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KinderGarten naučí
vaše dítě anglicky hrou
KinderGarten je společností provozující anglické školky, dětské koutky a další podobná
zařízení pro děti. V současné době je KinderGarten nejdynamičtěji se rozvíjejícím subjektem v tomto oboru, a to nejen v České republice. Provozuje 12 anglických školek
v Praze i v dalších městech a v tomto roce plánuje otevření dalších tří školek, což ji
staví do pozice největšího operátora na trhu předškolní výchovy ve střední a východní
Evropě. Anglická školka KinderGarten byla již několikrát zvolena prestižní Asociací
předškolního vzdělávání jazykovou školkou roku.
V příjemném prostředí rodinné vilky jsme se
sešli s Lucií Skořepovou, HR a PR ředitelkou
mateřské školy KinderGarten, a položili jsme jí několik otázek, které nám přiblížily fungování tohoto
gigantu na poli předškolního vzdělávání v České
republice.
Čím je společnost KinderGarten jedinečná?
Je to celková nabídka služeb, které svým klientům
nabízíme. Pestré mimoškolní aktivity, vynikající
metodika výuky vycházející z několikaleté zkušenosti, rozmanitý prázdninový program, angličtina
s rodilými mluvčími, možnost zápisu do školky
po celý rok, minimální počet dětí na jednoho učitele, DayCare, což je výuka dětí doma, kamerový
systém iCare ve třídách, pobočky po celé Praze
a anglické odpolední kluby pro školáky, aby neztratili již získané jazykové vybavení po nástupu
na běžnou základní školu.
Jaké zajímavé aktivity v rámci programu máte
v nabídce školky?
Nabídka aktivit, které probíhají v našich pobočkách, je ovlivněna pozicí a možnostmi školky.

Školky KinderGarten
naleznete v Praze na těchto
adresách: Kunratice, Chodov,
Budějovická, Střížkov, Újezd nad
Lesy, Nedvězí, Statenice,
Líbeznice, Černošice, Stodůlky,
dále v Rudné u Prahy, v Brně
a v Liberci.

Mezi nejoblíbenější a nejvíce aplikované odpolední aktivity patří návštěvy solné jeskyně,
hypoterapie a jízda na ponících, plavání, jóga,
kroužky keramiky, dramatické výchovy, hudební výchovy a přípravka tenisu a karate, která
probíhá v pobočkách, kde byl projeven zájem
vyššího počtu rodičů o tuto ne příliš běžnou
aktivitu. Snažíme se maximálně vyhovět požadavkům svých klientů, samozřejmě s ohledem
na věk každého dítěte a doporučení pedagogů
a našeho pediatra.
Opravdu výuka probíhá celý den v anglickém
jazyce?
Celý den naši učitelé hovoří na děti anglicky. Dítě
se tak učí druhý jazyk přirozenou formou jako
například v bilingvní rodině, aniž by mělo pocit,
že výuka probíhá. Zásadní částí dne ve školce je
dopoledne, pedagogové vedou tzv. circle time.
Výuka se velmi blíží programu ve standardních
státních českých školkách, jen s tím rozdílem, že

od nás dítě odchází nejen obohaceno o probíranou látku, ale i o anglickou slovní zásobu.
Co doporučujete zájemcům, které nastínění fungování KinderGarten zaujalo a uvažují o umístění
dítěte do vaší školky?
Doporučuji osobní návštěvu, kterou si může každý zájemce domluvit přes naši infolinku, nebo
přímo kontaktovat ředitelku vybrané školky KinderGarten. Ředitelky každého rodiče ochotně seznámí se všemi detaily a zodpoví veškeré otázky,
které jsou pro rodiče při rozhodování ve výběru
správné školky pro jejich dítě zásadní.
Je jistě mnoho dalších zajímavostí, které jsme si
nepověděli, že?
Ráda další detaily našeho fungování přiblížím při
příštím setkání. Zatím mohu lehce nalákat tématem, kterým jsou oblíbené, pro rodiče cenově zvýhodněné firemní školky a hlídací koutky pod profesionálním pedagogickým dozorem.
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