
 
JS FAN jazyková škola 

   regionální zástupce Wattsenglish Ltd. 
                               Květnového vítězství 1738/14  

149 00, Praha 4 
 

 

 Tel.: +420 777 866 348          E-mail: nela.svancarova@jsfan.cz             JS FAN: www.jsfan.cz  
  

 

 ANGLIČTINA S JS FAN V MŠ CHABERÁČEK 
metodou Wattsenglish 

 
 
PROČ METODA WATTSENGLISH? 
 
Þ Angličtina hravou metodou, která děti baví. 
Þ Cizí řeč se nebiflujeme, ale přirozeně vstřebáváme, jako řeč mateřskou.  
Þ Učíme se v praxi – hrou a prožitkem.  
Þ Zaměřujeme se na porozumění, komunikaci a budování kladného vztahu k řeči. 
Þ Lektoři na děti nemluví česky. Děti jsou tedy od začátku motivovány k používání angličtiny.  
 
PRO KOHO JE KURZ URČEN? 
 
Pro všechny děti z MŠ od 4 let. 
 
KDY BUDE KURZ PROBÍHAT?  
 
2 x týdně 30 minut, středa a čtvrtek – 1. sk. 14:15-14:45, 2. sk. 14:50-15:20 
Kroužek začne v prvním říjnovém týdnu a skončí přibližně na konci května, dle počtu lekcí.  
Þ Výuka neprobíhá ve dnech státních svátků a školních prázdnin. 
 
KOLIK KURZ STOJÍ? 
 
4464 Kč/školní rok + 550 Kč výukový set WOW! (učebnice a roční přístup do aplikace MY WOW!) 

Þ Cena platí při registraci minimálního počtu 15 dětí na školku. V případě nižší účasti je realizace 
podmíněna novou cenovou nabídkou. 

Þ V ceně 62 lekcí. 
 
KDE SE MŮŽEME PŘIHLÁSIT? 
 
Přihlásit se můžete vyplněním elektronického formuláře na: www.jsfan.cz ® registrace ® externí 
kurzy Wattsenglish v MŠ a ZŠ.  
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