POLYGLOT

Kurzy pro žáky ZŠ Táborská
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Jazyková škola Polyglot připravila
na školní rok 2021/2022

Váš partner
v jazykovém
vzdělávání

Jazyková škola POLYGLOT působí na trhu již od roku 1989 a za tu dobu si získala dobré jméno v oboru vzdělávání dospělých
a dětí jak v kurzech pro veřejnost, tak ve výuce ve firmách. Od roku 1993 se také věnujeme vydávání učebnic a učebních
pomůcek (Cvičebnice anglické, německé, francouzské a ruské gramatiky, řady středoškolských učebnic Passt schon!, Sprechen
Sie Deutsch? a Time to Talk a v neposlední řadě učebnice němčiny pro základní školy Ene mene, Tintenfass a Macht mit!).

Kurzy konverzace v angličtině
Vážení rodiče, dovolte, abychom Vám a Vašim dětem nabídli kurzy konverzace v angličtině.
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celkem 32 vyučovacích hodin za školní rok (1 vyučovací hodina = 60 minut)
5 až 10 žáků ve skupině
kurz se bude konat přímo v prostorách základní školy
kurzy vede zkušená česká lektorka
materiály pro výuku jsou zahrnuté v ceně kurzu
rodiče mají možnost kdykoliv po dohodě přijít do hodiny na náhled
výuka od 4. 10. 2021
cena: 4 800 Kč (včetně pronájmu učebny)

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy telefonicky nebo e-mailem. Rádi Vás případně uvítáme v prostorách
t á h JŠ
Š Polyglot.
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Závazná přihláška do kurzu konverzace v angličtině
Závazně přihlašuji svou dceru/svého syna do kurzu angličtiny ve školním roce 2021/2022 za sjednaných podmínek (max. 10 studentů
ve skupině, rozsah 32 vyučovacích hodin, výuka v budově ZŠ).
Termín:

1. třída – pondělí 14.00–15.00

2. třída – pondělí 15.00–16.00

Jméno zákonného zástupce: ...........................................................................................................................................................
Jméno studenta: ..............................................................................................................................................................................
Adresa: .............................................................................................................................................................................................
PSČ: .................................Telefon: ........................................................... E-mail: ..........................................................................
Škola: ZŠ Táborská
Třída ve školním roce 2021/2022 (např.: 2. A): .................................................................................................................................
Zavazuji se zaplatit jazykové škole POLYGLOT poplatek ve výši 4 800 Kč do 28. 9. 2021 (na základě údajů, které Vám zašleme).
V případě odhlášení z kurzu se zavazuji zaplatit tyto stornovací poplatky:
 50 % školného při odhlášení nejpozději jeden pracovní den před zahájením kurzu
 celá částka školného při odhlášení v den zahájení a po začátku kurzu.
Ze závažných (zdravotních) důvodů je možné po dohodě s vedením školy převést již zaplacené školné na následující pololetí/školní rok.
V případě zákazu prezenční výuky z důvodu vládních opatření proti šíření koronaviru přejde výuka automaticky na formu online výuky.
Datum: ..................................................

Podpis zákonného zástupce: ..................................................................................

Vyplněnou přihlášku pošlete prosím e-mailem.
Adresa: Táborská 34, 140 00 Praha 4-Nusle
E-mail: skola.praha@polyglot.cz

Mobil: +420 777 252 453
Telefon: +420 241 740 566

