Zvýhodněná nabídka doučování

Platnost nabídky do: 30. 6. 2020

DOUČOVÁNÍ BĚHEM
ŠKOLNÍHO ROKU

Výhody balíčků na doučování
Systematické doučování látky tak, jak se probírá ve škole.
Žádné zlepšování známek na “na poslední chvíli”.
Důkladné vysvětlení látky a pravidelné opakování.
Pomoc s domácími úkoly a projekty.
Neustálá podpora ze strany lektora i koordinátorek.
Doučujeme metodou jeden lektor na jednoho žáka.
Náš přístup je vždy individuální.
Naše vstupní testy odhalí nedostatky a pomohou nám nastavit plán.
Lektoři pro Vás chystají podklady pro domácí procvičování.
Motivace žáka je pro nás zásadní, vždy volíme přátelský přístup.
Náš tým koordinátorek je Vám neustále k dispozici.
Doučování probíhá v plně vybavených učebnách.

Proč si domluvit doučování u nás?
Naše balíčky pro běžné doučování Vám garantují místo, lektora a čas doučování na celé první pololetí
nebo i celý školní rok. Vaše děti tak mají zaručenou pomoc odborníků, kteří jim budou neustále
k dispozici, a budou pro ně přítelem. Každý žák i student má totiž úplně jiné potřeby a jen náš individuální
přístup dokonale umožní připravit doučování každému přímo na míru. Díky naší škole Vám také odpadají
klasické potíže, na které lze narazit, když si najdete soukromého učitele. Nespolehlivost, nedochvilnost
nebo nedostatečná úroveň jsou něco, s čím se ve Škole Populo nesetkáte.

Doučování na první pololetí | 1 lekce týdně
Počet lekcí
Počet lekcí zdarma

17

0 Kč
Ušetříte 1 56

3

Běžná cena

9 360 Kč

Průměrná cena za lekci

468 Kč

Zvýhodněná cena

7 800 Kč

Zvýhodněná cena za lekci

390 Kč

Doučování na první pololetí | 2 lekce týdně
Počet lekcí
Počet lekcí zdarma

34

Ušetříte 2

6

880 Kč

Běžná cena

17 280 Kč

Průměrná cena za lekci

432 Kč

Zvýhodněná cena

14 400 Kč

Zvýhodněná cena za lekci

360 Kč

Doučování na celý školní rok | 1 lekce týdně
Počet lekcí
Počet lekcí zdarma

34

880 Kč
Ušetříte 2

6

Běžná cena

17 280 Kč

Průměrná cena za lekci

432 Kč

Zvýhodněná cena

14 400 Kč

Zvýhodněná cena za lekci

360 Kč

D

Doučování na celý školní rok | 2 lekce týdně

Počet lekcí

67

Počet lekcí zdarma

13

Běžná cena

33 120 Kč

Průměrná cena za lekci

414 Kč

Zvýhodněná cena

27 600 Kč

Zvýhodněná cena za lekci

345 Kč

Ušetříte 5 52

Jedna lekce trvá 45 min. Cenová nabídka je platná do 30. 6. 2020.
Vybraný balíček platí vždy pro jeden předmět.

0 Kč

