
Organizace kurzů: kroužek je převážně určen pro žáky 1. a 2. tříd, neboť v nich ještě neprobíhá klasická 

výuka angličtiny a chtěli bychom děti trošku připravit na to, co je bude čekat od 3.třídy dál.  

Děti bychom rádi rozřadili do dvou úrovní a to nikoliv podle ročníků, ale dle úrovně angličtiny na ÚPLNÉ 

ZAČÁTEČNÍKY (A0) a VELMI MÍRNĚ POKROČILÉ (A1) Žáci z 1. a 2. tříd budeme primárně 

umisťováni do těchto kurzů. V kroužku pro začátečníky budeme pracovat s učebnicí Cambridge Kid’s Box 1 

(2nd ed.) a v pokročilejších skupinách s učebnicí Cambridge Kid’s Box 2 (2nd ed.). Máme s těmito 

učebnicemi dlouholetou výbornou zkušenost a dle našeho názoru se jedná o jednu z nejlepších edicí učebnic 

na trhu, se kterou pracují i základní školy, kde se později vyučuje jen v anglickém jazyce. Všem rodičům 

doporučujeme si stáhnout ukázky těchto učebnic, které jsme umístili zde: http://leteckaposta.cz/184899009 . 

Necháme na Vašem uvážení, do jaké úrovně své děti zařadíte. Podle Vašich prvních reakcí usuzujeme, že 

většina dětí budou ZAČÁTEČNÍCI a z toho důvodu jsme vypsali více kurzů v této kategorii. 

Zájemci z výšších tříd jsou samozřejmě vítáni s tím, že žáky z 3. a 4. tříd bychom umisťovali do kurzů 

pro VELMI MÍRNĚ POKROČILÉ (A1). Pokud by se našel dostatek zájemců z vyšších tříd, mohli bychom 

otevřít i kurz pro MÍRNĚ POKROČILÉ (A2) Cambridge Kid’s Box 3 (2nd ed.) ukázka 

učebnice zde: http://leteckaposta.cz/920697191 

V prvním i druhém pololetí bude mít kroužek 16 týdnů. První semestr začneme ve 40.týdnu letošního roku 

tedy v týdnu od 3.-7.10.2022 a ukončíme ho v 5.týdnu roku 2023. Následovat pak bude týden jarních 

prázdnin od pondělí 6.2. do neděle 12.2.2023 a 7.týden od 13.2. do 17.2. bychom vyhradili na případné 

náhrady za zrušené hodiny lektorem apod.  

Rozhodli jsme se, že se pokusíme otevřít převážně kurzy 2x55min týdně, tedy za semestr 32x55min. Je to z 

toho důvodu, že při pouze jedné hodině týdně a občasné absenci dětí z důvodu nemoci apod. je pak 

frekvence výuky jazyka velmi malá a děti díky tomu mají jen velmi omezenou možnost osvojit si základní 

jazykové dovednosti. I výuka jazyka 2x týdně je dnes opravdovým minimem. Děti ve 3.a 4.třídě mají dotaci 

anglického jazyka 3x45min týdně a v 5.třídě 4x45min. Navzdory výše uvedenému, bychom rádi vyšli vstříc 

i těm dětem, které z důvodu časového zaneprázdnění ve sportovních oddílech či jiných kroužcích nemají 

kapacitu na 2 hodiny angličtiny týdně a v omezené míře nabídneme i kurzy 1x55min týdně. 

 

Nabídka kurzů: 

Kurz pro ZAČÁTEČNÍKY 1A0 2xtýdně bude probíhat v PONDĚLÍ+STŘEDA 13:00-13:55  32 

vyuč.hodin/pololetí  min.10 - max.14 dětí  cena 2600,-Kč za pololetí 

Kurz pro ZAČÁTEČNÍKY 2A0 2xtýdně bude probíhat v PONDĚLÍ+STŘEDA 14:00-14:55  32 

vyuč.hodin/pololetí  min.10 - max.14 dětí  cena 2600,-Kč za pololetí 

Kurz pro ZAČÁTEČNÍKY 3A0 2xtýdně bude probíhat v PONDĚLÍ+STŘEDA 15:00-15:55  32 

vyuč.hodin/pololetí  min.10 - max.12 dětí  cena 2600,-Kč za pololetí 

Kurz pro POKROČILEJŠÍ 4A1 2xtýdně bude probíhat v ÚTERÝ+ČTVRTEK 15:00-15:55  32 

vyuč.hodin/pololetí  min.10 - max.12 dětí  cena 2600,-Kč za pololetí 

Kurz pro ZAČÁTEČNÍKY 5A0 1xtýdně bude probíhat v ÚTERÝ 14:00-14:55  16 

vyuč.hodin/pololetí  min.10 - max.14 dětí  cena 1600,-Kč za pololetí 

Kurz pro POKROČILEJŠÍ 6A0 1xtýdně bude probíhat ve ČTVRTEK 14:00-14:55 16 

vyuč.hodin/pololetí  min.10 - max.14 dětí   cena 1600,-Kč za pololetí 

Případný kurz pro MÍRNĚ POKROČILÉ 7A0 2xtýdně by mohl probíhat v ÚTERÝ+ČTVRTEK 16:00-

16:55  32 vyuč.hodin/pololetí  min.10 - max.12 dětí  cena 2600,-Kč za pololetí. 

http://leteckaposta.cz/184899009
http://leteckaposta.cz/920697191


 

Výše uvedená nabídka kurzů je zatím jen orientační a může se po dohodě a dle Vašich ohlasů měnit.  

 

V ceně kurzu je zahrnuto:  

- 32 vyuč.hodin/pololetí ve skupině 10-14 studentů 

- veškeré výukové materiály v el.podobě jakou jsou učebnice (Pupil’s Book, Activity Book), audio a video 

soubory atd. - budou vždy před hodinou zasílány do skupiny, kterou pro děti vytvoříme v Microsoft Teams 

- audio nahrávka každé hodiny pro opakování a pro žáky, kteří se nemohli hodiny z jakéhokoliv důvodu 

zúčastnit - ve skupině v Microsoft Teams 

- shrnutí hodiny s probraným učivem včetně slovíček, frází a zadaného dobrovolného domácího úkolu. - ve 

skupině v Microsoft Teams 

   

Co budeme potřebovat od Vás: 

- do středy 28.9.2022 vybrat jeden či více z výše uvedených kurzů, vyplnit tabulku níže a zaslat nám ji 

na: j.dusek@zschvaleticka.cz 
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- vyčkat na informaci o tom, jestli se Vámi vybraný kurz bude otevírat 

- ve spolupráci s třídním učitelem se ujistit, že děti mají přidělenu školní emailovou adresu tak, abychom 

mohli výše zmíněné materiály dětem pravidelně zasílat 

- ve spolupráci s třídním učitelem se ujistit, že děti mají nainstalovanou aplikaci Microsoft Teams se 

školní licencí ve vašem domácím počítači/notebooku/tabletu/telefonu 

- uhradit kurzovné od pondělí 3.10. do středy 5.10. 2022 a to buď v hotovosti v mém kabinetu v ZŠ 

Chvaletická či převodem na účet u Raiffeisenbank č.ú.: 1101843028/5500. Do poznámky prosím 

uveďte jméno a příjmení vašeho dítěte a číslo kurzu. - POZOR!!! kurz neplaťte dokud od 

nás nebudete mít potvrzeno, že se Vámi vybraný kurz bude otevírat (v případě nenaplnění některého z 

výše uvedených kurzů minimálním počtem žáků). 
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Přesné termíny kurzů: 

Podzimní prázdniny+Státní svátek: středa 26.10., čtvrtek 27.10. a pátek 28.10.2022 

Státní svátek: čtvrtek 17.11.2022 

Vánoční prázdniny: pátek 23.12. 2022 - pondělí 2.1.2023. 

Pololetní prázdniny: pátek 3.2.2023. 

Jarní prázdniny: pondělí 6.2.-neděle 12.2.2023 

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 6.4.- pondělí 10.4.2023 

Státní svátek: pondělí 1.5.2023 

Státní svátek: pondělí 8.5.2023 

 


