POMATURITNÍ
STUDIUM
status studenta
mezinárodní zkoušky
skvělí lektoři

Mezinárodní zkoušky
Otázka: Chceš mezinárodně uznávanou zkoušku?
Na konci školního roku můžeš složit mezinárodní zkoušku z anglického jazyka (Cambridge
English) nebo německého jazyka (Goethe – Institut) ve vybrané úrovni. Získáš tak
mezinárodně platný certifikát, který ti pomůže dostat se na vysokou a získat dobrou práci.

cer tifikát

↓

Otázka: Proč je dobré mít „v ruce“ certifikát?
Certifikát vypovídá o tvých jazykových dovednostech. Zaměstnavatelé i vysoké školy ho
respektují, a ty se nemusíš stresovat s cizím jazykem při přijímačkách nebo u pracovního
pohovoru. Uznávají jej například tyto firmy: Sony, Siemens, Nestlé, ČSOB, DHL, O2, Tieto
a vysoké školy: Masarykova univerzita, Slezská univerzita, VUT, Univerzita Karlova a další.

seženu
dobrou
práci!

Můj plán studia

začínám













Úspěšně jsem odmaturoval =) hurá, je to doma
Vybral jsem si pomaturitko v Hello =) jasná volba
Přišel jsem na ukázkovou hodinu =) stálo to zato
Vybral jsem si výhodný balíček s učebnicí a zkouškou =) už se nemusím starat
Užívám 2 měsíce prázdnin
Udělal jsem rozřazovací test =) není čeho se bát
Začali jsme=) fajn, mám nové spolužáky
Český lektor a rodilý mluvčí =) už se chytám
Průběžné testování pokroku =) uff, ještěže jsou brzy Vánoce, vím, na čem jsem
Mimoškolní akce =) ty jsou fakt super
Mezinárodní zkoušky v kapse =) mám o budoucnost postaráno
Rozlučka se spolužáky =)

HOTOVO!

yes!

☺

zvládl
jsem to

Opava

Ostrava

Brno

Dolní náměstí 20
Opava
M: 776 827 006
E: opava @hello.cz
W: www.hello.cz

Novinářská 7
Ostrava – Mariánské Hory
T: 599 505 808
M: 777 143 556
E: info @hello.cz
W: www.hello.cz

Pekárenská 12
Brno – Veveří
M: 774 243 556
E: brno @hello.cz
W: www.hello.cz

https://www.facebook.com/jazykovka.hello
Youtube: http://goo.gl/e7Neg3
Zadej na YouTube.com „Pomaturitní studium Hello“

Jednoleté pomaturitní studium jazyků v Hello
Otázka: Je studium vhodné právě pro tebe?
Ano, pokud chceš dobře zvládnout cizí jazyk. Navíc, pokud odmaturuješ v tomto roce,
zůstane ti status studenta a všechny výhody z něj plynoucí: (zajistíme ti kartu ISIC,
nemusíš platit sociální a zdravotní pojištění, získáš slevy na dopravném, máš nárok na sirotčí
důchod atp.)

Otázka: Co to pomaturitko vlastně obnáší?
4 hodiny jazyka denně, 5 dní v týdnu, mix konverzace, gramatiky, poslechu a psaní
tak, aby tvoje angličtina/němčina obstála v práci, na cestách nebo ve škole! Výuka končí
v poledne, takže po škole zůstává dost času věnovat se brigádám a všemu, co tě baví.

Otázka: Co se vlastně naučíš a získáš po roce studia?

status
studenta

↓

supervýhody

+ ISIC!

Po ročním intenzivním studiu se bez problémů domluvíš, budeš schopen složit zkoušku
a získat mezinárodní certifikát. Podstatně se zvýší tvoje šance na dobře placenou práci,
nebo usnadní tvoje přijetí na vysokou.

Studijní program
Otázka: Co tě v pomaturitku čeká?
Nejprve tě čeká rozřazovací test, po kterém studenty rozdělíme podle pokročilosti. Pak začne
výuka s lektory, kteří mají jasný cíl – naučit tě mluvit, psát a rozumět cizímu jazyku.
Ve třídě i na mimoškolních akcích potkáš nové spolužáky a na konci, když budeš připraven,
můžeš jít na mezinárodní zkoušku.

Otázka: Kdo tě bude učit?
Kvalifikovaní a zkušení čeští lektoři i rodilí mluvčí. Nespoléhají jen na učebnice videa, filmy, písničky, aktuální články, diskuse – to je jen zlomek toho, s čím se v hodinách
pracuje.

WIFI !!!

↓

připojím se

ZDARMA

Otázka: S jakými knížkami budeš pracovat?
Budeš používat moderní výukové materiály s aktuální slovní zásobou, které usnadňují
a urychlují ovládnutí cizího jazyka.

Tvoje výhody
Otázka: Do jaké třídy budeš chodit?
Po hromadném testování tě umístíme dle pokročilosti do skupiny tak, aby výuka byla
efektivní a kvalitní.

Otázka: Chceš si vybrat místo školy?
Zvol si místo, které ti nejlíp vyhovuje: Ostrava, Opava nebo Brno. Všechna místa jsou dobře
dopravně dostupná autem, MHD nebo vlakem (max. 10 min. od nádraží).

Otázka: Co ti můžeme ještě nabídnout?

pracovní

stáže

↓

praxe
v kapse

Jako náš student si můžeš vybrat z doplňkových kurzů jako např.: psychologie, komunikačních a prezentačních dovedností, rétoriky, počítačů, matematiky, přípravného kurzu
k přijetí na VŠ, English Drama Clubu. Můžeš využít nabídky pracovních stáží doma
i v zahraničí.

Jaký cenový balíček si máš vybrat?
Otázka: Jaký cenový balíček si máš vybrat?
BASIC – pokud chceš mít rok na rozmyšlenou „co dál“ a k tomu status studenta.
STANDARD – pokud to bereš vážně a po roce chceš mít v kapse certifikát; když ti
dopoledne nestačí a chceš si odpoledne dopřát „nášup“ v podobě druhého jazyka nebo
konverzace.
ALL INCLUSIVE – když jsi rozhodnutý se do jazyků pořádně opřít a zakončit studium
certifikátem; když se nechceš starat o učebnice a termíny; když ti jeden jazyk nestačí
nebo chceš k učení někoho přibrat; když to všechno chceš pořídit výhodně.

Otázka: Preferuješ školné platit na splátky?
Ano, můžeš si domluvit individuální splátkový kalendář a rozložit platby školného na delší
období.

slevaušky
na zko
u
v balíčk

ušetřím,
jupíííí!

