PŘIHLÁŠKA Angličtina HRA – vě
ZŠ Bosonožská ve spolupráci s jazykovým centrem Tydli-House pro vaše děti
připravila na šk. rok 2015/16 doplňující VÝBĚROVOU výuku angličtiny. Děti budou
ještě dodatečně rozděleny podle tříd a úrovně a podle počtu zájemců. V každé skupině
bude 6-10 žáků. Tato výuka bude předběžně probíhat v těchto časech:

pondělí: 12:15-13:00 – 1.třída , 13:10-13:55 – 3.třída, 14:00-14:45 – 5.a 6.třída
úterý: 12:15-13:00 – 2.třída, 13:10-13:55 – 4.třída, 14:00–14:45 – 7., 8. a 9.třída
Výuku vede Mgr. Anna Dytrtová a Mgr. Magdalena Kožuská. Po skončení výuky děti odchází v doprovodu do družiny
nebo dle domluvy s rodiči (viz níže). Platba za pololetí činí 2 450 Kč, v ceně jsou zahrnuty učebnice a další materiály,
které dětem zůstanou, nájemné škole, dopravné lektora.
Po odevzdání přihlášky, prosíme, vyčkejte na potvrzovací e-mail.
Podklady pro platbu: Bankovní spojení: 2300718339/0800

Variabilní symbol: 0003

Platbu prosím proveďte do 30. 9. 2015. Do zprávy pro příjemce jméno a příjmení uveďte jméno dítěte + ZS BOS.
Děkujeme vám. Pokud jste nevyužili on-line elektronickou přihlášku, doneste prosím návratku třídnímu učiteli do 18.
9. 2015. Výuka začíná od října 2015.
e-přihlášky a aktuální info: www.tydli-house.cz a http://www.tydlidum.cz/deti/spoluprace-se-zs-bosonozska/
e-mails: annadytrtova@seznam.cz, tel: 604 737 024 tydlimako@seznam.cz , tel: 602 956 843

_______________________________________________________________________________________________

NÁVRATKA
Jméno a příjmení dítěte:

Třída:

Telefon na rodiče/ zák. zástupce:

E-mail:

Po skončení výuky dítě: - odchází do družiny v doprovodu lektora

□

- dítě vyzvedávají rodiče, příp. zmocněná osoba □
- dítě odchází po skončení angličtiny samo

□*

Přihlašuji své dítě do odpolední výuky angličtiny HRA-vě a zároveň prohlašuji, že mé dítě je zdravotně i psychicky
způsobilé účastnit se uvedené společné činnosti. V jiném případě se poradím se svým lékařem nebo s vyučujícím.
Beru také na vědomí, že TydliHouse, z.s. si vyhrazuje právo ve zcela výjimečných případech a ze závažných důvodů
hodinu zrušit bez náhrady.
* prosím označte

Podpis rodiče/ zák. zástupce:

