Přihláška: Výuka anglického jazyka pro
děti v MŠ Prachatice (říjen 2021 – červen
2022).
Vážení rodiče,
opět se na vás obracím s možností výuky anglického jazyka pro vaše děti. V letech 2013 – 2021
proběhla výuka anglického jazyka u dětí mateřských škol ve spolupráci s radnicí města Prachatice
a vedoucími ředitelkami mateřských škol města Prachatice. Lektor, který výuku s dětmi povede,
bude mít k dispozici zajímavé obrázkové a barevné pomůcky, podle kterých bude s dětmi pracovat a
hrát si, dále CD, podle kterého si děti budou zpívat, tancovat a postupně se učit jednotlivé anglické
výrazy a krátká větná spojení. Celý následující školní rok povedu výuky AJ na všech školkách sám
osobně. Cena za výuku 30 minut bude činit i nadále 50,- Kč. Ceny za učebnici nebo pracovní sešit
se pohybují v rozmezí cca 200,- Kč., a i letos vám všem nabízím tu službu, že pro všechny nově
přihlášené děti tyto pomůcky objednám najednou a tím pádem ušetříte každý za učebnici
(hromadný nákup) a na poštovném min. 100,- Kč. Rodiče, jejichž děti navštěvovaly kroužek v
roce 2021, nebudou muset učebnice zakupovat. Je to vzhledem k tomu, že jejich děti nedocházely
na všechny dny kvůli pandemickým opatřením. S těmito učebnicemi budou se mnou pracovat i v
roce 2021/2022.
Vyplněnou přihlášku podle pokynů dole, prosím, odevzdejte na vaší školce nejpozději do pátku
15.10.2021. Poté budou přihlášky zpracovány a na vaše mailové adresy zaslány informace ohledně
výuky, objednání pracovního sešitu či učebnice a informace k platbám. V případě absence dítěte se
platby nebudou vracet. Výjimka bude pouze v těch případech, bude-li dítě dlouhodobě nemocné
(min. 3 měsíce) a bude-li předloženo lékařské potvrzení. Termíny výuky na jednotlivých školkách:
výuka MŠ Česká: středa 14:55 – 15:25, výuka MŠ Krumlovská: úterý 14:40 – 15:10, výuka MŠ
Skalka: středa 14:15 – 14:45, výuka MŠ Zahradní: pondělí 14:55 – 15:25. Prosím o vyplnění
čitelně všech údajů, jež se nacházejí na přihlášce. Je to pro naši snazší a úspěšnou komunikaci.
Prosím všechny rodiče, aby si vyplněnou přihlášku vytiskli a kopii si ponechali.
Jméno dítěte:
Rodné číslo dítěte (datum narození):
Jméno rodiče:
Adresa:
Mailová adresa:
Mobilní telefonní číslo:
První platba bude za období říjen 2021 – leden 2022 včetně a budou z ní odečteny státní svátky,
vánoce, prázdniny, druhá platba bude za období únor 2022 – červen 2022, opět bez svátků a
prázdnin. Rodičům, jejichž děti docházely na kroužek v roce 2021, bude odečtena, jak již ode mě
písemně, částka ve výši 600,- Kč.

___________________________
Podpis rodiče (zákonného zástupce)
Bc. Dušan Horálek, se sídlem: Václava Rady 1453/7, 156 00 Praha 5,
mobil: +420 775 975 499, email: horalek.dusan@seznam.cz

