Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice
okres Praha – východ, Bezručova 346, 251 64 Mnichovice

Přípravné kurzy k britským mezinárodním zkouškám Cambridge ESOL
(English for Speakers of Other Languages)
Starters, Movers, KET a PET z anglického jazyka pro žáky 3. - 9. tříd
Vážení rodiče,
i v letošním školním roce 2019/20 otevíráme na naší škole přípravné kurzy k mezinárodním
Cambridgeským zkouškám Starters, Movers, KET a PET.
Přípravné kurzy rozšiřují výuku anglického jazyka ve škole a lze je považovat za přípravu k přijímacím
zkouškám do třídy s rozšířenou jazykovou výukou nebo na střední školu. Nejedná se o doučování.
V kurzu Starters si žáci 3. ročníků prohloubí znalost slovní zásoby, zlepší schopnost poslechu, čtení, psaní
a mluvení a současně se budou seznamovat s jazykovou zkouškou, která je určena
mladším dětem.
V kurzu Movers, který je letos určen pro žáky 4. tříd (Movers I.) a 5. tříd (Movers II.), se
žáci připraví k mezinárodní zkoušce na úrovni A1 podle Evropského referenčního
rámce.
Výuka kurzů Starters a Movers bude probíhat dle přiloženého rozvrhu.
Cena kurzů – Starters a Movers – 3.400,- /školní rok zahrnuje:
 27 x 60min. výuku
 materiály k výuce (učebnice, pracovní listy…)
 zkoušku nanečisto, max. do 10 dětí ve skupině
Kurzy KET a PET jsou určeny pro žáky ze 6. - 9. ročníků. V těchto kurzech se žáci budou
připravovat k mezinárodní zkoušce na úrovni A2 a B1 Evropského referenčního rámce.
Výuka kurzů KET a PET bude probíhat dle přiloženého rozvrhu.
Cena kurzů – KET a PET – 3.400,- /školní rok zahrnuje:
 27 x 60min. výuku
 materiály k výuce (učebnice, pracovní listy…)
 zkoušku nanečisto, max. do 10 dětí ve skupině
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Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice
okres Praha – východ, Bezručova 346, 251 64 Mnichovice
Zařazení do kurzu žáků od 6. tříd může probíhat na základě rozřazovacího testu.
Zkoušku nanečisto budou děti absolvovat v První jazykové základní škole v Praze 4, Horáčkova 1100
Více informací o mezinárodních zkouškách naleznete na stránkách Britské rady www.britishcouncil.cz

Rozvrh přípravných kurzů:
Den
Pondělí

Kurz
Movers I. (4. třída)
Movers II. (5. třída)
KET I. (6. třída)
KET II. (7. třída)

Číslo kurzu
MO01
MO02
KET01
KET02

Čas
13:30 – 14:30
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00
14:00 - 15:00

Učitel
Monika Plevová
Ilona Jeřábková
Martina Čermáková
Martina Čermáková

Úterý

Starters (3. třída)
Movers I. (4. třída)
PET I. (8. třídy)

ST01
MO03
PET01

13:40 – 14:40
13:30 – 14:30
14:00 – 15:00

Anna Vopálenská
Tereza Kvisová
Pavlína Šubrtová

Středa

PET II. (9. třídy)

PET02

14:00 – 15:00

Travis Bederka

Čtvrtek

Movers II. (5. třída)
Starters (3. třída)

MO04
ST02

Pátek

KET I. (6.třída)

KET03

14:00 – 15:00
13:40 – 14:40

Monika Plevová
Jana Fialová

14:00 – 15:00

Tereza Kvisová

Cena kurzu může být ještě upravena podle toho, zda vaše dítě již navštěvovalo kurz v loňském roce a
má učebnici.
Kurzy budou začínat od října 2019.
Koordinátorka kurzů
Mgr. Monika Plevová (monika.plevova@zsmnichovice.cz)

zde odstřihněte

Přihláška do kursu Starters, Movers, KET a PET na šk. rok 2019/20
Vyplněnou přihlášku odevzdejte pí. učitelce Plevové nebo do kanceláře školy do pátku 20. 9. 2019.
Jméno a příjmení dítěte: ___________________________________________ Třída:_________
Číslo kurzu:___________________________________________________________________
(prosím uveďte i více kurzů, pokud se vám hodí více termínů)
Podpis zákonného zástupce:_____________________________________
Poznámka:_____________________________________________________________________
(cokoliv co vás napadne a měli bychom vědět)
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