ČASTÉ OTÁZKY (FAQ)
SKUPINOVÉ KURZY
(Bratislava - Online - Košice) * INDIVIDUÁLNE KURZY ↓ ↓ (Ind)
Ako sa môžem prihlásiť na skupinový kurz?
( BA - On - KE )
Ak sa chcete prihlásiť na skupinový kurz, musíte si najskôr vybrať vyhovujúci kurz, ktorý je ešte
dostupný. Na rezerváciu miesta v skupine, treba uhradiť cenu kurzu v plnej výške alebo
minimálne zálohu 50 €. Toto je možné urobiť podľa pokynov odoslaných e-mailom. V prípade
záujmu o vystavenie faktúry s vašimi údajmi, je potrebné tento fakt oznámiť vopred ešte pred
zaplatením kurzovného.

Kedy sa mám prihlásiť?
( BA - On - KE )
Na skupinový kurz sa môžete prihlásiť kedykoľvek pred jeho začiatkom, alebo aj po jeho začatí,
pokiaľ sú ešte k dispozícii voľné miesta. Odporúčame sa zaregistrovať čo najskôr, aby ste
nezostali bez voľného miesta v požadovanej skupine.

Ako zistím svoju úroveň?
( BA - On - KE )
Novým študentom, ktorí nie sú úplní začiatočníci, odporúčame v našej škole absolvovať
zaraďovací test osobne (v prípade kurzov v Bratislave po dohodnutí dňa a času e-mailom) alebo
telefonicky (v prípade kurzov v Košiciach alebo online). Študenti, ktorí úspešne ukončili kurz v
našej škole, budú môcť pokračovať v ďalšej úrovni.
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Ako môžem zaplatiť za kurz?
( BA - On - KE )
Je možné, v čase registrácie zaplatiť celú cenu kurzu. Tiež ponúkame možnosť zaplatiť iba zálohu
50€ a zvyšok ceny kurzu neskôr. Kurz musí byť zaplatený počas prvého týždňa a to v škole (v
prípade kurzov v Bratislave) alebo prevodom na bankový účet podľa pokynov v emaile (v
prípade kurzov v Bratislave, v Košiciach alebo online).

Aké sú skupinové kurzy?
( BA - On - KE )
Skupinové kurzy sa konajú dva dni v týždni (pondelok a streda alebo utorok a štvrtok) a hodiny
trvajú 90 minút. Máme aj druhú možnosť: piatkové skupiny, jeden deň v týždni a 120 minút. Obsah
kurzov určuje škola. Škola takisto určuje cenu, trvanie kurzu, dátum začatia a dátum ukončenia
kurzu. Počet študentov v skupine je medzi 4 a 10.

Aký jazyk sa používa na hodinách?
( BA - On - KE )
Počas výučby sa používa iba španielčina. Celá výučba je vedená v tomto jazyku (dokonca aj pre
začiatočníkov), pretože učiteľ vďaka svojim vedomostiam a skúsenostiam vie, ako to dosiahnuť.
Znalosť slovenského alebo anglického jazyka nie je podmienkou.

Čo potrebujem na kurz?
( BA - KE )
Počas kurzu sa používa učebnica podľa zodpovedajúcej úrovne. Táto kniha nie je zahrnutá v
cene kurzu, ale je možné si ju v škole zakúpiť. Počas hodín budú učitelia bezplatne rozdávať aj
doplňujúce materiály s vysvetleniami a cvičeniami.

Čo potrebujem na online kurz?
( On )
Počas kurzu sa používa učebnica podľa zodpovedajúcej úrovne, ku ktorej bude mať študent
prístup po kapitolách podľa toho, ako bude napredovať kurz. Počas hodín budú učitelia
bezplatne rozdávať aj doplňujúce materiály s vysvetleniami a cvičeniami. Aby sa študent mohol
zúčastniť hodín, potrebuje počítač alebo iné zariadenie, ktoré má nainštalovanú aplikáciu Skype.
Študent potrebuje mať prístup na internet a slúchadlá, ktoré bude používať počas hodín.
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Možem meniť skupiny alebo kombinovať 2 rôzne?
( BA - On - KE )
Každý študent musí patriť do jemu určenej skupiny podľa svojej úrovne a rozvrhu (vždy v rovnaké
dni a hodiny). Len veľmi výnimočne je možné navštevovať kurzy dvoch skupín v rôznom čase,
avšak dohoda je možná e-mailom. Ak sa počas prvého týždňa kurzu usúdi, že úroveň nie je
dostatočná, pokúsime sa o nájdenie najlepšieho možného riešenia pre študenta, samozrejme po
predošlej e-mailovej dohode.

Aké sú Online skupinové kurzy?
( On )
Počas kurzu sa používa učebnica podľa zodpovedajúcej úrovne, ku ktorej bude mať študent
prístup po kapitolách podľa toho, ako bude napredovať kurz. Počas hodín budú učitelia
bezplatne rozdávať aj doplňujúce materiály s vysvetleniami a cvičeniami. Aby sa študent mohol
zúčastniť hodín, potrebuje počítač alebo iné zariadenie, ktoré má nainštalovanú aplikáciu Skype.
Študent potrebuje mať prístup na internet a slúchadlá, ktoré bude používať počas hodín. Kurzy
prebiehajú cez Skype a prístup do študijnej skupiny dostane študent e-mailom, ktorý obsahuje
link, ktorý ho jedným klikom presmeruje do prislúchajúcej skupiny.

UČITELIA - ŠKOLA - VŠEOBECNE FUNGOVANIE
( BA - On - KE - Ind )
Kto sú učitelia našej školy?
( BA - On - KE - Ind )
Učitelia našej školy sú rodení učitelia zo Španielska alebo z Latinskej Ameriky, ktorí majú učiteľské
vzdelanie a skúsenosti. Každý má iný profil, ale všetci majú schopnosti a nadšenie pre výučbu.

Aké majú vzdelanie naši učitelia?
( BA - On - KE - Ind )
Všetci naši učitelia majú univerzitné vzdelanie a tréningy v špecifických oblastiach, týkajúcich sa
učenia španielčiny ako cudzieho jazyka. Náš tím pozostáva aj z učiteľov, ktorí majú vzdelanie v
oblasti práva a ekonomiky, a sú špecialistami vo vyučovaní obchodnej španielčiny. Všetci však
zdieľajú rovnakú vášeň a entuziazmus pre vyučovanie španielčiny.
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Ako prebiehajú hodiny kurzu?
( BA - On - KE - Ind )
Skupinové kurzy sa vyučujú našou vlastnou vyučovacou metódou Bullidor. Každá skupina môže
mať hodiny s rôznymi učiteľmi, ktorí sú zladení tak, aby zabezpečili riadne fungovanie kurzov.
Hodiny sú dynamické a veselé a študenti sa nielen učia, ale aj zabávajú.

Môžem získať certifikát o mojej úrovni?
( BA - On - KE - Ind )
Na konci kurzu, ak sa študent pravidelne zúčastňoval hodín a prešiel záverečnou skúškou, bude
môcť získať certifikát o účasti na kurze.

Budem sa na hodine zapájať? Budú učitelia opravovať moje chyby?
( BA - On - KE - Ind )
Dôležitou vecou pri učení sa cudzieho jazyka je používať ho (to platí aj pre začiatočníkov), takže
už od samého začiatku budeš na hodine používať španielčinu. Rozumieme, že každý človek je iný,
a niektorí sa chcú do vyučovacieho procesu zapájať viac, a niektorí menej. Žiadny problém!
Všetci robíme chyby, práve to je ale spôsob, akým sa učíme. Naše skupinky na kurzoch sú malé a
s dobrou atmoférou, aby si si nielen jazyk precvičoval, ale aj sa učil na chybách iných študentov,
ktorých učitelia budú opravovať.

Ako dlho bude trvať, kým uvidím svoj pokrok?
( BA - On - KE - Ind )
Ako vždy, keď sa učíme niečo nové, pokrok závisí od miery nášho úsilia. Zo strany školy, naši
učitelia, využívajúc našu metódu a svoje skúsenosti, urobia všetko pre to, aby sa tvoje znalosti
španielčiny znásobovali, ale je dôležité, aby si aj ty vložil svoju časť úsilia do tohto procesu.
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INDIVIDUÁLNE KURZY
(Individuálne)
Ako a kedy sa môžem prihlásiť na individuálne kurzy?
(Ind)
Ak sa chcete prihlásiť na individuálne kurzy, napíš e-mail na adresu školy a my ti hneď pošleme
informácie o individuálnych kurzoch, hodinách a ich trvaní, cenách, spôsobe platby a
odpovieme na všetky tvoje otázky. Individuálny kurz je určený aj pre začiatočníkov alebo
študentov, ktorí chcú napredovať vo svojom štúdiu, alebo sa môže úplne prispôsobiť
požiadavkam študentov - príprava na škúšky DELE, biznis a firemná španielčina. Môžeš sa
registrovať kedykoľvek.

Kedy môžem začať svoj individuálny kurz?
(Ind)
Individuálny kurz, ktorý sa koná buď osobne, alebo cez Skype, môžeš začať kedykoľvek. Študent
si vyberie z ponúkaných možností (7, 14 o 24 lekcií), uhradí cenu kurzu a dohodne sa, kedy chce
mať prvú hodinu. Individuálne lekcie prebiehajú vo forme vyučovacej hodiny, ktorej trvanie je 60
minút (alebo 90/120 minút - podľa dohody). Počet hodín, frekvencia, rozvrh a študijný plán sa
určuje po dohode so študentom. Keď študent zaplatí za určitý počet hodín, tieto hodiny sú v
trvaní 60 minút aj v prípade, že budú neskôr zmenené na hodiny v trvaní 90 alebo 120 minút. To
znamená, že ak študent zaplatí za 24 lekcií/hodín, môže mať 24 lekcií v trvaní 60 minút alebo 16
lekcií v trvaní 90 minút.

Je tento kurz určený aj pre viac osôb? Kde sa bude konať?
(Ind)
Áno, kurz môže byť prispôsobený aj pre 2, 3, 4+ osoby. Keď nám pošleš e-mail, v ktorom prejavíš
záujem o viac informácii ohľadom individuálnych kurzov, nezabudni spomenúť aj to, pre koľko
osôb by tento kurz mal byť určený a my ti následne pošleme ponuku. Kurz sa môže konať
prezenčne v škole v Bratislave alebo Košiciach, online alebo mimo školy, napríklad podľa
požiadaviek vo firme, atď.
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Ako a kedy môžem zaplatiť?
(Ind)
Za individuálne kurzy sa platí vopred a číslo účtu, na ktoré treba zrealizovať platbu ti pošleme emailom. Ak ide o prezenčný kurz v Bratislave je možné zaplatiť aj v hotovosti priamo v škole. V
prípade záujmu o vystavenie faktúry s vašimi údajmi, je potrebné tento fakt oznámiť vopred ešte
pred zaplatením kurzovného..

Ako fungujú individuálne kurzy?
(Ind)
Ponúkame poukážky s určitým počtom hodín. Po zakúpení jednej z týchto poukážok môže študent
využiť svoj počet hodín spôsobom, aký mu vyhovuje, vždy po dohode so školou buď e-mailom
alebo osobne. Dohodnúť sa dá týždenný počet hodín a aj prerušenie kurzu počas istého obdobia.
Hodiny môžu byť zmenené alebo zrušené jeden deň vopred e-mailom.

Čo potrebujem na kurz?
(Ind)
Počas kurzu sa používa učebnica podľa zodpovedajúcej úrovne. Táto kniha nie je zahrnutá v
cene kurzu, ale je možné si ju v škole zakúpiť. Počas hodín budú učitelia bezplatne rozdávať aj
doplňujúce materiály s vysvetleniami a cvičeniami. Pri individuálnych online kurzoch sú všetky
materiály zahrnuté v cene..

Zrušenie hodiny.
(Ind)
Dohodnutú lekciu je možné zrušiť výlučne e-mailom, najneskôr však 24 hodín vopred. V
opačnom prípade sa hodina považuje za odučenú a bude odrátaná z celkového počtu
študentom zaplatených hodín. Zrušenie hodiny nie je platné, ak sa vyžiada iným spôsobom, (to
znamená iným priamym spôsobom kontaktovaním niektorého z profesorov, cez skype, mobil, a
nie priamo kontaktovaním školy e-mailom) alebo s časovým predstihom menším ako 24 hodín.

Môžem si kurz po skončení znovu obnoviť?
(Ind)
Áno, hneď po skončení individuálneho kurzu je možné si kurz predĺžiť o rovnaký, prípadne iný
počet hodín.
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