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V současné době je spolupráce a výměna a sdílení zkušeností mezi vzdělávacími institucemi velmi 

důležitá. Nabízíme proto základním a středním školám příležitost zapojit se do sítě škol asociovaných 

s jazykovou školou ILC International House Brno (Associate School). 

ILC International House Brno, jež je součástí celosvětové sítě jazykových škol International House 

World Organisation (IHWO), je nejenom jedna z nejvíce respektovaných soukromých jazykových škol 

v Brně, ale také lídrem v oblasti vzdělávání učitelů v rámci svého školícího centra pro další vzdělávání 

a zvyšování kvalifikace lektorů jazyků  (Teacher Training Centre, TTC). 

Základním cílem sítě škol asociovaných s ILC International House Brno je zvyšování kvality výuky 

jazyků formou zprostředkování kontaktu Vašich učitelů s nejnovějšími a nejmodernějšími 

metodikami a metodami výuky jazyků. 

Nabízíme různé výhody jak partnerské škole, tak i jejím učitelům a v neposlední řadě také i žákům 

a studentům této školy. 

 

Pro partnerskou školu nabízíme: 

 bezplatnou lekci metodologie pro vaše učitele jazyků (na školní rok, možno i 1x za pololetí 

v případě zapsání alespoň 5 žáků do kurzů v ILC International House Brno); 

 studentské stipendium – jeden semestr zdarma pro jednoho žáka partnerské školy; 

 učitelské stipendium: 

o 1x vstup zdarma (1 učitel) na konferenci ILC IH Brno; 

o možnost absolvování náslechové hodiny u zkušeného učitele ILC IH Brno (kategorie 

senior teacher) s následnou diskuzí; 

o 15% slevu na kurz z nabídky Teacher Training centra ILC IH Brno; 

 zvýhodněné ceny na kurzy/workshopy Teacher Training centra ILC IH Brno uspořádané 

v učebnách partnerské školy; 

 zvýhodněné ceny na veřejné kurzy/workshopy Teacher Training centra ILC IH Brno. 

 

Pro učitele partnerské školy: 

 10% slevu na všechny konference pořádané ILC IH Brno; 

 zvýhodněné ceny na kurzy/workshopy pořádané Teacher Training Centre 

(5% sleva, možno sčítat s ostatními poskytovanými slevami až do max. výše 15%). 

 

Pro studenty školy a jejich rodiče: 

 sleva pro všechny nové studenty z partnerské školy nebo osoby s ní spojené: 

 žáci – až 17%; 

 dospělí – až 14%; 

 pracovní sešit zdarma pro všechny studenty (při platbě na celý školní rok) 

 zvýhodněné ceny na odpolední kurzy probíhající v učebnách partnerské školy. 

 


