extra ENGLISH

v ZŠ BUREŠOVA

www.klckrystof.cz

konverzační kurzy angličtiny
s RODILÝM MLUVČÍM pro 1.-9.třídu

*anglicky stejně jako česky
* používáme přirozenou metodu učení se
druhému jazyku, která je založená na
principu, při kterém dítě přijímá nový jazyk
podobně jako svůj mateřský
*děti vedeme k porozumění angličtiny
a k posílení komunikačních schopností
*max 7 dětí ve skupině

ZÁKLADEM JE jedinečný výukový
PRŮVODCEM je rodilý mluvčíprogram v anglických školkách KRYŠTOF, profesionál S NEJNIŽŠÍM MOŽNÝM
VZDĚLÁNÍM Bc
vychází z konceptu měsíčních projektů

*Písničky, říkanky a rýmy *Deskové hry *Výtvarné,
hudební a sportovní aktivity*DVD projekce

KONTAKT:
info@klckrystof.cz

VAŠE DĚTI
vyzvedneme
PŘÍMO ve škole
nebo
v družině

EAT,
SLEEP,
KRYŠTOF!
TERMÍNY:
PÁTEK 5.-7.
hodina

MATERIÁLY v ceně:
vyučovací *KRYŠTOF portfolio
*KRYŠTOF pracovní listy

45 minut/týden

S DOPLATKEM:

CENA vč DPH /pololetí:

*učebnice/četba renomovaných
nakladatelství v hodnotě 100400 Kč

2.990 Kč
( sourozenecká sleva 10%)

EXTRA
● nadstandartní typy kurzů
● FILM CLUB vedený rodilým mluvčím (sobotní projekce filmů v originále s workshopem)
● Cambridgeské zkoušky: YLE, KET a PET for Schools, FCE “nanečisto”
● SUMMER CAMPS docházkové i pobytové letní tábory

www.klckrystof.cz

extra ENGLISH

KONVERZACE v angličtině s rodilým mluvčím v ZŠ Burešova
Jméno a příjmení:

Třída:

MATKA
Jméno a příjmení:
E-mail:

Telefon:

OTEC
Jméno a příjmení:
E-mail:

Telefon:

Závazně přihlašuji své dítě na extra ENGLISH
na školní rok 2020 - 2021:
1 výuk.hodina /týden/pololetí
6-7 dětí ve skupině v ceně 2.990 Kč*
Cenová nabídka a podmínky:
* uvedené školné je za pololetí při uvedené dotaci výuk.hodin /týden, školné na celý školní rok je splatné ve dvou splátkách: 2.990 Kč do
15.9.2020, druhých 2.990 Kč do 31.1.2021
*při podpisu přihlášky je splatná záloha ve výši 1.000 Kč, která se odečte z 1. splátky školného
*zahrnuje výuku realizovanou rodilým mluvčím, pracovní a herní listy, průběžné informace o probrané látce a hodnocení v pololetí a na konci
školního roku emailem nebo osobně, DPH 21%
*Kryštof si vyhrazuje právo otevřít tuto výuku při uvedeném počtu žáků, nižší počet žáků je předmětem domluvy a jiné cenové nabídky
*rozhodnete-li se ve 2.pololetí nepokračovat, je třeba oznámit toto e-mailem do 10.1.2021 s udáním důvodu, v opačném případě se má za
to, že dítě pokračuje a rodič je povinen uhradit 2. splátku.

Způsob platby:

platebním příkazem č.b.ú.604242051/0100 (prosím uvést do popisu k platbě jméno dítěte, třídu a školu)
Obdržením přihlášky je Vaše dítě závazně přihlášeno na EXTRA ENGLISH pro výše
uvedené období.
Závazná přihláška je platná kompletně vyplněná a doplněná dokladem o zaplacení zálohy.
Svým podpisem beru na vědomí výše uvedené informace a uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů pro
účely naší komunikace a prezentace dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

datum

podpis rodičů

PŘIHLÁŠKU JE TŘEBA ZASLAT EMAILEM na info@klckrystof.cz
DO 31.8.2020

