
 

 
 

 
 
 

Vážení rodiče, 
  
rádi bychom Vám připomněli, že zápis do programu UpWord English končí již v neděli 21. 6. 2020. 
Zatím se nepodařilo ve všech ročnících naplnit minimální kapacitu skupin, proto pokud máte o výuku 
zájem, prosím, neváhejte s registrací, jinak je bohužel možné, že některé ročníky nebudeme moci v 
září otevřít. Pokud jste s naší výukou spokojeni, budeme rádi, když nás doporučíte Vašim přátelům či 
známým.   
 
Takto vypadá stav v jednotlivých ročnících ke dni 15. 6.: 

1. třída – přihlášeno 11 dětí, volných míst: 3 
2. třída – přihlášeno 12 dětí, volných míst: 2 
3. třída – přihlášeno 9 dětí, volných míst: 5 
4. třída – přihlášeny 3 děti, pro otevření potřebujeme ještě 4 děti 
5. třída – přihlášeny 2 děti, pro otevření potřebujeme ještě 5 dětí 
6. třída – přihlášeny 2 děti, pro otevření potřebujeme ještě 2 děti 
7. třída – přihlášeno 1 dítě, pro otevření potřebujeme ještě 3 děti 

Poznámka: zápis u nás probíhá již nyní, protože zahraniční lektory můžeme najmout až poté, kdy je 
jasné, že se naplní minimální kapacita skupiny. V letošním roce je navíc vše ještě komplikovanější 
kvůli situaci kolem koronaviru a uzavření hranic. Potřebujeme tedy již do konce června znát počet 
skupin, které budeme v září otevírat.  
Nenaplníme-li minimální kapacitu od 4. třídy výše, s největší pravděpodobností nebudeme schopni 
tyto třídy otevřít. 
Pokud s přihlášením čekáte na září, i toto bude možné, ale nemůžeme Vám garantovat, že v září 
ještě bude místo.  
 
Prosíme Vás tedy v případě Vašeho zájmu o vyplnění přihlášky, kterou naleznete na našich webových 
stránkách zde: https://upwordenglish.cz/zapis-2020-21   
Platbu je možné uhradit na celý školní rok či na jednotlivá pololetí. Čtvrtletní platby po vzájemné 
dohodě. 
 
Děkujeme za přízeň a budeme se těšit na viděnou v novém školním roce!  
 
Za Tým UpWord English  
Jana Cífková  
j.cifkova@upwordenglish.cz 
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