
Vážení rodiče, 

nedávno se naší škole podařilo zařadit do programu International School of Languages (ISL). Tento program je 
určen na zdokonalení výuky anglického jazyka pro žáky základních a středních škol v ČR. 

K využití tohoto programu jsme se rozhodli z těchto důvodů:

- program je atraktivní pro žáky všech věkových skupin

-  je zaměřen na dokonalou výslovnost

-  vyhodnocuje automaticky žákovu úspěšnost

-  vede nenásilnou formou žáka k dokonalému mluvenému i psanému projevu (včetně akcentu) 

Pro školy zařazené do tohoto programu, jsou společností ISL zaručeny dlouhodobě velmi výhodné finanční  
podmínky. 

Procvičovací modul, používaný v domácí přípravě přes internet, umožnuje žákům následující:

- Domácí použití všech funkcí programu, které jsou dostupné ve škole. Tento program funguje téměř 
jako kdyby Váš syn nebo dcera měl rodilého mluvčího, který mu pomáhá s výslovností vedle sebe.

- Dvě  velmi atraktivní lekce týdně přes internet mimo školu. Tyto zábavné a interaktivní lekce jsou 
speciálně připravené rodilými mluvčími pro tři věkové skupiny žáků a studentů základních a středních škol 
(dle jejich zdatnosti).

- Stažení populárních písní. Váš syn - dcera si bude moci stáhnout populární anglické písně a videoklipy 
(např. Jordin Sparks, Chris Brown, LinkIn Park apod.). Text písně se ukáže na obrazovce společně s písní. 
Pokud Vaše dítě nezná význam určitého slova, jednoduchým kliknutím získá český překlad. Vaše dítě 
může reprodukovat text písně a program automaticky vyhodnocuje úspěšnost výslovnosti.

Vzhledem k tomu, že naše škola bude používat tento program, je cena pro Vás pouze 250 Kč ,( hodnota tohoto 
programu převyšuje desetinásobně cenu, kterou hradí žáci – studenti. Vaše cena je exkluzivní cenou 
připravenou pouze pro ČR). Program obdržíte v lednu 2009 a poběží do konce sprna. Myslíme si, že jde o 
obrovský přínos pro Vaše díte a to bez ohledu na to, zda studuje či nestuduje angličtinu již dnes. Pro více informací 
o ISL, včetně možnosti vidět demo video programu, se podívejte na: www.islczech.com.
Prosím Vás tedy o vyplnění níže uvedených údajů a předání částky 250Kč učiteli Aj Vaší dcery – Vašeho syna.  
Návratku i částku předejte, prosím, do 14.11.2008.

Děkuji 
* Technické požadavky počítačů 
Operačni systém: Windows 2000 nebo výše (Windows XP nebo Windows Vista)
Procesor: Intel Pentium III 500 Mhz nebo rychlejší
Pevný disk: 100 MB
RAM: 512 MB (1 GB je lepší)
Také je nezbytné, aby Váš počitač byl vybaveny funkčním mifrofonem a sluchátky.
Internetové připrojení je nutné. Vysokorychlostní připojení není nezbytné, ale je doporučeno.

_____________________________________Zde odstřihněte_______________________________________

Jméno žáka – studenta _________________________________________ Ročník __________

Učitel angličtiny ____________________________________________________________________

Emailová adresa žáka – studenta _______________________________________________________

Emailová adresa rodičů ______________________________________________________________
*Přidejte si prosím emailovu adresu info  @islczech.com   do Vašeho adresáře, aby Vám byla veškerá pošta doručena.

mailto:info@islczech.com

