
 
Lektor: rodilý mluvčí s čistou výslovností z USA a UK, případně možnost plynulého mluvčího s CZ
znalostí pro začátečníky
 
Místo výuky: online přes aplikaci ZOOM

Kurz určen pro: žáky ZŠ 4. až 8. tříd 

Garance nízkého počtu dětí ve výuce: maximálně 6 žáků / lektora

Počet lekcí / kurz: 2 lekce / týden  

Délka lekce: 30 minut 

Výuka: Do kurzu je možné se přihlásit kdykoli během školního roku

Cena: 95 Kč / lekci  - 1. lekce na vyzkoušení zdarma, následně možnost pokračovat v kurzu - hrazeno
měsíční částkou dle počtu lekcí uskutečněných lektorem v daném měsíci 

Vážení rodiče,

plynulá angličtina dnes není v ýhodou na pracovním trhu, nýbrž přímo nutností. Není náhodou, že nejlepší
soukromé školy nabízejí kompletní učební programy v anglickém jazyku vyučované rodilými mluvčími. Proto
je cílem našeho projektu zdokonalit žákům základy, načerpané v hodinách angličtiny, s rodilými mluvčími z
USA a UK. Děti budou zábavnou a přirozenou formou, v malých skupinkách do 6 aktivně komunikovat a tím
získají tolik potřebné sebevědomí vyjadřovat se anglicky v jakékoliv situaci.  

NABÍDKA KURZŮ ANGLICKÉHO JAZYKA
"BENATIVE" PRO DĚTI S RODILÝMI MLUVČÍMI

Přihlášku k vyplnění naleznete na druhé straně. 

Těšíme se na spolupráci.

Ing. Jiří Bargl 
Jednatel 
Tel.: 601 330 314
Email: info@benative.cz
BENATIVE SPEAKER s.r.o., IČO 09773061
www.benative.cz



 ************************************************************************
Přihláška “benative.cz” - kurz anglického jazyka, pořádaný společností BENATIVE SPEAKER
s.r.o., IČO 09773061: 

Jméno žáka: ................................................................................................

Třída a škola žáka: .....................................................................................

Telefon zákonného zástupce: .................................................................

Email zákonného zástupce: .....................................................................

Prosíme napište všechny možné termíny (písmena - viz tabulka níže), kdy se student může
pravidelně připojovat do kurzu (1. písmeno je Vaše prioritní volba). Pomůže nám to při
sestavení skupin. Samozřejmě společně vybereme pouze jednu finální skupinu.
 
Dopište písmena: ......................................................................................

Z organizačních důvodů se nelze připojovat do dvou různých skupin (př.: pokud si zvolíte "B",
tak se student připojí každé pondělí a středu ve 14:45).
Po 1. zkušební lekci, která je zdarma, se rodiče rozhodnou, zda se budou dále účastnit kurzu.
Přihlášení do kurzu na dobu neurčitou se aktivuje až druhou lekcí. Výpovědní doba činí 1 měsíc.
Cena 95 Kč/lekci. Nejsme plátci DPH.

Platba: Převodem na BÚ, na základě dokladu vystaveného v následujícím měsíci dle počtu
lekcí, na kterých byl lektor pro zvolenou skupinu v daném měsíci aktivně přítomen.

Zákonný zástupce - jméno a příjmení:............................................. 

Podpis zákonného zástupce:........................................................... 

V....................................................dne:..........................................

Naskenovanou (mobilem vyfocenou), hůlkovým písmem vyplněnou a podepsanou
přihlášku odešlete prosím na email info@benative.cz 
Obratem se Vám ozveme zpět s dalším postupem. Pro jakékoli dotazy nás neváhejte
kontaktovat. 


