
Cambridge Course 2016/2017 
Informace k přípravnému kurzu 

na mezinárodní jazykovou zkoušku (3. třída) 
 

Vážení rodiče,  
 

nabízíme vašim dětem možnost připravit se a složit na naší škole 
mezinárodní jazykovou zkoušku YLE Movers. Jde o jedinečnou 
možnost dalšího rozvoje získávaných znalostí angličtiny a povzbuzení 
k dalšímu studiu. 
Zkouška Cambridgeské univerzity je mezinárodně uznávaná 
a v České republice ji lze absolvovat na omezeném počtu škol. 
Příprava bude probíhat ve speciálním kurzu až do 5. třídy a bude 
ukončena zmíněnou zkouškou. Kurz se uskuteční při minimálním 
zájmu 10 dětí a jeho cena je vypočtena na základě nákladů na výuku, 
cenu zkoušky stanoví Cambridgeská univerzita.  
Děti samozřejmě mohou rozvíjet angličtinu bez konečné zkoušky. Její 
složení není podmínkou pro účast na kurzu.  
 

 přípravný kurz pro žáky 3. tříd bude v letošním školním roce 
probíhat od 3. října vždy v pondělí od 13.15 do 14.00 hod. 

 celkem se uskuteční 25 vyučovacích hodin (45 minut) 
 žáci potřebují k výuce psací potřeby, učebnici dostanou 
 vyučující – Mgr. Luděk Balcařík 
 kurzovné na celý školní rok 2000 Kč  
 

Pokud máte zájem, vyplňte návratku a odevzdejte ji obratem 
třídnímu učiteli. Při dostatečné naplněnosti obdržíte v nejbližší době 
informace k platbě kurzovného.  
Kontakt pro dotazy – 543211912/kl. 26, balcarik@zshroznova.cz 
 

S pozdravem Mgr. Luděk Balcařík 
 

----------------------------------------------------- 
Potvrzuji zájem žákyně/žáka ……………..………….……………….   

ze třídy ………. o přípravný kurz na mezinárodní zkoušku z Aj. 
 

Dne ……………..…..                         Podpis rodiče ……………..…..                          

Cambridge Course 2016/2017 
Informace k přípravnému kurzu 

na mezinárodní jazykovou zkoušku (3. třída) 
 

Vážení rodiče,  
 

nabízíme vašim dětem možnost připravit se a složit na naší škole 
mezinárodní jazykovou zkoušku YLE Movers. Jde o jedinečnou 
možnost dalšího rozvoje získávaných znalostí angličtiny a povzbuzení 
k dalšímu studiu. 
Zkouška Cambridgeské univerzity je mezinárodně uznávaná 
a v České republice ji lze absolvovat na omezeném počtu škol. 
Příprava bude probíhat ve speciálním kurzu až do 5. třídy a bude 
ukončena zmíněnou zkouškou. Kurz se uskuteční při minimálním 
zájmu 10 dětí a jeho cena je vypočtena na základě nákladů na výuku, 
cenu zkoušky stanoví Cambridgeská univerzita.  
Děti samozřejmě mohou rozvíjet angličtinu bez konečné zkoušky. Její 
složení není podmínkou pro účast na kurzu.  
 

 přípravný kurz pro žáky 3. tříd bude v letošním školním roce 
probíhat od 3. října vždy v pondělí od 13.15 do 14.00 hod. 

 celkem se uskuteční 25 vyučovacích hodin (45 minut) 
 žáci potřebují k výuce psací potřeby, učebnici dostanou 
 vyučující – Mgr. Luděk Balcařík 
 kurzovné na celý školní rok 2000 Kč  
 

Pokud máte zájem, vyplňte návratku a odevzdejte ji obratem 
třídnímu učiteli. Při dostatečné naplněnosti obdržíte v nejbližší době 
informace k platbě kurzovného.  
Kontakt pro dotazy – 543211912/kl. 26, balcarik@zshroznova.cz 
 

S pozdravem Mgr. Luděk Balcařík 
 

----------------------------------------------------- 
Potvrzuji zájem žákyně/žáka ……………..………….……………….   

ze třídy ………. o přípravný kurz na mezinárodní zkoušku z Aj. 
 

Dne ……………..…..                         Podpis rodiče ……………..…..                          



Cambridge Course 2016/2017 
Informace k přípravnému kurzu 

na mezinárodní jazykovou zkoušku (4. třída) 
 

Vážení rodiče,  
 

i v letošním školním roce nabízíme vašim dětem možnost pokračovat 

v přípravě na mezinárodní jazykovou zkoušku YLE Movers.  

Příprava bude probíhat jako doposud. Kurz se uskuteční při 

minimálním zájmu 10 dětí a jeho cena je vypočtena na základě 

nákladů na výuku, cenu zkoušky určuje Cambridgeská univerzita. 

Kroužek mohou navštěvovat také žáci, kteří se ho neúčastnili 

v minulém školním roce. 

Angličtinu lze samozřejmě rozvíjet bez konečné zkoušky. Její skládání 

není podmínkou pro účast na kurzu.  
 

 přípravný kurz pro žáky 4. tříd bude tento školní rok probíhat  

od 4. října vždy v úterý od 13.15 do 14.00 hod. 

 celkem se uskuteční 25 vyučovacích hodin (45 minut) 

 žáci potřebují k výuce učebnici (z minulého roku) a psací potřeby  

 vyučující – Mgr. Luděk Balcařík 

 kurzovné na celý školní rok 2000 Kč 
 

Pokud máte zájem, vyplňte návratku a odevzdejte ji obratem třídnímu 

učiteli. Při dostatečné naplněnosti obdržíte v nejbližší době informace 

k platbě kurzovného. 

Kontakt pro dotazy – 543211912/kl. 26, balcarik@zshroznova.cz 
 

S pozdravem Mgr. Luděk Balcařík 
 

------------------------------------------------------ 
Potvrzuji zájem žákyně/žáka ……………..………….…………………   

ze třídy ………. o přípravný kurz na mezinárodní zkoušku z Aj. 

 

Dne ……………...…..                         Podpis rodiče …….………..…..                          

Cambridge Course 2016/2017 
Informace k přípravnému kurzu 

na mezinárodní jazykovou zkoušku (4. třída) 
 

Vážení rodiče,  
 

i v letošním školním roce nabízíme vašim dětem možnost pokračovat 

v přípravě na mezinárodní jazykovou zkoušku YLE Movers.  

Příprava bude probíhat jako doposud. Kurz se uskuteční při 

minimálním zájmu 10 dětí a jeho cena je vypočtena na základě 

nákladů na výuku, cenu zkoušky určuje Cambridgeská univerzita. 

Kroužek mohou navštěvovat také žáci, kteří se ho neúčastnili 

v minulém školním roce. 

Angličtinu lze samozřejmě rozvíjet bez konečné zkoušky. Její skládání 

není podmínkou pro účast na kurzu.  
 

 přípravný kurz pro žáky 4. tříd bude tento školní rok probíhat  

od 4. října vždy v úterý od 13.15 do 14.00 hod. 

 celkem se uskuteční 25 vyučovacích hodin (45 minut) 

 žáci potřebují k výuce učebnici (z minulého roku) a psací potřeby  

 vyučující – Mgr. Luděk Balcařík 

 kurzovné na celý školní rok 2000 Kč 
 

Pokud máte zájem, vyplňte návratku a odevzdejte ji obratem třídnímu 

učiteli. Při dostatečné naplněnosti obdržíte v nejbližší době informace 

k platbě kurzovného. 

Kontakt pro dotazy – 543211912/kl. 26, balcarik@zshroznova.cz 
 

S pozdravem Mgr. Luděk Balcařík 
 

------------------------------------------------------ 
Potvrzuji zájem žákyně/žáka ……………..………….…………………   

ze třídy ………. o přípravný kurz na mezinárodní zkoušku z Aj. 

 

Dne ……………...…..                         Podpis rodiče …….………..…..                                           



Cambridge Course 2016/2017 
Informace k přípravnému kurzu 

na mezinárodní jazykovou zkoušku (5. třída) 
 

Vážení rodiče,  
 

ve školním roce 2016/2017 nabízíme vašim dětem možnost 

pokračovat v přípravě na mezinárodní jazykovou zkoušku YLE Movers.  

Příprava bude probíhat jako doposud. Kurz se uskuteční při 

minimálním zájmu 10 dětí a jeho cena je vypočtena na základě 

nákladů na výuku. Kroužek mohou navštěvovat také žáci, kteří se ho 

neúčastnili v minulém školním roce. 

Zkouška proběhne po skončení kurzu v červnu 2017. Její cena 1250 Kč 

je určená Cambridgeskou univerzitou a může se na jaře mírně lišit. 

Angličtinu samozřejmě lze rozvíjet bez konečné zkoušky. Její skládání 

není podmínkou pro účast na kurzu.  
 

 přípravný kurz pro žáky 5. tříd bude v tento školní rok probíhat  

od 5. října vždy ve středu od 13.15 do 14.00 hod. 

 celkem se uskuteční 25 vyučovacích hodin (45 minut) 

 žáci potřebují k výuce učebnici (z minulého roku) a psací potřeby  

 vyučující – Mgr. Luděk Balcařík 

 kurzovné na celý školní rok 2000 Kč 
 

Pokud máte zájem, vyplňte návratku a odevzdejte ji obratem třídnímu 

učiteli. Při dostatečné naplněnosti obdržíte v nejbližší době informace 

k platbě kurzovného. 

Kontakt pro dotazy – 543211912/kl. 26, balcarik@zshroznova.cz 
 

S pozdravem Mgr. Luděk Balcařík 
 

------------------------------------------------------ 
Potvrzuji zájem žákyně/žáka ……………..………….…………………   

ze třídy ………. o přípravný kurz na mezinárodní zkoušku z Aj. 

 

Dne ……………...…..                         Podpis rodiče …….………..…..                          

Cambridge Course 2016/2017 
Informace k přípravnému kurzu 

na mezinárodní jazykovou zkoušku (5. třída) 
 

Vážení rodiče,  
 

ve školním roce 2015/2016 nabízíme vašim dětem možnost 

pokračovat v přípravě na mezinárodní jazykovou zkoušku YLE Movers.  

Příprava bude probíhat jako doposud. Kurz se uskuteční při 

minimálním zájmu 10 dětí a jeho cena je vypočtena na základě 

nákladů na výuku. Kroužek mohou navštěvovat také žáci, kteří se ho 

neúčastnili v minulém školním roce. 

Zkouška proběhne po skončení kurzu v červnu 2017. Její cena 1250 Kč 

je určená Cambridgeskou univerzitou a může se na jaře mírně lišit. 

Angličtinu samozřejmě lze rozvíjet bez konečné zkoušky. Její skládání 

není podmínkou pro účast na kurzu.  
 

 přípravný kurz pro žáky 5. tříd bude v tento školní rok probíhat  

 od 5. října vždy ve středu od 13.15 do 14.00 hod. 

 celkem se uskuteční 25 vyučovacích hodin (45 minut) 

 žáci potřebují k výuce učebnici (z minulého roku) a psací potřeby  

 vyučující – Mgr. Luděk Balcařík 

 kurzovné na celý školní rok 2000 Kč 
 

Pokud máte zájem, vyplňte návratku a odevzdejte ji obratem třídnímu 

učiteli. Při dostatečné naplněnosti obdržíte v nejbližší době informace 

k platbě kurzovného. 

Kontakt pro dotazy – 543211912/kl. 26, balcarik@zshroznova.cz 
 

S pozdravem Mgr. Luděk Balcařík 
 

------------------------------------------------------ 
Potvrzuji zájem žákyně/žáka ……………..………….…………………   

ze třídy ………. o přípravný kurz na mezinárodní zkoušku z Aj. 

 

Dne ……………...…..                         Podpis rodiče …….………..…..                      


