
Vážení rodiče,  

Základní škola spolupracuje s jazykovou školou LINGUA NOVA, která zajišťuje výuku anglického jazyka 
pro žáky prvního stupně. Ředitelka jazykové školy se dostaví na třídní schůzku pro rodiče budoucích 
prvňáčků 15. června.  

OD ZÁŘÍ NABÍZÍME TENTO PROGRAM VÝUKY PROPOJENÝ S VÝUKOU V ZŠ 

1.třída – 2 x  týdně JŠ Lingua Nova: mluvený jazyk: stejně jako se děti dosud naučily bez znalosti psaní 
česky, učí se i angličtinu. Aby byla výuka pro děti atraktivní, hrajeme s nimi celoroční anglickou 
soutěž. “Cesta pohádkovým lesem“, děti provází výukou malý pejsek Tricks. Výuka je plná her, 
básniček a písniček. Cílem výuky v 1. třídě je vytvořit dětem kladný vztah k jazyku a naučit je nové 
věci, aniž by si moc uvědomovaly, že pracují a nejen si hrají. Pro děti 1. tříd vytvořila po mnoha letech 
zkušeností LINGUA NOVA specielní učebnici, která je pro přihlášené děti v ceně kurzu. 

Čas výuky –  pondělí a středa, tedy 2x týdně, přesný čas závisí na školním rozvrhu přihlášených dětí. 

V letošním roce byla výuka od 12,45 do 13,30, v případě většího počtu přihlášených dětí by mohla být 
také cca od 13,40 do 14,25 /Pozor, přesný rozvrh výuky však bude stanoven v září na základě rozvrhu 
přihlášených dětí/. Družinové děti vyzvedneme z družiny a opět je vychovatelkám předáme, 
nedružinové děti si vyzvedneme u vchodu 

Cena pololetního kurzu 2690 Kč, včetně učebnice. Při zápisu 15. 6. máte možnost využít slevu 
školného 400 Kč. 

15. června je tedy školné na celé 1. pololetí 2290 Kč. Přihlášku obdržíte od zástupců JŠ.  

Podrobné informace získáte od zástupců jazykové školy ve středu 15. 6. v rámci schůzky ZŠ s rodiči.  

Více informací také na www.linguanova.cz 

Těšíme se na setkání s Vámi 15. června a na spolupráci s Vašimi dětmi. 

Dotazy rádi zodpovíme na tel. 608 903 009. 

S pozdravem  

Mgr. Milena Vorlíčková 

ředitelka JŠ Lingua Nova 

http://www.linguanova.cz/

