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Newsletter v novém kabátě
Horké letní dny jsou nenávratně pryč 

a před námi se otvírá nový školní rok.
Učitelé se na nový začátek svědomitě 

připravovali a těšili se na své žáky, až 
opět zasednou do školních lavic. V rámci 
prohloubení spolupráce mezi českými  
a zahraničními kolegy se zaměstnanci 
školy zúčastnili teambuildingové akce 
pod památnou horou Říp. 

Po návratu z prázdnin do školy čekalo 
na děti další překvapení – multifunkční 
venkovní učebna, kterou jistě rády využijí 
v průběhu celého školního roku, ať už 

během vyučování, nebo relaxačních 
přestávek.

Připomeneme vám projekty a kurzy, 
které nadále budou probíhat a do nichž 
se žáci mohou zapsat, aby rozvíjeli svou 
osobnost a prožívali radost z každého 
pokroku.

Převážná část zářijového Newsletteru 
však tradičně patří představení nových 
učitelů. Přejeme jim, aby v Sunny 
Canadian našli podnětné prostředí, které 
je bude inspirovat a naplňovat jejich 
očekávání.

Všem žákům a rodičům bych chtěla 
za celý tým SCIS popřát úspěšný start 
do školního roku 2018/2019 a čtenářům 
Newsletteru příjemné chvíle při čtení 
našeho pravidelného měsíčníku, letos  
v „novém kabátě“.

Newsletter in a New Coat 
Hot summer days are irretrievably over 

and a new school year starts.
Teachers have been consciously 

preparing for the new school year beginning  
and looking forward to greeting their 
students and the time when they sit down 
again at their school desks. As part of the 
deepening of cooperation between Czech 
and foreign colleagues, the school staff 
took part in a teambuilding event near the 
monumental mountain Říp.

After their return back to school,  

a surprise was waiting for the children - 
a multifunctional outdoor classroom that 
they will surely use throughout the school 
year, whether during classes or relaxing 
breaks.

Let‘s remind you of the projects and 
courses that are going on and where 
pupils can develop their personality and 
experience the joy of every step in their 
progress.

However, the bulk of the September 
Newsletter traditionally includes 

an introduction of new teachers. We 
wish them a stimulating environment in 
Sunny Canadian to inspire and fulfill their 
expectations.

On behalf of all the SCIS team, I would 
like to wish to all pupils and parents 
a successful start to the school year 
2018/2019 and to Newsletter readers, 
we wish a pleasant time while reading 
our regular bimonthly, this year in a „new 
coat“.    

Mgr. Helena Švandová 
Zástupkyně ředitele ZŠ 
pro 2. stupeň
Vice Principal  for 2nd 
Stage ES
Šéfredaktorka SCNL /
SCNL Editor in Chief
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We trust you all had a wonderful summer break full 
of energy for the new school year. SCIS teachers 

worked hard over the summer to prepare for our wonderful 
students during another busy year at SCIS.

As we function with the original approach of bilingual 
education, we are aware of the importance of collaborative 
planning time between the Czech and international staff. 
Hence, we ended our summer with an overnight staff 
teambuilding event (dragon boats in Račice canal and  
a trip to Rip mountain), which served as a great start to 
continued cooperation and teamwork throughout the year.

The following week, staff gathered at the school for 
induction training of new staff and classroom and 
curriculum preparation for all. We enjoyed sessions with 
guest speakers on health and safety measures, revisiting 
school and class rules, gathering supplies and textbooks, 
and generally organizing for the basic structural routines 
of our school year.

We spent plenty of time decorating the school´s hallways 
and classrooms to provide a welcoming and engaging 
atmosphere for student learning. We are very proud of 
our staff for their eagerness and participation in preparing 
for the school’s opening on September 3, 2018.      

Věříme, že jste si všichni krásně užili léto a těšili jste 
se, až se opět vrátíte do školy. Také všichni učitelé na 

SCIS byli připraveni, mají radost, že začíná nový školní rok 
a těší se na své skvělé žáky.

Vzhledem k tomu, že SCIS nabízí jedinečný přístup 
dvojjazyčného vzdělávání, jsme si vědomi důležitosti 
intenzivní spolupráce mezi českými a anglickými učiteli. 
Proto jsme pro všechny zaměstnance jako každý rok opět 
uspořádali teambuildingovou akci – vydali jsme se do 
Račic – projeli jsme se na vodáckém kanále na dračích 
lodích a také jsme vystoupali na Říp. Doufáme, že jsme 
tak započali dobrou spolupráci, která bude pokračovat  
v průběhu celého roku.

Po víkendu jsme se sešli ve škole a celý týden  
se věnovali úvodním školením pro stávající i nové 
zaměstnance a přípravám učeben a učebních plánů. 
Všichni zaměstnanci absolvovali školení o první pomoci 
a o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, aktualizovali 
jsme školní řád, třídní pravidla i další zavedené mechanismy 
fungování, rozdali učebnice a další pomůcky…

Také jsme si našli čas na vyzdobení chodeb a učeben 
tak, aby poskytovaly příjemné a podnětné prostředí pro 
výuku našich žáků. Jsme velmi hrdí na naše zaměstnance 
a jejich ochotu a maximální nasazení při přípravách 
na opětovné otevření školy 3. září 2018. Těšili jsme se 
společně na slavnostní zahájení školního roku a na naše 
žáky a rodiče!

Team SCIS: Ready to Open 
Our Doors to You!

Tým SCIS je připraven na
zahájení nového školního roku

Mgr. Ron Stiles
Generální ředitel / 
Academic Director
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SCIS o prázdninách vybudovala novou 
venkovní multifunkční učebnu
Sunny Canadian International 

School přes prázdniny 
vybudovala novou venkovní 
multifunkční učebnu, která dostala 
poetický název Belveder. Nachází 
se na školní zahradě nedaleko 
knihovny, má krásnou dřevěnou 
podlahu a poskytuje příjemný stín. 
Na konci srpna ji během horkých 
dní radostně vyzkoušely děti, které 
se účastnily pravidelně pořádaného 
letního tábora. Věříme, že se bude 

zamlouvat i starším žákům a jejich 
učitelům a že si všichni rychle 
zvyknou ji používat k venkovní 
výuce. Žáci v ní zároveň budou 
moci pobývat i o polední pauze 
během pobytu na školní zahradě.

SCIS Built a New Outdoor Multifunctional Classroom

During the holidays, Sunny Canadian International 
School built a new outdoor multifunctional classroom 

with the poetic name Belvedere. Located in the school 
garden next to the library, it has a beautiful wooden floor 
and provides pleasant shade. Children who participated in 
our regular Back to School summer camp used it on hot 
days in August and enjoyed it a lot. We believe that older 
pupils and their teachers will like it too, and that everyone 
will quickly get used to outdoor learning. Students will 
also be able to spend the lunch break there during their 
stay in the school garden.     

Tomáš Hruška, DiS
Provozní manažer /
Facilities Manager

V květnu loňského školního roku se zástupci našich  
8. a 9. tříd zúčastnili napínavé televizní soutěže 

Bludiště. Náš tým ve složení Matěj Višvarda, Eliška Bílková, 
Nikita Zinčenko a David Fialka měli možnost vyzkoušet své 
vědomosti, šikovnost, obratnost, fantazii, ale i potřebný 
kus štěstí v napínavém klání dvou týmů. O tom, jak se jim 
vedlo, se můžete přesvědčit 20. října na ČT :D.

Naši žáci v Bludišti

In May 2018, our Grade 8 and 9 representatives took 
part in an exciting TV competition, Bludiště. Our team 

- consisting of Matěj Višvarda, Eliška Bílková, Nikita 
Zinčenko and David Fialka - had the opportunity to test not 
only their knowledge, dexterity, and creativity, but also the 
pleasure of participating in such a thrilling contest between 
two teams. If you are interested in how they did, watch  
CT :D on 20th October.

Our Students in TV Show Bludiště
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Jak do školy a ze školy veřejnou dopravou?

Starší děti už do školy a ze ško-
ly nevozí rodiče, ale často se 

dopravují z Prahy veřejnou dopra-
vou. Vzhledem k tomu, že nám žáci 
občas hlásí, že řidiči autobusů po 
nich někdy požadují rozdílné jízdné, 
ke změnám, které platí v příměst-
ské dopravě od 1. září 2018 (75% 
sleva z plnocenného jízdného pro 
děti, studenty a seniory v příměst-
ské dopravě) a změnám, které platí 
v dopravě po Praze od 1. října 2018 
(snížení cen jízdného pro studenty 
a seniory), spojili jsme se s Doprav-
ním podnikem hl. města Prahy, 
abychom si ujasnili, jak 
a za kolik tedy z Opatova ke 
škole dojedeme.

Zastávka Sunny Canadian 
se nachází v pásmu 1. Je 
tedy třeba zaplatit jízdné se-
stávající z jízdného v pásmu 
Praha (0) a jízdného v pří-
městském pásmu 1. 

Děti ve věku do 15 let
Děti od 6 do 15 let mohou 
po Praze jezdit zdarma. 
Musí však být držiteli „Dokladu 
o nároku na zvláštní ceny jízdné-
ho“. Tímto dokladem je lítačka (cena 
elektronického dokladu je 120 Kč), 
nebo doklad může být v papírové 
podobě (cena 20 Kč). Doklady vy-
stavuje DPP na prodejních místech 
a v infocentrech.

Pražskou část jízdy tedy žáci do 15 let 
absolvují zdarma. Tu příměstskou je 
třeba zaplatit – buď jednotlivou jíz-
du přímo u řidiče – částka by měla 
činit 3 Kč, nebo prostřednictvím 
předplatní časové jízdenky (30denní 
za 75 Kč, nebo 90denní za 190 Kč). 
Děti by měly prokázat nárok na slevu 
75% z jízdného, což učiní jakýmkoli 
dokladem prokazujícím jejich věk.

Junioři od 15 do 18 let
Pro juniory je nejvýhodnější pořídit 

si časovou jízdenku, a to jak na Pra-
hu, tak na příměstskou dopravu 
(1 pásmo). Časové jízdenky existují 
s nejrůznější délkou platnosti (např. 
30denní, čtvrtletní, roční apod.), 
takže si každý může vybrat, co právě 
jemu vyhovuje. Junioři mají rovněž 
nárok na 75% slevu v příměstské 
dopravě – opět platí, že při nákupu 
jízdenky stačí prokázat věk. Navíc 
nás koncem srpna potěšili pražští 
radní, kteří schválili, že od 1. října 
2018 budou junioři a studenti platit 
o polovinu nižší jízdné než dosud. 
Takže například zatímco měsíční 

jízdné po Praze na září 2018 stojí 
260 Kč, na říjen je to již jen 130 Kč.

Pokud junior nemá žádnou ča-
sovou jízdenku a platí si jednotlivé 
jízdné u řidiče, měla by cena za 
1 jízdu být 6 Kč.

Studenti od 18 do 26 let
Pro studenty platí to samé, co pro 
juniory, pouze s tou výjimkou, že při 
nákupu jízdenky neprokazují věk, ale 
skutečnost, že mají statut studenta. 
Zde tedy zúročí svoji kartu ISIC.
Podrobné informace lze najít na 
stránkách Dopravního podniku hlav-
ního města Prahy:
http://www.dpp.cz/jizdne-na-uzemi-
-prahy/
http://www.dpp.cz/jizdne-v-primest-
ske-doprave/
http://www.dpp.cz/informace-o-za-
hajeni-prodeje-jizdneho-celostatni-
-sleva-od-zari-2018/

Případné dotazy celkem ochotně řeší 
pracovnice infolinky: 296 19 18 17.

Koncem srpna se vůbec s různými 
slevami a výhodami roztrhl pytel. 
Zastupitelstvo Středočeského kra-
je na svém jednání dne 27. srpna 
2018 schválilo projekt středočes-
kého jízdného pro žáky, studenty  
a seniory nad 65 let, který umožní, 
aby jim zbylé náklady spojené s do-
jížděním uhradil Středočeský kraj. 
Podmínkou je bydliště ve Středočes-
kém kraji a škola v jiném místě, než 
je trvalé bydliště. Tento projekt se 

z našich žáků tedy vztahuje 
pouze na ty, kteří mají trvalé 
bydliště ve Středočeském 
kraji, ale ne v Jesenici. Ti 
mohou na internetových 
stránkách Středočeského 
kraje a na webu www.stre-
doceskejizdne.cz vyplnit 
speciální formulář, naske-
novat doklad o zakoupení 
čtvrtletního nebo ročního 
časového kuponu a nechat 
si kupon proplatit. Bližší 

informace o této možnosti naleznete 
zde:
https://www.kr-stredocesky.cz/web/
doprava/stredoceske-jizdne

A ještě poznámka na závěr – do 
června 2018 existovalo také tzv. 
žákovské a studentské jízdné urče-
né v příměstské dopravě výhradně 
cestám do školy a ze školy (neplatilo 
o prázdninách). Se zavedením celo-
státních slev ve výši 75 % se toto 
jízdné ruší.

Ing. Alexandra Kolářová
Asistentka ředitele /
Assistant to Director

http://www.dpp.cz/jizdne-na-uzemi-prahy/
http://www.dpp.cz/jizdne-na-uzemi-prahy/
http://www.dpp.cz/jizdne-v-primestske-doprave/ 
http://www.dpp.cz/jizdne-v-primestske-doprave/ 
http://www.dpp.cz/informace-o-zahajeni-prodeje-jizdneho-celostatni-sleva-od-zari-2018/ 
http://www.dpp.cz/informace-o-zahajeni-prodeje-jizdneho-celostatni-sleva-od-zari-2018/ 
http://www.dpp.cz/informace-o-zahajeni-prodeje-jizdneho-celostatni-sleva-od-zari-2018/ 
http://www.stredoceskejizdne.cz
http://www.stredoceskejizdne.cz
https://www.kr-stredocesky.cz/web/doprava/stredoceske-jizdne
https://www.kr-stredocesky.cz/web/doprava/stredoceske-jizdne
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To and from School by Public Transport

Older children are not driven by 
their parents to school and from 

school, but they often commute 
from Prague by public transport. 
Students sometimes report that bus 
drivers often demand different fares.  
There are changes in suburban 
transport since 1 September 2018 
(75% discount for children, students 
and senior citizens in suburban 
transport) and there are also changes 
in Prague transport from October 1, 
2018 (reduced fares for students and 
seniors). Because of these issues we 
asked Prague Transport Company to 
make it clear how much the fare is 
from Opatov to our school. 

The Sunny Canadian stop is located 
in suburban zone 1. It is therefore 
necessary to pay a fare consisting 
of a fare in Prague (0) and a fare in 
suburban zone 1.
 
Children under 15 
Children from 6 to 15 years can travel 
in Prague for free.  They have to 
submit the proof of a valid “Special 
fare endorsement for a child from 
6 to 15 years of age“ recorded onto 
smart cards or with the “Child at the 
age of 6-15” card in paper form).

The Prague part of the journey is 
free for students under 15. The 
suburban part must be paid:  either  
a single fare directly to the driver - the 
amount should be 3 CZK, or a special 

pass (30 days for 75 CZK or 90 days 
for 190 CZK). Children have 75% 
discount from the full fare – they only 
need to show any document proving 
their age.

Juniors from 15 to 18 
The best way for juniors is to buy 
a special pass, both for Prague and 
for suburban transport (zone 1). 
These passes exist with a variety 
of validity periods (30 days, per 
quarter, per year etc.), so everyone 
can choose what suits them. Juniors 
are also eligible for a 75% discount 
on suburban transport - once again, 
when purchasing a ticket, it is enough 
to prove one‘s age. In addition, 
Prague councillors have pleased us 
at the end of August, because they 
agreed that from October 1, 2018, 
juniors and students will pay half-
fare (50% lower than before). So for 
example, while the monthly fare in 
Prague costs 260 CZK in September, 
2018, it is 130 CZK in October 2018.
If a junior has no pass, a single ride 
costs 6 CZK.

Students from 18 to 26
It is the same for students as for the 
juniors, with the exception that they 
do not prove their age when buying 
tickets, but the fact that they have 
the status of a student. They can use 
their ISIC cards here easily.

Detailed information to be found 
here: http://www.dpp.cz/en/fares-in-
prague/
http://www.dpp.cz/en/fares-in-the-
periphery-areas/
The info line has nice and friendly 
staff: 296 19 18 17.

At the end of August, there were a lot 
of different discounts and benefits. 
The Central Bohemian fare project 
for pupils, students and senior 
citizens over the age of 65 was 
approved – the result being that the 
Central Bohemian Region will pay 
the remaining commuting costs for 
them. The conditions are residence 
in the Central Bohemian Region, and 
the school is in a place different to the 
permanent residence. This project 
therefore only applies to those who 
have their permanent residence in the 
Central Bohemian Region but not in 
Jesenice. They can fill in a special form 
on the Central Bohemian Region web 
site or on www.stredoceskejizdne.cz, 
scan a document on the purchase of 
a quarterly or annual coupon and this 
amount will be reimbursed. For more 
information visit:
https://www.kr-stredocesky.cz/web/
doprava/stredoceske-jizdne

A final note – until June 2018 there 
were also so-called student fares 
intended for suburban transport 
exclusively to school and from 
school (not during holidays). With 
the introduction of national discounts 
of 75%, this fare is cancelled.

Ing. Alexandra Kolářová
Asistentka ředitele /
Assistant to Director 

http://www.dpp.cz/en/fares-in-prague/ 
http://www.dpp.cz/en/fares-in-prague/ 
http://www.dpp.cz/en/fares-in-the-periphery-areas/ 
http://www.dpp.cz/en/fares-in-the-periphery-areas/ 
http://www.stredoceskejizdne.cz
https://www.kr-stredocesky.cz/web/doprava/stredoceske-jizdne 
https://www.kr-stredocesky.cz/web/doprava/stredoceske-jizdne 
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Podruhé naši studenti úspěšně složili mezinárodní 
maturitní zkoušky IGSCE
V květnu letošního roku skládali studenti CIS prestižní 
mezinárodní zkoušky IGCSE (osvědčení o středoškolském 
vzdělání v příslušném oboru), které organizuje 
Cambridge Assessment International Education (CAIE) 
v následujících oborech: Biologie, Kombinované přírodní 
vědy,  Anglický jazyk, Český jazyk, Francouzský jazyk, 
Anglická literatura a Matematika. 

Všechny tyto zkoušky probíhají v anglickém jazyce 
a tvoří společně s českou maturitou druhou důležitou 
součást našich závěrečných zkoušek. Doklad o jejich 
absolvování pak studenti přikládají k přihláškám na 
vysoké školy jak v České republice, tak i v Evropě nebo  
v zámoří, kde pak mají vyšší šanci na přijetí.

Celkem 76% studentů, kteří zkoušky skládali, dosáhlo 
v tomto roce stupně B nebo vyšší (A* je nejvyšší 

známkou). Vzhledem k tomu, že zahraniční univerzity 
obvykle přijímají studenty, kteří dosáhli stupně C a vyšší, 
tak se o naše absolventy nemusíme v žádném případě 
bát.

Gratulujeme úspěšným studentům a děkujeme našim 
specializovaným pedagogům, kteří studenty na zkoušky 
IGSCE připravují. Na jejich výsledky v uplynulém školním 
roce můžeme být všichni právem pyšní.

Informace o programu IGSCE naleznete na:  
http://www.cambridgeinternational.org/programmes-
and-qualifications/cambridge-secondary-2/cambridge-
igcse/

IGCSE Results To Be Proud of at the Canadian 
International School
In May, 2018 our students wrote exams for the 

prestigious International Graduate Certificate for 
Secondary Education (IGCSEs) from Cambridge 
Assessment International Education in the following 
subject areas:  Biology, Combined Science, English 
as a Second Language, First Language Czech, Foreign 
Language French, English Literature and Mathematics. 

All of these exams were written in English and constitute 
half of the leaving exams our students will take with 
them, along with their Czech Maturita exams, to apply 
to universities in the Czech Republic, Europe or abroad.
 
Results for the June 2018 series show that overall, we 
have 76% of qualifications this year with a grade B or 
above - where A* is the highest grade awarded.  Since 
universities are typically accepting applications from 
students achieving grades of C and above, the future is 

certainly looking bright for our bilingual graduates!
 
Congratulations and well done to the dedicated staff 
of IGCSE teachers and hard-working students at the 
Canadian International School! These are academic 
results to be proud of!

Detailed information about IGCSE to be found:
http://www.cambridgeinternational.org/programmes-
and-qualifications/cambridge-secondary-2/cambridge-
igcse/

 

Mgr. Ron Stiles
Generální ředitel / 
Academic Director

http://
http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-secondary-2/cambridge-igcse/ 
http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-secondary-2/cambridge-igcse/ 
http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-secondary-2/cambridge-igcse/ 
http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-secondary-2/cambridge-
http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-secondary-2/cambridge-
http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-secondary-2/cambridge-
http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-secondary-2/cambridge-igcse/ 
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V Jesenici se studuje mezinárodní maturita Cambridge 
AS/ALevels

Již více jak 15 let se v budově školy 
Sunny Canadian International 

School ozývá během výuky z úst 
pedagogů kromě češtiny i angličtina. 
Žáci studují jazyk jako takový, ale 
vysoká úroveň angličtiny jim zároveň 
umožnuje studovat v angličtině  
s plným pochopením i další obory – 
přírodní, technické, umělecké a třeba 
i tělesnou výchovu. Gymnaziální 
studenti již druhým rokem uzavírají 
první etapu těchto studií zkouškami 
IGCSE (the International Graduate 
Certificate of Secondary Education) 
z přírodních věd, anglického jazyka  
a literatury, matematiky, cizích jazyků 
a humanitních věd, které jsou určeny 
pro věk 14–16 let. 

Nyní se vybraní studenti 3. ročníku 
pouští do další etapy – vyšší úrovně, 
tzv. AS a A Levels (Cambridge 
Advanced). AS a A úrovně jsou 
tradiční kvalifikace nabízené školami 
a vysokými školami pro studenty 
ve věku 16–19 let. Jsou vysoce 
ceněny univerzitami a zaměstnavateli  
a zaměřují se na akademické předměty. 
Zkoušky AS Level mohou být skládány 
samostatně nebo jako předstupeň 
zkoušek A Level. Oba zkušební cykly 
trvají celkem dva roky, takže je studenti 
zvládnou do ukončení středoškolského 
studia. Tyto mezinárodně uznávané 
zkoušky jsou obsahově plně rovné 
maturitě z daného oboru a leckdy 

svou náročností odpovídají 1. ročníku 
univerzitního studia. V Čechách 
doposud zakotvil podobný systém 
mezinárodních maturit, který je znám 
pod názvem IB (the International 
Baccalureate). Ve světe jsou však 
oba systémy uznávány univerzitami 
stejnou měrou. SCIS tedy rozšiřuje 
spektrum nabídky mezinárodních 
maturit pro studenty žijící v Čechách  
o další možnosti.

Přejeme našim studentům hodně 
úspěchů a také vytrvalosti, kterou 
během náročného souběžného studia 
českého a cambridgeského kurikula 
budou potřebovat.

In Jesenice, Cambridge Upper Secondary and Advanced 
Certificates are Earned and Awarded
For more than 15 years, Sunny Canadian International 

School has been teaching students bilingually in 
both Czech and English during the lessons. Such an 
approach gives the students a high level of English, 
which allows them to study using academic English with 
a full understanding of their subjects – natural, technical, 
artistic and even in physical education. For the second year 
now, CIS Gymnasium students complete the Cambridge 
Secondary One Curriculum with the International Graduate 
Certificate of Secondary Education (IGCSE) examinations 
in Coordinated Sciences, English Language and Literature, 
Mathematics, Foreign Languages (German, Spanish, 
French) and Global Perspectives, which are intended for 
ages 14–16.

Now, selected 3rd year students are going to the next 
stage – Cambridge Advanced certificates: AS and A 
Levels. AS and A levels are the traditional qualifications 
offered by schools and colleges for 16-19 year olds. 
They’re highly valued by universities and employers and 
focus on academic subjects. AS levels can be taken as a 
stand-alone qualification, or as the first part of an A level 

course. AS levels are completed at the end of Year 12. A2 
exams and coursework are added on to an AS level at the 
end of Year 13, bringing it up to A level standard.
These internationally recognized exams are full-time and 
are often consistent with the first year of university studies. 
In the Czech Republic, a similar system of international 
exams also exists: the International Baccalureate.  Across 
the world, however, both systems are recognized by 
universities equally. 

We wish our students a lot of success and perseverance, 
which they will need during a challenging concurrent 
study of the Czech Maturita and Cambridge Advanced 
curriculum.

 

PaeDr. Jana Zbirovská, 
Zástupkyně ředitele 
pro Gymnázium /
Vice Principal for HS
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Scientific Learning je nový a vylepšený!

Začněte nový školní rok tím, že 
se zaregistrujete do nového  

a vylepšeného programu Scientific 
Learning!

Scientific Learning je anglický 
program nabízený všem studentům 
naší školy. Tento program, který 
lze používat i doma, prokázal, že 
urychluje učení tím, že používá 
zásady „Brain Fitness“ k učení 
se angličtině. Přestože program 
Scientific Learning je koncipován 
zdánlivě jako hra, studenti při něm 
trénují své mozky díky opakování 

a zvyšování reakční rychlosti, 
podobně jako trénujeme ve fitness.

Skvělým rysem Scientific Learning 
je, že je adaptivní. Studenti začínají 
na určité úrovni a program postupuje 
na základě reakcí studentů. Pokud je 
úkol příliš obtížný, zpomalí a opakuje; 
pokud je úkol příliš snadný, zrychlí se 
a přesune se k něčemu náročnějšímu. 
Naši zapojení studenti se plně 
angažují v procvičování angličtiny, 
která je vždy na jejich úrovni.

Jsme nadšeni, že se naši studenti 
účastní kvalitního programu, který 

je založen na principu videoher 
a že se baví při zlepšování svých 
dovedností! Výsledky vědeckého 
vzdělávání byly prokázány ve více než 
200 výzkumných studiích, zatímco 
studenti si uvědomují ekvivalentní 
zisky 1–2 let za pouhých 8–12 týdnů.

Kontaktujte prosím paní Amy 
Valeš, pokud máte zájem zúčastnit 
se programu Scientific Learning!  
A těm, kteří již začali, vzkazujeme: 
Vytrvejte! 

Scientific Learning Is New and Improved!

Start the new year off by signing up for the new and 
improved Scientific Learning program! 

Scientific Learning is an English program offered to our 
entire school! This at-home program has been proven to 
accelerate learning by applying “Brain Fitness” principles 
to learning the English language. Although the Scientific 
Learning program is presented in the form of a game, 
our students are training their brains through repetition 
and speed- the same way that we train in fitness! 

The best part is that Scientific Learning is adaptive. 
Students begin at a certain level and the program 
progresses based on the students’ responses. If a task 
is too difficult, it will slow down and repeat; if a task is 
too easy, it will speed up and move to something more 
challenging. Our participating students are fully engaged 
in practicing English which is always at their level. 

We are excited to hear that our students are enjoying 
the videogame-like quality of the program and that they 
are having fun while improving their skills! Scientific 
Learning’s results have been demonstrated in over 200 
research studies, while learners realize equivalent gains 
of 1-2 years in as little as 8-12 weeks. 

Please contact Amy Valeš if you are interested in being 
a part of the Scientific Learning community! And to 
those who have already begun: Keep up your hard work! 

Bc. Amy Valeš, Koordinátor pro 
mezinárodní studia na 1. stupni / 
Coordinator for International 
Studies for First Stage
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CTM Academy v novém školním roce

V uplynulých měsících jsme 
úspěšně navázali spolupráci 

s CTM Academy a na výsledky 
našich studentů jsme opravdu 
pyšní. Díky zájmu a motivaci  žáků 
a rodičů budeme pokračovat  
i letos.

Do kurzů se zapsali jak žáci  
2. stupně, tak gymnázia. Pojďme se 
podívat, jaké kurzy letos „vedou“. 
Je to Start with Creative Writing, 
dále Digital Information Technology 
Online, Introduction to Film Studies 
Online, AP Computer Science 
Principles Online.

Všichni účastnící kurzů CTM 
Academy potvrzují, že práce formou 
online je přitažlivá a náročná 

zároveň, nelze ji odbýt jednorázově 
chvilkou týdně, ale to je přesně  ten 
cíl, k němuž směřujeme. 

Považujeme naše děti za opravdu 
bystré a domníváme se, že je škoda 
nechat chytré hlavy bez intelektových 
výzev. Víme, že musí komunikovat 
anglicky se svými online lektory  
a orientovat se ve virtuálním  
výukovém prostoru. Zároveň 
posilujeme jejich smysl pro 
zodpovědnost. Za velké plus 
považujeme i to, že  kurzy završené 
zkouškou v rámci AP (Advanced 
Placement) představují vstupenku 
na výborné vysoké školy u nás  
i v zahraničí.

Kurzy se rozběhnou po 20. září, 

a jak upozorňují pracovníci CTM 
Academy, do 18.9. 2018 je možné se 
ještě přihlásit. Doporučujeme online 
kurzy, je ovšem možné vyzkoušet  
i Objevitelské soboty. Pokud byste 
měli zájem o další informace, 
kontaktujte výchovnou poradkyni 
PhDr. Magdalenu Jiříkovou nebo 
přímo administraci CTM Academy.
https://www.ctm-academy.cz/

CTM Academy in the New School Year

In recent months, we  have successfully established 
cooperation with the CTM Academy and we are really 

proud of the results of our students. Thanks to the 
continuing interest and motivation of both pupils and 
parents, we will continue this cooperation again this 
year.

Both grade 2 and grammar school students enrolled in 
the courses. Let‘s look at what courses are „leading“ 
this year. They are Start with Creative Writing, ‚Digital 
Information Technology Online, Introduction to Film 
Studies, Online AP Computer Science Principles Online.

All attending the CTM Academy courses confirm that 
online work is both attractive and demanding at the 
same time, meaning that it can not be done as a one 
time a week activity, even though that is precisely the 
goal we are heading for.

We consider our children to be really intrepid and we think 
it is a shame to leave smart heads without intellectual 
challenges. We know that they have to communicate in 
English with their on-line tutors and orient themselves in 
a virtual learning space. At the same time, we strengthen 
their sense of responsibility. As a big plus, they consider 
that the Advanced Placement (AP) exam course is 
a passport to a variety of colleges in our country and 
abroad.

Courses will begin after September 20 and, as the 
CTM Academy officials point out, by 18 September. 
2018 students can still register. We recommend 
online courses, but it is also possible to try Discovery 
Saturdays. If you would like more information, please 
contact the PhDr. Magdalena Jiříková or directly to the 
administration of the CTM Academy. 
https://www.ctm-academy.cz/

PhDr. Magdalena Jiříková, 
Výchovný poradce  
a metodik prevence / 
Guidance Counselor and Risk 
Prevention Methodologist

https://www.ctm-academy.cz/ 
https://www.ctm-academy.cz/
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Úspěšné zvládnutí prvních dnů ve škole

Prázdniny jsou nenávratně pryč  
a dveře školy se otvírají všem žákům, 

veselým i zahloubaným, pohotovým  
i pečlivým, zvídavým i vytrvalým. Celodenní 
hru a zábavu vystřídá poznávání písmenek  
a psaní různých textů, čtení pohádek, sčítání 
a odčítání, zpívání s Orffovými hudebními 
nástroji, malování nebo florbal. A to v českém 
nebo v  anglickém jazyce. Den bude naplněn 
pestrostí, různorodostí a dynamikou.  

Každý školní den by měl začínat 
ranní pohodou. Je-li dítě pomalejší  
v ranních rituálech, je pro něj dobré vstávat 
o deset minut dříve, aby nedocházelo  
k neustálému popohánění k rychlejšímu 
tempu. Psychologové doporučují vytvořit 
ranní rituál, tj. příjemná společná snídaně, 
kakao nebo čaj v oblíbeném hrnečku a tu 
a tam malé překvapení ukryté ve školní 
aktovce. Drobnost, která naladí srdce i duši dítěte.

Nezbytnou podmínkou úspěšného zvládnutí prvních 
dnů ve škole je pravidelný režim dítěte a rovnováha 
mezi prací a zábavou. Tak jako mnohý duševně pracující 
člověk volí pro svůj odpočinek práci na zahradě či sport, 
i dítě po psychicky namáhavém školním dni potřebuje 
dostatečné fyzické uvolnění. K domácím úkolům by mělo 
zasednout klidné a odpočaté.

Důležité jsou spánkové návyky, tzn. jít včas do postele 
s knihou či poslouchat mluvené slovo. Délka spánku by 
se měla přizpůsobit době usínání. Je-li nutné, aby dítě 
vstávalo v sedm hodin, nemělo by usínat později než  
v devět večer. Šestileté děti totiž spávají obvykle 9 až 
11 hodin. Nedostatek spánku, ale i „přespávání“ mohou 
vést k denní únavě a výrazně snižovat výkonnost dítěte.

Zlatým pravidlem je zaměření se na 
činnosti, v nichž se dítěti daří. Velký pozor 
na mechanické procvičování toho, co mu 
nejde. Bude ho to ničit a demotivovat. 
Máloco v dítěti vyvolá větší zoufalství než 
pohled na zklamané rodiče.

Strava dítěte by měla obsahovat 
dostatek vitamínů skupiny B, jež 
blahodárně působí na nervovou soustavu. 
Vitamín C zase pomáhá dítěti odolávat 
infekcím. Jídelníček by měl tedy zahrnovat 
především ovoce, listovou zeleninu, 
brambory, oříšky, kuřecí maso, vejce  
a mléčné výrobky.
Užitečné rady:
• denně se zajímejte o konkrétní školní 
práci
• stanovte denní režim s pevnou dobou pro 
psaní domácích úkolů, hraní a usínání.

• dítě nepřetěžujte, nemělo by se věnovat přípravě na 
školu déle než půl hodiny v jednom kuse
• povzbuzujte ho pochvalou
• najděte vhodnou náplň pro volný čas dítěte, ale 
nepřetěžujte je množstvím zájmových kroužků.

Přejeme všem žákům, rodičům a učitelům krásný 
pohodový úspěšný školní rok 2018/2019. 

Successful mastering of the early days at school

The holidays are unfortunately gone, and the school 
door opens to all pupils, happy and thoughtful, quick 

and careful, eager for knowledge and persistent. Full-day 
play and fun will take place through reading letters and 
writing various texts, reading stories, counting, singing 
with Orff‘s musical instruments, painting or playing 
floorball. This is in Czech and English languages. The 
day will be filled with diversity and dynamism.

The day should start in the morning. If a child is 
slower in morning rituals, it is good for him to get up ten 
minutes earlier to avoid constantly moving to a faster 
pace. Psychologists recommend creating a morning 
ritual, that is a pleasant common breakfast, cocoa or tea 
in a favorite mug and a small surprise hidden in a school 
bag every now and then. A small thing that will touch the 
heart and soul of the child.

A prerequisite for a successful mastering of the first 
days at school is the regular regime for the child and 
the balance between work and entertainment. Just as 
a lot of the mentally-minded person chooses to work 
in the garden or sport for their rest, so a child after a 
psychologically tedious school day needs adequate 
physical relaxation. Homework should be quiet and 
relaxed.

Sleep habits are important, too. That is, go to bed 
with a book or listen to the spoken word. The length of 
sleep should be adapted to sleep time. If it is necessary 
for the child to get up at seven o‘clock, he or she should 

not fall asleep later than nine o‘clock. Six-year-olds 
usually sleep between 9 and 11 hours. Lack of sleep, but 
also „sleeping“ can lead to daily fatigue and significantly 
reduce the performance of the child.

The golden rule is to focus on activities in which a 
child is doing well. Take great care of the mechanical 
practice of what you can not do. It will destroy and 
demotivate the child. Not much in the child causes more 
despair than the look of disappointed parents.
The child‘s diet should contain enough B vitamins that 
have a beneficial effect on the nervous system. Vitamin C 
helps the child resist infections. The dining room should 
therefore include fruit, leafy vegetables, potatoes, nuts, 
chicken, eggs and dairy products.
Useful tips:
• every day you dedicate yourself specific school work
• establish a fixed time schedule for homework, playing 
and falling asleep
• do not overload the child - should not be preparing for 
school for more than half an hour in one piece
• encourage him or her with praise
• find the right child‘s leisure activities, but do not 
overload him or her with a large number of interest 
activities.

We wish all pupils, parents and teachers a beautiful, cool 
and successful 2018/2019 school year.

Mgr. Zina Pacak, 
Zástupkyně ředitele 
pro 1. stupeň ZŠ / 
Vice Principal for 1st Stage ES
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The sixth grade students spent only one teaching day at 
school this week and immediately after they went on  

a three-day long trip to Špindlerův Mlýn. It was an opportunity 
to enjoy beautiful nature and a rich programme of activities, but 
especially to meet their new classmates and class teachers.

The first unpleasant experience for some students, which 
was a trek up the steep hill to our hotel Švýcarská Bouda, was 
quickly forgotten. We had to climb many more hills during the 
teambuilding, but as we know, practice makes perfect – after 

this practice, everyone handled 
the all day hike to Horní Mísečky 
and the Elbe Spring perfectly.

The spring of the river Elbe, 
completely parched after this dry 
and hot summer, shocked some 
students. Students agreed during 
the final evaluation of the stay 
that this was the most surprising 
moment for them. Children 
who still had enough energy 
after hiking back to our hotel 

compensated for the lack of water by jumping into the pool.
The others were relaxing in their rooms and preparing 

psychically for the highlight of the stay – The Path of Courage. 
At the end of the evening, we could proudly state with great 
admiration that three quarters of the students could overcome 
their fear and they went into the depths of a dark forest. The path 
was lined with colorful glowsticks.

The stay in the Krkonoše Mountains was a new experience 
for some students and teachers too. By the end of the adventure, 
everyone felt like old friends. Students and teachers alike 
learned things about themselves and others that they never 
knew before; for example, many students proved to themselves 
and their classmates that they had the endurance to conquer the 
14 kilometer hike, the bravery to venture into the forest at night, 
and the compassion to help and motivate others to finish the 

adventure they had started.
If this teambuilding adventure is any preview into the 

academic year ahead of us, it is safe to say that this will be an 

experience to be remembered. 

Žáci 6. ročníku ve škole strávili jediný vyučovací den a hned je 
čekal třídenní výjezd do Špindlerova Mlýna. Měli zde možnost 

užít si krásnou přírodu a bohatý program, ale především poznat 
své nové spolužáky a třídní učitele.

První nepříjemný zážitek, který pro některé žáky představovala 
cesta ke Švýcarské boudě do prudkého kopce, se podařilo rychle 
zapomenout. Kopců jsme během teambuildingu museli vyšlapat 
ještě mnohem víc, ale jak víme, cvičení dělá mistra – tudíž se 
všem podařilo mistrovsky zvládnout i celodenní výlet na Horní 
Mísečky a pramen Labe.

Pramen Labe, po letošním 
suchém a horkém létě úplně 
vyschlý, některé žáky doslova 
šokoval – při závěrečné evaluaci 
celého pobytu se shodli na 
tom, že právě tohle je nejvíc 
překvapilo. Dobrovolníci, kteří 
měli stále dost energie, si mohli 
nedostatek vody kompenzovat 
po návratu k boudě, kde 
naskákali do bazénu.

Ostatní odpočívali na pokojích a psychicky se připravovali na 
zlatý hřeb pobytu, jímž byla stezka odvahy. S velkým obdivem 
jsme na konci večera museli konstatovat, že tři čtvrtiny všech 
žáků překonaly svůj strach a vydaly se do hlubin temného lesa, 
kde se orientovaly jen podle barevných svítících tyčinek.

Pobyt v Krkonoších byl pro některé žáky, ale i vyučující novou 
zkušeností. Na konci jsme si všichni připadali jako staří přátelé. 
Žáci i učitelé se dozvěděli nové věci o sobě i o ostatních. Někteří 
žáci například dokázali sobě i ostatním, že mají na to, aby zvládli 
celou 14kilometrovou trasu, že si troufnou sami se v noci vydat 
do lesa nebo že se dokážou vcítit do ostatních, pomoct jim  
a motivovat je, aby dokončili dobrodružství, které začali.

Pokud by celý školní rok, který je před námi, proběhl tak jako 
právě uplynulý teambuilding, můžeme bezpečně říct, že bude 

stát doopravdy za to.

Teambuilding of the 6th 
Grade Students

Teambuilding žáků 6. ročníku

Mgr. Lenka Khýrová, 
Třídní učitelka 6. A / 
Class teacher 6. A
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At the beginning of the school year we ventured on an epic 
teambuilding. We traveled by train and the journey was really 

comfortable even though, a few times, we didn’t know when to 
get off. From the train station we headed towards our camp. We 
bought food, ate a delicious dinner and played volleyball. The 
next day we enjoyed a fun teambuilding program with Lída and 
Pavel. Throughout the day we spoke, laughed and helped each 
other. Later, we showed off our acting skills in a contest. All of 
the characters were unique, for example El Chapo. That night 
we enjoyed a campfire as well. It was a wonderful experience 

and we will all remember it for a 
long time. 
Author Max Mikuláš  
Translated by Elizabeth Kostal, 
4G1

The first week of school we 
went on teambuilding to 

Sázava nad Sázavou. On the 
day we arrived, we went to the 
Sázavský monastery, where we 
were taught the history of the 
monastery, how the monks lived 
there and who St. Prokop was. 
Then the tour guide told us many 

legends about St. Prokop and why the devil is connected to him 
as his attribute. Next we learned that near the monastery is a 
fountain, where 5 holes are located, which were created by the 
devil. The legend tell us that if we place our fingers inside the 
holes, you can wish for something, but it may turn against you. 
Author Jan Vitošek, Translated by David Fialka, 4G1

One part of our teambuilding program was to act in a small 
play. We were divided into three small teams and we had 

to come up with a five-minute act and then perform it with the 
help of costumes that were provided for us. Half an hour went 
by and we all moved to the stage. It all started with a kidnapping 
of a garden worker and a chase on an invisible moped. The day 
was saved by a superhero. We moved on to a play called “Stars 
In Action”. The play was supposed to be a small interview but it 
quickly became a dance show. Everything was tied together with 
a dramatic and romantic act. Even though it all started with a 
competition, it ended with smiles on our faces.
Author David Šindler, Translated by Lucie Nimčová, 4G1

   

Hned ze začátku školy jsme se vydali na úžasný teambuilding. 
Cesta vlakem byla velmi příjemná, sice jsme se párkrát 

museli zeptat, kde vystupujeme, ale zvládli jsme to. Z nástupiště 
jsme došli do areálu, kde jsme se ubytovali. Společně jsme si 
nakoupili jídlo, navečeřeli se a celý večer hráli volejbal. Po klidné 
noci jsme se nasnídali a čekal nás teambuildingový program. 
Přivítali jsme se s Líbou a Pavlem a opravdu si to užili. Během 
dne jsme si povídali, spolupracovali a smáli se. Předvedli jsme 
i naše herecké schopnosti a tvořili televizní pořady. Postavy 
byly všechny jedinečné, například El Čapo nebo ruská uklízečka. 
Nakonec jsme zhodnotili 
program a užili si táborák. Byla 
to nádherná zkušenost a odnesli 
jsme si mnoho krásných zážitků. 
Určitě na náš první výjezd nikdy 
nezapomeneme.
Max Mikuláš, 4G1 

První týden školy ve středu 
jsme se vypravili na 

teambuilding do Sázavy nad 
Sázavou. Hned první den jsme 
navštívili Sázavský klášter, kde 
jsme se dozvěděli něco o historii 
kláštera a jak se tam mnichům 
žilo. Také nám vysvětlili, kdo byl ten svatý Prokop, který klášter 
založil. Vyprávěli nám mnoho legend o sv. Prokopovi, a proč je 
ďábel jeho atributem. Poté jsme se také dozvěděli, že nedaleko 
od kláštera je kašna, ve které je pět důlků po ďáblovi, který tam 
strčil svoje drápy. Říká se, že jestli se někomu povede strčit prsty 
do všech pěti důlků najednou, tak si může něco přát.
Jan Vitošek, 4G1

Jednou z částí našeho teambuildingu bylo menší divadelní 
představení. Byli jsme rozděleni do tří týmů a měli si vymyslet 

pětiminutový scénář a sehrát jej v kostýmech, které nám byly 
k dispozici. Půlhodina uběhla jako voda a pomalu jsme se 
přesunuli k pódiu. Začali jsme únosem zahradnice, honičkou 
v neviditelném mopedu, superhrdina všechny zachránil. 
Následovalo představení Hvězdy v akci. Z malého interview se 
stala taneční show. Vše bylo zakončeno dramatickou romantikou. 
Všichni jsme se pobavili. 
David Šindler, 4G1

Saint Prokop Was  
an Icebreaker in 4G1

Svatý Prokop prokopává ledy 
ve 4G1

Michaela Kašparová
Třídní učitelka 4G1 /
Class teacher 4G1
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Bc. Amy Valeš
   koordinátor pro mezinárodní studia na 1. stupni ZŠ / Coordinator for International Studies for First Stage ES

Vzdělání
• The University of Texas, bakalářské studium 
speciálního vzdělávání
• University of South Florida, bakalářské studium 
jazykové patalogie řeči

Další vzdělávání/kurzy
• The Language House TEFL Course
• YLT Certifikát 
• Certifikát učitelství, Texas and Illinois 

Education
• The University of Texas – Bachelor of Science 
Special Education
• University of South Florida  Bachelor of Science 
Speech Language Pathology

Additional Courses
• The Language House TEFL Course  
• YLT Certification 
• Texas and Illinois Teaching Certificate  

O ní: Amy se narodila a vyrůstala v Texasu v USA, kde také získala 
univerzitní vzdělání. Má dlouholeté zkušenosti s vyučováním  
v základní a mateřské škole. Čtyři roky vedla výuku ve třídě žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami v Dallasu,Texas, poté tři 
roky v Chicagu, Illinois. Ještě před příjezdem do Prahy dokončila 
další studium v oblasti logopedie na univerzitě v jižní Floridě. Do 
Prahy se přestěhovala, aby poznala novou kulturu a seznámila 
se s dalšími vzdělávacími systémy.  Letos zahájila třetí rok svého 
působení v Sunny Canadian International School. 

Jako koordinátor angličtiny pro 1. stupeň spolupracuje 
Amy s učiteli angličtiny z 1. až 5. ročníku na tvorbě kurikula  
a stanovení standardů ve vzdělávání. Její pracovní povinnosti 
zahrnují: průzkum trhu práce, výběr potenciálních učitelů  
a jejich proškolení, a zejména pak těsná spolupráce se zástupkyní 
1. stupně, paní Zinou Pacak, aby vzdělávání na 1. stupni bylo 
co nejefektivnější. Amy koordinuje  mezinárodní zkoušky 
Cambridge – Starters, Movers, Flyers, Key (KET) for Schools, 
and Preliminary (PET) for Schools, dále on-line kurz Scientific 
Learning. Zodpovídá za přípravu a organizaci každoročního 
jazykového pobytu žáků 5. ročníku v Londýně. Kromě povinností 
koordinátora pro mezinárodní studia bude i nadále vyučovat 
angličtinu ve 4. a 5. ročníku. Je šťastná, že tak neztratí kontakt 
se žáky, protože práce s dětmi ji baví a naplňuje. Ve své výuce 
nadšeně využívá projektové vyučování a outdoorové aktivity. 

About her: Amy was born and raised in Texas, USA. She received 
her education degree from The University of Texas and has many 
years of experience teaching in primary school and kindergarten. 
Amy taught in a special education classroom in Dallas, Texas for 4 
years as well as in Chicago, Illinois for 3 years. Just before moving 
to Prague, Amy completed another degree in Speech Language 
Pathology from the University of South Florida.This is the beginning 
of her third year here at Sunny Canadian International School. She 
previously taught grades 4 and 5. 

As the English Studies Coordinator for 1st Stage, Amy works with 
the English teachers from grades 1 to 5 to develop curriculum and 
maintain high teaching standards. Her duties extend to recruiting, 
hiring and training new teachers, as well as working side by side 
with the first stage Vice Prinicpal, Zina Pacak, to ensure that first 
stage always runs smoothly. Amy coordinates the Cambridge 
English Exams – Starters, Movers, Flyers, Key (KET) for Schools, 
and Preliminary (PET) for Schools and the online website, Scientific 
Learning. She is also responsible for overseeing and coordinating 
the annual Grade 5 trip to London. In addition to embracing these 
new responsibilities, she will continue to teach English in grades 4 
and 5 and is happy not to lose contact with pupils. This, above all, 
is what she really enjoys. 

Amy moved to Prague to experience a new culture and to learn about 
new education systems. She enjoys do-it-yourself projects and 
outdoor activities, which she enthusiastically uses in her lessons. 

Představujeme nové koordinátory pro mezinárodní studia
Introducing Our New Coordinators for International Studies
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Mgr. Aidan Smyth 
koordinátor pro mezinárodní studia na 2. stupni ZŠ a G / Coordinator for International Studies for 2nd Stage ES and HS

Vzdělání
• Univerzita v Manchesteru, bakalářské 
studium, obor kombinované humanitní obory, 
Velká Británie
• Univerzita v Keele, magisterské studium, 
obor Filozofie

Další vzdělávání/kurzy 
• Certifikát TESOL
• Diplom TESOL

Education:
• Manchester University Bachelor of Arts - 
Combined Humanities
• Keele University
• Master of Arts
• Master of Philosophy

Additional Courses
• Trinity Certificate TESOL
• Trinity Licentiate Diploma in TESOL  

O něm: Ačkoliv vzdělání získal Aidan ve Velké Británii, své 
zkušenosti nabíral díky pracovním příležitostem na školách a 
univerzitách po celém světě, například v Číně, Itálii, Saudské 
Arábii či ve Spojených arabských emirátech, kde působil v 
oblasti řízení ve vzdělávání, včetně vedení početného týmu 
učitelů na Středním východě. Mimo jiné zde vedl vzdělávací 
kurzy pro nadnárodní společnosti, jako jsou Etihad Airlines, the 
Abu Dhabi National Oil Company a The Gulf Bank. 

Jako koordinátor dokáže aplikovat své znalosti teorie učení v 
tvorbě školních vzdělávacích programů, které poskytují prostor 
pro rozvoj klíčových kompetencí studentů na všech úrovních 
studia. Vedle jeho administrativní a vedoucí funkce na 2. stupni 
ZŠ a Gymnáziu SCIS vyučuje angličtinu ve vyšších ročnících 
a vede přípravné kurzy Cambridge University pro získání 
certifikátů, jako jsou First Certificate in English (FCE) and 
Cambridge Advanced English Certificate (CAE).

Žádné dva dny nejsou stejné, a tak Aidanovy každodenní 
povinnosti v jeho vedoucí pozici zahrnují jednání s vrcholovým 
managementem o rozvoji vzdělávacího programu. Dále se Aidan 
podílí společně s pedagogy na tvorbě standardů vzdělávacího 
programu, spolupracuje na náboru a školení pracovníků, 
účastní se hospitací v hodinách a hodnotí učební materiály a 
metody za účelem jejich zlepšení. Má také na starosti navazování 
spolupráce s externími agenturami pro mezinárodní zkoušky, 
jako jsou např. zkoušky IGCSE, zkoušky CIE či zkoušky IB.

Ve svém volném čase Aidan maluje a hraje na klasickou kytaru.

About him: Aidan was originally educated in the UK but has worked 
in schools and universities all over the world including China, Italy, 
Saudi Arabia and The United Arab Emirates. As a result, Aidan has 
substantial experience in the field of education leadership, including 
being the Academic Coordinator for a very large team of teachers 
based in the Middle East where he was responsible for educational 
training for companies such as Etihad Airlines, the Abu Dhabi 
National Oil Company and The Gulf Bank. 

While leading teachers and students in school-wide programs is a 
large part of his job, Aidan also knows how to apply his knowledge 
of learning theory to developing curricula that provide the core 
competencies required of students across all levels of study.In 
addition to his administrative and leadership roles, he also teaches 
English to the higher grades and leads preparation courses for 
Cambridge University’s First Certificate in English (FCE) and the 
Cambridge Advanced English certificate (CAE).

While no two days are ever the same, Aidan’s typical responsibilities 
include - Meeting with senior management to discuss the progress 
and development of courses: Working with teachers to develop 
curriculum standards: Hiring and training staff: Observing teachers 
and evaluating learning materials to determine areas where 
improvement may be needed: Liaison with external agencies for 
international examinations such as the IGCSE, Cambridge English 
examinations and the International Baccalaureate.

In his spare time, Aidan is a very keen watercolor painter as well as 
being a dedicated player of the classical guitar.

Představujeme nové koordinátory pro mezinárodní studia
Introducing Our New Coordinators for International Studies
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Mgr. Lucie Zavřelová
   ZŠ – 1. třída / ES – Grade 1

Vzdělání
• Univerzita Hradec Králové – obor 
Učitelství pro 1. stupeň, speciální 
pedagogika
Další vzdělávání/kurzy
• Alternativní formy práce se třídou
• Jak zpestřit český jazyk na 
1. stupni ZŠ pomocí jazykových her
• Využití her pro rozvoj početních 
dovedností na 1. stupni ZŠ
• Myšlenkové mapy a jejich využití 
při výuce
• Práce s chybou v českém jazyce 

• Didaktické hry z matematiky  
na 1. stupni ZŠ 
• Jolly Phonics Training Workshop 
• University of the Nations 
• ESOL course – Lewisham London

Mgr. Pavla Cohen 
ZŠ – 1. třída / ES – Grade 1

Vzdělání
• Učitelství pro 1. st. ZŠ – 
specializace Hv, Aj, Fj, dramatická 
výchova – UK Praha
• Předškolní pedagogika –  
magisterské studium –  UK Praha
Další vzdělávání/kurzy 
• Logopedický asistent – kurz 
logopedické prevence
• Začít spolu –  Step by step –  
Letní škola
• Tvořivá matematika – letní kurz
• Jazykové zkoušky FCE a DELF 

O ní: Lucie vystudovala Univerzitu 
v Hradci Králové, obor Učitelství pro 
1. stupeň ZŠ, specializace speciální 
pedagogika. Už během studia 
odcestovala do Londýna s cílem 
naučit se plynulé angličtině. Během svého pobytu se tři roky věnovala dětem 
předškolního věku. Před návratem do Čech studovala v Kalifornii na misijní 
škole University of the Nations. Během dvouměsíčního misijního výjezdu se 
věnovala především dětem školního i předškolního věku v zemích třetího 
světa a spolupodílela se na vzniku malé místní školy. Když se vrátila do 
Prahy, pracovala čtyři roky v česko-anglické mezinárodní škole jako třídní 
učitelka.
Většinu svého volného času tráví aktivně se svými dvěma dětmi. Ráda 
lyžuje, běhá a překonává sebe samu na různých závodech.

O ní: Pavla prožila dětství v Praze, po studiu učitelství pro první stupeň na 
UK Pavla pracovala ve svém oboru nejprve osm let v Praze, poté několik let 
jako první vyslaná česká učitelka v Evropské škole v Bruselu. Zde potkala 
svého nizozemského manžela. V rámci rodičovské dovolené se pak vrátila 
zpět do Prahy, kde vystudovala předškolní pedagogiku. Později krátce učila 
v české sekci MŠ v Evropské škole v Lucemburku a několik let pobývala 
s rodinou v Belgii. Nyní po návratu do ČR ji těší, že se stane součástí 
pedagogického týmu SCIS. Ráda žije a pracuje v mezinárodním prostředí. 
Se svou rodinou objevuje krásy přírody u nás i v zahraničí. Je též aktivní 
muzikantkou – hraje na housle, kytaru a piano. Dlouhodobě se věnovala 
českému folkoru a v zahraničí se spolupodílela na fungování česko-
slovensko-lucemburského souboru Melimelo. Věnuje se též výrazovému 
tanci.

Education
• University of Hradec Králové, Pe-
dagogical Faculty – Primary School, 
Special needs Pedagogy 
Additional courses
• Alternative forms of class activities
• How to diversify Czech lessons 
through language games
• Development of numeracy skills 
through games at Primary School

• Mind maps and their use in 
teaching
• Working with mistakes in Czech 
language lessons
• Math didactic games at Primary 
School
• Jolly Phonics Training Workshop
• University of the Nations 
• ESOL course – Lewisham London

Education
• Teacher training for primary 
school - master studies
Faculty of Education - Charles 
University, Prague
special focus on music, English, 
French and drama
• Pre-school Pedagogy - Mas-
ter‘s Degree – Charles University, 
Prague

Additional courses 
• Logopedic assistant - course of 
speech therapy
• Start together - Step by step - 
Summer School
• Creative mathematics - summer 
course
• Language Exams FCE and DELF

About her: Lucie graduated from the University of Hradec Kralove, in the 
field of Primary School Pedagogy, with a specialization in Special Pedagogy. 
During her studies, she went to London to learn English, where she lived 
for almost 5 years, working with preschool children. After that, she went to 
California to study at the missionary school of the University of the Nations. 
For two months, she went to a mission devoted to school and preschool 
aged children in third world countries. She participated in establishing 
a small local school there. When she returned to Prague, she worked for four 
years at the Czech-English international school as a class teacher. 
She spends most of her free time with her two children. She also likes skiing 
and running various races.

About her: Pavla spent her childhood in Prague and after teacher training for 
primary school at the Charles University Pavla worked in this field for eight 
years in Prague, then for several years as the first Czech teacher posted at 
the European School in Brussels. Here she met her husband, who is from 
the Netherlands. As part of her parental leave, she and her family returned to 
Prague where she studied pre-school pedagogy. Later she taught briefly in 
the Czech section of the kindergarten in the European School in Luxembourg 
and then moved to Belgium for several years. Now, after returning to the 
Czech Republic, she is delighted to become a part of the SCIS pedagogical 
team. Pavla likes to live and work in an international environment. She enjoys 
the beauty of the countryside at home or abroad. She is an active musician - 
she plays violin, guitar, and piano. She has been interested in Czech folklore 
for a long time and abroad she participated in the work of the Czech-Slovak-
Luxembourg Melimelo. She also devotes herself to contemporary dance.

Představujeme rostoucí tým českých učitelů
Introducing Our New Expanding ES and HS Czech Staff
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Mgr. Lenka Khýrová
ZŠ – český jazyk / ES – Czech

Vzdělání
• Univerzita Karlova, Filozofická 
fakulta, obor Finská studia, obor 
Český jazyk a literatura, 
obor Učitelství českého jazyka 
a literatury pro SŠ
Další vzdělávání/kurzy
• Letní škola finského jazyka 
a kultury, Tamperská univerzita
• Čtenářská dílna
• Jak na čtenářskou gramotnost 
žáků ZŠ 
• Jak hodnotit a klasifikovat žáky-
cizince v předmětu český jazyk na 
základních školách 

• Bezpečné klima ve třídě
• Zdravotník zotavovacích akcí, 
Český červený kříž

O ní: Lenka se dlouhodobě věnuje práci s dětmi různého věku, 
a proto se rozhodla pro studium učitelství. Snaží se maximálně využívat 
práci s textem, podporovat myšlení i kreativitu žáků, má zkušenosti také 
s vedením čtenářského klubu a redakčního kroužku. 
V poslední době se podílí na tvorbě úloh k přijímacím zkouškám.
Lenka ve volném čase čte a také sama literárně tvoří. S přáteli se účastní 
různých společenských her nebo kvízů. Ráda objevuje kouzla severní 
Evropy. Od dětství je členkou Sokola a věnuje se zálesáckým aktivitám 
v přírodě. Pochází z Podkrkonoší, se kterým ji pojí velmi vřelý vztah.

Education
• Charles University, Faculty of Arts, 
Finnish studies, Czech language and 
literature, Teaching of the Czech 
language and literature
 

Additional Courses 
• Reading workshop 
• How to support reading literacy
• Summer school of Finnish 
language and culture, University of 
Tampere 
• Safe climate in the classroom 
• How to evaluate students-
foreigners in the Czech language 
• First aid course, Czech Red Cross

About her: Lenka graduated from Charles University focusing on Czech 
language and literature and Finnish studies. She has worked with children of 
various ages and that’s why she decided to study teaching. She tries to work 
with a text as much as possible, to support children in thinking and their own 
creativity. She is also experienced in leading the readers‘ club or the school 
magazine. Recently, she participated in creating the entrance examination 
exercises.
In her free time, Lenka reads and she writes something on her own. She 
likes to play board games with her friends and they participate in knowledge 
quizzes together. Lenka loves to explore the magic of Northern Europe. 
She has been a member of the Sokol organization since her childhood and 
she does different activities in nature. She was born near the Krkonoše 
mountains, so she has a very warm relation to this area.

   Mgr. David Reichmann
ZŠ/G – matematika, chemie / ES/HS – Maths, Chemistry
Vzdělání
• Přírodovědecká fakulta 
UK, učitelství chemie pro 
2. a 3. stupeň
Pedagogická fakulta UK 
– učitelství matematiky 
pro 2. a 3. stupeň 
• SPŠ Grafická – obor polygrafie
Další vzdělávání/kurzy 
• Katedra matematiky a didaktiky 
matematiky Pedf UK – 2. cena 
v Česko-slovenském kole, SVOČ 
prací z didaktiky matematiky 
• Národní institut dětí a mládeže 
MŠMT – instruktor cykloturistiky 

Projekt Odyssea - Metody OSV ve 
vedení třídnických hodin
 – Projekt Heuréka aneb fyzika 
vlastníma rukama a hlavou

O něm: David se ve školství pohybuje od svých 22 let. Během své 24leté 
praxe působil na několka základních školách i na gymnáziu. Kromě záliby 
v předmětech jeho aprobace – matematika a chemie, se dlouhodobě 
věnoval i samostudiu fyziky. Naplňuje ho také třídnická práce. Pravidelně 
organizoval vodácké výlety, nabízel cykloturistické kroužky či jiné sportovní 
aktivity.
David tráví většinu volného času se svou rodinou – manželkou, dvěma 
dcerami a psem. Celá rodina pak žije volejbalem. Když nějaký čas zbude, 
David se rád projede na kole, zahraje si futsal nebo sleduje Ligu mistrů. Také 
si rád přečte sbírku surrealistických básní, poslechne hudbu nejrůznějších 
žánrů nebo se podívá na dobrý film.

Education 
• Faculty of Natural Sciences, Charles 

University - Chemistry for 2nd and 
3rd grade

• Faculty of Education, Charles 
University - Mathematics for 2nd 
and 3rd grade

• SPŠ Grafická-Polygraphy Branch
Additional Courses
• Department of Mathematics and 

Didactics of Mathematics Pedf UK 

- 2nd prize in the Czechoslovakian 
round of SVOČ works for didactics 
of mathematics

•  National Institute of Children and 
Youth MŠMT - cycling instructor

•  Odysseus Project - OSV Methods in 
leading class lessons

•  Project Eureka, physics with our 
own hands and head

About him: David has been in education since he was 22 years old. During 
his experience of 24 years he worked in a few elementary schools as well as 
in high school. He likes his approval subjects - mathematics and chemistry, 
on top of that he devoted his time to self-study of physics. What he enjoys as 
well is class teacher´s work. He also regularly organized trips on boats, after 
school activities such as bycicle riding, or other sports events.
David spends most of his free time with his family - wife, two daughters and 
a dog. The whole family enjoys volleyball. When David has a spare time after 
all he likes riding a bike, playing futsal, watching the Champions League. 
He also likes reading surreal poetry, listening to music of various genes or 
watching a good movie. 

Představujeme rostoucí tým českých učitelů
Introducing Our New Expanding ES and HS Czech Staff



17 Vydání/Issue 43, Září–Říjen / September–October 2018

     Mgr. Gabriela Lašáková
ZŠ/G – biologie, chemie / ES/HS – Biology, 

Chemistry

Vzdělání
• Pedagogická fakulta UJEP  
– obor biologie a chemie  
pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

O ní: Gabriela působila již během posledního univerzitního roku 
a následujících více než 10 let jako učitelka biologie a chemie na 
osmiletém a čtyřletém gymnáziu v Ústí nad Labem. Po několika 
letech, strávených mimo obor, ji potěšila nabídka stát se součástí  
týmu školy SCIS s unikátní koncepcí. Za velmi cenné považuje 
zkušenosti, které má možnost získávat během studia svých tří dětí 
na různých školách v Čechách a USA. 
Gabriela je nejraději se svou rodinou. Ráda cestuje, sportuje a (snad 
dobře) vaří. Moc ráda by měla více času na čtení a návštěvu divadel.

Education
• University of Jan Evangelista Purkyně – Pedagogical Faculty – 
biology and chemistry for middle school and high school

About her: Gabriela worked as a biology and chemistry high school 
teacher for over 10 years in Ústí nad Labem. After several years 
spent outside of the field, she was delighted to receive an offer to 
become a member of the team at SCIS, a school with an unique 
concept. She values her experience gained from her three children’s 
education at various schools in the Czech Republic and the USA.
Gabriela likes to spend free time with her family. She enjoys traveling, 
sports and (hopefully great) cooking. She would like to have more 
time for reading and going to theater performances.

Představujeme rostoucí tým českých učitelů
Introducing Our New Expanding ES and HS Czech Staff

Mgr. Dagmar Klečková
ZŠ a G – Německý jazyk / ES and HS – German

Vzdělání
• PedF MU Brno, obor německý 
jazyk a občanská výchova pro  
2. stupeň ZŠ a SŠ

Další vzdělávání/kurzy
• Hodnotitel ústní maturitní 
zkoušky z německého jazyka
• Lektor pro online kurzy – 
němčina pro obchod a marketing, 
němčina pro strojírenství

O ní: Dagmar má ráda přírodu. Se svou rodinou utíká v letních 
i zimních měsících do rakouských hor. Dalšími zálibami jsou 
koncerty klasické hudby, kvetoucí zahrada, a pokud najde chvilku, 
 s chutí se začte do dobré knihy.

Education
• Pedagogical Faculty, German Language for Elementary and High 
School, Social Studies

Additional Courses 
• CERMAT graduate examiner, oral examiner for German language
• Online lecturer – business and marketing German, German for 
engineering

About her: Dagmar likes nature. She often goes with her family to the 
Austrian mountains. She attends classical concerts,  loves to work in 
her garden and if she finds free time, she likes to read good books.
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Představujeme rostoucí tým českých učitelů
Introducing Our New Expanding ES and HS Czech Staff

 Ing. Radka Horáková
ZŠ a G – matematika, ekonomie / ES/HS – Maths, 

Economy

Vzdělání
• Masarykův ústav 
vyšších studií –  
Mimořádné doplňující 
pedagogické vzdělání
• ČVUT FSv – Podnikání  
a řízení (Ekonomie)

Další vzdělávání/kurzy
• Vyhořelý teenager
• Aktuální obsahové a 
metodické otázky výuky 
ekonomiky na SŠ 

• Školní systemické 
konstelace – jak nevyhořet 
• Individuální vzdělávání 
v naplněné třídě
• Finanční gramotnost 
• Kázeň a klima škol
• Právo ve škole
• Kurzy informačních 
a komunikačních 
technologií
• Tvořivá škola – Činnostní 
učení ve výuce matematiky

O ní: Radka pochází z východních Čech, z krásného města Hradce Králové. Už od základní 
školy chtěla být učitelkou. Zároveň ji bavila matematika, později ekonomika, kterou 
studovala už na gymnáziu. Vysokoškolská studia tedy zaměřila tímto směrem. Na Sunny 
Canadian nastoupila na podzim 2017. Práce s dětmi a studenty jí dodává energii. Jejím 
cílem je, aby vzdělávání bylo smysluplné a žáky bavilo.

Volný čas ráda tráví s rodinou, nejlépe při cestování. Mezi její oblíbené činnosti patří 
práce na zahrádce. Sportu se věnuje především rekreačně. Ráda jezdí na vodu, plave, lyžuje, 
jezdí na kole. Neobejde se bez přátel.

Education
• Masaryk Institute of Advanced Studies, 
Graduate diploma in teaching
• Czech Technical University in Prague, 
Business and Management

Additional Courses
• Burned Out Teenagers
• Current content and methodological 
issues of teaching economy at secondary 
schools
• School systemic constellations - how 

not to burn out
• Individual Education in a Filled Class
• Financial Literacy
• School Discipline and Positive School 
Climate
• Students’ Rights at School
• IT courses
• Creative School:  Active Learning in 
Mathematics

About her: Radka comes from Eastern Bohemia, from the beautiful city of Hradec 
Kralove. Radka wanted to be a teacher since primary school. She was also interested 
in Mathematics and later in Economics which she studied at high school. She focused 
on those subjects during her studies at University. She joined Sunny Canadian in 
autumn 2017. She enjoys working with children and students. Her goal is to make 
education meaningful and interesting for pupils. 

Radka likes spending her free time with her family, especially travelling. She enjoys 
gardening and sport, primarily kayaking, swimming, skiing and bicycling. She also 
enjoys spending time with her friends.
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Mgr. Meredith Wurtz
   ZŠ – 1. třída / ES – Grade 1

Vzdělání
• Marist College: Magisterské studium 
– Psychologie vzdělávání
Bakalářské studium – Psychologie 
vzdělávání, speciální pedagogika

Další vzdělávání/kurzy 
• Osvědčení pro všeobecné a 
speciální vzdělávání v 1.–6. ročníku
• TEFL certifikát 
• TNCAA certifikovaný trenér

O ní: Meredith pochází z Filadelfie v Pensylvánii (USA). Po úspěšném 
zakončení bakalářského studia psychologie vzdělávání a speciální 
pedagogiky na Marist College v Poughkeepsie, New York, pracovala 
jako asistent pedagoga a speciální pedagog. Během tohoto období si 
také doplnila magisterské vzdělání v oboru Psychologie vzdělávání.
Miluje plavání a jiné aktivní sporty. Je nadšená, že se stane součástí 
týmu Sunny Canadian.

Education
• Marist College
Masters in Educational 
Psychology 
Bachelor Degree in Educational 
Psychology and Special 
Education 

Additional courses
 – Certified Teacher in General 
and Special Education Grades 
1-6

 – TEFL Certified 
 – NCAA Certified Coach 

About her: Meredith is originally from Philadelphia, Pennsylvania 
(USA). After graduating from Marist College in Poughkeepsie, New 
York with a degree in Educational Psychology and Special Education, 
Meredith worked as a First Grade Teaching Assistant while completing 
her Masters degree in Educational Psychology. She loves 
swimming and being active. Meredith is excited to join the Sunny 
Canadian staff!

         Mgr. Ashley Hisky
ZŠ – anglický jazyk, výchova k občanství /

ES – English, Social Studies

Vzdělání
• The University of Memphis:
Magisterské studium – aplikovaná 
lingvistika a ESL
Bakalářské studium – anglický 
jazyk a literatura, francouzský jazyk 
a literatura

Další vzdělávání/kurzy
• TEFL certifikát
• TESL  certifikát

O ní: Ashley se narodila v Memphisu, Tennessee (USA). Vyrůstala 
obklopena nádhernými tóny jihu, například hudbou Elvise Presleyho 
a B. B. Kinga. Získala bakalářské i magisterské vzdělání na univerzitě 
v Memphisu, která ji natolik zaujala, že se rozhodla zde působit jako 
učitelka angličtiny pro cizince. Během svého učitelského působení 
v Plzni se zamilovala do České republiky. Praha je jedním z jejích 
oblíbených měst a je nadšená, že ji bude moci více poznat. Ve svém 
volném čase Ashley ráda čte, háčkuje, objevuje nová místa, jezdí na 
kole, poznává nové lidi a zdokonaluje se ve francouzštině.

Education
• The University of Memphis:
Master of Arts – Applied 
Linguistics and ESL
• The University of Memphis:
Bachelor of Art: English 
Language and Literature and 
French Language and Literature

 Additional courses
• TEFL Certified and 
international teaching at the 
University of West Bohemia.
• TESL Certified at the 
University of Memphis

About her: Ashley was born and raised in Memphis, Tennessee. She 
grew up with the beautiful sounds of the south that include Elvis 
Presley and B.B. King. She obtained both of her degrees from the 
University of Memphis, which she enjoyed so much she decided 
to sign on as a teacher in the Intensive English for Internationals 
department. While she was teaching abroad in Plzen, she fell in love 
with the Czech Republic. Prague is one of her favorite places and she 
is excited to be part of the community. In her free time Ashley enjoys 
reading, crocheting, exploring new places, riding her bike, meeting 
interesting new people, and practicing her French.

 Představujeme rostoucí tým rodilých mluvčích
Introducing Our New Expanding ES and HS Native Speakers
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    Bc. Carly Frick
ZŠ – Science / ES – Science

Vzdělání
• Křesťanská Univerzita, 
Colorado, USA – 
bakalářské studium preventivní 
medicíny

O ní: Carly pochází z Colorada, ale většinu svého života cestovala 
napříč Spojenými státy a Evropou, včetně České republiky. Vyrostla 
v malém horském městečku, pak studovala na univerzitě, kde působila 
jako studentka a asistentka učitele při výuce a práci v laboratoři. Do 
Prahy se přestěhovala v roce 2018, aby se připojila k týmu Sunny 
Canadian International School. Je hrdá, že bude součástí jedinečného 
vzdělávacího prostředí.
 Ráda poznává nové lidi, nové kultury a jazyky a díky cestování 
i historii. Ve svém volném čase se věnuje turistice, lyžování, čtení 
a návštěvě muzeí.

Education
• Colorado Christian University
Bachelor of Science- Pre-Medical 
Profession

About her: Carly is originally from Colorado but has spent much 
of her life traveling around both the United States and Europe 
(particularly the Czech Republic).  After growing up in a mountain 
town she attended University, during which time she functioned 
as both a student as well as a teacher’s aid, assisting in teaching 
both science labs as well as other courses. She moved to Prague 
in August 2018 to join Sunny Canadian International School, and is 
proud to be a part of such a unique learning environment. She loves 
to meet new people, learn new cultures and languages, and learn 
about history by traveling.  In her spare time, she enjoys hiking, 
skiing, reading, and visiting museums.

      Bc. Caroline Ritcey
ZŠ – anglický jazyk, výchova k občanství /

ES – English, Social Studies

Vzdělání
• Brock University
Bakalářské studium – anglický 
jazyk a literatura/historie

Další vzdělávání/kurzy
• Náboženská výchova

O ní: Carly pochází z Toronta, kde až doposud žila. S nadšením 
se proto stěhuje z Kanady do Prahy. České hlavní město ji zaujalo 
svou historií a nádhernými památkami. Ráda se prochází městem 
a obdivuje krásu budov a poznává kulturu neznámé země. Ve 
volném čase jezdí na svém vlastním koni.

About her: Carly is originally from Toronto, Ontario. Having lived 
there her whole life, she is very excited to be moving to Prague! 
The city of Prague interests her because of the inherent history 
and the beautiful cityscapes. She loves to go for walks downtown, 
taking in both the buildings and culture. In her spare time, she 
rides horses, having her own back home.

Education
• Brock University
Bachelor of Arts (Honours)– 
English Language and Literatu-
re/History
• Bachelor of Education (Ho-
nours)

Additional courses
• Religious Education (Catholic)

 Představujeme rostoucí tým rodilých mluvčích
Introducing Our New Expanding ES and HS Native Speakers
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  Mgr. David Nugent
G – anglický jazyk / HS – English 

Vzdělání
• Sheffield University, Velká 
Británie, magisterské studium 
historie a politiky
• Hull University
Absolvent certifikátu ve vzdělání 
anglický jazyk, historie

O něm: David se narodil v Leedsu a považuje se za mezinárodně 
smýšlejícího Yorkshirmana. Působil jako učitel v mnoha zemích, 
včetně České republiky. Poslední čtyři roky strávil se svou manželkou 
Světlanou v Rusku. David zbožňuje vážnou hudbu a balet (zejména 
dánský balet) a během svých krátkých návštěv Spojeného království 
také kriket. Rád hraje na piano (alespoň se o to snaží) a píše (jak 
nejlépe umí) v ruštině. Ačkoliv není lingvistou od přírody, miluje 
jazyky. Proto si například opakuje finskou gramatiku při své návštěvě 
Helsinek, nebo se těší, až se po několikaleté pauze znovu ponoří do 
lekcí češtiny.

Education
• Sheffield University 
B.A Honours in History and 
Politics
• Hull University
Graduate Certificate in Education, 
specialising in English 
and History

About him: David was born many years ago in Leeds, David is an 
internationally-minded Yorkshireman. He has taught in several 
countries, including the Czech Republic, spending the last four 
years on his second spell in Russia with his wife Svetlana. David is 
passionate about classical music and ballet (especially Danish ballet) 
and, on his brief visits to the U.K., Yorkshire cricket. He enjoys playing 
piano (well, trying his best anyway) and writing (also trying his 
best) in Russian. Although he is not a natural linguist, he does enjoy 
languages, revising Finnish grammar before breakfast when visiting 
Helsinki, and looks forward to resuming Czech lessons after a gap of 
several years.

 Mgr. Hossein Jond
ZŠ/G – matematika, ICT / ES/HS – Maths, ICT

Vzdělání
• Karadeniz Technická Univerzita, 
Turecko, zaměření na počítačové 
inženýrství – probíhající 
doktorandské studium
• IAU  –  Ahar Branch, Iran, obor 
mechatronické inženýrství  –  
magisterské studium
• UAST  –  Tabriz Branch, 
Iran, obor IT technologie  –  
bakalářské studium

O něm: Hossein se narodil v Iránu. Po ukončení univerzitního studia 
se přestěhoval do Turecka, aby pokračoval v doktorandském studiu. 
Během druhého ročníku začal pracovat na soukromé univerzitě 
jako učitel/výzkumný asistent. Vyučoval základy IT. Ve školním roce  
2015–2016 byl jako student dokonce oceněn tureckou vládou. 
V témže roce se v rámci studentského výměnného programu 
přestěhoval do Ostravy, kde až do konce školního roku 2017–2018 
vyučoval na ostravské mezinárodní škole matematiku.

Education
• Karadeniz Teknik Üniversitesi, 
Turkey, Ph.D. (ongoing)– 
Computer Engineering
• IAU - Ahar Branch, Iran
Master of Science – Mechatronics 
Engineering
• UAST - Tabriz Branch, Iran
Bachelor of Science – Computer 
Software Technology Engineering

About him: Hossein was born in Iran. After completing his 
undergraduate and graduate studies, he moved to Turkey for Ph.D. 
studies. In the second year of his Ph.D. studies, he started to work at 
a private university as a teaching/research assistant. His main duty 
was teaching 'basic IT' to undergraduate students. Also during his 
Ph.D. studies, he was awarded the 2015-2016 school year Success 
Scholarship from the Turkish government. In the same school year, 
he moved to Ostrava as an Erasmus+ exchange student. In Ostrava, 
he joined The Ostrava International School as a Maths teacher and 
continued there until June 2018.

 Představujeme rostoucí tým rodilých mluvčích
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    Mgr. Ivonne Hawinkels
ZŠ/G – španělský jazyk, německý jazyk /

ES/HS – Spanish, German

Vzdělání
• Magisterské studium 
aplikované lingvistiky, obor 
Výuka španělštiny jako cizího 
jazyka, Univerzita Pablo de 
Olavide, Seville, Španělsko
• Výuka španělštiny jako cizího 
jazyka, Národní Univerzita, 
Mexiko

Další vzdělávání/kurzy
• Cambridge COTE (Osvědčení 
pro zahraniční učitele)
• London Chamber of Commerce 
& Industry FTBE (Osvědčení pro 
učitele obchodní angličtiny)
• Zkoušející IGCSE španělštiny 
a cizích jazyků
• Certifikovaný učitel IB jazyků
• Certifikovaný supervizor esejí

Mgr. Douglas Salazar
G – španělský jazyk / HS – Spanish 

Vzdělání
• Univerzita Antonio de Nebrija, 
Madrid, Španělsko, magisterské 
studium aplikované lingvistiky, 
obor Výuka španělštiny jako 
cizího jazyka
• Univerzita Los Andes, Mérida, 
Venezuela, bakalářské studium 
oboru Dějiny umění

O ní: Ivonne se narodila v jednom 
z největších měst na světě, Mexico 
City. Žila a vyučovala jazyky ve Varša-
vě, Praze a  Düsseldorfu. Její zájem 
o historii a architekturu ji přivedl zpět 
do Prahy, města, které nazývá svým 
druhým domovem. Je nadšeným filmo-
vým fanouškem a pravidelným hostem 
malých nezávislých kin v Praze. Těší se 
na novou pracovní příležitost v Sunny 
Canadian, na nové kolegy, ale hlavně na 
své nové žáky.

O něm: Douglas pochází z Venezuely, kde také vystudoval. Kromě 
studia dějin umění studoval lidská práva. Jeho smysl pro dobro-
družství a objevování nových obzorů ho zavedl nejdříve do Mexika, 
kde absolvoval odbornou stáž, a poté do Prahy. Zde se stal lektorem  
a učitelem španělštiny na gymnáziu. Nyní má již více než deset let 
praxe ve výuce dětí a středoškolských studentů. Svůj styl výuky obo-
hacuje o nové přístupy, jako jsou např. „learning by doing“, využití 
internetových zdrojů či gamifikace aplikovaná na výuku jazyka. Dou-
glas se snaží vést proces výuky tak, aby byl pro studenty co nejvíc 
atraktivní, efektivní a motivující.
Ve volném čase se věnuje četbě, rád tráví čas s rodinou, cestuje  
a účastní se metodických seminářů pro učitele španělštiny. 

Education
• Universidad Pablo de Olavide
Master of Arts - Applied 
Linguistics (Teaching Spanish 
a Foreign Language)
Seville, Spain
• Universidad Nacional Autónoma 
de México, Diploma for Teachers 
of Spanish as a Foreign Language 
CEPE, UNAM Mexico City

Additional courses
• Cambridge COTE (Certificate for 
Teachers of English Overseas)
• London Chamber of Commerce  
& Industry FTBE (Further Certificate 
for Teachers of Business English)
• Cervantes Institute DELE Examiner
• IGCSE Spanish as a Foreign 
• Language Examiner 
• Certified IB Language B Teacher
• Certified Extended Essay 
Supervisor 

Education
• Universidad Antonio de Nebrija, 

Madrid, Španělsko, Master‘s 

in Applied Linguistics, Speciali-

zation in Teaching Spanish as a 

Foreign Language

• Universidad de Los Andes, Méri-

da, Venezuela, Bachelor‘s degree 

in the Field of Art History

About her: Ivonne was born in one of the biggest cities in the world, 
Mexico City. She has lived and taught languages in Warsaw, Prague 
and Düsseldorf. Her interest in History of Art & Architecture has 
brought her back to beautiful Prague, the city she calls “her second 
home”. Ivonne was an active cinema goer in Düsseldorf  and she 
is a regular guest at the different small independent cinemas in 
the Czech capital. She is looking forward to starting her new job at 
Sunny Canadian, to meeting her new colleagues and teaching her 
new students.

About him: Douglas comes from Venezuela where, in addition to stu-
dying art history, he also studied human rights. His sense of adven-
ture and discovery of new horizons led him first to Mexico, where 
he completed his internship. After that he left for Prague, where he 
became a Spanish lecturer and a teacher at a grammar school. 
Now he has gained more than ten years‘ experience in teaching chil-
dren and high school students. His learning style encourages new 
approaches, such as „learning by doing“, using internet resources, 
or gaming applied to language learning. Douglas firmly believes that 
the learning process should be as attractive, effective and motivating 
as possible for all students.

 Představujeme rostoucí tým rodilých mluvčích
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Letní příměstský tábor Sunny Canadian

Zpátky do lavic – tak zní název 
příměstského kempu, kterému  

v Sunny tradičně patří předposlední 
týden prázdnin. Tento jazykový tábor 
je velmi oblíbený a každoročně se ho 
účastní naši noví prvňáčci i stávající 
Sunny žáci z prvního stupně. I letos 
přinesl kemp dětem spoustu radosti, 

zábavy a nových přátelství. Děti se 
krásně rozmluvily v angličtině. Každý 
den si společně s lektorkami vyprávěly 
příběhy, četly anglické knížky  
a poslouchaly písničky. Často si také 
užívaly letního počasí na zahradě, 
kde společně sportovaly. Všechny 
nové Sunny děti se ve škole krásně 

zorientovaly a jsou připraveny na nový 
školní rok. Všem dětem přejeme krásný 
a úspěšný školní rok 2018/2019. 

Sunny Canadian Summer Camp

Back to school – Our yearly language camp welcome 
students back from their summer holidays. The camp 

is especially popular with our incoming Grade I. students, 
who had the chance to experience school life for the fi 
rst time. This year’s summer camp was full of joy, fun, 
and new friendships. Children were also able to kick-start  
their English communication skills just in time for school. 
Every day, camp counselors led children in narrating 
stories, reading English books, and listening to songs. 
They also enjoyed exercising outside in the garden and 
took full advantage of the summer weather. By the end 
of camp, all of our new SCIS students were ready and 
excited for school!

Mgr. Jitka Hošková 
Manažerka marketingu 
a aktivit / Activities Manager
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Let´s dance through the school 
year with Lucie Hunčárová in 

her dancing classes held at Sunny 
Canadian.  Lucie is a well-known 
professional dancer and an excellent 
dancing teacher. 

This year she teaches the following 
dance courses at Sunny:

Kindergarten, Wednesday 15:40
15-17 years old, Sunday 19:45
Elementary School, Wednesday 16:35
Adults - beginners, Sunday 19:15
Adults - advanced, Wednesday 19:45
Ladies Latin Dance, Wednesday 17:30

For more information, please contact 
the Activities department or e-mail: 
matulova@sunnycanadian.cz.
 

Protančeme se novým školním rokem 
s Lucií Hunčárovou na kurzech tance 

v Sunny Canadian. Lucie je velmi precizní 
učitelkou tance a v Sunny Canadian vede 
hned několik tanečních kurzů.  

Právě probíhá registrace na následující 
kroužky/kurzy, které se konají v Sunny 
Canadian v uvedených dnech a časech:

Taneční školka,  středa 15:40
Taneční lekce pro školáky, středa 16:35
Taneční pro mládež, neděle od 17:30
Taneční kurz pro dospělé začátečníky, 
neděle od 19:15
Taneční kurz pro pokročilé taneční páry, 
středa 19:45
Latina pro ženy, středa 17:30

Více informací obdržíte na oddělení 
Activites nebo na e-mailu 
matulova@sunnycanadian.cz.  

Let´s Dance through the School 
Year with Lucie

Protančíme školní rok s Lucií

Mgr. Jitka Hošková 
Manažerka marketingu 
a aktivit / 
Activities Manager
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Nezapomínejme na jednotné Sunny oblečení

Jsme tým. A tým spojují nejen 
podobné hodnoty a zážitky, ale  

i týmové/školní oblečení.  Kolekci ob-
lečení pro Sunny děti můžeme rozdělit 
na tři skupiny. 

První skupinou je  jednotný spor-
tovní úbor na tělocvik. Navrhla ho 
specializovaná firma a nabízíme chla-
peckou variantu skládající se z triček  
a šortek a také dívčí variantu pro 
teplejší i chladnější počasí. Jedná se  
o velmi kvalitní elastické materiály  
a klukům navíc uděláme radost mož-
ností volby čísla na tričku, které jejich 
úbor udělá jedinečným a zabrání ztrá-
tám, popř. náhodným výměnám mezi 
žáky. Oblečení bylo navrženo speciálně 
pro pohyb a je velmi slušivé, moderní 
a vkusné. Nově jsme trička a šortky 

pro kluky nechali ušít z dry-fitového 
technického materiálu velmi vhodné-
ho do vyšších teplot.  Od našich žáků  
a studentů očekáváme, že toto oble-
čení budou nosit na každou hodinu 
tělocviku a na sportovní soutěže kona-
né ve škole či mimo ni. 

Druhá skupina vznikla na přání žáků 
a je to volnočasové oblečení – klokanky 
a moderní tepláky. Klokanky nabízíme 
ve třech školních barvách: bílé, žluté 
a šedé. Tepláky jsou pak dostupné 
pouze v šedé barvě a ve velikostech od 
cca 12 let.  U volnočasového oblečení 
jsme se inspirovali prestižními univer-
zitami a kladli důraz na moderní design, 
pohodlný a volný střih a příjemný 
materiál. Toto je oblečení vhodné na 
každodenní zcela dobrovolné nošení 

do školy. Vše je možné 
rovněž ve škole vyzkoušet  
a vyplnit si objednávku. 

Třetí skupinou je pak 
oblečení slavnostní. Bylo 
vytvořeno s myšlenkou na-
učit děti vhodně se obléci  
 

při slavnostních příležitostech  
a zároveň projevovat hrdost a přísluš-
nost ke své škole, ale nepřistupovat  
k jednotným uniformám pro každodenní 
nošení. Při slavnostních příležitostech 
by tedy naši žáci měli být oblečeni  
v bílé košili, bílé/černé  sukni/kalhotách, 
černém saku a žluté kravatě/šátku.   
Letos opět platí  „reprezentativní středy“. 
Prosíme, aby žáci každou středu chodili  
v bílé košili, bílých či černých kal-
hotách a v černém saku, přičemž 
jsou bílé kalhoty preferovány. Slečny  
na prvním stupni potom mohou místo 
kalhot vzít sukénku. Nezapomeneme 
na šáteček a kravatu. Tento dress code 
je zcela v režii dětí, každému sedne 
jiný střih, a proto věříme, že výsledek 
bude krásný a tyto středy se stanou  
nedílnou součástí ranního rituálu ob-
lékání každého žáka. Dress code platí 
pro všechny stupně základní školy  
a gymnázia.  

Nezapomínejme prosím na Sunny 
oblečení, patří k naší škole a najdete ho 
zakotvené i ve Školním řádu. 

Do Not Forget to Wear Your Favorite Sunny Canadian Attire
We are one team. A team is not connected only by the 

same or similar values and experiences, but also 
by team uniforms. The Sunny clothing collection can be 
divided into three groups. The first clothing-line is custom-
made sport apparel consisting of t-shirts and shorts for 
boys and girls, suitable for all weathers. Boys can even 
customize their clothes with numbers, making their outfit 
unique (This also prevents students from exchanging or 
losing clothes). The material is quality elastic, perfect for 
movement, as well as fashionable and modern. Students 
will try on sizes at school, then parents will be sent an 
order form with information on sizes, prices and payment 
details. Over the summer, we  prepared new t-shirts for 
students from a very light dry-fit material very suitable for 
warm weather. 

The second clothing-line was created at the request of 
students: leisure-wear including hoodies and modern 
sweatpants. Hoodies are available in our three school 
colors: white, yellow and gray. The sweatpants are only 
available in gray and in sizes starting from 150. Sunny 
Canadian leisure-wear was modeled after emblematic 
sweatshirts at prestigious universities, with a modern 
design, comfortable shape and soft  material. This clothing 
is suitable for everyday wear at school, and students will 
have an opportunity to try the sizes on for a perfect fit.

The third clothing-line is formal attire. Formal clothing was 
designed with the concept of teaching children to dress 
appropriately at ceremonial occasions, while showing 
pride and allegiance to their school. However, they are 
not “daily uniforms.” At ceremonial occasions and every 
Wednesday, our students should be dressed in a white or 
black shirt, a white / black skirt / trousers, a black blazer 
and a yellow SUNNY tie or scarf.  The  Wednesday dress 
code applies to all grades.  

Please do not forget the Sunny Formal Wednesdays dress 
code and unified PE clothes.  For more information details 
can be found in the School Rules.  

Mgr. Jitka Hošková 
Manažerka marketingu 
a aktivit / Activities Manager
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Celoroční projekt mateřské školy s názvem 
„Bylo nebylo…“
Milí rodiče, děti a žáci, jsem moc 

ráda, že Vás mohu přivítat v 
novém školním roce i prostřednictvím 
našeho školního časopisu.  
S úsměvy na tváři jsme vykročili vstříc 
novým zážitkům, dobrodružstvím 
a společným akcím školy. Celý 
pedagogický sbor mateřské školy 
pro děti připravil a nadále připravuje 
přitažlivý program naplněný 
pestrými činnostmi, výlety a novými 
podněty. Jednou z takových událostí 
je i náš celoškolkový projekt, který 
se již řadí mezi oblíbené akce školky. 

V závěru uplynulého školního 
roku mnozí z Vás měli možnost vidět 
slavnostní zakončení celoročního 

projektu „Svět zvířat“. Děti ze všech 
tříd se během projektu potkávaly  
a spolupodílely na různém tvoření, 
společném plnění poutavých 
úkolů nebo seznamování se se 
zvířaty z jednotlivých kontinentů. 
V tomto školním roce zavítáme 
do světa pohádek a pohádkových 
bytostí. Již samotný název projektu 
„Bylo, nebylo…“ dává tušit, 
že děti se budou seznamovat  
s pohádkovým dobrem a zlem, 
kouzly a čáry, tradičními i méně 
známými příběhy. Projekt bude 
propojen s integrovanými bloky 
a tématy školního vzdělávacího 
programu formou hry a zábavy. 

Paní učitelky se moc již těší 
na společné chvíle a věříme, že i 
děti Vám s radostí budou vyprávět  
o svých zážitcích a zábavě, kterou 
spolu prožijeme. 

Nuže, vzhůru do světa pohádek!

Dear parents, children, and students, I am happy I can 
also welcome you to the new school year through 

our school Newsletter. With smiles on our faces, we step 
forward to new experiences, adventures and popular 
school events. The whole kindergarten team has created 
and is continuing to prepare an appealing program filled 
with various activities, excursions, and new stimulus for 
the children. One such event is our kindergarten wide 
project, which is one of the most favourite kindergarten 
events.

At the end of the past school year, many of you had 
the opportunity to watch the closing dance ceremony 
of the kindergarten project “Animal Kingdom”.  All 
children had an opportunity to meet with friends and 
to visit other classrooms during the project. They 
participated in various creative activities, completed 

diverse interesting tasks and got to know typical animals 
living in each continent. This school year we will travel 
to the land of fairy tales and meet different fairy tale 
characters. The title of the project “Once upon a time 
…” suggests that children will learn about the good and 
evil in fairy tales, and magic and spells they contain, 
through both traditional and lesser-known stories. The 
project´s content, games, and entertainment will fulfil 
our kindergarten integrated blocks of Curriculum and 
our work within our themes.

Our teachers truly look forward to all these shared 
moments and we believe that children will be 
enthusiastically telling you about their new experiences 
and the fun they have had. We look forward to being 
creative and enjoying this together! 
OK, let´s start our adventure! 

Bc. Tereza Novotná, MA
Zástupkyně ředitelky 
pro mateřskou školu / 
Kindergarten Vice-Principal

Kindergarten Wide Project – “Once Upon a Time…”
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Mgr. Jana Položijová
učitelka MŠ – Blue Bunnies / KG Teacher – Blue Bunnies

Vzdělání
• FF UK Český jazyk a literatura 
(Bc.) 
• FF UK Učitelství českého jazyka 
a literatury (Mgr.)
• Střední pedagogická škola 
Futurum – předškolní a 
mimoškolní pedagogika

O ní: Jana pochází z Chomutova pod Krušnými horami, ale posledních 
7 let žije v Praze. Již od dětství toužila stát se učitelkou a tuto svou 
touhu spojila se zálibou v literatuře a umění. Vystudovala předškolní 
pedagogiku na Střední pedagogické škole Futurum a obor učitelství 
českého jazyka a literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 
Práce s dětmi ji velmi naplňuje a přináší potěšení.
Má ráda literaturu, výtvarné umění, hudbu, divadlo, ruční práce 
a kreativní tvorbu.

Education
• Charles University, Faculty of Arts, 
Czech Language and Literature (Bc.)
• Charles University, Faculty of Arts, 
Czech Language and Literature, 
teaching for High School (Mgr.)
• Futurum Secondary Pedagogical 
School - Pre-school and Out-of-school 
Pedagogy

About her: For the last 7 years she’s lived in Prague but she originally 
comes from Chomutov near the Ore Mountains. She wanted to be 
a teacher since she was a child and this wish combined with her 
fondness for literature and arts. She studied pre-school pedagogy 
at the Secondary Pedagogical School Futurum and taught Czech 
language and literature at Charles University. Working with children is 
very fulfilling and makes her happy.
She loves literature, visual arts, music, theatre, handwork and creative 
crafts.

Karin Hynoušová
učitelka MŠ – Orange Tigers / KG Teacher – Orange 

Tigers

Vzdělání
• ČAO Dr. E. Beneše, obor 
Ekonomika zahraničního 
obchodu,  maturitní zkouška  
• Střední pedagogická škola, 
obor předškolní a mimoškolní 
pedagogika, maturitní zkouška

Další vzdělávání/kurzy
• Instruktor lyžování

O ní: Karin v Sunny Canadian před pár lety pracovala na pozici 
asistentky vedení školy. Touha pracovat s dětmi a následná 
zkušenost s výchovou dvou synů ji přivedla ke studiu pedagogiky.  
Díky tomuto studiu se může věnovat profesi, kterou miluje a vnímá 
jako své poslání.  
Po dvouleté praxi učitelky v mateřské škole s konceptem lesní 
školky přijala nabídku k návratu do pro ni známého a inspirujícího 
prostředí Sunny Canadian. Moc se těší na „své“ nové děti a vše, co 
jim společně strávený čas přinese. 
Vzhledem ke svému sportovnímu založení nejraději tráví volný čas 
aktivně. Má ráda volejbal, běh, tenis, lyžování, in-line bruslení, 
fitness, windsurfing, horské túry.

Education 
• ČAO Dr. E. Beneše, subject Trade 

of foreign economy, Graduation 
Exam   

• Pedagogical School, subject 
Pre-School and out-of-school 

pedagogy, Graduation Exam

Additional Courses
• Ski instructor

About her: Karin worked in Sunny Canadian as a principal´s assistant 
a few years ago. Her two sons and her dreams about working with 
young children inspired her to study Early Years Pedagogy. She 
is happy she became a Kindergarten teacher as she loves this 
profession and sees it as her mission. After two-year’s experience 
as a teacher in a kindergarten with a forest concept, she accepted 
an offer to return to beloved and inspiring Sunny Canadian. She 
is looking forward to see „her“ new students and all moments the 
coming school year will bring them.
Karin loves sports and prefers to spend her free time actively. 
Volleyball, running, tennis, skiing, in-line skating, fitness, 
windsurfing, mountain hikes.

Představujeme rostoucí tým českých učitelů mateřské školy 
Introducing Our New Expanding KG Czech Staff
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 Graziella Ines
učitelka MŠ – Green Frogs / KG Teacher – Green 

Frogs
Vzdělání
• Bakalářské studium 
mikrobiologie, sekundární chemie 

Další vzdělávání/kurzy
• Certifikát TEFL a Young Leanrers 
Track certificate, The Language 
House

O ní: Graziella studovala přírodní vědy a následně 15 let pracovala 
v biologické laboratoři. Přestože měla svou práci ráda, vždy měla sen 
stát se učitelkou. Díky její lásce k cestování a touze učit se v září 
2017 ocitla v Praze. Graziella posledních 10 měsíců strávila výukou 
angličtiny dětí v předškolním věku, ale i dospělé. Velmi se těší na 
práci ve školce Sunny Canadian. Taktéž se těší na všechna nová 
dobrodružství ve svém životě. Ve svém volném čase ráda fotografuje 
každodenní momenty a pražské uličky, vyšívá, háčkuje a vaří.

Education
• Bachelor of Science in 
Microbiology, Minor in Chemistry

Additional Courses
• TEFL certificate and Young 
Learner’s Track certificate from 
The Language House
 

About her: Graziella has  a degree in the Sciences and worked 
in a Biology laboratory for 15 years. Though she liked her job as 
a scientist, she was always drawn to the field of teaching. Because 
of her love of travel and the desire to teach, she found herself in 
Prague in September 2017. She spent the last 10 months teaching 
English to children from preschool to young adults. And as she 
celebrates her first year in Prague, she is very excited to teach 
kindergarten at Sunny Canadian. She is looking forward to this new 
adventure in her life. 
When not teaching, she also loves taking photographs of everyday 
moments and street scenes in Prague, embroidery, crochet and 
cooking. 

Cecilia O‘Neill 
učitelka MŠ – Purple Dinos / KG Teacher – Purple Dinos

Vzdělání
• Queen‘s University, BA – 
Zeměpis a BPHE
• Bishop‘s University, Diplom ve 
vzdělávání

Další vzdělávání/kurzy
• TEFL certifikát
• Speciální vzdělávání část 1 a 2
• Potravinářský průkaz

O ní: Cecilia pochází z Kanady, Ontaria c městečka Lindsay. Po 
dokončení studií zeměpisu a vzdělání zdravého životního stylu 
začala studovat Bishop Univerzitu, kde získala učitelský titul. Po 26 
letech učení dětí všech věkových kategorií, zejména pak 3–13 let, se 
rozhodla stát osobní trenérkou a otevřela si svou vlastní tělocvičnu. 
Chybí jí práce s dětmi a je nadšená, že se stala součástí kolektivu 
Sunny Canadian. Jejími koníčky jsou zejména běh, kolo a trávení času 
se svou rodinou a psem.

Education 
• Queen‘s University, BA in Geo-

graphy and a BPHE
• Bishop‘s University, Diploma in 

Education - JK/SK, Primary, 
Junior, Intermediate and Senior 
Qualifications

Additional Courses
• TEFL Certificate

About her: Cecilia is from Lindsay, Ontario, Canada. After 
completing her degree in Geography and a degree in Physical and 
Health Education she went to Bishop‘s University in Lennoxville, 
Quebec and received her Teacher‘s Diploma. After spending 26 years 
teaching children of all ages, but working mostly with students aged 
3 to 13, she took some time off to become a personal trainer and 
open up her own business. She missed working with children and is 
excited to return to teaching and to join the team at Sunny Canadian. 
Cecilia‘s hobbies include running, cycling and spending time with her 
family and her dog.

Představujeme rostoucí tým rodilých mluvčích mateřské školy 
Introducing Our New Expanding KG Native Speakers Staff
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Sofia Bidrman
učitelka MŠ – Yellow Ducks / KG Teacher – Yellow 

Ducks

Vzdělání
• University of Victoria
• Bakalářské studium – Social 
Sciences

Další vzdělávání/kurzy
• Oxford TEFL Victoria
• Asistentka u předškolních dětí

O ní: Sofia pochází z Nebrasky, ale posledních pár let žila v kanadské 
Albertě. Studovala na univerzitě ve městě Victoria. Před příjezdem 
do České republiky pracovala v mateřské školce ve Victorii. Sofia 
je velmi ráda, že může být součástí teamu SCIS. Moc se těší na 
poznávání krás české krajiny. Sofia ráda plave a cvičí jógu.

Education
• University of Victoria
• Bachelor of Arts - Social Sciences

Additional Courses
• Oxford TEFL Victoria
• Early Childhood Educator Assistant
 

About her: Sofia is originally from Nebraska and has lived in Alberta 
and, most recently, British Columbia, Canada.  After graduating 
from the University of Victoria, Sofia taught Junior Kindergarten 
in Victoria before moving to the Czech Republic this past summer.  
She is so excited to be part of such a fantastic school community 
at Sunny Canadian International School.  She also can’t wait to 
explore the beautiful nature around Prague, practice yoga, and go 
swimming in her spare time.

Představujeme rostoucí tým rodilých mluvčích mateřské školy 
Introducing Our New Expanding KG Native Speakers Staff
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GGenerální ředitel / Director Mgr. Ron Stiles Tel. / Phone: 739 369 074 director@sunnycanadian.cz

director@sunnycanadian.cz

Ředitelka pro ZŠ, MŠ a Gymnázium / 
KG, ES and HS Principal

Ing. Jitka Stiles, Ph.D. Tel. / Phone: 739 692 610
reditel@sunnycanadian.cz

Zástupkyně pro 1. stupeň / 
Vice Principal for ES First Stage

Mgr. Zina Pacak Tel. / Phone: 739 013 629
zs1@sunnycanadian.cz

Zástupkyně ředitele pro 2. stupeň / 
Vice Principal for ES Second Stage

Mgr. Helena Švandová  Tel. / Phone: 604 370 458
zs2@sunnycanadian.cz

Zástupkyně ředitele pro Gymnázium / 
Vice Principal for High School

PaedDr. Jana Zbirovská sssfsfdsgggTel. / Phone: 734 570 671
gymnazium@sunnycanadian.cz

Koordinátor mezinárodních studií pro 1. stupeň ZŠ / 
Coordinator for International Studies for 1st Stage ES

BcBBc. Amy Valeš Tel. / Phone: 733 536 907
Tel

vales@sunnycanadian.cz

Koordinátor mezinárodních studií pro 2. stupeň ZŠ
a Gymnázium / Coordinator for International
Studies for 2nd Stage ES and HS

Mgr. Aidan Smyth Tel. / Phone: 605 460 747
smyth@sunnycanadian.cz

Zástupkyně ředitele pro MŠ / 
Vice Principal of Kindergarten

Bc. Tereza Novotná, MA sdfsrvgdfgTel. / Phone: 734 466 583
ms@sunnycanadian.cz

Vedoucí anglického oddělení MŠ / 
Head of English Studies KG

hxfghfghh Tim Bc. Bc. Hannah Armstrong Tel. / Phone: 734 570 281
armstrong@sunnycanadian.cz

Personální obsazení - Staff Directory

Sunny Canadian International School

Vedení školy – School Management

GEkonomka školy / 
Economist

Ing. Eva Kopecká Tel. / Phone: 733 177 763 director@sunnycanadian.cz

ekonom@sunnycanadian.cz

Finanční oddělení / 
Financial Department 

Ing. Milan Pejchar Tel. / Phone: 734 216 034
fi nance@sunnycanadian.cz

Osobní oddělení a koordinátor fi nančního oddělení  /
Human Recources and Finance Coordinator

Ing. Hana Karešová Tel. / Phone: 734 246 216
karesova@sunnycanadian.cz

Manažer zájmových kroužků a sportovní akademie /  
Manager of Extra Courses and Sports Academy

Mgr. Jitka Hošková Tel. / Phone: 734 570 670
activities@sunnycanadian.cz

Manažer provozu / 
Facilities Manager

Tomáš Hruška, DiS.  Tel. / Phone: 734 249 627
facilities@sunnycanadian.cz

Manažerka přijímání žáků  & PR /
Admissions & PR Manager

Mgr. Markéta Zeithammerová Tel. / Phone: 604 736 342
admission@sunnycanadian.cz

Asistentka ředitele MŠ, ZŠ a Gymnázia / 
Assistant to Principal of KG, ES and HS

Ing. Alexandra Kolářová Tel. / Phone: 731 470 134
kolarova@sunnycanadian.cz

Manažer stravovacího provozu /
Kitchen Manager

Lenka Sapíková sssfsfdsgggTel. / Phone: 734 570 280
kuchyn@sunnycanadian.cz

Školní psycholog /
School Psychologist

vvvvvvbxjhJan Szutkowski, MA TelTel. / Phone: 734 847 768
psychologist@sunnycanadian.cz

IT  administrátor /
IT Administrator

bclahgoluihPetr Hájek sdfsrvgdfgTel. / Phone: 775 313 174
hajek@sunnycanadian.cz

Koordinátor zájmových kroužků / Extra Courses 
Coordinator

hxfghfghh Tim Šárka Matulová Tel. / Phone: 731 412 030
matulova@sunnycanadian.cz

Recepční a asistentka zástupce ředitele pro MŠ / 
Receptionist and Assistant to Vice Principal of KG

Michaela Dubská
Andrea Vyskočilová

Tel. / Phone:  734 503 885
receptionkg@sunnycanadian.cz

Recepční a asistentka pro  ZŠ a Gymnázium  / 
Receptionist and Assistant to ES and HS

Bc. Pavlína Kratochvílová 
Nadežda Šimková

Tel. / Phone: 734 827 106
receptiones@sunnycanadian.cz

Webeditor 
Webeditor

xxxxxxxxx Tel. / Phone: xxxxxxx
xxxxxx@sunnycanadian.cz

Administrativa  – Administration

Sunny Canadian International School
Personální obsazení – Staff Directory
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 Sunny Canadian International School 
School Year / Školní rok 2018/2019 

Calendar – Important Dates / Kalendář – důležitá data 
 

Color code: 
ALL SCHOOL  

VŠICHNI 
KINDERGARTEN 

MATEŘSKÁ 
ŠKOLA 

FIRST STAGE 
AND OLDER 

PRVNÍ STUPEŇ A 
STARŠÍ 

FIRST AND 
SECOND STAGE  
PRVNÍ A DRUHÝ 

STUPEŇ 

SECOND STAGE 
AND OLDER 

DRUHÝ STUPEŇ 
A STARŠÍ 

HIGH SCHOOL 
GYMNÁZIUM 

 

 

3. 9. Mon Po 
ALL SCHOOL 

VŠICHNI 
First Day of School (Opening Ceremony) 
První školní den (Slavnostní shromáždění všech dětí a žáků 
školy) 

4. 9. Tue Út 

FIRST STAGE AND OLDER 
PRVNÍ STUPEŇ A STARŠÍ 

Start of School Bus (also for KG), Morning and After School 
Clubs  
Zahájení provozu školního autobusu (i pro MŠ), šk. družiny a 
šk. klubu  

5. 9. Wed St 
KINDERGARTEN 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
KG Czech Programme Class Meetings (U Broučků, U Dráčků) 
Třídní schůzky Českého programu MŠ 16:30 (třídy U Broučků, 
U Dráčků)  

5. 9.  Wed St  
FIRST STAGE AND OLDER 
PRVNÍ STUPEŇ A STARŠÍ 

Swimming Lessons Gr 2 Start 
Zahájení výuky plavání 2. ročník 

5.–7. 9. Wed–Fri St–Pá KINDERGARTEN 
MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Dental Prevention 
Dentální prevence  

5.–7. 9. Wed–Fri St–Pá 

SECOND STAGE AND 
OLDER 

DRUHÝ STUPEŇ A 
STARŠÍ 

Teambuilding Gr 6  
Adaptační výjezd pro VI. ročník ZŠ  

5.–7. 9. Wed–Fri St - Pá HIGH SCHOOL 
GYMNÁZIUM 

Teambuilding HS Gr 4G1  
Adaptační výjezd pro 1. ročník gymnázia  

10. 9. Mon Po ALL SCHOOL 
VŠICHNI 

Extra Courses Start 
Zahájení zájmových kroužků 

10. 9. Mon Po ALL SCHOOL 
VŠICHNI 

   September–October SCIS Newsletter Issue 
   Vydání SCIS Newletteru září–říjen  

10. 9. Mon Po 

SECOND STAGE AND 
OLDER 

DRUHÝ STUPEŇ A 
STARŠÍ 

   Class Meetings Second Stage and HS (16:00–17:00) 
   Třídní schůzky pro 2. stupeň a gymnázium (16:00–17:00) 

10. 9. Mon Po KINDERGARTEN 
MATEŘSKÁ ŠKOLA 

RE, OT, BrB, WF Class Meetings (15:30–16:30) 
Třídní schůzky tříd RE, OT, BrB, WF (15:30–16:30) 

10. 9. Mon Po KINDERGARTEN 
MATEŘSKÁ ŠKOLA 

   Speech therapy screening (12:30–16:30) 
   Logopedická depistáž (12:30–16:30) 

12. 9. Wed St FIRST STAGE  
PRVNÍ STUPEŇ 

Class Meetings First Stage (16:00–17:00) 
Třídní schůzky 1.–5. ročníků (16:00–17:00) 

12. 9. Wed St FIRST STAGE   
PRVNÍ STUPEŇ 

Registration Open for Gr 5 Trip to London 
Vydávání přihlášek na jazykový pobyt v Londýně (5. ročník) 

12. 9. Wed St KINDERGARTEN 
MATEŘSKÁ ŠKOLA 

BB, YD, GF, PD Class Meetings (15:30–16:30) 
Třídní schůzky tříd BB, YD, GF, PD (15:30–16:30) 

13. 9. Thu Čt 
SECOND STAGE AND 

OLDER 
DRUHÝ STUPEŇ A 

STARŠÍ 

Registration Open for Grade 9 Trip to Canada 
Vydávání přihlášek na jazykový pobyt v Kanadě 

13.9. Thu Čt 
ALL SCHOOL 

VŠICHNI 
Open House (9:00–15:30) 
Den otevřených dveří (9:00–15:30) 
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13.–15. 9.  Thu–
Sat Čt–So 

HIGH SCHOOL 
GYMNÁZIUM 

Trip to Auschwitz for 2ne Stage and 4G1+3 
Vzdělávací zájezd do and Osvětimi pro 2. st ZŠ a 1. a 3. ročník 
gymnázia 

14. 9.  Fri Pá ALL SCHOOL 
VŠICHNI 

Lunches Deadline for the 1st Semester 2018/2019 
Termín splatnosti stravného na 1. pololetí 2018/2019 

14. 9. Fri Pá ALL SCHOOL 
VŠICHNI 

Registration Open for Winter Trips 
Vydávání přihlášek na zimní ozdravný pobyt  

17. 9. Mon Po FIRST STAGE AND OLDER 
PRVNÍ STUPEŇ A STARŠÍ 

Extra Languages Tutoring Start 
Zahájení doučování jazyků 

18.–22. 9. Tue–Sat Út–So ALL SCHOOL 
VŠICHNI 

Heart Days 
Srdíčkové dny (Život dětem, o. s.) 

21. 9. Fri Pá FIRST STAGE 
PRVNÍ STUPEŇ 

Survival 
Kurz přežití 

21. 9. Fri Pá 

SECOND STAGE AND 
OLDER 

DRUHÝ STUPEŇ A 
STARŠÍ 

   Registration Deadline for Ski Trip French Immersion Week (Gr 
6–4G1) 
   Termín pro odevzdání přihlášek na zimní pobyt ve Francii (6. 
ročník-4G1) 

21. 9. Fri Pá 

SECOND STAGE AND 
OLDER 

DRUHÝ STUPEŇ A 
STARŠÍ 

   Registration Deadline for Ski Trip German Immersion Week 
(Gr 6–4G1) 
   Termín pro odevzdání přihlášek na zimní pobyt v Rakousku (6. 
ročník-4G1) 

24.–28. 9. Mon–Fri Po–Pá 

SECOND STAGE AND 
OLDER 

DRUHÝ STUPEŇ A 
STARŠÍ 

Election to SCIS Student Council 
Volby do studentského parlamentu SCIS 

27. 9. Thu Čt 

SECOND STAGE AND 
OLDER 

DRUHÝ STUPEŇ A 
STARŠÍ 

Registration Deadline for Canada Trip 
Termín pro odevzdání přihlášek na jazykový pobyt v Kanadě 

26. 9. Wed St 
FIRST STAGE   

PRVNÍ STUPEŇ   
    Gr 5 Parents Info Meeting about 2nd Stage and HS Curricula  
    Informační schůzka s rodiči žáků 5. tříd o kurikulu 2. st. 
a gymnázia  

26. 9. Wed St 
FIRST STAGE AND OLDER 
PRVNÍ STUPEŇ A STARŠÍ 

    International Kinball Tournament Inter-G Cup in Hradec 
Králové 
    Mezinárodní kinballový turnaj Inter-G Cup v Hradci Králové 

27. 9. Thu Čt FIRST STAGE   
PRVNÍ STUPEŇ   

Registration Deadline for Winter Trips  
Termín pro odevzdání přihlášek na zimní ozdravné pobyty  

28. 9. Fri Pá ALL SCHOOL 
VŠICHNI 

Czech Statehood Day – State Holiday (No School) 
Den české státnosti – Státní svátek ČR 

30. 9. Sun Ne 

SECOND STAGE AND 
OLDER 

DRUHÝ STUPEŇ A 
STARŠÍ 

Payment Deadline for Ski Trip French Immersion Week (Gr 
6–4G1) 
Termín pro platbu zimního pobytu ve Francii (6. Ročník–4G1) 

30. 9. Sun Ne 

SECOND STAGE AND 
OLDER 

DRUHÝ STUPEŇ A 
STARŠÍ 

Payment Deadline for Ski Trip German Immersion Week (Gr 
6-4G1) 
Termín platby zimního pobytu v Rakousku (6. ročník-4G1) 

1.–28. 10. Oct říjen 
FIRST STAGE AND OLDER 
PRVNÍ STUPEŇ A STARŠÍ 

Logic Olympiad 
Logická olympiáda 

1. 10. – 
30. 11. 

Oct–
Nov říj–list 

FIRST STAGE 
PRVNÍ STUPEŇ 

Test of Risk of Learning Disorders – Gr 1 
Testování rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky (1. 
ročník) 

3. 10. Wed St 
FIRST STAGE 

PRVNÍ STUPEŇ 
Future Gr 1 Parents Meeting (16:00-17:00) 
Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků (16:00-17:00) 

3. 10. Wed St 
SECOND STAGE 
DRUHÝ STUPEŇ 

Gr 8 and 9 Parents Info Meeting about HS (16:00–17:00) 
Info schůzka s rodiči 8. a 9. tříd o kurikulu gymnázia (16:00–
17:00) 

4. 10. Thu Čt 
SECOND STAGE 
DRUHÝ STUPEŇ 

Cambridge English Mock Exams Gr 9 FCE / G4 CAE 
Zkušební testování cambridgeských testů FCE – 9. ročník, CAE 
– G4 
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5. 10. Fri Pá ALL SCHOOL 
VŠICHNI 

World Teachers´ Day 
Světový den učitelů 

5. 10. Fri Pá 

ALL SCHOOL 
VŠICHNI 

Canadian Thanksgiving Dinner with Canadian Chamber of 
Commerce 
Kanadské díkůvzdání (večeře) s Canadian Chamber of 
Commerce 

5. 10. Fri Pá 

SECOND STAGE AND 
OLDER 

DRUHÝ STUPEŇ A 
STARŠÍ 

Payment Deadline for Canada Deposit 
Termín pro platbu zálohy na jazykový pobyt v Kanadě 

8. 10. Mon Po 
KINDERGARTEN 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
PD, YD, GF Pumpkin Farm Field Trip 
PD, YD, GF výlet na Dýňovou farmu 

8. 10. Mon Po ALL SCHOOL 
VŠICHNI 

Canadian Thanksgiving Day at SCIS 
Oslavy kanadského Dne díkůvzdání v SCIS 

9. 10. Tue Út 
FIRST STAGE  

PRVNÍ STUPEŇ  
Traffic Education Gr 4 
Dopravní výchova (4. ročník) 

9. 10. Tue Út 
KINDERGARTEN 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
RE, OT, BrB, WF Pumpkin Farm Field Trip 
RE, OT, BrB, WF výlet na Dýňovou farmu 

8.–12. 10. Mon–
Fri Po–Pá 

FIRST STAGE AND OLDER 
PRVNÍ STUPEŇ A STARŠÍ 

Health Week – Dental Hygiene Training 
Týden zdraví – Školení dentální hygieny 

9.–12. 10. 
TBC 

Tue–
Fri Út–Pá ALL SCHOOL 

VŠICHNI 
Days of German Cuisine 
Dny německé kuchyně 

10. 10. Wed St 
FIRST STAGE 

PRVNÍ STUPEŇ  
Payment Deadline for Winter Trips 
Termín pro platbu zimních ozdravných pobytů 

TBA 

SECOND STAGE AND 
OLDER 

DRUHÝ STUPEŇ A 
STARŠÍ 

Kinball Tournament 
Turnaj v kinballu 

11. 10. Thu Čt ALL SCHOOL 
VŠICHNI 

Open House (9:00–15:00) 
Den otevřených dveří (9:00–15:00) 

13. 10. Sat So 
FIRST AND SECOND 

STAGE 
PRVNÍ A DRUHÝ STUPEŇ 

TOEFL Primary/Junior Test 
Testování TOEFL Primary/Junior 

11. – 12.
10.

Thu - 
Fri Čt – Pá 

SECOND STAGE 
DRUHÝ STUPEŇ 

Czech Republic Annual 72 Hours Volunteering Event – Gr 6 
and 7 
Třídenní maraton dobrovolnických projektů – 6. a 7. ročník 

15.–19. 
10. 

Mon–
Fri Po–Pá ALL SCHOOL 

VŠICHNI 
Paper Collection 
Podzimní sběr papíru 

17. – 19.
10.

Wed - 
Fri St - Pá ALL SCHOOL 

VŠICHNI 

Christmas Portrait Photo Sessions 
Předvánoční portrétové focení 

18. 10. Thu Čt 
HIGH SCHOOL 
GYMNÁZIUM 

IQ Consultancy – Presentation of US Universities 
IQ Consultancy – představení amerických univerzit 

19. 10. Fri Pá 

SECOND STAGE AND 
OLDER 

DRUHÝ STUPEŇ A 
STARŠÍ 

Registration Deadline for Cambridge English FCE/CAE exam 
Konec přihlašování na zkoušku Cambridge English FCE/CAE 

22. – 23.
10.

Mon - 
Tue Po - Út ALL SCHOOL 

VŠICHNI 

Christmas Portrait Photo Sessions 
Předvánoční portrétové focení 

22. – 26.
10.

Mon–
Fri Po–Pá ALL SCHOOL 

VŠICHNI 
100 Years of Republic Anniversary 
Oslava 100 let založení republiky 

24. 10. Wed St 
SECOND STAGE AND 

OLDER 
DRUHÝ STUPEŇ A 

STARŠÍ 

SCIS Student Assembly 
Shromáždění studentů SCIS 

25. 10. ALL SCHOOL 
VŠICHNI 

Spirit Day – Halloween School Celebration (17:00-19:00) 
Školní slavnost Halloween (17:00–19:00) 

29.–30. 
10. 

Mon–
Tue Po–Út FIRST STAGE AND OLDER 

PRVNÍ STUPEŇ A STARŠÍ 
Fall Break (No School) 
Podzimní prázdniny ZŠ 

ČtThu
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Upozornění na platby

Vážení rodiče,
vítáme Vás opět ve škole a doufáme, že jste si 

užili krásné léto a děkujeme, že jste také nezapomněli 
na platby školného a stravného pro Vaše ratolesti na  
1. semestr školního roku 2018/19. 

Pokud se Vám platby dosud nepodařilo uhradit, 
děkujeme za urychlenou úhradu školného na čísla účtu 
99829379/0800 – ZŠ a Gymnázium, 4866952/0800  
MŠ  – s  variabilním symbolem Vašeho dítěte. 

Současně upozorňujeme, že i v letošním  roce 
budeme důsledně kontrolovat používaní čipů/karet  
a bez úhrady pololetní zálohy na stravné v nové výši – 
MŠ  9.900,- Kč,  ZŠ I. stupeň 10.900,- Kč,  ZŠ II. stupeň 
a Gymnázium 11.900,- Kč (č. účtu 99829379/0800, 
splatnost do 15.9.2018) nebude strava dětem 
vydávána. Čip/karta je současně nezbytná ke vstupu 
do budovy ZŠ a Gymnázia.

Děkujeme za Vaši součinnost a přejeme úspěšný 
školní rok 2018/19.

Payment Reminder

Dear parents,
welcome back to school again!  We hope you had 

a beautiful summer holidays. We appreciate that you 
did not forget to pay the tuition and food deposits for 
your children for the first semester of the school year 
2018/19. 

In case your payments have not been made so far, we 
kindly ask you to promptly send your tuition payments 
to the account number  99829379/0800  - ES and HS,  
4866952/0800  - KG  with your child´s variable symbol.

Additionally, we would like to draw your attention to the 
fact that utilization of chips/cards will be consistently 
controlled. No food is will be served to your child in  
the event that the food deposit payment is missing 
– the new amounts are as follows: KG  9.900 CZK,  
ES 10.900 CZK – Ist Grade, 11.900 CZK – II.nd Grade 
and HS (account Nr. 99829379/0800, payable before 
15.9.2018).  

At the same time chip/card will be required for entering 
the ES and HS building.

Ing. Eva Kopecká, 
Ekonomka / Economist
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SUNNY CANADIAN INTERNATIONAL SCHOOL 
CENÍK MŠ (AJ program), ZŠ A GYMNÁZIA – ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

 

ZÁPISNÉ MŠ (placeno každoročně) 

2.000 Kč / školní rok – nově příchozí děti 

1.000 Kč / školní rok – stávající děti MŠ Sunny Canadian 

• Platí se při podpisu smlouvy, v případě nenastoupení dítěte se nevrací. 

ŠKOLNÉ MŠ 

7:30 – 12:00  3 dny v týdnu …       13.700 Kč           5 dní v týdnu …     13.800 Kč 
7:30 – 15:00  3 dny v týdnu … 15.900 Kč           5 dní v týdnu …     16.900 Kč 
7:30 – 17:30  3 dny v týdnu … 18.000 Kč           5 dní v týdnu …     19.000 Kč 

• Ceny jsou uvedeny za měsíc, školné se platí pololetně (5 měsíců), splatnost školného je do 31.5. 
(1. pololetí) a do 31.12. (2. pololetí); sleva na druhého a další sourozence v MŠ, ZŠ či na Gymnáziu činí 
10 %, sleva se počítá z nižší částky školného; 

• Pro poslední ročníky (děti, kterým je v září 5 a více let) není povolena docházka na dobu kratší než 5 
dní v týdnu do 15:00 hodin či do 17:30 hodin; 

• Docházka 5 dní v týdnu do 17:30 hodin zahrnuje neomezené množství kroužků z nabídky A.  

ZÁPISNÉ ZŠ A GYMNÁZIUM  (placeno jednorázově) 

5.000 Kč – 1. stupeň; 2. stupeň; Gymnázium u nově příchozích žáků 

3.000 Kč – žáci 5. ročníku ZŠ Sunny Canadian pokračující na 2. stupeň 

3.000 Kč – žáci 9. ročníku ZŠ Sunny Canadian pokračující na Gymnázium                  

• Platí se při podpisu smlouvy, v případě nenastoupení žáka se nevrací.  

ŠKOLNÉ ZŠ A GYMNÁZIA 

19.800 Kč měsíčně – 1. a 2. stupeň ZŠ 

18.400 Kč měsíčně – 4leté Gymnázium 

• Ceny jsou uvedeny za měsíc, školné se platí pololetně (5 měsíců), splatnost školného je do 31. 5. 
(1. pololetí) a do 31. 12. (2. pololetí), sleva na druhého a další sourozence v MŠ, ZŠ či na Gymnáziu činí 
10 %, sleva se počítá z nižší částky školného.  

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 
1.000 Kč – zápis s odkladem školní docházky 

• V případě přijetí žáka příští školní rok k povinné školní docházce je částka odečtena ze zápisného. 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ (OBĚDY, SVAČINY) 

Strávníci jsou zařazováni do skupin podle věku, kterého dosáhnou během školního roku podle 
vyhlášky 107/2005 Sb.  

Stravné se platí zálohově na začátku každého pololetí, po jeho skončení je částka vyúčtována:  

 MŠ                                              9.900 Kč záloha/pololetí      
 ZŠ 1. stupeň                            10.900 Kč záloha/pololetí  
 ZŠ 2. stupeň a Gymnázium    11.900 Kč záloha/pololeti 

• Ceník stravného bude vydán samostatně vždy před začátkem nového pololetí. 
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ŠKOLNÍ AUTOBUS 
2.200 Kč / měsíc 

• Hradí pouze ti, kteří využívají autobus na svoz a/nebo odvoz. 

PRAVIDLA NÁHRAD V MŠ 

Za nepřítomnost dítěte z důvodů nemoci či dovolené lze vybrat náhrady. Tyto se vybírají výhradně 
v měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém na náhrady vznikl nárok, a to nejpozději do konce 
daného měsíce. Za měsíc červen nelze náhrady vybírat. Provozovatel vynaloží maximální úsilí k tomu, 
aby bylo možné náhrady vybrat. Pokud mu to však provozní důvody nedovolí, není povinen náhradu 
zajistit. Na hodiny, kdy si rodič vyzvedne dítě dříve, či jej předá do školky později, se náhrady 
nevztahují. 

• Klienti, jejichž děti mají celotýdenní docházku do 15:00 hodin, respektive do 17:30 hodin, nemají 
možnost výběru náhrad.  

CENY ŠKOLNÉHO A POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

Ceny jsou uvedeny v cenové úrovni roku 2017/2018 s tím, že mohou být upraveny v souladu se 
smlouvou o docházce. 

ADMINISTRATIVNÍ POPLATKY 

Za vystavení duplikátů dokumentů a osvědčení jsou stanoveny poplatky ve výši 100–500,- Kč / kus. 

STIPENDIA/SLEVY 

V odůvodněných případech lze žákovi udělit stipendium či slevu z ceny školného. 

PŘESČASOVÉ HODINY MŠ A ZŠ 

Rodiče mají po skončení zvolené docházky do MŠ nebo  vyučování  v ZŠ 15 minut na vyzvednutí 
dítěte/žáka (toto neplatí pro MŠ docházku do 17:30 hodin). V 17:00 hodin se uzavírá budova ZŠ, 
v 17:30 hodin se uzavírá MŠ. Po tomto limitu jsou účtovány přesčasové hodiny, a to tak, že se počítá 
každá započatá hodina pobytu dítěte/žáka ve školce/škole. 

Cena jedné započaté přesčasové hodiny je 300,- Kč. Přesčasové hodiny jsou vyúčtovány na konci 
každého pololetí.  

ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ A ŠKOLNÍ KLUB ZŠ A GYMNÁZIA 

Rodiče mají možnost přihlásit žáka do programu ranní i odpolední školní družiny a školního klubu. 
Provoz ranní družiny je od 7:30 hodin. Provoz odpolední družiny a školního klubu ZŠ a Gymnázia 
začíná 15 minut po skončení vyučování a končí v 17:00 hodin. 

• Ranní i odpolední družina a školní klub ZŠ a Gymnázia jsou pro všechny registrované žáky zdarma. 

KROUŽKY 

Ceny kroužků jsou stanoveny individuálně na začátku pololetí a jejich ceník je oznámen rodičům 

e-mailovou zprávou či prostřednictvím školního webu. 

 

V Jesenici - Osnici, 13. 11. 2017 

                                                                                                  Ing. Alice Štunda 

                                          jednatelka 
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SUNNY CANADIAN INTERNATIONAL SCHOOL 

CENÍK STRAVOVÁNÍ platný od 1. 9. 2018 - I. pololetí  ŠKOLNÍ ROK 
2018/2019  

Mateřská škola – český program 
 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ (OBĚDY, SVAČINY) 

 

Řídí se vyhláškou 107/2005 Sb. a strávníci jsou zařazováni do skupin podle věku, kterého 
dosáhnou během školního roku. 

 

 
 

Skupina                oběd 1. a 2. svačina (1 ks) 

I. 
II. 
 

Do 6 let 
Od 7 let 

 

25 Kč 
26 Kč 

 

11 Kč 
12 Kč 

 
 

 

 

Platí se zálohově na účet č. 99829379/0800 na začátku každého pololetí, po jeho skončení je částka 
vyúčtována 

   

4.400 Kč záloha/pololetí MŠ      

   

 

 

 

 

V Jesenici - Osnici, 23.8. 2018                                                             

 Ing. Alice Štunda 

       jednatelka 
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SUNNY CANADIAN INTERNATIONAL SCHOOL 

CENÍK STRAVOVÁNÍ - I. pololetí ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 platný od 
1.9.2018 
 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ (OBĚDY, SVAČINY) pro MŠ (anglický program), ZŠ a Gymnázium 

 

Řídí se vyhláškou 107/2005 Sb. a strávníci jsou zařazováni do skupin podle věku, kterého 
dosáhnou během školního roku 

 

 
 

Skupina             oběd 1. a 2. svačina (1 ks) 3. svačina 27 Kč – 1. a 2. Sva 

I. 
II. 
III. 
IV. 

Do 6 let 
7 – 10 let 
11 – 14 let 

15 let a více 

42 Kč 
53 Kč 
55 Kč 
59 Kč 

26 Kč 
33 Kč 
37 Kč 
40 Kč 

23 Kč 
25 Kč 
26 Kč 
28 Kč 

 

 

 

Platí se zálohově na účet č. 99829379/0800 na začátku každého pololetí, po jeho skončení je částka 
vyúčtována 

  9.900 Kč záloha/pololetí MŠ      

10.900 Kč záloha/pololetí ZŠ 1. stupeň 

11.900 Kč záloha/pololetí ZŠ 2. stupeň a Gymnázium 

  2.000 Kč záloha/pololetí 3. svačina 

 

 

 

V Jesenici - Osnici, 23. 8. 2018                                                             

 Ing. Alice Štunda       

                                                                                                                  jednatelka 
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SUNNY CANADIAN INTERNATIONAL SCHOOL 

PRICE LIST FOR KINDERGARTEN (English program), ELEMENTARY 
AND HIGH SCHOOL – ACADEMIC YEAR 2018/2019 

ENROLLMENT FEE FOR KINDERGARTEN (paid annually) 

CZK 2 000 / school year – new children 

CZK 1 000 / school year – returning children of Sunny Canadian Kindergarten 

• Non-refundable payment upon contract signing. 

TUITION FOR KINDERGARTEN 

7:30 – 12:00  3 days per week …   CZK   13.700     5 days per week …  CZK   13.800 
7:30 – 15:00             3 days per week …   CZK   15.900     5 days per week …  CZK   16.900 
7:30 – 17:30               3 days per week …   CZK   18.000     5 days per week …  CZK   19.000 

• Prices are for one month, payable semi-annually (5 months); due dates 31. 5. (1st Semester), 31. 12. 
(2nd Semester). 

• For second, third or more children/pupils in KG, ES or HS – 10% discount from lower tuition;  
• Children attending the final year of Kindergarten (children who will be at least 5 years old in 

September) are required to attend 5 days per week until either 3:00 p.m. or 5:30 p.m.; 
• Full 5-days/week attendance until 5:30 p.m. includes an unlimited number of extra courses  

from offer A.  

ENROLLMENT FEE FOR ELEMENTARY AND HIGH SCHOOL (paid lump-sum) 

CZK 5.000 –  Elementary First Stage, Second Stage, and High School new pupils  

CZK 3.000 –  Grade 5 pupils of SCIS Elementary School continuing to SCIS Second Stage 

CZK 3.000 –  Second Stage pupils of SCIS Elementary School continuing to SCIS High School   

• Non-refundable payment upon contract signing. 

TUITION FOR ELEMENTARY AND HIGH SCHOOLS 

CZK 19.800 per month – Elementary First Stage and Second Stage  

CZK 18.400 per month – 4-year High School 

• Prices are for one month, payable semi-annually (5 months), due dates 31.5. (1st Semester), 31.12.  
(2nd Semester). For second, third or more children/pupils in KG, ES or HS – 10% discount from lower 
tuition. 

SCHOOL ATTENDANCE POSTPONEMENT 

CZK 1.000 – enrollment fee if school attendance is postponed 

• If a pupil is accepted the following school year to SCIS, the enrollment fee will be reduced by this 
amount. 

 

SCHOOL BOARDING (LUNCHES AND SNACKS)  

Pupils are grouped according to the age they reach during the school year according to Decree 
107/2005 Code. The price list will be issued separately before the beginning of each semester. 
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• Food is paid in advance at the beginning of each Semester, at the end the remainder is reimbursed.  

CZK  9.900  deposit/semester KG              
CZK 10.900  deposit/semester ES First Stage           
CZK 11.900  deposit/semester ES Second Stage and HS 

SCHOOL BUS 

CZK 2.200 per month 

• Only for those who use the school bus in the morning and/or in the afternoon. 

KINDERGARTEN RULES OF COMPENSATION 

If your child is absent due to sickness or holiday, you can request compensation for the time missed. 
This compensation is applicable exclusively during the month following the absence. No 
compensation is available for the month of June. SCIS will make its best efforts to compensate, 
however, in case operational reasons would prohibit SCIS to do so, SCIS is not obliged to ensure the 
compensation. Compensation does not apply to early pickup or late arrival. 

• Those clients whose children join a full week attendance until 3:00 or 5:30 p.m. are not eligible for 
such compensation. 

PRICE OF SCHOOL FEES AND SERVICES PROVIDED   

Prices are listed based on the price level of 2017/18 and can be adjusted according to the contract of 
attendance. 

ADMINISTRATIVE CHARGES 

Issuance of transcripts and duplicates of documents (report cards) will be charged CZK 100-500,-/pc 

SCHOLARSHIPS/DISCOUNTS 

In special cases a discount from the tuition or scholarships can be granted to pupils. 

AFTER HOURS IN KG, ES AND HS 

Children/pupils bust be picked up within 15 minutes of the end of KG, ES, or HS lessons (this does 
not apply to KG attendance until 5:30 p.m.). The ES building closes at 5:00 p.m., the KG closes at 5:30 
p.m. After this, extra hours are charged at CZK 300 an hour. Extra hours are charged at the end of 
each semester.  

MORNING, AFTER SCHOOL AND STUDY CLUB IN ELEMENTARY AND HIGH SCHOOL 

Parents can register pupils for Morning, After School, and Study Club. Morning Club starts at 7:30 
a.m. After School and Study Clubs of the ES and HS start 15 minutes after school and end at 5:00 
p.m.  

• Morning, After School and Study Clubs in ES and HS are free of charge for all registered pupils 

EXTRA COURSES 

The prices of extra courses are fixed for each course individually at the beginning of each semester, 
and their price list is available to parents via e-mail or school website.  

 

In Jesenice - Osnice, 13. 11. 2017  Alice Štunda 

                                                                                                              Executive Head  
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SUNNY CANADIAN INTERNATIONAL SCHOOL 

PRICE LIST FOR SCHOOL BOARDING (LUNCHES AND SNACKS)  –  
1st semester ACADEMIC YEAR 2018 / 2019 effective as of 1st Sept. 
2018 
 

SCHOOL BOARDING (LUNCHES AND SNACKS)  

Ruled by Act 107/2005 Coll. and students are sorted according to their age they reach in the 
appropriate school year. 

 

CZK 42 – Lunch KG                 CZK 26 – 1st and 2nd Snacks    CZK 23 – 3rd snack         

CZK 53 – Lunch ES First Stage            CZK 33 – 1st and 2nd Snacks    CZK 25 – 3rd snack 

CZK 55 – Lunch ES Second Stage and HS     CZK 37 – 1st and 2nd Snacks    CZK 26 – 3rd snack 

                under 15 years old         
CZK 59 – Lunch ES Second Stage and HS     CZK 40 – 1st and 2nd Snacks    CZK 28 – 3rd snack    
      15 years old and older 

 

 

 

Paid in advance at the beginning of each semester, at the end the remainder is reimbursed.  

CZK   9.900  deposit/semester KG              
CZK 10.900  deposit/semester ES First Stage           
CZK 11.900  deposit/semester ES Second Stage and HS 
CZK   2.000  deposit/semester 3rd snack 
 

 

 

 

 

 

 

Jesenice - Osnice, 23. 8. 2018                                                             

                                                                                                               Alice Štunda 

                                                                                                               executive Head 
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