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Vážený nový studente,

vítejte v prostorách v Oxford House na Národní třídě. Doufáme, že zde s námi budete trávit čas, ať už je to měsíc či 
rok. Našim cílem je, abyste načerpali co nejvíce vědomostí a zkušeností. Dovolili bychom si Vám popsat, jak jsme 
postupem času vybudovali naši jazkovou školu, v co věříme a doufáme.

 Jste důležitou součástí naší školy. Chceme, abyste se zde cítili příjemně. Budeme Vás oslovovat jménem a 
poslouchat, co máte na srdci. Budeme rádi za Vaše připomínky. Opravováním chyb Vám pomůžeme se 
zlepšit. Zaměřujeme se na výuku jazyka, který je praktický, náročný a poutavý. Ptáme se na Váš názor. 
Posloucháme Vaše nápady a návrhy. Víme, že tento kurz je o Vás a o Vašem zlepšení. 


 Klademe důraz na potřeby našich studentů. Věříme, že každá skupina studentů je jedinečná a má jiné 

potřeby. V úrovních jako jsou A1, A2, atd získáme poměrně dobré informace o tom, jak se student rozvíjí 
a učitel má tak k dispozici vodítko, jak s výukou dále pokračovat. To je ale jen polovina příběhu. U nás v 
Oxford House posloucháme naše studenty a při každé hodině posuzujeme jejich slabé a silné stránky. 
Neřídíme se slepě učebnicemi nebo předpřipravenými materiály. Věříme v tvořivý a rozmanitý přístup k 
učení. Žádáme Vás, abyste se stali jeho součástí. 


 Milujeme skupinové kurzy. Každý student přinese něco jiného do skupiny, čímž je potom obohacena 

právě těmito příspěvky jednotlivců. Jsme zde, abychom vám pomohli se učit společně, ale také jeden od 
druhého. Věříme, že si uvědomujete, co všechno Vás mohou Vaši kamarádi z kurzu naučit a co můžete 
naučit Vy je. Snad i tento proces je pro Vás obohacující a cenný. 


 Chceme abyste uspěli. Pomůžeme Vám pomoct zlepišt úroveň angličtiny. Úspěch znamená pro každého z 

Vás něco jiného, ale my jsme tady, abychom Vám ho pomohli dosáhnout. 



 Zaměstnáváme ty nejlepší. Naše učitele vybíráme na základě jejich zapálení pro svou profesi a své 
studenty. Všichni učitelé jsou absolventi našich vzdělávacích programů. Inspirovali jsme je k tomu, aby 
byli co nejlepší a rádi se necháváme inspirovat jejich nekonečným úsilím o jejich rozvoj jako učitelů a 
jejich nové nápady a experimenty v rámci výuky. 


 Chceme se s Vámi bavit! Studium jazyka je celoživotní cesta, která může být radostá, ale občas také 

nepříjemná. Chceme, aby naše učebny byly místem, kam přicházíte nejenom pracovat a studovat, ale 
také si hrát, smát se a užívat si čas strávený se svými spolužáky. 

Děkujeme, že jste si našli čas přečíst tyto informace a že jste ze svých hodin angličtiny stejně tak nadšení 
jako my! Těšíme se na Vaše reakce.
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Dear New Student,

Welcome to Oxford House and to our community here on Nárdoni. We hope that you will be here for some time 
to come, but be it a month, six or a year, we want you to get the very most you can from this experience. So, let 
me tell you how we have built our schools, what we believe in and what we hope for you.

 You are a valuable part of this school. We want you to feel valued and welcomed here. We will use your 
name. We will listen to what you have to say. We will thank you for your contribution. We will help you 
improve by correcting your mistakes. We will focus on language that is practical, challenging and engaging 
for you. We will ask you for your feedback. We will listen to your ideas and suggestions. We know that 
this class is about you and your progress. 


 We put our students’ needs first. We believe that every group of students is unique and has different 

needs. While levels like A1, A2 etc. give a good indication of what a student has mastered and 
give the teacher some guidance, this only tells half of the story. Here at Oxford House, we listen 
to our students and assess their strengths and weaknesses each time we teach. We do not follow 
a course book blindly or have a predetermined set of materials for each level. We believe in an 
eclectic approach to materials and teaching methods and we ask that you are a part of this. 


 We love group classes. Every student has something different to bring to the classroom and we feel that 

each group is enriched by the contributions of the individuals. We are here to help you learn from and 
with each other. We hope that you see what your peers have to teach you and you them, and that the 
dynamic is a valuable and enriching one. 


 We want you to succeed. We are firmly committed to your success. We know that success will be 

different for each of you but we are here to help you achieve it. 


 We hire the best people. Our teachers are chosen for their dedication to their craft and to their students 
and for their passion for the classroom. All of our teachers are graduates of our training programmes and 
we have inspired them to be their best and have been inspired by their continued efforts to develop and 
experiment in their teaching. 


 We want to have fun with you. Studying a language is a lifelong commitment and the journey can be 

joyful, as well as frustrating. We want our classrooms to be a place where you come to work, but also to 
play, laugh and enjoy yourself and the people around you. 

Thank you for taking the time to read this and we hope that you are as excited about your classes as we are. We 
look forward to your feedback.


