
Vážení rodiče, 

 

nabízíme Vašim dětem možnost ukončit kurz angličtiny mezinárodní zkouškou YLE Movers 

Cambridgeské univerzity. Zkouška se bude konat v pátek 14. června 2019 (proběhne na ZŠ 

Jana Babáka v Brně) a její cena je 1350 Kč. 

Podrobnosti o zkoušce vč. její platby Vám budou sděleny.  

Zkouška se uskuteční v případě dostatečného počtu přihlášených žáků. 

Pokud máte zájem, je nutné odevzdat mně přihlášku do středy 10. dubna 2019. 

Kontakt pro dotazy – zastupce@zshroznova.cz nebo 543211912/kl. 26 

 

S pozdravem Jakub Žák 

 
Přihláška na zkoušku YLE Movers 2019 

 

Přihlašuji/nepřihlašuji
*
 svoji dceru/svého syna

*
 ……….……….……..…….…..………...…… 

ze třídy ………. ke zkoušce YLE Movers. Datum narození dítěte: …...……..……….……… . 

V Brně dne ……….……….………                                       ……….……….……… 

*nehodící se škrtněte
 podpis zákonného zástupce                

Chráníme Vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR). 

Více informací o zpracování osobních údajů se dozvíte v Zásadách ochrany osobních údajů žáků, zákonných 

zástupců a dalších osob, která naleznete na našich webových stránkách [https://www.zshroznova.cz/gdpr]. 
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