
Konverzace s rodilým mluvčím 
 
Vážení rodiče, 

od ledna roku 2014 jsme pro Vaše děti zajistili anglickou konverzaci s rodilým mluvčím, který má 
několikaletou praxi a vyniká prezentačními a komunikačními schopnostmi. Mluvčího pro naši školu 
poskytne akreditovaná jazyková agentura MAXIMUM se sídlem v Kroměříži, její lektoři musí splňovat 
přísné kvalifikační předpoklady a praxi. 
Výuka bude probíhat ve skupinách zábavnou formou v odpoledních hodinách 1 x týdně 60 minut. 
Skupiny budou utvořeny z žáků 4. a 5. ročníku, 6. a 7. ročníku, 8. a 9. ročníku. Termín výuky bude po 
zjištění zájmu upřesněn. 
 
Cena za výuku se bude odvíjet od počtu dětí ve skupině:  

     5 -   8 dětí - 1500,- Kč /1 osoba 
9 - 12 dětí - 1200,- Kč/ 1 osoba 

 

Mám zájem o výuku a přihlašuji svoje dítě (jméno, příjmení) ……………………………………………………, žáka 
……………. třídy do konverzace s rodilým mluvčím: ANO  NE 
 
______________________ 
podpis zákonného zástupce     V Holešově dne__________________ 
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