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Vítáme Vás v novém školním roce
Milí kolegové, rádi bychom Vás přivítali v novém školním roce 2018/2019.
Věříme, že jste si období prázdnin užili a načerpali sílu pro nové výzvy a Vaše studenty. Již nyní
s Vámi plánujeme školní rok a termíny zkoušek, které jsou pro Vás nejlepší. Rádi se s Vámi
uslyšíme a případně zodpovíme jakékoliv otázky, které se mohou na začátku školního roku
objevit.
Tešíme se na Vás!
P.A.R.K. získal ocenění z Cambridge
První týden v září jsme se zúčastnili výroční mezinárodní konference
zkouškových center v Cambridge. Pozvání na takovou událost nás velmi
potěšilo. K našemu překvapení jsme také získali jedno z nejvyšších
ocenění v rámci pořádání zkoušek Cambridge English. Stali jsme se vítězi
v kategorii: Best Inspection History Award v rámci všech zkouškových
center Evropy. Je to pro nás potvrzení toho, o co se u nás v P.A.R.K.u
snažíme nejvíc, poskytnout Vám a Vašim studentům nejvyšší kvalitu
zkoušek. Toto ocenění je skvělou odměnou pro náš tým a jeho práci.
Děkujeme za Vaši podporu!
Registrace na podzimní konferenci byla spuštěna!
Přednostní pozvánka na podzimní mezinárodní The P.A.R.K.
Conference, k Vám, našim partnerům, jistě již dorazila. Podzimní
konference se bude se konat 10.11. 2018, opět na Biskupském
gymnáziu, za účasti zahraničních hostů a přednášejících.
Nosné téma naší konference je: "Reaching out and
Unlocking Potential“. Můžete si vybrat z celkem 36
metodologických seminářů. Některé semináře jsou tentokrát
zaštiťovány spoluorganizátory konference - Inclusive
Practices & SEN spadající pod IATEFL, mezinárodní asociaci
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učitelů anglického jazyka. Kromě všech skvělých témat se můžete těšit na tombolu, výbornou
kávu a vyhlášené zákusky z naší školní kavárny. Obdržíte jako vždy voucher na některý ze
zajímavých knižních titulů od známých vydavatelství se vzdělávací tematikou. Jako obvykle
proběhne prodej knih z druhé ruky, jehož výtěžek poputuje na nadaci ZDRAVOTNÍ KLAUN.
V listopadu tedy na viděnou!
Nové kolegyně v kanceláři
Rádi bychom Vám představili naše dvě nové kolegyně, které nám od září pomáhají vylepšovat
a zrychlovat chod našeho zkouškového centra.
.
Ludmila Salamonová studovala psychologii a následně
prohloubila své komunikační a administrativní dovednosti se
zákazníky v M Computers. Ludmilu baví tanec a četba
historických románů.

.

Jana Janssen vystudovala management hotelnictví a
během praxe v restauraci zjistila, že práce s lidmi je to, co ji
baví. V průběhu cestování se pro ni učení jazyků stalo vášní.
Proto není divu, že v P.A.R.K.u, byla nejdříve naší
studentkou.
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Nové telefonní číslo pro partnerské školy

Neustále se snažíme zlepšovat služby a servis, který Vám, jako našim partnerům, poskytujeme.
Proto jsme se rozhodli zřídit telefonní kontakt pouze pro Vás, naše partnerské školy. Jedná se o
telefonní číslo 608 740 249. Číslo spravuje Exam Centre Office Manager Kateřina Hronová,
kterou již dobře znáte. Dostupnost této linky pro partnerské školy je:
PO : 11 – 18 hod
ÚT : 11 – 18 hod

ST :
ČT :

9 – 18 hod
9 – 13 hod

Pátky máme vyhrazené zkouškám a Mock testování. Na všechny Vaše zmeškané hovory však
odpovíme co nejdříve! Cílem tohoto nového VIP čísla bylo zvýšit naši dostupnost pro Vás, což by
teď, během našich úředních hodin, mělo fungovat lépe než kdy dřív.
Budeme se těšit na Vaše telefonáty!
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