Vážení rodiče,
projekt Cambridge English na základních a středních školách zahajuje již čtvrtý rok své doposud
velmi úspěšné existence. Za poslední tři roky se 413 dětí z našeho regionu může chlubit
mezinárodně a celosvětově platným certifikátem. Připojte se tedy i vy a dejte vašim dětem
příležitost nejen zdokonalit se v angličtině, ale také k tomu, aby své znalosti porovnaly se
světovými standardy a mohly se tak posouvat stále kupředu.
Kurzy probíhají v závislosti na věku a znalostech žáků a dávají dětem přehled o tom, jaké znalosti
jsou nezbytné k tomu, aby zkouškou bez problémů prošly. Rozdělení podle ročníků je pouze
orientační. Zkouška na závěr kurzu není povinná, žáci se mohu rozhodnout a zaplatit zkoušku až
v průběhu kurzu. Tento projekt neslouží jako doučování do školy, ale jako nástavba v oblasti
celkových jazykových dovedností, včetně čtení, psaní, poslechu a mluveného slova. Více
informací naleznete na www.medou.cz či na www.elec.eu / pod kolonkou mezinárodní jazykové
zkoušky.

Přípravné kurzy k jednotlivým úrovním, které budou probíhat na ZŠ v Radonicích:
Kurz:

Kdy: *

Starters 4.-5. třída ČT 14:45 – 15:45

Cena kurzu vč.
učebnice:
2 500,-Kč

Lektorka:
Mgr. Š. Johánková

Cena zkoušky
(není povinné):
1 500,-Kč

Přípravné kurzy k jednotlivým úrovním, které budou probíhat na ZŠ ve Vilémově:
Movers

5.-7. třída ÚT 15:30 – 16:15

2 500,-Kč

Mgr. J. Budáková

1 500,-Kč

Flyers

7.-9. třída ÚT 16:30 – 17:15

2 500,-Kč

Mgr. J. Budáková

1 500,-Kč

Kurzy KET a PET budou probíhat v MEDOU, Palackého 592, 431 11 Jirkov
KET
(A2)

8.-9. třída

PÁ 15:00 – 16:30

4 900,-Kč

Mgr. P. Zgarbová

2 500,-Kč

PET
(B2)

9. třída – SŠ

PÁ 16:45 – 18:15

4 900,-Kč

Mgr. P. Zgarbová

2 700,-Kč

*Kurzy budou probíhat od 16.10. 2017 do 11.5. 2018. Zkoušky budou probíhat v sobotu 12.5. 2018 v Kadani.

Na kurzy se prosím přihlašujte pouze elektronicky na adrese www.medou.cz /pod odkazem
přípravné kurzy od 18. září 2017 do 12. října 2017.
Děkujeme za váš zájem a v případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
milusedousova@medou.cz.

Mgr. Miluše Doušová
MEDOU – jazykové centrum
ZŠ Vilémov
10/2017

