Kurzy AJ pro děti školníhověku
Ví,uka v prostorách školy, zahájení r3.9.eozr
Kapacita skupin pouze 6-g dětí

zš vrané nad vltavou

Cambridge English odzáří 2021
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Váženírodiče, od záři 2021 otevírárne na Vašízákladní škole tyto kurzy Cambridge English:
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první a druhá třída začátečníci(Starters)
druhá třída navazujíci kurz pro děti, které chodily již v roce 202Ol21 (High Starters)
čtvňá třída pokročilí(High Movers)

Stafiers a High Starters
Výuka probíhá dvakrát týdně vkombinaci útený a čtvrtek 15:00
(High Starters) v budově Staré školy. Délka lekce je 50 min.
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High Movers
Výuka probíhá dvakrát týdně vkombinaci pondělí a středa,15:00
lekce je 60 min,

15:5O (Starters)

-

a

16:00

-

16:50

16:00 na hlavní budově. Délka

VeŠkerá výuka probíhá kompletně v anglickém jazyce. Lekce vedou bud' rodilí mluvčíči profesionální
lektoři jiné národnosti s jazykovou úrovnírodilého mluvčího. Počet dětí ve skupině je minimálně 6,
maximálně 9. Kurzy jsou zaměřeny jako příprava k certifikovaným zkouškám Cambridge na konci
druhého, čtvrtéhoa šestéhoročníku,nicméně účastna zkoušce není povinná.

Cena kurzu pro Staners a Hiqh Starters: 4400 Kč za první pololetí (zahrnuje 30 lekcí á 50 min,
uČebnici, pracovní sešit, pracovní listy), Druhé pololetí ve výši 4000 Kč se platí samostatně a zahrnuje

32 lekci á 50 min.

Cena kurzu pro Hiqh Movers: 4850 Kč za první pololetí (zahrnuje 30 lekcí á 60 min, učebnici,

pracovní seŠit, pracovní listy). Druhé po|oletí ve výši 4480 Kč se platí samostatně a zahrnuje 32 lekcí

á 60 min

Při přihlášení do kurzu se platí pouze první pololetí, pokud by dítěti kurz z důvodu náročnosti

z jakéhokoli jiného důvodu nevyhovoval, lze v pololetí docházku ukončit.
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Zápis probíhá pouze eIektronickv. V případě zdjmu o přihlášení nám zašlete emailem následující
inÍormace: jméno a příjmení dítěte, třídu v novém školnímroce, jméno a příjmení zákonného
zástupce, kontaktnítelefon a emailovou adresu, kterou si přejete používatpro komunikaci s námi. Tyto
Údaje potřebujeme, abychom mohli vytvořit Váš uživatelský profil v našem interním systému Auksys.
Na Vámi uvedený email Vám přijdou přihlašovací údaje a link do systému, kde si vyberete kurz a
provedete závazné přihlášení žáka, Po závazném přihlášení je rodič vyzván k úhradě prvního pololetí.

Uzávěrka přihlášek ie k6.9.2021. případně dříve. ie-li kapacita kurzu wčerpána. Výuka bude
zahájena vtýdnu od 13. 9.2021. V případě dalšívlny covidu a opětovného uzavřeníškol či zákazu
osobní přítomnosti žákůna kroužcích přecházíme automaticky na online výuku. S Vašimi osobními
údaji nakládáme dle platných směrnic GDPR,
Po uzávěrce přih|ášek zašleme všem přihlášeným podrobné informace k zahájení i průběhu ško|ního
roku ve formě bookletu pro rodiče.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat, kurzy bývají rychle plné.

administrace kurzŮ: Karolína Moravcová, e-mail: office@detska-studia.com, tel: 607 25]. 086
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