
 
 

KURZ ANGLIČTINY S RODILÝM MLUVČÍM PŘÍMO NA VAŠÍ ŠKOLE 

 
Vážení rodiče,  

společnost English Focus Vám nabízí jedinečnou možnost zlepšení jazykových dovedností Vašeho 

dítěte – pětidenní intenzivní kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím. Cílem kurzu je zdokonalit 

jazykové dovednosti žáka intenzivním procvičením slovní zásoby a gramatiky v kombinaci se správnou 

výslovností. A výsledek? Výrazný pokrok a vyšší sebejistota v mluveném i psaném projevu. Naši 

zkušení lektoři vždy pracují s nadšením a plným nasazením. Své znalosti předávají žákům zábavnou 

a hravou formou.  

 

Co tedy náš kurz nabízí?  

 vyučování ve známém prostředí školy – lektor přijede za dětmi 

 aktivní forma učení pod kvalifikovaným vedením 

 kontakt s rodilým mluvčím  

 uvolněná atmosféra beze strachu a ostychu 

 výuka vedená zábavnou formou (hry, scénky, dialogy a další aktivity) 

 certifikát o absolvování kurzu pro každého žáka 

 

Kurz probíhá vždy od pondělí do pátku v těchto variantách: 

 

1. 1×30 hodin – kurz vhodný pro starší žáky a studenty, požadujeme 1 skupinu 16–24 žáků, 

výuka 6 vyučovacích hodin denně 

Akční cena za 1 žáka pro šk. rok 2016/2017: 1 100 Kč 

2. 2×15 hodin – kurz vhodný pro mladší žáky, požadujeme 2 skupiny 16–24 žáků.  

První skupina má výuku 1.–3. vyučovací hodinu, druhá skupina 4.–6. vyučovací hodinu.  

Akční cena za 1 žáka pro šk. rok 2016/2017: 550 Kč 

3. 3×10 hodin – kurz vhodný pro žáky 1.–5. třídy ZŠ, požadujeme 3 skupiny 16–24 žáků.   

První skupina má výuku 1.–2. vyučovací hodinu, druhá 3.–4. vyučovací hodinu a třetí   

5.–6. vyučovací hodinu 

Akční cena za 1 žáka pro šk. rok 2016/2017: 370 Kč 

 

Pokud byste měli zájem o ukázku učebního plánu či další podrobnější informace, obraťte se na nás 

prostřednictvím učitelů vaší školy.  

 

Těšíme se na spolupráci! 

 

Váš tým English Focus             www.englishfocus.cz  

                                                                                     

http://www.englishfocus.cz/


          Závazná přihláška na kurz 

 

Hlásím se závazně na 30-ti hodinový/15-ti hodinový/10-ti hodinový kurz v termínu   

_______ – _______   201_.  

 

 

V ___________    dne __________ Jméno: ________________ Podpis: ______________ 
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