TUČEK ENGLISH, Mgr. Libor Tuček, Polní 938, 696 02 Ratíškovice,
tel: 605 142 824
www.tucekenglish.cz
E-mail: info@tucekenglish.cz

IČ: 49423321
Facebook: Tuček English

Informace o kurzu ANGLIČTINY pro veřejnost na školní rok 2018/2019
A. Jako každoročně zahajuje Mgr. Libor T u č e k nový (dvacátý šestý) školní rok kurzů angličtiny pro
veřejnost v Hodoníně, Partyzánská 12 (směrem nahoru od restaurace U Piráta), od poloviny září 2018.
B. Výuka bude probíhat v 9 kategoriích - ročnících:

1.
2.
3.
4.

začátečníci
- Za (učebnice New Headway-Elementary - 4.vydání -od začátku)
pokročilí začátečníci
- PZ (učebnice New Headway-Elementary - 4.vydání – Unit 7)
mírně pokročilí
- MP (uč. New Headway- Pre-Intermediate-4th Edit. –od začát.)
mírně-středně pokročilí - MSP(uč. New Headway-Pre-Intermediate – 4th Edition–
Un.7)
5. středně pokročilí
- SP (uč. New Headway-Pre-Intermediate -4th Edition– Un 10)
6. pokročilí B
- PoB (učeb. New Headway-Intermediate -4th Edition- od
začát.)
7. pokročilí A
- PoA (učeb. New Headway-Intermediate -4th Edition–Un 11)
8. velmi pokročilí B
- VPB (učeb. New English File-Upper-Interm-2nd Edit.-Unit 4)
9. velmi pokročilí A
- VPA (konverzační – New Head- Upper-Intermed.-4th
Ed.Un.4)
případně dle požadavků skupiny.

(Přehled učebnic k jednotlivým skupinám má význam pouze orientační vzhledem k tomu, že používáme mnohé jiné materiály.
To platí obzvláště pro pokročilejší skupiny).

C. Frekvence kurzů : 1x týdně 120 minut
D. Cena za školní rok: 4 400 Kč
E. Kurzy budou probíhat v době, dohodnuté na úvodní schůzce jednotlivých skupin, a to od pondělí do pátku, mezi
15:30 až 21:45hod. Termín úvodní schůzky bude přihlášeným oznámen E-mailem.
(Úvodní schůzky proběhnou vpolovině září).
F. Přihlásit se můžete elektronicky na webové stránce: www.tucekenglish.cz
Popř. papírovou přihlášku můžete poslat na adresu: Mgr. Libor Tuček, Polní 938, 696 02 Ratíškovice.
Přihlaste se co nejdříve, ale nejpozději do 7. září 2018
V případě nejasností telefonujte na mobilní číslo: 605 142 824, nebo napište e-mail na: info@tucekenglish.cz
Horní část přihlášky si, prosím, nechejte u sebe.
----------------------------------------------!!Zde odstříhněte!!-----------------------------------------------------

PŘIHLÁŠKA DO KURZU ANGLIČTINY na školní rok 2018/2019
Jméno a příjmení: …………………………………………….Rok narození:…………………
Adresa vč. PSČ: ………………………………………………………………………………..
Telefonní kontakt: ……………………………… E-mail: …………………………………………
Své požadavky zakroužkujte podle jednotlivých bodů. Pokud je pro Vás přijatelných více možností, označte je
pořadím, čísly 1, 2, …za vybrané úrovně

B. Kategorie: 1. začátečníci
2. pokročilí začátečníci
3. mírně pokročilí
4. mírně-stř. pokroč.
5. středně pokročilí

6. pokročilí B
7. pokročilí A
8.velmi pokročilí B
9. velmi pokroč. A

Podpis přihlášeného: …………………
( u mladších 18 let podpis rodičů)

!!!Na zadní stranu přihlášky, prosím, uveďte den a přesnou dobu, kdy Vám kurz zvážných důvodů
NEVYHOVUJE, včasovém rozmezí podle bodu E výše.

