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Přes 20
Je počet jazyků, které 
v současnosti vyučuje
me, a to včetně švéd
štiny, arabštiny, čínšti
ny a norštiny.

42
Přesně tolik titulů ke dnešní
mu dni čítá portfolio našeho 
nakladatelství, včetně bestsel
leru Sprechen Sie Deutsch?

400
Tolik lektorů v současnosti 
spolupracuje s Polyglotem.

100 a více
Je počet míst, na kterých 
Polyglot realizuje výuku.

196 000
Tolik vyučovacích hodin 
jsme odučili v roce 2013.

1989
V tomto roce Polyglot 
vstoupil na trh s jazyky.

7
V tolika krajích má Polyglot 
vlastní pobočky.

1. Představení Polyglotu

 T Polyglot je česká firma, která má na trhu s jazy
kovým vzděláváním pevné postavení opírající se 
o dlouholetou tradici. Jazykovou výuku realizuje
me ve spolupráci s našimi lektory na více než 100 
místech po celé ČR od Chebu až po Hodonín.

 T Nabízíme komplexní vzdělávací služby.  
Kromě výuky jazyků provádíme překlady, tlumo
čení, jazykové audity, realizujeme zahraniční 
a odborné kurzy či manažerské kurzy zaměřené 
na soft skills.

 T Klademe vysoké nároky na kvalitu služeb. 
Jsme zakládajícím členem ACERT (Asociace 
certifikovaných jazykových škol), která důsledně 
dbá na kvalitu jazykové výuky. Naši lektoři jsou 
spolehlivými profesionály, kteří se chtějí zlepšo
vat: pro naše lektory pořádáme pravidelné semi
náře a důsledně dbáme na jejich kariérní vývoj 
(včetně vlastního kariérního řádu). Naše jazyko
vé kurzy jsou též akreditovány MŠMT.

 T Polyglot je synonymem pro nakladatelství jazy‑
kové literatury.    
V současné době máme na kontě 42 titulů, včet
ně učebnic s doložkou MŠMT a moderních ma
teriálů využívajících multimédia jako jsou napří
klad interaktivní tabule.

 T Jsme testovacím centrem pro mezinárodní ja‑
zykové zkoušky.     
Polyglot je autorizovaným testovacím centrem 
pro zkoušky Pearson Tests of English. Pravidel
ně administrujeme zkoušky PTE z anglického ja
zyka na úrovních A1C2, a to přímo v prostorách 
naší školy.

 T Jsme členy Česko‑německé obchodní a průmy‑
slové komory a mnohých regionálních hospo‑
dářských komor.     
To nám dává možnost hovořit s desítkami mana
žerů, zástupci firem a dalšími zajímavými lidmi, 
kteří oceňují náš férový přístup a otevřenost.
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Jsme připraveni zajistit výuku v celé České republice. Právě regionální pokrytí patří mezi nejsilnější 
konkurenční výhody Polyglotu.

V 7 krajských městech máme své vlastní kamenné pobočky (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, České Budějovice, 
Jihlava, Liberec). Výuku zajišťujeme na více než 100 místech České republiky svými vlastními lektory BEZ 
subdodávky jiných jazykových škol.

Výuka Polyglotu je jednotně naplánována, řízena a kontrolována jednotným akademickým vedením.

Aktualita: ve školním roce 2014/2015 je Polyglot partnerem dvou projektů, které podporují multikulturní 
výchovu na českých základních školách v celé České republice.

Těmito projekty jsou:

 T Cizí jazyky pro život (ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání)

 T Let’s speak together (ve spolupráci s Centre for Modern Education (CZ) s.r.o.)

Díky rodilým mluvčím Polyglotu se žáci dostávají do kontaktu s cizím jazykem při výuce nejen angličtiny, ale 
i jiných předmětů (při použití metody CLIL).

Rodilí mluvčí působí ve 130 základních školách ve všech regionech České republiky.

2. Regionální pokrytí Polyglotu
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3. Kurzy na míru

Kurzy jazykové školy Polyglot jsou vedeny tak, aby co nejefektivněji využily každou výukovou lekci s cílem 
zaručit co nejkvalitnější pokrok studentů. Klíčovým slovem pro naše kurzy je komunikace, a to především 
v její mluvené formě. Kromě mluvení rozvíjí naše kurzy všechny další jazykové dovednosti, tj. čtení, psaní 
a poslech, s paralelním rozvojem gramatiky a slovní zásoby jako nástrojem ke zvládnutí komunikace.

Za nejdůležitější považujeme u zaměstnanců schopnost úspěšně zvládnout komunikační situace, ve kterých 
se budou v rámci své profese nacházet. Ať už jsou to obchodní schůzky, telefonická komunikace s klientem 
nebo emailová komunikace s kolegy ze zahraničí, hodiny v Polyglotu jsou vedeny tak, aby studenty kvalitně 
připravily na okamžité použití cizího jazyka.

Vstupní analýza

Během první hodiny provedou lektoři Polyglotu vstupní analýzu jazykové úrovně účastníků kurzu. Studenti 
si napíší takzvaný placement test, ve kterém se stupňuje náročnost otázek z hlediska použitých jazykových 
prostředků.

Bližší specifikace zaměření kurzů

Po písemném testu budou následovat ústní pohovory s jednotlivými studenty, během kterých bude upřesně
na produktivní jazyková znalost – samostatný ústní projev.

K přesnější specifikaci zaměření kurzu je možné též využít náš dotazník Analýza jazykových potřeb.

Na společné schůzce pro vás sestavíme kurzy na míru tak, aby co nejvíce odpovídaly vašim potřebám.

Sami si zvolíte:

 den, hodinu i místo konání kurzů

 intenzitu, s jakou se budou kurzy konat

 zaměření kurzů (obecný jazyk, konverzace, business, oborový jazyk a další)

 lektora (český lektor či rodilý mluvčí)

 četnost testování a další
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Naše řešení

Na základě získaných informací vytvoří náš metodik učební osnovu kurzů pro vaše zaměstnance. Tyto osno
vy budou následně předány lektorům tak, aby již před začátkem kurzu byl stanoven jasný postup k úspěšné
mu zvládnutí stanovených cílů. Výsledky komplexní analýzy budou předány vedení společnosti.

Název společnosti Pozice/funkce

______________________________________________________ ______________________________________________________

Oblast činnosti Stručný popis práce

______________________________________________________ ______________________________________________________

Komunikační dovednosti
Kolik času chcete věnovat jednotlivým tématům při výuce? Zakroužkujte číslo na škále od 0 (žádný) do 4 (hodně).

Diskuse, schůze, porady 0 1 2 3 4 __________________________________

Telefonování 0 1 2 3 4 __________________________________

Jazyk pro běžná/společenská setkání 0 1 2 3 4 __________________________________

Firma, produkty a vztahy se zákazníky 0 1 2 3 4 __________________________________

Prezentace 0 1 2 3 4 __________________________________

Vyjednávání 0 1 2 3 4 __________________________________

Obchodní korespondence 0 1 2 3 4 __________________________________

Zprávy 0 1 2 3 4 __________________________________

Přijímání nových pracovníků, oblast lidských zdrojů 0 1 2 3 4 __________________________________

Ke zvoleným oblastem uve�te podrobnosti, např. s kým komunikujete (banka, zákazník, podřízení …), zaměře-
ní hovorů (reklamace, vyjednávání o smlouvě …).

Obchodně zaměřená témata
Která z dále uvedených oblastí vás nejvíc zajímá? Vyberte ze seznamu nebo uve�te jinou.

Management Prodej a marketing Finance

Výroba Lidské zdroje IT

Politika/ekonomika Mezinárodní obchod ___________________________________

Cestovní ruch Zábavní průmysl

Gramatika
Do jaké míry jste studoval/a gramatiku v předchozích kurzech/školách?

________________________________________________________________________________________________________________

Jak moc se chcete gramatice věnovat v tomto kurzu? Máte nějaké speciální požadavky?

________________________________________________________________________________________________________________

Jiné cíle
Máte nějaké jiné cíle v tomto kurzu než ty, které byly již uvedeny?

________________________________________________________________________________________________________________

Máte nějaké sdělení pro učitele, které by mu pomohlo lépe naplánovat obsah vašeho kurzu?

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Analýza jazykových potřeb

POLYGLOT: mluvit budou všichni…

Mečislavova 8, Praha 4, 140 00; T: 241 740 566, E: skola.praha@polyglot.cz, www.polyglot.cz

Datum

Máte zájem o mezinárodní zkoušku?         ANO     NE 

Pokud víte jakou, prosím, uveďte:_______________________________________________________________________

Dotazník Analýza jazykových potřeb

5

POLYGLOT: mluvit budou všichni…
www.polyglot.cz

Kurzy na míru



Doplňkové materiály:

Jako doplněk doporučujeme pro výuku anglického a německého jazyka cvičebnice Get Ready for Success in 
English a Fertigkeitstraining nakladatelství Polyglot.

Základní učebnicové řady doplňují lektoři Polyglotu o další aktuální materiály. Lektoři používají moderní 
audiovizuální techniku – CD/MP3 přehrávače, CD ROMy, notebooky, DVD, podcasty podle dostupnosti, příp. 
technických možností internet nebo interaktivní tabuli.

Lektoři mají v rámci školy zdarma k dispozici veškeré vybavení, které potřebují k uskutečnění výuky (knihy, 
cd, přehrávače, IWB, kopírovací služby, metodické materiály, internet …).

V hodinách se v případě zájmu pracuje také s autentickými firemními materiály, se kterými jsou účastníci 
kurzu v každodenním kontaktu.

V případě zájmu jsme schopni zajistit i tzv. Blended Learning, tj. prezenční výuku kombinovanou s elearningem.

4. Výukové materiály

Výukové materiály vybíráme dle požadavků klienta a dle individuálních potřeb jeho zaměstnanců v závislosti 
na výsledku vstupního jazykového auditu.

Máme vytvořeny učební osnovy k celé řadě učebnic, ať už těch, které vznikly v našem vlastním nakladatel
ství, případně jiných, a jsme schopni zajistit výuku i podle preferovaných učebnic klienta (například takových, 
na které jsou studenti zvyklí už z předchozí výuky).

V případě zájmu je možné učební osnovy nezakládat na konkrétní učebnici, ale připravovat na každou lekci 
zvlášť za použití nejrůznějších zdrojů.

PO
LY

G
LO

T

2.

Passt schon!
učebnice a pracovní sešit

němčina pro střední školy
A1–A2

1.

PO
LY

G
LO

T

učebnice a pracovní sešit
němčina pro střední školy

A1

Passt schon!

obecný jazyk obchodní jazyk

NĚMČINA

ANGLIČTINA – obecný jazyk

příprava na Cabridge 
zkoušku – 

nový formát FCE

příprava na Cabridge 
zkoušku – 

obchodní AJ, C1

ANGLIČTINA – příprava na zkoušky

ANGLIČTINA – obchodní jazyk

A1–B2, 
střední 

managment

B1–C2, 
vyšší a top 

managment

A1–B2, 
individuální 

výuka
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Polyglot
Fusion

Learning

Efektivní 
komunikace

Týmová 
práce

Trénink 
všech 

4 dovedností

Kvalitní 
gramatika

Aktivní 
slovní 

zásoba

Cílem každé kvalitní jazykové výuky by měla být přímá komunikace v jazyce, který chcete zvládnout. Již 
od nejnižších pokročilostí (A1+) jsou tedy naše hodiny vedeny převážně v cílovém jazyce a naši lektoři sou
stavně posilují sebevědomí studentů tak, aby při mluvení ztratili ostych.

Komunikace v cílovém jazyce

Prezentace nové gramatiky vychází vždy z určitého jazykového kontextu – poslechu nebo čteného textu, 
případně videa. Studenti tak ihned vidí, jak je konkrétní gramatika, kterou si mají osvojit, využita. Tímto je 
posilováno systémové chápání jazyka a schopnost nově osvojenou gramatiku efektivněji využít.

Gramatika v kontextu

Naše výuka reflektuje všechny čtyři jazykové dovednosti: pasivní (čtení a poslech) a aktivní (mluvení a psaní). 
Stejně jako v reálném životě, i v našich hodinách se jazykové dovednosti prolínají a jedna navazuje na dru
hou: čteme nebo posloucháme nějaký text, z něj vychází osvojení slovní zásoby nebo gramatiky a následná 
produkce (diskuse, modelování, hraní rolí).

Naše výuka reflektuje všechny čtyři jazykové dovednosti: pasivní (čtení a poslech) a aktivní (mluvení a psaní). 
Stejně jako v reálném životě, i v našich hodinách se jazykové dovednosti prolínají a jedna navazuje na dru
hou: čteme nebo posloucháme nějaký text, z něj vychází osvojení slovní zásoby nebo gramatiky a následná 
produkce (diskuse, modelování, hraní rolí).

Dovednosti v celku

Jestliže gramatika je páteří komunikace, slovní zásoba (lexikum) je přesně to, co komunikaci rozpohybuje. 
Komunikační blok českých studentů totiž často není způsoben neznalostí gramatického systému jazyka, 
ale spíše nedostatkem vyjadřovacích prostředků. Naši lektoři jsou trénovaní na to, aby systematicky pra
covali se slovní zásobou tak, aby si studenti osvojili nová slovíčka a fráze kvalitně a trvale.

Lexikum v pohybu

V Polyglotu se řídíme heslem: „Great learning never happens in isolation.“ Během výuky střídáme různé for
my práce, důraz je však kladen na práci v týmu: většina zadaných úkolů je stavěna tak, aby byli studenti nu
ceni spolupracovat ve dvojici s partnerem, případně ve skupině. Není však opomenuta ani práce samostatná 
a práce v plénu, a to především při prezentaci gramatiky a jejím následném procvičování a fixování (drily).

Práce v týmu

Polyglot Fusion Learning

Jazyková škola Polyglot je jednou z největších a nej výraznějších 
škol v České republice: jsme hrdí na to, že vás můžeme již 
25 let provázet světem jazyků. V naší výuce se tedy opírá
me o bohaté zkušenosti s jazykovým vzděláváním, v němž 
však důsledně reflektujeme nejnovější vzdělávací metody.

Představujeme vám „Polyglot Fusion  Learning“ – mix 
nejefektivnějších metod, se kterými se můžete při studiu cizích 
jazyků setkat.

5. Metoda výuky
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1. kolo – ústní pohovor

S každým lektorem vede metodik Polyglotu:

 T úvorní pohovor v cizím jazyce, na kterém díky propracovanému systému zjistí aktuální a skutečné jazy
kové znalosti lektora

 T při úvodním pohovoru musí žadatel o pozici lektora také vypracovat způsob vysvětlení vybraného jazykové
ho jevu/funkce (příklad: Jak byste vysvětlil princip fungování předpřítomného času ve skupině 3 studentů?)

2. kolo – DEMO hodina

Lektor dostane zadání k vypracování a předvedení DEMO hodiny (30–45 minut).

Relevantní informace: počet studentů, jazyková úroveň studentů, zaměření kurzu a aktuálně probíraná látka.

Teacher trainer je na této DEMO hodině přítomen a po jejím skončení poskytne lektorovi zpětnou vazbu – 
ocenění a případné návrhy ke zlepšení.

Kritéria pro posouzení kvality lektorů:

 T vzdělání

 T skutečná znalost cizího jazyka

 T délka praxe

 T osobnostní předpoklady ke zvládnutí lektorské pozice

5.1 Lektoři

Lektoři jsou základem našeho týmu: pečlivě dbáme na jejich profesionalitu, tvoříme jim kvalitní zázemí 
a motivujeme je k dalšímu rozvoji. Polyglot v současné době spolupracuje s více než 495 lektory z celé České 
republiky, a to jak s Čechy, tak rodilými mluvčími.

 T Každá pobočka má své akademické vedení, které je dle její velikosti složeno z metodika (který udává tren
dy a směřuje pobočku) a teacher trainera (organizujícího a prezentujícího semináře).

 T Své lektory si velmi pečlivě vybíráme: ze všech zaslaných životopisů přijmeme přibližně každého dvacá
tého uchazeče.

 T Páteř našeho týmu je složena ze zkušených lektorů, absolventů jazykových oborů na VŠ a držitelů certi
fikátů CELTA a TEFL.

 T U rodilých mluvčích si zakládáme na vysokoškolském titulu a mezinárodním učitelském certifikátu 
 CELTA, CELT nebo TEFL.

 T Tým je vhodně doplněn o tzv. „rookie teachers“ – mladé, talentované studenty VŠ (ve většině případů již 
s titulem Bc.), kterým rádi dáme šanci v našem „rookie“ programu – pracují v užším kontaktů s metodiky.

 T 90 % lektorů s námi spolupracuje déle než 3 roky.

 T Rodilí mluvčí tvoří 30 % našeho lektorského týmu.

Struktura lektorského týmu

Nábor lektorů

8

POLYGLOT: mluvit budou všichni…
www.polyglot.cz

Metoda výuky



Jako členové Asociace certifikovaných škol (ACERT) dbáme na profesní rozvoj našich lektorů. K tomu nám 
napomáhají:

 T pravidelné metodické semináře pro naše lektory (na každé pobočce několik za semestr) – seminářů 
se kromě našich kmenových lektorů účastní i tzv. „prospective teachers“, tedy lektoři, kteří mají zájem 
o práci v Polyglotu, ale ještě nemají příslušnou kvalifikaci.

 T metodické semináře a workshopy, které Polyglot již přes 20 let pravidelně pořádá pro MŠMT, pedagogic
ké fakulty univerzit a další vzdělávací instituce: naši metodici na nich s učiteli a lektory sdílejí své zkuše
nosti a prezentují nejnovější vzdělávací trendy.

 T workshopy, vzdělávací konference (pořádané MŠMT, Pedagogickými centry, GoetheInstitutem, British 
Councilem a dalšími) nejen v ČR, ale i na Slovensku a v Polsku, kterých se naši lektoři pravidelně účastní.

 T pravidelné observace lektorů – ty jsou neoddělitelným komponentem kariérního růstu každého učitele, 
provádějí je naši metodici a teacher traineři, následuje po nich feedback s lektorem a doporučení dalšího 
směřování výuky.

 T Konkrétní lektoři jsou vybíráni na základě vámi preferovaného rozvrhu kurzů.

 T V případě, že se lektor nebude moci dostavit na výuku, jsme schopni zajistit v dostatečném předstihu 
náhradního lektora. Ten bude včas a důkladně seznámen s probranou látkou v konkrétním kurzu díky 
kontaktu s metodikem a na základě online třídnice.

 T Nespokojenost s lektorem okamžitě řešíme (výměnou lektora či jinými možnostmi podle situace).

Vzdělávání lektorů

Konkrétní lektoři ve vašich kurzech

„V Polyglotu mi nabídli nezbytné profesní zázemí 
a prostředky k tomu, abych se jako lektor mohl 
zlepšovat a růst. Kromě velmi dobře vybavené 
knihovny mám možnost spolupracovat s týmem 
profesionálů, kteří mi poskytují podporu ve výu
ce a starají se o „teacher training“. Polyglot do
poručuji jak začínajícím, tak zkušenějším lekto
rům, kteří se chtějí dále zlepšovat.“

Clayton Elsheimer,
lektor (Polyglot Brno)

„Na Polyglotu se mi líbí to, že metodické vede
ní nebazíruje na formalitách jako nadepsané 
datum na tabuli při každé hodině, ale soustře
dí se na důležité věci jako je efektivní nastavení 
výuky pro konkrétní studenty. Oceňuji přátelský 
přístup metodiků, kteří při hospitacích nejsou 
popravčí četa, ale snaží se mi vždy pomoci najít 
optimální řešení daného problému v kurzu.“

Josef Mazan, 
lektor (Polyglot Praha)
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6. Management kvality výuky

Výuku po celou dobu dozoruje akademické vedení Polyglotu a management klienta bude mít jednoho garan
ta vzdělávání, který zaručuje kvalitu nastavení výuky.

Supervize akademického vedení

Metodici Polyglotu budou osobně provádět hospitaci u každého lektora. Výsledky hospitace a případné další 
připomínky a poznámky k výuce budou probrány s lektorem a výsledek zpětné vazby bude v případě zájmu 
 reportován vaší firmě.

Hospitace

Pro lektory, kteří u vás budou vyučovat, uspořádáme workshop. Jeho cílem bude seznámit lektory s filozofií 
výuky ve vaší firmě, jednotnou koncepcí, organizací výuky a speciálními nabídkami Polyglotu pro vás.

Workshop pro lektory

Progres ve výuce budeme ověřovat pravidelným testováním jazykových znalostí studentů. Veškeré testy re
flektují probranou látku v kurzu a zároveň vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro 
jazyky.

Testování

Nedílnou součástí managementu kvality výuky jsou dotazníky spokojenosti, které standardně distribuujeme 
účastníkům kurzů na konci každého semestru, po dohodě s firmou i častěji. Vyhodnocené výsledky s vámi 
 budeme konzultovat a samozřejmě je zohledníme v další výuce.

Dotazník spokojenosti

Metodické vedení a senior lektoři kontrolují probranou látku a pokrok v kurzu podle záznamů v online 
třídnici. Případné nesrovnalosti jsou okamžitě řešeny při osobním pohovoru s lektorem. Po úspěšném 
absolvování testu (tj. 70 %), vystavíme studentovi Certifikát Polyglot.

On‑line reportování náplně kurzů a následná kontrola akademickým vedením

Po celou dobu realizace vašich jazykových kurzů vám pro efektivnější spolupráci bude k dispozici jedna 
kontaktní osoba, kterou bude náš Key Account Manager.

Kontaktní osoba
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7. Procesy v Polyglotu
7.1 Vaše kontaktní osoba

Po celou dobu realizace vašich jazykových kurzů vám pro efektivnější spolupráci bude k dispozici jedna kon
taktní osoba, kterou bude náš Key Account Manager.

Key Account Manager bude s vaší firmou v neustálém kontaktu, bude reagovat na vaše požadavky, návrhy 
a případně řešit jakékoliv stížnosti. Bude mít přehled o situaci ve všech kurzech ve vaší firmě a bude tak 
připravena s vámi řešit jakékoli připomínky okamžitě.

Všechny vaše připomínky a požadavky týkající se samotné výuky řeší Key Account Manager přímo s jednot
livými lektory, případně je konzultuje s metodikem.

7.2 Osobní odpovědnost

Key Account Manager bude zodpovědný za kvalitní a bezproblémové zajištění celé výuky a všech poskytovaných 
služeb, mezi které zejména patří:

 T příprava školního roku (sestavování kurzů, komunikace se studenty, koordinace rozvrhů kurzů)

 T zajištění lektorů pro všechny požadované kurzy

 T organizace workshopu pro lektory

 T zajištění exkluzivního přístupu k online testům pro zaměstnance

 T evidence docházky a podoba docházkových listů

 T kontrola fakturace a finanční report pověřeným zástupcům klienta

 T organizace testování v kurzech

 T distribuce, analýza a předání výsledků dotazníků spokojenosti studentů s výukou

Po celou dobu trvání spolupráce bude mít hlavního metodika, garanta celé koncepce výuky. Jeho hlavní náplní bude:

 T příprava školního roku

 T rozřazování studentů do skupin

 T organizace workshopu pro lektory

 T vytváření učebních plánů a jejich případné úpravy ve spolupráci s lektory

 T supervize lektorského týmu

 T vytváření nových testů podle požadavků klienta

 T návrh učebních materiálů

Zástupci Polyglotu budou v kontaktu jak s HR oddělením (resp. pověřeným zástupcem klienta), tak přímo se studenty.

Komunikace s HR oddělením především zahrnuje:

 T nastavení obsahu kurzů a výuky

 T předávání výsledků dotazníků spokojenosti, příp.  
konzultace návrhů na zlepšení

 T zasílání zpráv o výsledcích testování

 T vytváření nových motivačních nástrojů pro studenty

 T fakturace

Komunikace se studenty především zahrnuje:

 T konkrétní nastavení rozvrhu výuky

 T rušení lekcí

 T informace o suplování

 T distribuce dotazníků spokojenosti

 T předání výukových materiálů
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7.4 Docházky a přehledy

Docházku a její přehled i nadále zároveň evidujeme pomocí papírových docházkových listů (účast na lekci 
potvrzují studenti svým podpisem).

V případě zájmu jsme připraveni vám měsíčně zasílat přehled docházky ve formátu .xlsx.

Potřebné údaje v přehledu .xlsx jsme připraveni v případě zájmu doplnit o vámi požadované údaje (např. 
o finanční rozpočítání nákladů na vzdělávání každého studenta v daném měsíci).

7.3 Online evidence dat

Klient obdrží firemní login a heslo k elektronickému klientskému přístupu na www.mujpolyglot.cz, kde může 
monitorovat aktivity v probíhajících kurzech (statistiky s přehledy docházky zaměstnanců, náplně odučených 
hodin apod).

Ze všech kurzů dohromady i z každého kurzu zvlášť je možné exportovat detailní statistiky ve formátu XLS 
za libovolně zvolené období.

Modelový příklad souhrnných statistik exportovaných z pěti kurzů za období 1–5/2009 (přehled studentů 
 seřazených sestupně podle průměrné docházky).

Díky klientskému přístupu můžou personalisté sledovat a kontrolovat online průběh studia (docházku stu
dentů do kurzů, probranou látku) na všech místech České republiky.

Přístup do elektronické třídnice v omezeném rozsahu mají i studenti, kteří si např. v případě absence mohou 
zjistit probrané učivo a samostatně se připravit na další hodinu tak, aby mohli dále efektivně pokračovat 
ve výuce.

Vyzkoušet si náš klientský přístup můžete také v DEMO verzi.

Pro klientský (manažerský) přístup zadejte 
na www.mujpolyglot.cz

Login: klient
Heslo: klient

Pro klientský (studentský) přístup zadejte 
na www.mujpolyglot.cz

Login: aa
Heslo: klient

12

POLYGLOT: mluvit budou všichni…
www.polyglot.cz

Procesy v Polyglotu



Uživatelská podpora ve dvou úrovních

Uživatelská podpora ONLINE jazyky je rozdělena do dvou úrovní. 
Je plně k dispozici samotným studentům i zástupcům firem, tedy 
personalistům či pracovníkům zodpovědným za firemní vzdělává
ní. Zástupci zadavatele mají v online rozhraní přístup i ke kom‑
plexnímu přehledu jazykového pokroku studentů.

Moderní výuka a obrovský rozsah

 T Roční kurz obsahuje 100 hodin výkladů a cvičení. Studenti si zapamatují více než 1 200 nových slovíček 
a frází.

 T K dispozici výukové a motivující video výklady a neomezený trénink výslovnosti, slovíček a frází.

 T V každé lekci se osvojují nová slovíčka a gramatika, které se následně procvičují tak dlouho, jak je potřeba.

 T 15 druhů cvičení, motivační emaily a videolektor, herní prvky, nástěnka s průběžnými výsledky v pře
hledných grafech.

 T Metodika a studijní obsahy jsou vytvořené dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a dle 
mezinárodních korpusů univerzit Cambridge a Oxford.

Kromě standardní výuky s naším lektorem nabízíme našim klientům možnost využít elearning, který bude 
vašim zaměstnancům k dispozici 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.

Představujeme vám ONLINE jazyky – profesionální elearningové prostředí, díky kterému udělají vaši za
městnanci rozhodující pokroky ve studiu.

ONLINE jazyky – volba číslo jedna v České republice

 T angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština a italština

 T kurzy od začátečníků po pokročilé

 T tisíce hodin výkladů a cvičení

 T nejvíce motivující elearning na trhu

 T postaveno na vědeckých závěrech týkajících se fungování mozku

 T vyvinuto lektory ve spolupráci s personalisty

 T verze i pro tablety a mobilní telefony

Dobrý den,
kurz mě moc baví, konečně jsem pochopila fráze, které mi nepochopitelně vy
světlovali učitelé v celém mém školním i mimoškolním životě, a to jsem jich vy
zkoušela spousty, ale tak zábavný žádný z nich nebyl. Angličtinu se chci naučit 
už několik let, tak snad se mi to teď konečně podaří. 

Michaela Kovářová, Angličtina pro začátečníky A1

kvalitní 
audioposlechy

gramatické 
výklady

interaktivní 
cvičení

videovýklady
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Cizími jazyky s námi již mluví…

Vyučované jazyky: angličtina, němčina, ruština, fran
couzština, čeština pro cizince
Typy kurzů: skupinové (udržovací, konverzační), indi
viduální
Místa výuky: Brno
Kontaktní osoba: Nora Rotterová

ABB s.r.o.

Vyučované jazyky: angličtina, arabština, francouzština, 
italština, polština, němčina, ruština, španělština
Typy kurzů: individuální, párové, skupinové
Místa výuky: Praha + regionální studia ČRo
Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Součková

Český rozhlas

Vyučované jazyky: angličtina
Typy kurzů: skupinové; obecné i obchodní zaměření
Místo výuky: Praha
Kontaktní osoba: Lenka Linhartová

G‑tech Czech Republic LLC.

Vyučované jazyky: angličtina, němčina
Typy kurzů: skupinové; obecné i IT zaměření
Místa výuky: Praha
Kontaktní osoba: Kristýna Mikulová

AspectWorks, s.r.o.

Vyučované jazyky: angličtina, němčina
Typy kurzů: individuální, skupinové, letní kurzy
Místa výuky: Praha + celá ČR
Kontaktní osoba: Ivana Majerová

STILL ČR, spol. s r.o.

Vyučované jazyky: angličtina, němčina
Typy kurzů: skupinové (udržovací, konverzační)
Místa výuky: Praha
Kontaktní osoba: Ivana Háleková

Hauser spol. s r.o.

Vyučované jazyky: angličtina, němčina
Typy kurzů: individuální, skupinové; obecné i obchod ní 
zaměření
Místa výuky: Praha + celá ČR
Kontaktní osoba: Gabriela Jánská

Linde Material Handling ČR spol. s r.o.

Vyučované jazyky: angličtina, němčina, španělština, 
čeština pro cizince
Typy kurzů: individuální, skupinové; obecné i obchod ní 
zaměření
Místa výuky: Mladá Boleslav, Praha
Kontaktní osoba: Kateřina Lopatářová

Škoda auto a.s.

Vyučované jazyky: angličtina, němčina, čeština pro 
cizince
Typy kurzů: individuální, skupinové; obecné i profesní 
zaměření
Místa výuky: Praha, České Budějovice, Brno
Kontaktní osoba: Jan Kubizňák

STRABAG a.s.

Vyučované jazyky: angličtina, němčina
Typy kurzů: skupinové, individuální; konverzační kurzy, 
krátkodobé profesní kurzy
Místa výuky: Praha, Ostrava
Kontaktní osoba: Šárka Smolková

JLV, a.s.
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3M Česko spol. s r.o.

4services solutions, s.r.o

ABB s.r.o.

Accace s.r.o.

Advanced World Transport a.s.

AGROTEC a.s.

AHK Services s.r.o.

AspectWorks, s.r.o.

ATIRA CZ, spol. s r.o.

BF ACCOUNTING, s.r.o.

Bílí Tygři Liberec, s. r. o.

BOHEMIA FINANCE, a.s.

BOSCH DIESEL s. r. o.

Cígler Software a.s.

Česká olympijská a.s.

Česká pojišťovna, a.s.

Český olympijský výbor

Člověk v tísni, o.p.s.

DAFNÉ profi, s.r.o.

Daikin Device Czech Republic 
s.r.o.

DHL Solutions k.s.

DITHERM, a.s.

dm drogerie markt s.r.o.

DPLUS PROJEKTOVÁ 
A INŽENÝRSKÁ a.s.

Dräger Medical s.r.o.

Dům zahraničních služeb

DURA Automotive Systems CZ

EDUCA QUALITY, o.s.

Ekofis, s.r.o.

ENERGOPRO, a.s.

ENGEL strojírenská spol. s r.o.

ESA s.r.o

FUJIFILM Europe GmbH

GLOBTECH, spol. s r.o.

Globus k.s.

GLYNWED s.r.o.

GRADUS CZ, s.r.o.

HAUSER spol. s r.o.

Haworth Czech s.r.o.

HEWLETTPACKARD s.r.o.

Institut lékařské kosmetiky s.r.o.

IPOK s. r. o.

IPS s.r.o.

IRBIS PANDA, spol. s r.o.

JABLOCOM s.r.o.

JABLOTRON ALARMS a.s.

JLV, a.s.

JTV a.s.

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

KIK textil a NonFood spol. s r.o.

Kodap s.r.o.

KOVONA SYSTÉM,a.s.

Madeta a.s.

MARKET VISION s.r.o.

Media Marketing Services a.s.

Media Solution s.r.o.

MOTORPAL, a.s.

Müller ČR/SR k.s.

NOVATO, spol. s r.o.

OHK Liberec

ORSAY

PARLIAMO, s.r.o.

PEKAB spol. s r.o.

Pekařství a cukr. Jiří Bláha s.r.o.

PEZAG Machining, a.s.

Plzeň 2015, o.p.s.

Podještědský spolek, z.s.p.o.

Podrazil s.r.o.

Povodí Vltavy státní podnik

REGIE RADIO MUSIC spol. s r.o.

Richter & Frenzel,s.r.o.

ROC services, s.r.o.

RWE IT Czech, s.r.o.

RWE Transgas, a.s.

SABRA DŘEVOVÝROBA, s.r.o.

SGCP CZ a.s.

Siemens s.r.o.

SmartShop s.r.o.

Spa & Wellness s.r.o.

SŠ, ZŠ a MŠ pro zrakově 
postižené

STRABAG a.s.

StringData, s.r.o.

Středisko služeb školám Brno

SYSGO s.r.o.

Sysmex CZ, s.r.o.

Technická univerzita v Liberci

Trask solutions a.s.

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Wacker Neuson s.r.o.

Westron s.r.o.

Zapa Beton

ZAPA beton a.s.

Zott s.r.o.

a další…

V případě zájmu Vám rádi poskytneme kontakt na naše další spokojené klienty

16

POLYGLOT: mluvit budou všichni…
www.polyglot.cz

Reference



„S
kv

ěl
í u

či
tel

é in
spiru

jí.“

POLYGLOT


