
INFORMACE O NOVÉ  MOŽNOSTI VÝUKY ANGLI ČTINY V ZŠ TÁBORSKÁ 
Vážení rodiče,            
    po dohodě s ředitelstvím Vaší školy začne od září  2007 vyučovat angličtinu děti 1.stupně (a to úplné 
začátečníky i pokročilejší děti) jazyková škola LINGUA NOVA.Protože předchozí výuka v ZŠ Táborská 
nebyla organizována naší školou,dovolte,abychom  se Vám představili. 
Výhody naší školy 
- máme již 17letou tradici na mnoha pražských mateřských a základních školách, 
- po celou tuto dobu se specializujeme pouze na jazykovou výuku dětí, 
- v naší škole vyučují  kvalifikovaní u čitelé se specializací na děti prvního stupně(mnozí z Vás          
   pravděpodobně znají paní učitelku Hochmanovou,naši dlouholetou učitelku) 
- výhodou je  ucelený kvalitní výukový program po celou dobu docházky dítěte,doplněný celoroční       
  soutěží, která děti vysoce motivuje k dobré práci, 
- spolupracujeme se školou,družinou i rodiči (v průběhu roku pořádáme otevřené hodiny pro rodiče),  
- v 1.třídě se děti učí mluvený jazyk podle naší speciální učebnice,určené dětem,které ještě neumějí číst a    
  psát,od 2.ročníku se začínají seznamovat také se základy psané angličtiny.(Učebnice budou k nahlédnutí 
u zástupců JŠ  při zápisu v pondělí 10.9.)Celá výuka je vedena dětem velmi přístupnými metodami - 
upevňování učiva probíhá pomocí básniček, písniček a didaktických her. 
Výuka bude probíhat 2x týdně po 1 vyučovací hodině (tj.2x45 min),a to v pondělí a ve středu odpoledne v 
době družiny přímo v budově školy.(Děti,které chodí do družiny,si náš učitel  vyzvedne od vychovatelek a 
opět jim je po hodině předá,nedružinové děti si přebere ve vestibulu.) 
Cena pololetního kurzu je 1990  Kč. 
Školné je možno zaplatit buď v hotovosti při zápisu 10.9.,nebo děti dostanou na 1.hodině složenku,jejíž 
ústřižek přinesou učiteli do 3.hodiny ke kontrole.Při platbě složenkou či převodem můžete školné zaplatit na 
dvě splátky.První splátka ve výši 1100 Kč je splatna do 3.hodiny a druhá ve výši  900 Kč do 10.listopadu 
2007.Způsob platby, pro který se rozhodnete, vyznačte prosím na přihlášce. 
 

Máte-li o zařazení dítěte do kurzu zájem,vyplňte přihlášku a odevzdejte ji nejpozději do 
10.9.třídní učitelce.Po tomto datu můžete poslat přihlášku faxem na tel./fax 241 76 34 26  

nebo poštou na adresu  LINGUA NOVA, P.O.BOX 16, 252 42 Jesenice. 
Při příležitosti zahájení činnosti JŠ LINGUA NOVA na Vaší ZŠ můžete využít akční sle-
vu. Pokud přihlásíte své dítě osobně u zástupce JŠ při zápisu,který se koná 10.9. od 14,30 

do 16,30 ve třídě 2.A(přízemí u hlavního vchodu) a zaplatíte v hotovosti,činí školné za 
1.pololetí 1690 Kč. 

Seznamy dětí,rozřazení do kurzů,přesné časy výuky a datum zahájení budou vyvěšeny do 
18. září na škole.          SLEDUJTE  PROSÍM NAŠE VÝVĚSKY! 

INFORMACE NELZE P ŘEDÁVAT KAŽDÉMU DÍT ĚTI ZVLÁŠ Ť! 
--------------------------------------------------zde odstřihněte---------------------------------------------------------- 
 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA KURZ  ANGLI ČTINY                                         JŠ  LINGUA NOVA 
 
Pan/paní…………………….……………adresa…………………….…………….………………PSČ…………. 
 
telefon…………….…………….….jméno dítěte  ………………………….………………………třída………... 
 
základní škola…Táborská……………………začátečník / pokročilý………….………………….......………….. 
                                                                          (jak dlouho se A učí) 
rodné číslo dítěte……………………………….……..dítě navštěvuje družinu      ano /  ne    (zakroužkujte) 
(je nutné pro identifikaci platby) 
Vyznačte způsob platby  
1) platba v hotovosti u zápisu 10.9.  
2) platba složenkou či převodem            a) najednou           b) na splátky     
(Zatrhněte možnost,pro kterou  jste se rozhodli,jinak obdrží dítě na 1.hodině složenku na jednorázovou platbu!)  
 
 
datum…………………                                                                             podpis rodiče……………………    


