
            Základní škola Šumperk, Sluneční 38 

    WELCOME TO THE WEST 
Vážení rodiče, milí žáci, 

stejně jako loni i letos naše škola pořádá pro žáky 4. a 5. tříd jazykový kurz. Jedná se o týden vyučování strávený 
v krásné přírodě na čerstvém vzduchu. Intenzivní výuka angličtiny probíhá zábavnou formou a bývá obohacena  
o návštěvu rodilého mluvčího. Kromě angličtiny se během týdne žáci budou rozvíjet i v dalších předmětech, které se 
budou nenápadně jazykovými lekcemi a jinými aktivitami prolínat. Naši jazykovou školu v přírodě bohatě doplní 
sportovní aktivity, hry, soutěže a dobrodružný výlet na Rabštejn. Kurz se ponese v duchu Divokého západu. Během 
celého týdne budou žáci ve skupinách sbírat body a vítězný tým bude na konci týdne po zásluze odměněn. 
 
Termín: 20. – 24. 5. 2019 
Místo konání: Rekreační areál Třemešek u Oskavy 
Cena kurzu: 1 600 Kč  

Cena zahrnuje ubytování, stravu 5krát denně a dopravu. Cena je kalkulována při minimálním počtu 40 účastníků. Po 
ukončení kurzu budou účastníkům vyúčtovány skutečné náklady. Cenu kurzu prosím uhraďte na účet školy vedený  
u ČSOB, č. ú.: 2575967/0300 nejpozději do 10. 5. 2019. Jako variabilní symbol použijte VS dítěte přidělený školou. 
Podrobné pokyny pro provedení platby obdržíte po odevzdání návratky. 

Na divoký západ plný zábavy a dobrodružství se těší vedoucí kurzu Mgr. Kateřina Sochorová, tel.: 583550355. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
N Á V R A T K A  

(Odstřihněte a odevzdejte nejpozději do pátku 12. 4. 2019 třídní učitelce.) 

Vyjádření zákonných zástupců dítěte: 

Žák/žákyně __________________________________________________ ze třídy ____________ 

se ZÚČASTNÍ – NEZÚČASTNÍ (nehodící se škrtněte) jazykového kurzu v termínu 20. – 24. 5. 2019.  

Stanovenou částku za kurz 1 600 Kč uhradím nejpozději do pátku 10. 5. 2019. Zároveň beru na vědomí, že v případě 
neodůvodněné neúčasti mého dítěte na kurzu za něj uhradím storno poplatek. 

Jméno a příjmení zák. zástupce: ________________________________________, telefon: _____________________ 

V ____________________ dne _______________  Podpis zák. zást.: _____________________________ 

 

 

 

 

 


