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Váš úspěch díky vnitřní motiva-
ci je pro nás nejlepší odměnou!
Záměřujeme se na váš úspěch

u maturitní zkoušky a přijetí na vysoké

školy v ČR i v zahraničí. Znalosti i dov-

ednósti získané během čtyřletého
studia vám zajistí prosperitu v mnoha

oborech. Budete kvalitně připraveni na

většinu typů dalšího studia,

l- Získáte komplexní akademické

§§ středoškolské vzdělání s vyni-ffi§ 
kající znalostí světových jazyků

(angličtina, němčina, francouzština,
SpanelStina), která vám umožní dostat
se na přední místa na trhu práce, Vaše

osobnost se bude profilovat skrze indi-

vid uál n í hod notový žebříček. Získáte
znalosti a informace, které zúročíte
v praktickém životě, a stanou se pro vás

vstupenkou na prestižní pozice,

vysokého stupně znalostí prostřednic-
tvím výuky s kvalifikovanými rodilými
mluvčími. Volitelné předměty (např,

History of Art, Psycholo9y, Sociology,
Management & Business) vyučujeme
v anglickém 1azyce. Zaměření studi-
jního programu,,Worldwide Educa-
iion" ." těšívysoké poptávce o studi-

um uchazečů základních škol. Škola je

zařazena v rejstříku škol ministerstva
školství. mládeže a tělovýchovy od
roku 2008.

#} in:ffij}].'.'# ?;il'*i:lTBŤE 
prostřednictvím hodnotících

nástrojů a začleňováním nových
funkčních a celosvětově osvědčených
vzdělávacích trendů. Mezinárodní
prostředí působí na žáky motivačně
a rozšiřuje možnosti budoucího pro,
fesního uplatnění.

§ j*:;x*§ff;L:'fi.n"
možnosti široké veřejnosti ve

výši úměrné nabízenému pro9ramu/
ig +OO Kč. lnvestujeme energii ičas do
rozvoje pro9ramu, zkvalitňovaní pros-

tředí školy a dbáme na správné postoje
pracovníků školy. Uplatňujeme zásady

společenské odpovědnosti íirem,
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wryť kalita je pro nás důležitá ko-

modita. Výuka probíhá v prestižní loka-

Iitě centra Prahy v blízkosti stanice
metra Můstek na adrese Rytířská 'l0,

Praha ]. Prostory školy mají vysokou
estetickou úroveň. Třídy jsou vybaveny
interaktivní technikou, která je při

vhodném používání osvěžením výuky

a slouží jako účinný vizuální prostředek
Charitativní činnost je pro nás

důIežitým prvkem v životě školy,

Vítáme ochotu přispět dobrovolnickou
prací, nápady a osobním nasazením,

Můžete nás navštívit ve dnech
22. - 24. 11.2018 v Kongresovém cen-

tru Praha na přehlídce škol Schola Pra-

gensis 2018.
Ěro zájemce o studium a jejich rodiče
pořádáme individuální dny otevřených
dveří, Termín osobní návštěvy je nut-

né domluvit telefonicky 731 007 800,
Termíny osobních konzultací jsou

v pondělí a ve středu odpoledne,
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Dostane se vám společenského
uznání a zajištění životních
potřeb skrze rozvinuté klíčové

Vnímáme potřeby každého
studenta individuálně. Pod po-

ra rodičů dětí při studiu je vítá-kompetence Získáte příležitost pro váš

osobní růst, průběžně hodnotíme studi-

jnípokroky s cílem efektivního učení

a využitelnosti teorie v praxi. Vybavíme
vás dovednostmi, které vám pomohou

splnit požadavkytrhu a nároky na pra-

covní místa.

.@ Přijímáme kvalifikované učitele

-1 i s vysokou mírou odpovědnosti
a pracovním nasazením, Kla-

deme důraz na vytváření partnerského
prostředí pro studenty s cílem podpořit
á rozvíjet jejich talent. Naši učitelé jsou

talentova ní, empatičtí profesionálové ve

svém oboru s náležitou praxí,

Á Studijní program je zaměřen na
* 

ř výuku angličtiny a další cizí

na a považujeme ji za důležitou
součást úspěchu. Pravidelně informu-
jeme o výsledcích. Využíváme intrane-
iové prostředí MOODLE pro infor-
mace o životě školy a jejich aktivitách,
Na poradách hodnotíme uplynulé
obáobí s cílem zlepšit studijní výsled-
ky našich žáků.
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gramu. Pro9ram flexibilně přiz-

působu|eme momentálním potřebám,
Účitelskou profesi vnímáme jako po-

volání. Pečlivě plánujeme školní rok

a do výuky začleňujeme aktivity sou-

visející se vzdělávacím pro9ramem
a akluálními potřebami jednotlivců,
Vytyčené cíle plníme ke všeobecné
spokojenosti.

Detailní informace
týkající se přijímacího

řízení sledujte na
webových stránkách
školy: www.ac9a.cz

Přejeme Vám úspěch

PSYCHOLOClEDNEs

jázyky.Studenti dosahují
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