Jazyková škola AKCENT IH Prague
na trhu již od roku 1988

• V té době jsme byli jednou z největších soukromých škol v
České republice. Dnes je v našem týmu téměř 80 zkušených
učitelů.
• AKCENT IH Prague nabízí kurzy angličtiny, němčiny, češtiny pro
cizince, španělštiny, francouzštiny, italštiny, ruštiny a čínštiny.
V 90 letech jsme učili zejména dospělé studenty, v současné
době k nám chodí převážně děti a teenageři.
• Vyučujeme jazyky i mimo naše centrum (ve školách, firmách a
institucích)
• Jsme zkouškové centrum pro zkoušky z angličtiny Cambridge
English a pro zkoušky Goethe-Institutu z němčiny.

• Dále organizujeme kurzy pro učitele angličtiny The
Cambridge CELTA, DELTA, TKT, IH VYL a IHCYLT, IH BET a
další.
• Pořádáme také metodické a jazykové kurzy pro budoucí i
stávající učitele.
• V posledních letech k nám dochází i velké množství
pedagogů v rámci tzv. „Šablon“, projektu MŠMT,
financovaného EU - od roku 2017 jich bylo více než 540
• Pořádáme pravidelné konference pro učitele jazyků

Kromě kurzů a zkoušek pořádáme také aktivity
v angličtině pro děti
• Zejména mezinárodní letní tábor
• Příměstské tábory po dobu letních prázdnin
• Art a Drama club – výtvarné a dramatické aktivity v angličtině

Naše akreditace a licence

• Cambridge ESOL Examinations
mezinárodně platné zkoušky z angličtiny
metodické kurzy CELTA, DELTA a TKT
• Goethe-Institut
mezinárodně platné zkoušky z němčiny
• Language Cert
mezinárodně platné zkoušky ze španělštiny
• MŠMT
pomaturitní studium
velké množství metodických a jazykových kurzů akreditovaných v DVPP
• International House World Organisation
metodické kurzy pro učitele angličtiny IHCYLT, IHBET, IHVYL a další
• Eaquals

Historie
• V roce 1989 jsme se transformovali z Jazykové školy Praha 4.
Sídlili jsme nejdříve na Zelené Lišce, potom v ZŠ Plamínkové
• V roce 1991 jsme získali pronájem současných prostor v Bítovské ulici č. 3
• V době našeho nájmu jsme rekonstruovali plášť budovy, učebny i zázemí.

V roce 2008 jsme založili soukromou VŠ
AKCENT College
• To byl podnět k odkoupení budovy v Bítovské 5, jejíž část jsme si
předtím pronajímali.
• Jazyková škola je spjata s dceřinou společností (VŠ) nejen
majetkově, ale hlavně personálně.
• Lektoři jazykové školy vyučují na VŠ a studenti VŠ hospitují a
učí v kurzech jazykové školy.
• Proto je blízkost obou budov zásadní.

V roce 2013 jsme založili vlastní školku.
• V Bítovské 5 jsme zajistili veškeré hygienické podmínky a vyhověli všem
předpisům pro provoz školky.
• Po dvou letech jsme se rozhodli projekt školky opustit a věnovat se
naplno rozvoji VŠ.
„Školkové“ prostory jsme pronajali školce 4 medvědi. Školka využívá i
námi pronajatou zahradu za objektem Bítovská 5.

• V roce 2014 jsme se stali zkouškovým centrem pro zkoušky z angličtiny
a němčiny, které pořádáme v obou budovách.
• Za dobu naší působnosti na Praze 4 prošlo kurzy jazykové školy desítky tisíc
studentů a podle našich průzkumů jich je drtivá většina z Prahy 4.
• V současné době odučíme ročně cca 35600 vyučovacích hodin pro cca 2000
studentů

Vize
• Rádi bychom rozšířili spolupráci se školními subjekty na Praze 4
• Jsme schopni zajistit výuku ve školkách - máme zkušenosti s projektem
financovaným MČ Praha 10, v kterém jsme po dobu 10 let učili všechny
předškolní třídy ve všech školkách
• Pro ZŠ a SŠ nabízíme spolupráci zejména při přípravě a organizaci jazykových
zkoušek
• Učitelům nabízíme nejrůznější jazykové a metodické kurzy včetně kurzů na
míru (např. Jak postupovat při nácviku psaní apod.)

Děkujeme za pozornost a těšíme se na
spolupráci

Jsme nezisková organizace 4medvědi, z.ú.

Bc. Jaroslav Střeštík
jarda@4medvedi.cz

- 200 dětí každý rok
- 10 let působení na Praze 4
- 82% dětí je z Prahy 4
- 2 pobočky
- 13 zaměstnanců + externisté

Nabízíme:
•

Dětské skupiny s celodenním provozem o počtu
44 dětí

•

Nabízíme vzdělávání pro děti předškolního věku v
propracovaných vzdělávacích programech na
principech Začít spolu a Montessori.

•

Kvalitní předškolní příprava dětí

•

Osobní složky dětí

•

Unikátní prostor – dílna

•

Vyškolený personál pro tyto programy investujeme do vzdělávání učitelů a máme malou
fluktuaci

•

Pracovny pro rodiče s malými dětmi !

•

Příměstské tábory pro děti od 3 – 6 let (4 týdny o
letních prázdninách)

Dílna pro děti – unikátní prostor

Vzdělávací program Začít spolu
•

Začít spolu podporuje spolupráci mezi dětmi různého věku

•

rozvíjí přirozenou motivaci, přirozené vlohy + chuť se učit

•

všestranný rozvoj dítěte

•

naše školka vše prolíná hudebními a pohybovými aktivitami
(písnička při uspávání za hry na klavír a kytaru, vyprávíme vlastní pohádky)

•

důraz na tradiční témata - příroda, rodina, tradice

•

dostatečný prostor pro volnou hru

•

pohybový den – sál Habrovka

•

den v Začít spolu – spolupráce s rodinou / dílny pro rodiče / ranní úkol

Vše vede k tomu, že děti jsou přijímané na kvalitní ZŠ a nemají absolutně žádné problémy s adaptací na
školní prostředí. Všechny děti zpívají a mají skvělou pohybovou výbavu.

Spolupracujeme
Letokruh – čtení seniorů

Podporujeme
Integrace dětí
Polytechnické vzdělávání

Dobré víly – děti z dětských domovů

Podpora svobodných matek
H-mat – pilotáž pro MŠ
Hejného matematika

Náruč – pěstounské rodiny

Prezentace školek v rámci ČR

Akcent, Ikea, Hornbach

Podpora učitelů v
mateřských školách

•

registrace u MPSV dvou dětských skupin od únor/březen 2016 a úspěšné získání
dotací na provoz z EU od roku 2016 - doposud.

•

podaná žádost o zápis do rejstříku škol a školských zařízení u MŠMT

•

z naší organizace vznikla ZŠ Archa (podporovaná P4)

•

vybudované prostory dle platných vyhlášek o podmínkách provozu pro mateřskou
školu o počtu 19 dětí. (souhlasné stanovisko stavebního úřadu z Prahy 4)

•

nemalá investice do vzniku a vybudovaní prostor - Akcent

•

investice do průběžné obnovy interiéru a exteriéru

Galerie

Spolupráce s Prahou 4
•

nabízíme rozšířit spolupráci s Prahu 4 v oblasti vzdělávaní, a to jak při plánování
vzdělávacích aktivit, tak při podpoře učitelů v programech Začít spolu a
Montessori

•

podpořit polytechnické vzdělávání dětí na Praze 4

•

podpořit možnosti polytechnického vzdělávání učitelů na Praze 4 – možnost
čerpání prostředků ze šablon právě pro tyto aktivity – školení/vybavení

•

Koncepce školství 2020 -2025
(Mateřská škola v ulici Bítovská, miniškolka- jesle, rodinná kavárna s knihovnou,
setkávání seniorů s dětmi ve školce, dílna pro veřejnost, zahrada a prostor pro
pořádání rodinných oslav, lektorské centrum)

Resumé
•

dlouhodobé stabilní zázemí školka potřebuje proto, aby se mohla profesionálně
rozvíjet v tom, v čem je dobrá a plně se věnovat výchovně vzdělávacím aktivitám

•

spolupráce s Prahou 4

Toto všechno nám umožnuje zázemí, které budujeme v tomto objektu 4 roky.
Díky postupnému budování se můžeme soustředit na rozvíjení aktivit,
důkladnou péči a vzdělávání dětí. Pokud o zázemí přijdeme, školka bude
významně oslabena, rozhodí to skupinu, přesměruje důraz na potřebu budovat
opět nové prostředí.
•

žádáme prodloužit smlouvu pro jazykovou školu Akcent

Děkuji za pozornost
www.4medvedi.cz

