
Let´sGet Down toEnglish! 
 
Vážení rodiče, 
  
Ráda bych Vám poskytla nové informace ohledně intenzivního přípravného kurzu angličtiny, 
který probíhá od září 2019 na škole ZŠ Hostivař pro žáky od 2. do 5. tříd. Tento školní rok 
2021/2022 bude otevřen i kurz pro žáky 2. stupně. Všechny kurzy začínají 1. 10. 2021 a končí 
v květnu a červnu 2022. 
 
Starters (2. a 3. třídy) kurz bude probíhat 3x týdně/60min od 1.10. – 6.5. V květnu 2022 
budou děti dělat zkoušky. Cena kurzu je 17 900Kč. 
Movers (3. a 4. třídy) 2x týdně/60min od 1.10. -24.6. Tato úroveň kurzu je rozložena do 
dvou let. Děti budou dělat zkoušky v květnu 2023.Cena kurzu je 14 600Kč 
Flyers (4. a 5. třídy) 2x týdně/60min od 1.10.-24.6. Tato úroveň kurzu je rozložena do dvou 
let. Děti budou dělat zkoušky v květnu 2023. Cena kurzu je 14 600Kč 
Pre B1(6. -9. třída)2x týdně/60min od 1.10.-24.6. Tato úroveň kurzu je rozložena do dvou let. 
Děti budou dělat zkoušky v květnu 2023. Cena kurzu je 14 600Kč 
Pozn. V případě zájmu žáků 9. tříd mě, prosím kontaktujte! 
 
Zkoušky nejsou povinné pro další úroveň kurzu. 
 
Kurz je vedený v prostorách školy v rámci družiny. 1 lekce je 60 min. Kurzy povedu já 
osobně. 
  
Termín zkoušky vypisuje BritishCouncil. Tento kurz je součástí celého programu výuky Aj ve 
spolupráci s Cambridge University. Děti získávají mezinárodně uznávané certifikáty a podle 
norem EU (A1, A2, atd.) 
  
Výukový materiál je i s možností on-line cvičení. Pokud dítě nebude na hodině z nějakého 
důvodu, může si cvičení a poslechy dělat na počítači. Pokud bude dítě muset jít dříve na jinou 
aktivitu, není to problém. Posledních 10 -15 min je opakování a hry v rámci výuky. 
Cena kurzu je včetně výukového materiálu pro školní rok 2021/2022. 
Zkouška na BritishCouncilu je 1650Kč a není v ceně kurzu. 
 

Rozvrhy: 

Starters Po od13.15 -14.15, Čt 13 - 14hod, Pá od 14 -15hod 

Movers Út a Pá od 13 - 14hod 

Flyers Út a Čt od 14 -15hod 

Pre B1 Po od cca 14.30 -15.30, Pá od 15 -16hod 

Ráda Vám zodpovím Vaše dotazy na emailu zdenkav@gmail.com nebo na 776 374 852.  

Have a Great Day! 


