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KURZ NEMECKÉHO JAZYKA pre školákov (4-6 detí v skupine) 

žiaci 2. - 4. ročníka 

Miesto: TERMION, 1. posch. vľavo, Šoltésovej 1995, Trenčín 

72 hodinový kurz anglického jazyka pre deti školského veku. Trvanie kurzu: 9 mesiacov, 1x90 min. 

Meno a priezvisko dieťaťa: ___________________________________________________________ 

Trieda/p. vychovávateľka/miestnosť v ŠKD:__________/______________________/______________ 

Meno zákonného zástupcu: ____________________________________Dni bez krúžkov:_________ 

Adresa:  __________________________________________________email: ____________________ 

Dátum narodenia: ______________________________Telefón: ______________________________ 

Absolvované kurzy v jazykovej škole: ______________________________ Ako dlho: ______________ 

V prípade online výuky adresa na SKYPE: ________________________________________________ 

Platobné podmienky (učebné materiály: 25 eur): 

Jednorazovo: 1x315 €, v dvoch splátkach: 2x157,5 € (ku dňu otvorenia kurzu a o 5 mesiacov druhá 

platba).  V mesačných splátkach: 9x35 € (mesačne-trvalým príkazom k tomu dňu v mesiaci, kedy bol 

kurz otvorený, napr. ak 1. hodina bola 11. 9., tak platby pôjdu k 11.9., 11.10., 11.11., 11.12. 11.1. atď.) 

Platba: prevodom na účet:SK9002000000002385427759,do doplňujúcich údajov vpíšte meno dieťaťa. 

 Týmto potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s platobnými podmienkami a s nižšie uvedenými 

pravidlami jazykovej školy (2. strana prihlášky) a súhlasím s nimi. Súhlasím, aby boli osobné údaje 

študenta a jeho zákonného zástupcu vyplnené v prihláške použité na účely evidencie študenta v 

informačnom systéme prevádzkovateľa. Údaje budú použité len na vnútorné spracovanie.  

SÚHLASÍM/NESÚHLASÍM (zakrúžkujte)s použitím foto/video dokumentov môjho dieťaťa na  

marketingové aktivity jazykovej školy ŠKOLA ANGLIČTINY s.r.o.  Súhlasím s podmienkami kurzu. 

SÚHLAS  S  VYZDVIHNUTÍM  DIEŤAŤA  Z ŠKD pri ZŠ Hodžova ul. 37, Trenčín, (SEDMIČKA) 

Súhasím s tým, že moje dieťa  ....................................................  vyzdvihne lektorka horeuvedenej  

jazykovej školy zo školského klubu, odvedie ho na lekciu cudzieho jazyka do budovy Termion a po 

nej ho opäť privedie späť do školského klubu. Frekvencia kurzu  je jedenkrát za týždeň, vždy v ten 

istý čas a deň.  

Deň a čas  kurzu: ...................................................................... (doplní sa podľa školského rozvrhu). 

Dátum: …............................................. podpis zákonného zástupcu:................................................ 
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PRAVIDLÁ 

Milí rodičia,  

 

Sme radi, že môžeme s Vašimi deťmi stráviť zmysluplných 90 minút v týždni.  Zároveň by sme 

Vás chceli oboznámiť  s pravidlami, podľa ktorých jazykový kurz funguje.  Kurz anglického jazyka  pre 

školákov je v rozsahu 36 stretnutí  po dve vyučovacie hodiny, teda 90 minút, spolu 72 hodín v rámci 

školského roka. Odučíme 9 mesiacov (36 týždňov) počas 10 mesiacov školského roka, keďže 

rešpektujeme školské prázdniny a počas nich školáci hodiny anglického jazyka nemajú. Preto kurzovné 

je vyrátané na 9 mesiacov, hoci sa učí od septembra do júna. V prípade, že nestihneme absolvovať 

úplný kurz (72 hodín/36 stretnutí ) do konca júna, zvyšné hodiny budú odučené prvé dva júlové týždne 

napr. aj vo forme dvojhodinového kurzu.  

 Kurzovné sa kvôli zjednodušeniu platí mesačne v deviatich za sebou idúcich mesačných  

splátkach pravidelne k istému dátumu v mesiaci – dátum sa určuje podľa dňa prvej hodiny.  Ak dieťa 

nemôže prísť na hodinu (pre chorobu, školský výlet, exkurziu, školskú slávnosť, rodinné dôvody ), 

prosím, oznámte absenciu dieťaťa aspoň deň dopredu telefonicky na tel. číslo: 0904 180 175. 

V takýchto prípadoch Vám ponúkame možnosť náhrady piatich (5)  ospravedlnených vymeškaných 

hodín na niektorom z popoludňajších kurzov individuálne na základe dohody. Ak sa hodina 

neuskutoční  z dôvodov  na strane jazykovej školy, ráta sa ako neodučená, a teda sa neplatí (kurz sa 

predĺži).   

 Dôležitou a nevyhnutnou podmienkou úspešného napredovania v anglickom jazyku je 

počúvanie CD nahrávok. Počúvanie nahrávok deti absolvujú v rámci hodiny, aj tak sa môže stať, že až 

domáce počúvanie nahrávky dieťaťu umožní vychutnať si hodiny angličtiny. Najmä vtedy, ak dieťa 

odmieta navštevovať kurz. To dozrel čas na pasívne počúvanie CD min. 1x denne, napr. počas jazdy 

autom, počas hry v detskej izbe.  Pri počúvaní si dieťa nemusí otvárať učebnicu ani opakovať alebo 

spievať,  iba ak by sa mu chcelo. Nahrávku Vám radi poskytneme. 

 Zároveň  Vás pozývame na hociktorú z našich hodín, môžete ju absolvovať v miestnosti, ktorú 

oddeľuje od učebne sklo, svoje dieťa budete vidieť a určite aj počuť. Samozrejme, je možné nás 

navštíviť aj priamo v učebni, tento spôsob je však často rušivý obzvlášť pre dieťa, ktorého rodič sa 

v miestnosti  nachádza.  

 Dochádzku Vášho dieťaťa Vám môžeme poslať emailom na požiadanie.  V prípade 

akýchkoľvek nejasností a otázok sa na nás s dôverou kedykoľvek obráťte. 

 

ŠKOLA ANGLIČTINY  
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