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Proč je učení tak
těžké?
Člověk se jazyk přirozeně učí v raném věku, pokud se
chceme učit další jazyk ve školním věku (nebo později)
náš mozek není na to přirozeně připraven, a proto je
učení těžké a pomalé.
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Přirozený rozvoj jazyka

Intenzivní trénink
a absorbce  jazyka

Věk 1-6
Příprava mozku

na jazyk

Miminko
Čtení, psaní,

akademická znalost

Školní věk



Tradiční výuka jazyka

Intenzivní tréninkPříprava mozku na jazyk Čtení, psaní



Výuka se SciLearn English

Intenzivní tréninkPříprava mozku na jazyk Čtení, psaní



3 kroky k úspěchu

Ukážeme si, jakým způsobem se učí angličtina se
SciLearn English:

Krok č. 1 - Příprava mozku na angličtinu
Krok č. 2 - Intenzivní trénink angličtiny
Krok č. 3 - Koučování výslovnosti a čtení
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Příprava
mozku na
angličtinu
Díky tréninku náslechů anglických hlásek (fonémů),
mozek studenta získá spojení, která umožní
angličtinu bezchybně slyšet a kognitivní trénink ji
umožní rychleji zpracovávat. 
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Fonetické mapování v mozku
rodilý mluvčí

da
ba

ga

Jasně rozpoznává slova v mluvené řeči.



Fonetické mapování v mozku
student angličtiny

da
ba

ga

Mluvená řeč splývá, zdá se být příliš rychlá.



da

ba

ga

Patentované řešení SciLearn
počítačově roztažená řeč

Student trénuje náslechy zvuků/hlásek v různých frekvencích.



mapování na konci tréninku

da
ba

ga

Student jasně rozpoznává slova v mluvené řeči.

Patentované řešení SciLearn



Ukázky
cvičení

01

03

02

Cvičení v těchto modulech se nepodobají příliš
tradičním anglickým cvičením. Student pracuje se zvuky
a trénuje si náslechy v různých frekvencích. Zkuste si to
v demu zdarma na scilearn.cz

Zkuste demo zdarma



Výrazně se zlepší

Foneticko–fonologické
uvědomování  

Morfologie a syntax řeči
Pokročilé porozumění řeči

Pokročilá přesnost poslechu

Porozumění

Fonemická diferenciace
Analýza a syntéza slov

Sluchová paměť
Porozumění řeči

Poslech

Výslovnost
Analýza slov

Slovní zásoba
Fonologická plynulost

 Vytrvalá pozornost
 

Mluvení



Intenzivní
trénink
angličtiny
Student pravidelně pracuje s programem podobným
počítačové hře, která se mu přizpůsobuje s každým
kliknutím myši. Rozšiřuje si slovní zásobu, přirozeně
si osvojuje gramatiku, učí se v angličtině myslet.
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Je to jako mít osobního
kouče na angličtinu
Program se přizpůsobuje studentovi s každým
kliknutím myši, takže se student posouvá tak, jak
nejrychleji může. Neztrácí čas tréninkem něčeho, co
už mu jde. Při každé odpovědi student dostává
okamžitou zpětnou vazbu, takže ho program učí
metodou pokusu a omylu, která je našemu mozku
přirozená.

s každým kliknutím

okamžitě po kliknutí

adaptitivita

zpětná vazba



Ukázky
cvičení

01

03

02

Cvičení v těchto modulech už vypadají více jako cvičení
v angličtině, jen jsou ve formě zábavné počítačové hry.
Student se učí nová slovíčka a gramatiku tím, že si
význam přiřazuje k obrázkům, nebo ho vyvozuje z
kontextu. To umožňuje okamžitá zpětná vazba po
každém kliknutí. Student se tak učí v angličtině myslet.

Zkuste demo zdarma



Výrazně se zlepší

Abeceda (Phonics)
Identifikace psaných slov

(Sight Word Identification)
Spelling - Syntax
Plynulost (fluency)

Porozumění

Interpunkce
Psaní velkých písmen

 Morfologie
Tvorba věty

Tvorba odstavců

Gramatika

Akademická slovní zásoba
(vhodné pro CLIL)
Kritické myšlení

Poslechové porozumění
 Abstraktní myšlení

 

Porozumění a mluvení



Koučování
výslovnosti
a čtení
Asistent anglického čtení je program, který umí
naslouchat studentovi při plynulém čtení, koučuje
výslovnost a pomáhá s porozuměním textu a
plynulostí čtení.
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Asistent
anglického
čtení



Vysvětlí význam slov
1



Vysvětlí význam slov
1 2

Přečte text a pomůže
s porozuměním



Vysvětlí význam slov
1 2

Opravuje výslovnost
3

Přečte text a pomůže
s porozuměním



Vysvětlí význam slov
1 2

Opravuje výslovnost
3

4

Přečte text a pomůže
s porozuměním

Testuje porozumění



Vysvětlí význam slov
1 2

Opravuje výslovnost
3

4
Motivuje

5

Přečte text a pomůže
s porozuměním

Testuje porozumění



Vysvětlí význam slov
1 2

Opravuje výslovnost
3

4
Motivuje

5 6

Přečte text a pomůže
s porozuměním

Testuje porozumění Koučuje k úspěchu



Program nabízí

Stovky textů na všech úrovních

Pracovní listy

Plány hodiny pro učitele

Výběr textů podle žánru a zájmu



Výrazně se zlepší

ČteníPoslech Výslovnost



Jaké lze očekávat
výsledky?

3
V průměru lze při pravidelné práci v programu
SciLearn English očekávat zlepšení o 1 úroveň
SERRJ za 1 školní rok. 

Zlepšení o 1 úroveň se při běžné výuce očekává 
za 3-4 školní roky. Nutno ale dodat, že dle výsledků
testování v českých školách, asi polovina školáků
nedosahuje očekávaných výsledků, takže jim postup
trvá déle než 4 roky.



Z A0 na B2 
Kristýnka s programem pracovala od 4. do 8.
třídy. V 5. třídě vyhrála školní kolo anglické
olympiády, v 7. třídě vyhrála okresní kolo. V 1.
ročníku SŠ udělala Cambridge zkoušku FCE.

Ve 4. třídě jí práce se SciLearn
English pomohla zlepšit čtení i v
češtině.

Zlepšení čtení i v češtině

Zlepšení v ostatních předmětech
Díky kognitivnímu tréninku v
SciLearn English se celkově
zlepšil prospěch i v ostatních
předmětech.



A1 ve 2. třídě 
Tomášek s programem začal v 1. třídě a ve
druhé třídě udělal Cambridge zkoušku A1 na
plný počet bodů! Výsledek, který se očekává na
konci 5. třídy.

Díky modulu Reading Readiness
se naučil rychle abecedu a
základům čtení.

Zlepšení čtení i v češtině

O 3 ročníky napřed
Je na úrovni o 3 roky výše, než
to očekávají osnovy a pokračuje
s prací v programu.



1/2019 1/2020 1/2021

100% 

75% 

50% 

25% 

0% 

Za 2 roky
z A1 na B1 
Anežka začala v 5. třídě se slabou znalostí
angličtiny a velmi špatným porozuměním. 
V 7. třídě má angličtinu na úrovni středoškoláka.

Dovednost správně rozlišovat
jednotlivá slova v mluvené řeči.

100% diferenciace fonémů

73% porozumění
V 7. třídě čte pokročilé anglické
texty a rozumí běžné mluvené
řeči. Je schopna sledovat
anglické filmy a konverzovat.



Proč to funguje

Pravidelné učení na míru studentovi
umožní maximalizovat rychlost
pokroku.

Kombinace s výukou v hodině nebo
v kroužku zajistí aplikaci získaných
dovedností do praxe s jazykem.

Program se přizpůsobuje s
každým kliknutím myši a využívá

umělé inteligence.

Intenzivní tréninkPříprava mozku

Nácvik mluveníAdaptivita

Student si nejprve vytvoří otisky
fonémů, aby řeči snadno rozuměl
a trénuje kognitivní funkce, které

umožní rychlejší učení.



SciLearn English

55 
zemí

scilearn.com

321 studií

82 patentů

týmem renomovaných 
neurovědců.

Vytvořeno

praxí a studiemi na předních
univerzitách.

Ověřeno

Patentováno
Součástí prestižních produktů
společnosti Carnegie Learning.

3 mil.
studentů



Jak začít s výukou
4

Jak výuka funguje - moduly
Potřebné vybavení
Jak často je potřeba pracovat
Výkazy práce studenta



 

321

2. stupeň ZŠ a SŠ, dospělí

Moduly programu

Příprava mozku 
na angličtinu

Intenzivní trénink angličtiny 
- slovní zásoba a gramatika

Koučování
výslovnosti

a čtení

1. stupeň ZŠ a SŠ



Potřebné vybavení

Počítač
připojený 
k internetu

Kvalitní sluchátka
s mikrofonem a
USB  připojením



Frekvence tréninku

3x týdně 
30 nebo 50 minut

5x týdně
30 nebo 50 minut



Výkazy práce studenta



Akční nabídka
5

Nabídka je platná pouze do konce ledna 2022!

Pokud jste naší nabídku nestihli, sledujte naše
stránky scilearn.cz, kde najdete aktuální ceník
produktů.



2600 Kč

1499 Kč

1 měsíc na zkoušku
Fast ForWord nebo Reading Assistant

30 minut 5x týdně 
nebo až 50 minut 3x týdně
tj. cca 130/75 Kč za lekci

Konzultace s lektorem
Pravidelné přehledy práce

Zasílání pracovních listů dle potřeby.
Certifikáty po skončení modulu

Pokračování od 825 Kč/měsíc

Akce pro dospělé

7470Kč

4999 Kč

6 měsíců 
Fast ForWord nebo Reading Assistant

30 minut 5x týdně 
nebo až 50 minut 3x týdně
tj. cca 62/42 Kč za lekci

Konzultace s lektorem
Pravidelné přehledy práce

Zasílání pracovních listů dle potřeby.
Certifikáty po skončení modulu

Pokračování od 825 Kč/měsíc

Pro výuku od února do srpna 2022.



--- Kč

749Kč

1 měsíc na zkoušku
Fast ForWord nebo Reading Assistant

30 minut 5x týdně 
nebo až 50 minut 3x týdně

tj. cca 38 Kč za lekci
Konzultace s lektorem

Pravidelné přehledy práce
Zasílání pracovních listů dle potřeby.

Certifikáty po skončení modulu

Pokračování od 500 Kč/měsíc

Akce pro žáky ZŠ a SŠ

3000Kč

2499 Kč

5+1 měsíc zdarma
Fast ForWord nebo Reading Assistant

30 minut 5x týdně 
nebo až 50 minut 3x týdně
tj. cca 25/21 Kč za lekci

Konzultace s lektorem
Pravidelné přehledy práce

Zasílání pracovních listů dle potřeby.
Certifikáty po skončení modulu

Pokračování od 500 Kč/měsíc

Na 2. pololetí a 1 prázdninový měsíc.



Časté otázky
6

Zde najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Doporučujeme také vyzkoušet si demo programu 
a prohlédnout si stránky Začínáme se SciLearn na
https://scilearn.cz/skoly/zaciname-se-scilearn-
zaci/ 



Je možné nahradit
zmeškané lekce?
Odpověď

Ano, v rámci doby, kdy má student přístup k programu
je možné si lekce nahrazovat tím, že bude pracovat
vícekrát v daném týdnu. 

Např. pokud nemohu týden pracovat, mohu si přidat
2-3 lekce týden před nebo týden po. Lekce nelze
nahrazovat po skončení předplaceného období.

Předplacené období je vždy na kalendářní měsíce.
Každý kalendářní měsíc, kdy student pracuje více než
1x se počítá jako využitý. Nevyužité měsíce propadají.



Je možné měnit moduly
během výuky?
Odpověď

Ano, v rámci doby, kdy má student přístup k programu
má přístup k jakýmkoliv modulům. Kdykoliv skončí
jeden modul, lektor mu přiřadí další modul.

Pozor: Přechod z programu Fast ForWord na program
Reading Assistant je možný pouze na přelomu
kalendářního měsíce. 

Na konci každého modulu lektor zašle studentovi
elektronický certifikát.



Je program vhodný pro
začátečníky?
Odpověď

U dětí je program vhodný i pro děti, které s angličtinou
teprve začínají a i ty, které ještě neumí abecedu. Děti
mohou začít už v 1. třídě.

U dospělých je program vhodný pro tzv. "věčné"
začátečníky, kteří se učí angličtinu již několik let, ale
stále jí neovládají. Ti obvykle začnou postupovat velmi
rychle. U skutečných začátečníků je někdy problém, že  
dospělí studenti jsou příliš fixovaní na tradiční metody
výuky a tento typ výuky bez použití češtiny je frustruje. 



Je program vhodný pro
pokročilé studenty?
Odpověď

Ano, tento program je vhodný i pro děti, které
navštěvují mezinárodní školy a potřebují si zdokonalit
akademickou úroveň angličtiny. Je vhodný i pro
studenty, kteří se připravují na vyšší úrovně zkoušek.

Mezi našimi dospělými studenty jsou i někteří učitelé
angličtiny a manažeři, kteří si potřebují zdokonalit
porozumění běžné mluvené řeči a zrychlit reakce při
jednáních v angličtině. 



Jsem učitel/ka, mohu
používat program ve třídě?
Odpověď

Ano, učitele zdarma vyškolíme a mohou pak program
spravovat pro své žáky. Využívání programu ve škole
má řadu výhod a program lze využívat jak při hodině,
tak v rámci tzv. blended learning, nebo jen doma -
více na scilearn.cz/skoly

Pokud jste soukromým lektorem, je také možné se
nechat vyškolit a program pak nabízet svým
studentům.



Je možné dítě zapsat do
kroužku se SciLearn English?
Odpověď

Ano, děti mohou využít online kroužky, kde se 1x týdně
učí v návaznosti na program a trénují zejména
anglickou konverzaci.

V některých školách jsou nabízeny prezenční kroužky.
Více na scilearn.cz/krouzky

Jste-li lektorem nebo učitelem angličtiny, stále
hledáme nové kolegy k rozšíření nabídky kroužků
online i ve školách.



Máte nějaké učebnice nebo
studijní materiály?
Odpověď

K programu je velká řada materiálů, které učitelé a
lektoři mohou využívat při hodinách. Zároveň existují
materiály typu pracovních listů a seznamů slovíček,
které dle potřeby lektoři zasílají studentům.

Doporučujeme také najít cesty, jak se s angličtinou
pravidelně setkávat i mimo program. K tomu například
slouží anglický časopis JUMP nebo STEM články a
videa, které ve spolupráci s tímto časopisem
publikujeme. 



Chci začít. Co mám
udělat nejdříve?
Odpověď

Nejprve doporučujeme si vyzkoušet zdarma demo verzi
programu. Pokud program chcete pořídit pro vašeho
školáka, nechte ho pracovat s programem a zjistěte,
zda souhlasí s tím, že bude pracovat alespoň 3x týdně
30 minut.

Poté si objednejte přístup k programu. Tato akce platí
do konce ledna.

Po objednání vás bude kontaktovat lektor, vše vám
vysvětlí a program vám nastaví na míru.



DĚKUJI
Ať se vám s angličtinou daří!


