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*KRYŠTOF ČERNOŠICE SADOVÁ   *ZŠ ČERNOŠICE  
 

NABÍDKA 4U 2022/2023 

 

 ANGLICKY PLYNULE STEJNĚ JAKO ČESKY 

 POUŽÍVÁME PŘIROZENOU METODU UČENÍ SE DRUHÉMU JAZYKU, PŘI KTERÉ DÍTĚ 

PŘIJÍMÁ NOVÝ JAZYK PODOBNĚ JAKO SVŮJ MATEŘSKÝ 

 DĚTI VEDEME K POROZUMĚNÍ ANGLIČTINY A POSÍLENÍ KOMUNIKAČNÍCH 

SCHOPNOSTÍ 

 S PODPOROU PRVKŮ MONTESSORI PEDAGOGIKY 

 

OBSAH HODINY  
 

Využíváme prožitkové učení hrou v kombinaci s aktivitami, které jsou založené na přímých  

a hlubokých zážitcích dítěte a podporují dětskou zvídavost. Zapojujeme pohádky, říkanky, 
hádanky, písničky, které mají děti rády a spontánně je napodobují. Tím si osvojuji zvuky 
nového jazyka. Aplikujeme více smyslové vnímání, proto jsou lekce zpestřeny řadou smyslových 

a psychomotorických her. Uplatňujeme individuální přístup a děti pozitivně motivujeme.  
S tématy je úzce provázán obsah hodin, výukové plány, slovní zásoba i jednotlivé výukové hry.  

TERMÍN 
 

 

ČTVRTEK 13.30-16.30 
 

5 - 6 DĚTÍ 

VE SKUPINĚ 

 

 

CENA 14.990 Kč vč. DPH /POLOLETÍ *) 

Nabízíme možnost využít splátkový kalendář po domluvě. 
 

 VÝUKOVÝ 
MATERIÁL 

 

O náplni hodin rodiče informujeme prostřednictvím 

měsíčních přehledů. Ty obsahují zvolená témata 

doplněná o slovní zásobu včetně frází, texty 

písniček a říkanek i vybrané pracovní postupy. Díky 

jim tak rodič získá dokonalou zpětnou vazbu o cílech 

a průběhu lekcí. 

 
 

EXTRA 
LETNÍ TÁBORY s angličtinou a sportem v Praze 10 na Skalce a v Černošicích 
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 2022-2023 

 

Údaje o dítěti  

Jméno: 

  

Příjmení: 

Datum narození: 
  

 

Znalost angličtiny (stručně): 
 

 

 

Škola + třída (2022/2023)  

Údaje o rodičích  

Matka  

Jméno: 
 

Příjmení: 

Telefon: E-mail: 

Otec  

Jméno: 
 

Příjmení: 

Telefon: E-mail: 
 

 
Závazně přihlašuji své dítě do KRYŠTOF 4U: 

ČERNOŠICE SADOVÁ  
v týdnech od 12. 9. 2022 do 16. 6. 2023 ZŠ ČERNOŠICE 

*)zvolenou variantu označte křížkem 
 

Beru na vědomí, že nejpozději v den podpisu závazné přihlášky zaplatím 4.000 Kč jako 
zálohu na školné. Tato bude vyúčtována v den nástupu dítěte KRYŠTOF 4U. 

 

způsob platby: převodem BÚ 208 995 596/0600 
popis platby: 4U + JMÉNO DÍTĚTE 

 
Storno podmínky: 
zrušení přihlášky do 1. 6. příslušného  roku  vč.= storno-poplatky ve výši 50% 
zrušení přihlášky po 1. 6. příslušného roku  vč.= storno-poplatky ve výši 100% 
Storno podmínky se týkají pouze zálohového placení. 
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Podmínky: 

*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. 2023 
s udáním důvodu, v opačném případě se má za to, že dítě pokračuje a rodič je povinen uhradit 
školné na 2. pololetí. 

 
Kdo dítě vyzvedává z 4U 
 

Jméno  č.OP vztah k dítěti 

   

   

   

   

 (rodiče žijící ve společné domácnosti se neuvádějí) 

 
Souhlasím s odvozem dítěte na školní aktivity a převozem k lékaři v případě akutní potřeby  
ANO-NE* 

Souhlasím s dopravou realizovanou placeným dopravcem a s tím spojenou platbou, uzná-li to vedení 
KRYŠTOF 4U za vhodné (zejména z bezpečnostních důvodů při delších vzdálenostech)  
ANO-NE* 

Souhlasím s pořizováním foto- a video-dokumentace během pobytu dítěte ve KRYŠTOF 4U a na 
akcích, které jsou jím pořádány.  
ANO-NE* 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely naší komunikace a prezentace dle obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) *) 
 ANO-NE* 

*)nehodící se škrtněte 
 

Beru na vědomí, že školka nesjednává pro děti úrazové ani jiné pojištění. 

 
Obdržením přihlášky je Vaše dítě závazně přihlášeno  

do KRYŠTOF 4U pro výše uvedené období. 
 

Závazná přihláška je platná kompletně vyplněná vč. úhrady zápisného a zálohy. 

 

Svým podpisem beru na vědomí výše uvedené informace. 

 

 

datum         podpis rodiče 
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