zkoušce TKT: YL 
Bc. Jiří Ližička

10 VH ID 11375

22.2.2017
Opava

Hry jako výukový prvek v hodinách AJ 
Mgr. Alexandra Helánová

4 VH ID 11370

10.11.2016
Brno

Hry jako výukový prvek v hodinách AJ 
Mgr. Alexandra Helánová

4 VH ID 11369

11.a 18.2.2017
Ostrava

Čtenářská gramotnost pro ZŠ   
Mgr. Lenka Žvaková

16 VH ID 11377

21.11.2016
Ostrava

Čtenářská gramotnost pro ZŠ   
Mgr. Gabriela Juránková

16 VH ID 11378

20.10.2016
Ostrava

Čtenářská gramotnost pro SŠ 
Mgr. Lenka Žvaková

6 VH ID 11389

7.11.2016
Ostrava

Mediální gramotnost pro učitele ZŠ a SŠ 
Mgr. Gabriela Juránková

4 VH ID 11379

5.12.2016
Ostrava

Základy finanční gramotnosti pro učitele ZŠ a SŠ
Ing. Karel Hlaváček, Ph.D.

4 VH ID 11380

„V průběhu roku proběhla v naší škole 
celá řada odborných metodických 
seminářů pro učitele, které zajistila 
Jazyková škola Hello Ostrava. Všechny 
tyto semináře byly velmi úspěšné, 
učitelé byli překvapeni profesionalitou, 
věcností a připraveností jednotlivých 
akcí. O aktuálnosti obsahu a kvalitě 
svědčí i vysoká naplněnost seminářů, 
nabídka školení nejrůznějšího 
charakteru dnes totiž školy spíše 
zatěžuje. Chtěla bych tímto vyjádřit 
Jazykové škole Hello svůj dík za 
odpovědný přístup a velmi kvalitní 
práci! „

Mgr. Nováčková Ivana
Jazyková škola a ISŠ - COP 

Valašské Meziříčí

www.hello.cz
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Kurzy pro sborovny
vzdělávací program pro koho/cílová skupina počet hodin

AJ pro učitele všech jazykových úrovní pedagogové MŠ, ZŠ, SŠ 34 nebo 68 

Anglická konverzace s rodilým mluvčím pedagogové MŠ, ZŠ, SŠ 34 nebo 68 

Angličtina – příprava k mezinárodnímu  
certifikátu A2 – C1 

pedagogové MŠ, ZŠ, SŠ 80

NJ pro učitele všech jazykových úrovní pedagogové MŠ, ZŠ, SŠ 34 nebo 68 

Německá konverzace s rodilým mluvčím pedagogové MŠ, ZŠ, SŠ 34 nebo 68 

Čtenářské dílny  pedagogové ZŠ, SŠ 6

Výuka dětí se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogové  ZŠ 4,6 nebo 8 

Jak aplikovat metodu CLIL do výuky pedagogové ZŠ 7

Práce s interaktivní tabulí pro začátečníky –  
středně pokročilé 

pedagogové ZŠ 4

Mediální gramotnost pro ZŠ a SŠ pedagogové ZŠ, SŠ 4

Víte, že „sborovny“ realizujeme 
již při min. počtu 6 učitelů?

Pro cenovou kalkulaci a po-
drobnější informace nás prosím 
kontaktujte.

„Pro pedagogy 2. stupně jsme 
si objednali seminář Čtenářská 
gramotnost - jako průřezové téma 
s Mgr. Juránkovou. Informace byly 
praktické a aktuální, materiály bohaté 
a lektorka se výborně přizpůsobila 
naší skupině. Doporučuji! „

Mgr. Hana Kazimirská
ředitelka ZŠ A. Hrdličky, Ostrava

www.hello.cz
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Další vzdělávací akce  
pro pedagogy
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2016LISTOPAD
1. listopad

11. listopad

18. listopad

26. listopad

4. ročník Konference pro učitele AJ, NJ, RJ, ŠJ 
Termín:  11. listopadu 2016  Místo: Ostrava
Těšit se můžete na 12 metodických workshopů, 4 jazyky, osvědčené lektory s novými tématy, 
novinky nakladatelství Oxford, Cambridge, Fraus a Klett. 
Lektoři: Nikki Fořtová, Tomáš Černý, Petra Moskva, Oxana Dzugkoeva, Dana Gajdová a další.

2. ročník Konference pro učitele 1.stupně
Termín:  26. listopadu 2016  Místo: Ostrava
Připravujeme pro vás 12 zajímavých workshopů, oblíbené lektory (např. Jitka Michnová, Eva 
Bomerová) a novinky do výuky.

„Skvělá konference – výborně zvolená 
témata, bezchybná organizace, 
mnoho inspirujících materiálů 
a skvělá atmosféra.  Děkuji.“

Bc. Gabriela  Svobodová
lektorka angličtiny, Ostrava

Konference byla skvělá, spoustu 
rad využitelných v praxi. Chválím 
výběr lektorů a budu se těšit na další 
podobné akce.

Mgr. Barbora Konštacká
Biskupské gymnázium, Ostrava

Víte, že připravujeme také letní školy, jazykové kurzy v zahraničí a projektové vzdělávání?
Pro bližší informace nás kontaktujte.

Konference pro ucitele 
1. stupne ZS

Rezervuj te si ve svem diari!

Konference pro ucitele 
cizich jazyku

www.hello.cz
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Zkoušky a certifikáty –  
mezinárodní důkaz  

jazykové úrovně 

www.hello.cz
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Každý rok skládá zkoušky Cambridge English více než 4 milióny 
lidí,  neboť jsou zárukou a potvrzením dosažené úrovně 
angličtiny podle stejných měřítek na celém světě, s doživotní 
platností. 

Mezinárodní certifikáty jsou uznávaným dokladem o jazy-
kových schopnostech uchazeče pro řadu škol a zaměstnavatelů 
v České republice a zahraničí. Zatímco pro dospělé je mnohdy 
nutností doložit jazykové znalosti, u dětí jde většinou o mo-
tivační prvek.  Praxe i výzkumy totiž ukazují, že zkoušky děti 
povzbudí k dalšímu studiu cizích jazyků a posilují jejich sebe-
důvěru při využívání angličtiny. 

Zárukou pro úspěšné složení zkoušky je cílená příprava. 
Součástí takové přípravy jsou témata požadovaná u zkoušky, 
seznámení se se strategiemi a pretesty, tak aby na samotné 
zkoušce účastníky nic nepřekvapilo a úspěšně ji složili. 

Přípravné kurzy k mezinárodním certifikátům pro děti

| Starters, Movers, Flyers - pro děti ve věku 7 – 12 let. Zkouška 
je obsahově přizpůsobena dětem a skládá se ze tří částí 
(písemné, poslechové a ústní)

| KET a PET pro děti ve věku 11 – 15 let se skládají ze 4 částí 
(písemné, poslechové, psané a ústní).

Mezinárodní jazykové certifikáty

Víte, že přípravné kurzy pro pedagogy lze 
aktuálně financovat ze šablon MŠMT? 

Vyberte si konkrétní termín na str. 7.

Dejte šanci vašim žákům i rodičům získat důkaz o jejich 
znalostech!

www.hello.cz
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Staňte se naší  
partnerskou školou

www.hello.cz
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Cílem spolupráce mezi partnerskou školou a JŠ Hello je zprostředkovat učitelům a žákům nejnovější poznatky 
a nejmodernější metody v oblasti cizích jazyků. Na základě partnerské smlouvy nabízíme různé výhody jak 
partnerské škole, tak i jejím učitelům a žákům.

Partnerské školy mohou využívat následujících výhod:

| přednostní zapojení do projektů, které právě probíhají

| sleva 20 % na otevřené  jednodenní kurzy DVPP z nabídky JŠ Hello

| sleva 50 % na konference pořádané JŠ Hello

| sleva 10 % na semestrální veřejnostní/jazykový kurz v učebnách jazykové školy

| účast zdarma na semináři k mezinárodním certifikátům

| možnost pořádat jazykové zkoušky v prostorách školy při počtu minimálně 10 kandidátů

| zdarma možnost využití pretestů konaných v prostorách vaší školy. 

Partnerská škola Hello

Víte, že školám zprostředkováváme výuku angličtiny s rodilým mluvčím? Můžete je využít přímo v hodinách, 
nebo odpoledne formou kroužku.

www.hello.cz
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Brno

Ostrava

Opava

Náš tým k vašim službám

Mgr. Petra Ocelková Ing. Monika Kolářová

ředitelka koordinátorka programů DVPP

E: ocelkova@hello.cz

„Naším záměrem je být pro Vás 
místem příjemných setkání,  

inspirace a nových trendů 
z oblasti vzdělávání. Máte-li pro 

nás zajímavé tipy na témata, 
semináře nebo lektory, kteří by 
v naší nabídce neměli chybět, 
budeme rádi za Vaše náměty.“

M: +420 608 158 020
E: kolarova@hello.cz

„Pokud hledáte pro sebe nebo 
celou sborovnu ten správný 

kurz, ráda Vám pomohu 
s výběrem nebo připravím 
nabídku na míru pro vaši 

školu.“ 

OSTRAVA
Novinářská 7 - naproti OC Futurum 

709 00   Ostrava-Mariánské Hory

OPAVA
Dolní náměstí 20

746 01  Opava 

BRNO
Malinovského náměstí 4

602 00  Brno-město 

www.hello.cz
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Čtyřleté gymnázium s rozšířenou 
výukou jazyků, přípravou 

k mezinárodním zkouškám 
a nabídkou stipendií. 

Jazyková škola s 20 letou tradicí. 
Naučíme Vás třeba i čínsky. Stačí si 

vybrat některý ze 70 kurzů!  

Vzdělávací centrum Hello s.r.o.  |  Novinářská 7  |  709 00   Ostrava-Mariánské Hory  |   E: ostrava@hello.cz  |  M: 777 143 556  |  T: 599 505 808 

Česko –anglická škola 
s nadstandardním vzdělávacím 

programem, maximálně 16 žáky 
ve třídě a výsledky, které  nás řadí 

mezi 10% nejlepších škol v ČR.

Vzdělávání pro pedagogy 
a lektory s více než stovkou 
akreditovaných seminářů. 

Rodinná školka pro děti od 
2 let, s pestrým programem 

a zábavnou angličtinou, 
s učitelkami, které se jen těžko 

opouštějí :-).

www.hello.cz

www.helloteddy.cz

www.gymnaziumhello.cz

www.hello.cz

www.helloskola.cz


