Zvýhodněná nabídka doučování

Platnost nabídky do: 30. 6. 2020

PRÁZDNINOVÉ DOUČOVÁNÍ

Výhody balíčků prázdninového doučování
Studijní plán na celé prázdninové období.
Opakování látky z minulého pololetí.
Systematická a komplexní příprava.
Uchování školních návyků.
Příprava na nový školní rok.
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 prázdninové doučování u nás?
Naše balíčky pro prázdninové doučování Vám garantují místo, lektora a čas doučování na celé dvouměsíční
období. 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.

Letní škola
Pro kondiční opakování můžete využít zvýhodněných individuálních kurzů nebo vyzkoušet něco nového – Letní
školu. Jejím cílem je osvěžit žákům všechno to, co se během posledních několika měsíců naučili samostudiem.
Procvičí a utuží si tak znalosti, které podle rámcového vzdělávacího programu spadají do druhého pololetí
příslušných ročníků, připraví se na nástup do nového ročníku, a to vše přátelskou formou v malých skupinkách
se svými vrstevníky. Skupiny žáků se schází jednou týdně na 90 minut po dobu celých letních prázdnin. Více
informací se o Letní škole dozvíte na https://www.skolapopulo.cz/kurz/letni-skola/.

Prázdninové doučování | 1 lekce týdně
Počet lekcí

8

Počet lekcí zdarma

1

Ušetříte 810

Kč

Běžná cena

4 860 Kč

Průměrná cena za lekci

540 Kč

Zvýhodněná cena

4 050 Kč

Zvýhodněná cena za lekci

450 Kč

Prázdninové doučování | 2 lekce týdně
Počet lekcí
Počet lekcí zdarma

15
3

Ušetříte 1

404 Kč

Běžná cena

8 424 Kč

Průměrná cena za lekci

468 Kč

Zvýhodněná cena

7 020 Kč

Zvýhodněná cena za lekci

390 Kč

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

