
 

Přihláška 
 

Do kurzu Super Safari ve školním roce 2018/19 
 

Jméno a příjmení studenta: ……..………………………………….… 

Telefon: ………………………e-mail…………..……………………. 

(u nezletilých studentů kontakty na zákonného zástupce) 

Datum: .……………………………podpis .………………………… 

------------------------------------------ zde oddělte -------------------------------------------- 

Podmínky kurzu: 

1. Výuka bude probíhat 1 x týdně, vždy po 45minutách. 

2. Cena za pololetí je 1.900Kč. 

3. Kurzovné se platí 2x za školní rok, a to za období září až leden a únor až červen. Pokud nebude 

kurzovné zaplaceno do konce září (1. pololetí) nebo do konce ledna (2. pololetí), studentovi  

nebude umožněno zúčastnit se hodiny (pokud předem nebylo domluveno jinak). 

4. Kurzovné se vrací pouze v případě dlouhodobé omluvené absence (měsíc a více). 

5. Případná absence lektora bude nahrazena, což se ale nevztahuje na absenci zaviněnou organizací, 

kde výuka probíhá. 

6. Za odhlášení z kurzu (po závazném přihlášení) bude počítán storno poplatek ve výši 30% 

kurzovného. 

7. Skupinový kurz je určen pro 4 – 7 studentů. Pokud se během školního roku počet studentů v kurzu 

sníží na tři, kurz přechází na skupinovou intenzívní výuku (viz podmínky skup. int. kurzu), pokud  

na dva, přechází kurz na individuální výuku (viz podmínky indiv. kurzu) nebo bude zrušen. 

8. Výuka začne 3. týden v září a končí 3. týden v červnu. Bližší informace budou včas sděleny. 

9. Upozornění pro dětské kurzy! V případě neukázněného chování může být dítě vyloučeno z kurzu 

bez náhrady. Jedná se o zájmový kroužek, tudíž není nutná omluva z nepřítomnosti na hodině. 

Zákonného zástupce kontaktujeme po souvislé absenci či nepravidelné docházce, není-li domluveno 

jinak. 

10.  SVÝM PODPISEM V PŘIHLÁŠCE SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI KURZU. 

 

Kontakty: www.marikovajazyky.cz, 777 122 119, 605 720 366, info@marikovajazyky.cz 

mailto:info@marikovajazyky.cz


Informovaný souhlas 

Jako zákonný zástupce dávám svůj souhlas Jazykovému Studiu – výuka cizích jazyků  

ke shromažďování, zpracování a evidenci osobních údajů o mém  

dítěti ……………………………………………………………… ve smyslu evropského nařízení GDPR  

a směrnice školy k GDPR. Svůj souhlas poskytuji pouze ke zpracování těch osobních údajů, které jsou 

nezbytné pro práci školy a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu: 

1. Jmenný seznam dětí s telefonním a e-mailovým kontaktem zákonných zástupců uvedených na 

přihlášce – uzamčeny v kartotéce v kanceláři školy. 

2. Jmenný seznam dětí rozdělených do skupinových kurzů na nástěnce v uzamčené kanceláři školy.  

3. Jmenný seznam dětí ve třídní knize - uzamčen ve sborovně školy. 

TENTO SOUHLAS PLATÍ PO CELOU DOBU DOCHÁZKY DÍTĚTE DO JAZYKOVÉ ŠKOLY. TENTO SOUHLAS JE 

ODVOLATELNÝ, MÁM PRÁVO NA OPRAVU A VÝMAZ Z TĚCHTO ÚDAJŮ. 

 

V …………………… DNE…………………… 

 

Jméno zákonného zástupce (hůlkovým písmem) ……………………………………………………… 

 

Podpis zákonného zástupce …………………………………… 

 



Super Safari I. (MŠ) – učební plán 
2018/2019 

Informace o vyučujícím 

Vyučující Kontakt Učebna a časový rozvrh 

Mgr. Sylva Maříková 777 122 119, 

jazykovestudio.kvalitne@gmail.com 

uč. č. 5, pondělí 15:00 – 15:45 

Obecné informace o kurzu 

Popis 

Kurz je určen pro malé předškoláky, které baví angličtina. Cílem je děti zaujmout tak, aby si vytvořily 

kladný vztah k jazyku, naposlouchaly správnou výslovnost a naučily se používat základní slovní zásobu. 

Kurz je předstupněm kurzům Young Learners English Tests (YLE) - Cambridgeské zkoušky pro děti ve 

věku 7-12 let. 

Cambridge English Young Learners je série motivujících testů, které zábavným způsobem prověřují 

jazykové dovednosti dětí již od 1.stupně.  

Harmonogram kurzu a předpoklad dosažených znalostí 

Kurz probíhá 1x týdně 45min, je veden českým lektorem. Hodiny jsou vedeny formou hry, tanečku, rýmů, 

pohybu. Děti se tak učí slovní zásobě a správné výslovnosti. Při počáteční výuce jazyka je důležité děti pro 

jazyk získat, a to je úkolem kvalitní práce a metodiky lektora.  

Hodiny jsou pestré a aktivní, aby se děti nenudily. Výuka je založena na ústním projevu a demonstraci. 

Lektor pracuje se zcela novými materiály, které jsou určeny pro předškolní vzdělávání dětí. Je to řada 

učebních materiálů Super Safari 1 a 2 z nakladatelství Cambridge. Jedná se o ucelený materiál učebnic, 

pracovních sešitů, obrázkových karet, velkých plakátů, poslechových materiálů a především velké loutky 

papouška Polly, která děti provází společně s dalšími třemi kamarády všemi díly i v učebnici. 

Kurzovné a další informace 

Kurzovné se platí 2x ročně (září a leden). Cena za pololetí je 1.900Kč. Dětem objednáváme učebnice řady 

Super Safari, nakladatelství Cambridge Press – cena učebnice je 253Kč. Škola přispívá na každou učebnici 

100Kč, rodiče hradí částku 153Kč.  

DO KONCE ZÁŘÍ 2018 JE NUTNÉ UHRADIT KURZOVNÉ A CENU UČEBNICE. 

 

Změna lektora, času či učebny dle potřeby vyhrazena. 

Povinné studijní materiály 

 Super Safari – Student´s Book 

 Pastelky 

 


