
 SCHOOL TOUR 
 jazyková škola 

Baranova 4/1901, 130 00 Praha 3 

tel./fax: 222 720 138 

mobil: 608 138 941, 777 284 700 

e-mail: info@schooltour.cz 

www.schooltour.cz 
 

 

 Vážení rodiče, 

 

 jazyková škola SCHOOL TOUR nabízí pro Vaše děti konverzační kurz anglického jazyka. Kurz 

bude probíhat ve škole, kterou Vaše dítě navštěvuje v  brzkých odpoledních  hodinách. Kurz  je určen  žákům    

4. tříd ZŠ. Cílem kurzu je naučit děti prakticky používat látku, kterou probírají ve škole, zábavnou formou. 

Součástí kurzu bude i opakování školní látky. Kurz obsahuje 20 vyučovacích hodin, cena jedné vyučovací 

hodiny je 50,- Kč. (Tato cena odpovídá 8 žákům v kurzu. V případě menšího počtu zájemců se cena upravuje po 

dohodě s rodiči.).V ceně nejsou zahrnuty výukové materiály. Kurzy jsou pochopitelně s možností pokračování. 

 V případě zájmu vyplňte přihlášku a zašlete ji prostřednictvím dítěte do školy. 

 

............................................................................. PŘIHLÁŠKA .............................................................................. 

 

Jméno a příjmení dítěte: ....................................................................…… Datum narození: ………………………  

Adresa: .......................................................................................Tel.: ........................ E-mail: …………..…........... 

Škola: .......................................................................................... ……………………. Třída: ……………………..  

Zvolený jazyk: ……………………………………………………. Znalost: ............................................................ 

Souhlasím s účastí dítěte: .............................................................................................................. ............................. 
      (jméno, příjmení a podpis rodiče) 
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