ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Cambridge English: STARTERS (3. a 4. ročník)
Jméno a příjmení dítěte:

Třída:

Jméno a příjmení zákonného zástupce:

E-mail:

STARTERS

Telefon:

2 100 Kč/šk. rok

30 lekcí

kurzovné, učebnice Fun
for Starters

Začátek kroužku 1. 10. 2019, ve 13.00 h

Platba na účet školy 29538621/0100 nejpozději do 30. 9. 2019. Použijte VS, který Vám zašleme
na uvedenou emailovou adresu.
Podmínky účasti na kurzu
Pro zařazení žáka do správné úrovně žák absolvuje rozřazovací test dne 18. 9. 2019. Nebude-li pro
něj Vámi zvolená úroveň vhodná, nebude do tohoto kroužku přijat.
Škola si vyhrazuje právo neotevřít nabízený kurz v případě, že se na něj přihlásí méně než 6
účastníků. Tato skutečnost bude přihlášenému oznámena nejpozději 24. 9. 2018.
Přihlášky přijímáme do 23. 9. 2018 nebo do naplnění kurzu v budově 2. stupně, ve 3. patře,
kabinetě č. 26 (I. Vokrojová).
Přeruší-li účastník docházku během školního roku, nevzniká nárok na vrácení školného.
Datum:

Podpis zákonného zástupce:

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Cambridge English: MOVERS Tue (4. a 5. ročník)
Jméno a příjmení dítěte:

Třída:

Jméno a příjmení zákonného zástupce:

E-mail:

MOVERS

Telefon:

2 100 Kč/šk. rok

30 lekcí

kurzovné, učebnice Fun
for Movers

Začátek kroužku 1. 10. 2019, ve 14.00 h

Platba na účet školy 29538621/0100 nejpozději do 30. 9. 2019. Použijte VS, který Vám zašleme
na uvedenou emailovou adresu.
Podmínky účasti na kurzu
Pro zařazení žáka do správné úrovně žák absolvuje rozřazovací test dne 18. 9. 2019. Nebude-li pro
něj Vámi zvolená úroveň vhodná, nebude do tohoto kroužku přijat.
Škola si vyhrazuje právo neotevřít nabízený kurz v případě, že se na něj přihlásí méně než 6
účastníků. Tato skutečnost bude přihlášenému oznámena nejpozději 24. 9. 2019.
Přihlášky přijímá do 23. 9. 2019 nebo do naplnění kurzu Mgr. Irena Vokrojová (budova 2. stupně, 3.
patro, kabinet č. 26).
Přeruší-li účastník docházku během školního roku, nevzniká nárok na vrácení školného.
Datum:

Podpis zákonného zástupce:

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Cambridge English: MOVERS We (4. a 5. ročník)
Jméno a příjmení dítěte:

Třída:

Jméno a příjmení zákonného zástupce:

E-mail:

MOVERS

Telefon:

2 100 Kč/šk. rok

30 lekcí

kurzovné, učebnice Fun
for Movers

Začátek kroužku 2. 10. 2019, 14.00 h

Platba na účet školy 29538621/0100 nejpozději do 30. 9. 2019. Použijte VS, který Vám zašleme
na uvedenou emailovou adresu.
Podmínky účasti na kurzu
Pro zařazení žáka do správné úrovně žák absolvuje rozřazovací test dne 18. 9. 2019. Nebude-li pro
něj Vámi zvolená úroveň vhodná, nebude do tohoto kroužku přijat.
Škola si vyhrazuje právo neotevřít nabízený kurz v případě, že se na něj přihlásí méně než 6
účastníků. Tato skutečnost bude přihlášenému oznámena nejpozději 24. 9. 2019.
Přihlášky přijímá do 23. 9. 2019 nebo do naplnění kurzu Mgr. Irena Vokrojová (budova 2. stupně, 3.
patro, kabinet č. 26).
Přeruší-li účastník docházku během školního roku, nevzniká nárok na vrácení školného.
Datum:

Podpis zákonného zástupce:

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Cambridge English: FLYERS (5. a 6. ročník)
Jméno a příjmení dítěte:

Třída:

Jméno a příjmení zákonného zástupce:

E-mail:

MOVERS

Telefon:

2 100 Kč/šk. rok

30 lekcí

kurzovné, učebnice Fun
for Flyers

Začátek kroužku 2. 10. 2019, 15.00 h

Platba na účet školy 29538621/0100 nejpozději do 30. 9. 2019. Použijte VS, který Vám zašleme
na uvedenou emailovou adresu.
Podmínky účasti na kurzu
Pro zařazení žáka do správné úrovně žák absolvuje rozřazovací test dne 18. 9. 2019. Nebude-li pro
něj Vámi zvolená úroveň vhodná, nebude do tohoto kroužku přijat.
Škola si vyhrazuje právo neotevřít nabízený kurz v případě, že se na něj přihlásí méně než 6
účastníků. Tato skutečnost bude přihlášenému oznámena nejpozději 24. 9. 2019.
Přihlášky přijímá do 23. 9. 2019 nebo do naplnění kurzu Mgr. Irena Vokrojová (budova 2. stupně, 3.
patro, kabinet č. 26).
Přeruší-li účastník docházku během školního roku, nevzniká nárok na vrácení školného.
Datum:

Podpis zákonného zástupce:

