Creating Opportunity Worldwide
English Lessons with the British Council

Dear Parent,
Last school year about 140 children from ZS Mladi had extra English lessons with a British
Council Teacher. These lessons were at different levels and were focused on giving pupils
the opportunity to develop their speaking and listening skills with a native speaker in the
context of internationally-recognised Cambridge exams such as Starters, Movers, Flyers and
KET for Schools.
In 2011 to 2012, we would like to continue with these lessons and offer them to as many
pupils as possible on Tuesdays after their regular classes at school. The price of the lessons
will be 195Kc per academic hour (rounded down to 2,500Kc for 13 lessons) and they will be
organised in semesters according to the timetable of ZS Mladi with a break at the end of
January. We will placement test every new child to establish their correct level and further
courses can be arranged for children who want to continue in the following semester. In
many cases children who attended last year and who want to continue can go to the next
level this year.
The minimum number of students we need for a class is 6 and the times of these classes will
be as follows:
Group 1 12.40 – 13.25
Group 2 13.30 – 14.15
Group 3 14.20 – 15.05
The provisional date for placement testing will be September 20th with the first lesson on
October 4th 2011 and the last lesson on January 17th 2012.
Please fill in a binding application form if you are interested.
Best wishes,
Laurence Benjamin
Senior Teacher Young Learners
British Council Prague.
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Creating Opportunity Worldwide
English Lessons with the British Council

Vážení rodiče,
V loňském školním roce se 140 žáků Základní školy Mládí účastnilo odpoledního vyučování
angličtiny s učitelem z British Council. Výuka probíhala v různých jazykových úrovních a byla
zaměřena především na rozvoj komunikačních a poslechových dovedností při interakci
s rodilým mluvčím. Díky těmto hodinám se děti mohou připravit ke složení mezinárodně
uznávaných Cambridgeských zkoušek, například Starters, Movers, Flyers a KET for Schools.
Rádi bychom ve školním roce 2011-2012 pokračovali s výukou a rozšířili řady zájemců o
další děti. Výuka by probíhala vždy v úterý po konci školního vyučování, pololetně, s krátkou
přestávkou na konci ledna, a v souladu s rozvrhem Základní školy Mládí. Cena vyučovací
hodiny bude 195 Kč, po zaokrouhlení 2500,-Kč za 13 vyučovacích hodin. Každého zájemce
nejdříve otestujeme, abychom stanovili správnou úroveň angličtiny. Pro zájemce bychom
následně zorganizovali kurzy i v druhém pololetí. Mnozí studenti, kteří s námi studovali
v minulém školním roce a mají zájem ve studiu pokračovat, mohou v tomto školním roce
nastoupit do vyšší úrovně.
Minimální počet studentů ve třídě je 6. Hodiny budou probíhat dle následujícího rozvrhu:
Skupina 1 12.40 – 13.25
Skupina 2 13.30 – 14.15
Skupina 3 14.20 – 15.05
Rozřazovací test proběhne pravděpodobně 20. září a první hodina potom 4. října. Poslední
hodina je plánována na 17.ledna 2012.
Pokud chcete vaše dítě zapsat, vyplňte prosím závaznou přihlášku.

S přátelskými pozdravy,
Laurence Benjamin
Senior Teacher Young Learners
British Council Prague.
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