Angličtina

Anglie
ŠIRŠÍ NABÍDKU KURZŮ A STUDIA NAJDETE NA WWW.INTACT.CZ
CO ŘÍKAJÍ NAŠI ZÁKAZNÍCI?

ANGLICKY SE MLUVÍ V ANGLII!!!

Eliška K., Language Teaching Centres Eastbourne, kurz General+Communication Skills:
„Účastnit se pobytu v Eastbourne bylo jedno z nejlepších rozhodnutí v životě. Je to nádherné město,
Při sestavování naší nabídky ve Velké Británii se vždy snažíme o to, aby si svůj kurz našli nejen středoško- kde najdete skvělou pláž, milé lidi a navíc je kolem
spoustu nádherných míst k procestování. Nudit se
láci nebo mladí dospělí, ale i zralí klienti. Některé školy nabízejí kurzy pro mládež i pro dospělé,
tam rozhodně nebudete a Eastbourne jsem jistě nemůžete vzít svoje děti s sebou! Každý z Vás bude samozřejmě chodit na jiný typ kurzu.
navštívila naposledy.“
TYTO ŠKOLY JSOU V NAŠEM KATALOGU OZNAČENY MODRÝM RŮŽKEM.
Tereza, St. Giles Brighton, kurz General for
Nabídku průběžně doplňujeme a každý rok obměňujeme, na www.intact.cz je více než dvojnásobný Beginners 28: „Byla jsem na jazykovém kurzu v
Brightonu na škole St. Giles. Školu mohu doporupočet kurzů než v tomto katalogu.
t Jestliže jste v katalogu INTACTu nenašli kurz podle svých představ, pošlete nám, prosím, email nebo čit všema deseti. Výborní a přátelští učitelé, se ktenám zavolejte a sdělte svoje požadavky, určitě Vám dokážeme vyhovět. Navštívili jsme osobně více rými jsem zvládla výuku i přesto, že jsem začátečnež 200 anglických, skotských a velšských škol, takže Vám můžeme podat opravdu solidní informace. ník. Každý den po škole nějaký program, super pro
seznámení s ostatními spolužáky. Kino, jóga, bowt Prakticky všechny školy v naší nabídce jsou uznány Britskou radou. Uznání Britské rady je visačka vy- ling, divadlo… Ubytovaná jsem byla v úžasné milé
soké kvality. Většina škol z naší nabídky také patří do asociace English UK.
rodině. Celkově jsem si zamilovala Brighton a těšiINTACT navštěvuje pravidelně od roku 1994 jako jediná CK působící v České republice la se každý den do školy. Škoda jen, že jsem tam
kontraktační britský veletrh STUDY WORLD a zúčastňuje se následných inspekčních cest po nemohla strávit více času. Být student, jedu tak na
půl roku a naučím se perfektně anglicky. Moc
členských školách.
děkuji INTACTu za pomoc při výběru kurzu,
t Podávat Vám úvodní informace o Británii
školy a zprostředkování všeho od letenek až
považujeme tak trochu za zbytečné. Většipo mapku cesty do školy. :) Moc všem děkuji
na z Vás ve Velké Británii již byla a máte o ní
a doufám, že to nebylo naposledy.“
obecné informace. Pravděpodobně ale neznáJakub z Brna, CES Edinburgh, kurz Genete britská města a jednotlivé školy, zatímco my
ral 20: „S jazykovým kurzem ve škole CES
ano. Rádi Vám pomůžeme vybrat ten správný
Edinburgh jsem byl velmi spokojen. Edinburgh je krásné město, jsem rád, že jsem ho nakurz ve městě, kde se budete cítit dobře.
vštívil. Ubytování, program, učitelé, organizaEdinburgh
t Londýnské školy jsme vybírali tak, abysce pobytu… všechno bylo skvělé. V angličtině
te nemuseli ztrácet zbytečně čas cestováním
jsem se zlepšil.“
z hostitelské rodiny do školy a zpět - většinou
Newcastle
Olga, LAL Torbay, kurz General: „Příjemjsou to školy sídlící na předměstích jako jsou
né prostředí ve škole, profesionální a přitom
Harrogate
Hampstead nebo Wimbledon. Studenti mířívelmi přátelský přístup učitelů, fajnová rodina
York
cí do těchto škol častěji volí intenzivnější kurzy
se skvělými kuchařskými schopnostmi a k tomu
Liverpool
Leeds
nezapomenutelná oblast Anglické riviéry… To
a na londýnské památky si nechávají víkendy.
Manchester
je LAL Torbay.“
Chester
Neznamená to však, že bychom diskriminovali
Zuzana z Pardubic, ELC Bristol, kurz GeOxford a
školy v centru Londýna, v katalogu najdete škoShrewsbury
Wheatley
neral English: „Všem moc doporučuji!! Je to
ly kousek od Britského muzea nebo v GreenCambridge
Worcester
výborná životní zkušenost. Člověk zjistí, jak
wich. Někteří zákazníci chtějí méně intenzivní
Bristol
na tom je nejen v jazyce, ale celkově, jak se o
Londýn
kurzy v centrálně situovaných školách, protože
sebe umí postarat, pozná jiné kultury a zvyky,
Bath
Margate
Sidmouth
po dopolední výuce chtějí poznávat Londýn.
ale hlavně najde spoustu nových přátel a zaExeter
Swanage Winchester
Plymouth
žije spousty zážitků!
t Školy v přímořských letoviscích jako je
Eastbourne Mgr. Renata Králová, EC 30+ Londýn EuBrighton, Bournemouth, Eastbourne, Margate,
Bournemouth
Brighton
ston, kurz Intensive: „S kompletními a perSidmouth, Swanage, Torbay, Worthing bývaPaignton Torquay
Portsmouth Worthing
fektními službami Intactu jsem byla velmi spojí v létě více zaplněny, víme však, že Češi dákojena. S výukou na škole EC 30+ v Londýně
vají přednost pobytu u moře, ať už kvůli slunci, vzduchu nebo zábavě. V anglických letoviscích nabízí- jsem byla také spokojená. Ubytování bylo také velme kurzy pro mládež, dospělé nebo i pro manažery či seniory.
mi příjemné. Kurz mohu pouze doporučit.“
t Školy ve vnitrozemských historických městech jako jsou Cambridge, Harrogate, Chester, Exe- Roman, International House Manchester, kurz
ter, Oxford, Shrewbury, Worcester, York, mívají většinou vyrovnaný počet studentů během celého roku General 21: „Studium anglického jazyka mimo tua vyhledávají je spíš motivovanější a dospělejší studenti. Vnitrozemské školy bývají obvykle menší, na- zemsko bylo mou první zkušeností. Čas strávený v
bízejí však třídy s nízkým počtem studentů, intenzivnější výuku a větší péči o studenty. V těchto školách Manchesteru utekl až moc rychle. Z města je cítit
velmi přátelská atmosféra, plná ochotných občanů
bývá méně českých studentů.
a krásných míst. Škola IHM se vždy ochotně a akBez ohledu na to, jak dopadne brexit, občané EU nebudou potřebovat pro cesty do Británie víza. Ne- tivně starala o potřeby studentů a přes zpětnou vazmusíte se proto obávat administrativních potíží při cestování do Anglie, Skotska nebo Walesu. Z Čes- bu pracovala na našich individuálních studijních poké republiky navíc můžete letět přímým letem na více než 10 britských letišť. Od jara 2019 jsou k dis- třebách. Ubytování na periferii města se stalo klidpozici přímé lety z Prahy do krásného letoviska Bournemouth, kde nabízíme řadu kvalitních jazykových ným odpočívadlem po intenzivním dni plném zajímavých aktivit. Za to celé děkuji společnosti INškol. Takže, nebojte se Británie!
TACT, která veškerou agendu spjatou s pobytem
zvládla na lépe než výbornou.“
Marek Rubáš, St. Giles Cambridge, kurz General 20 PM: „St. Giles Cambridge je malá, ale
docela hodně kvalitní a velmi přátelská škola. Také
ubytování zajištěné školou může docela popravdě
používat název Study Inn Boutique Student Living.
Aktivity v Cambridge ve volném čase stály za to,
navíc často s přáteli-spolužáky. A nakonec - studovat v Cambridge, to zní dobře.“
Kurzy ve Velké Británii tvoří hlavní část naší nabídky. Británie je prostě nejoblíbenější destinace.
Ptáte se proč? Našim zákazníkům vyhovuje velký výběr škol a kurzů, dlouhá tradice, snadná
a cenově dostupná doprava. Kromě Anglie nabízíme i kurzy angličtiny ve Skotsku a Walesu.

Velká
Británie

---

Cestovní agentura INTACT - studium v zahraničí, s. r. o., tel.: 800 555 700, email: info@intact.cz, www.intact.cz
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Bournemouth

Škola: BEET Language Centre

Bournemouth
Budova školy BEET Language Centre, pláž a molo v Bournemouth

1õ&)-&%,63;ù

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

Jaz. úroveň
viz str. 4

20

45 minut

2 týdny +

13 nejvíce, 14*

3-9

Intensive

20+4

45 minut

2 týdny +

13 nejvíce, 14*

3-9

Extra Intensive

20+8

45 minut

2 týdny +

13 nejvíce, 14*

3-9

Cambridge Intensive

20+4

45 minut

4, 8 týdnů

14 nejvíce

6-9

Cambridge Extra Int.

20+8

45 minut

4, 8 týdnů

14 nejvíce

6-9

Main

* V červenci a v srpnu je ve třídách nejvíce 14 studentů.

101*4,63;ù
Main

má 20 lekcí obecné angličtiny nebo přípravy ke zkoušce IELTS týdně ve skupině
nejvíce 13 (v červenci a srpnu 14) studentů.

Intensive

má 20 lekcí obecné angličtiny a 4 lekce obecné nebo specializované angličtiny
týdně (obchodní ang., IELTS, výslovnost) ve skupině nejvíce 13 (14*) studentů.

Extra Intensive má 20 lekcí obecné angličtiny a 8 specializovaných lekcí týdně (obchodní ang.,
příprava ke zkoušce IELTS, výslovnost) ve skupině nejvíce 13 (14*) studentů.
Cambridge

má 20+4 nebo 20+8 lekcí angličtiny s přípravou ke zkoušce FCE, CAE.

$&/¶,,63;ù

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: 2.1., 7.4., 10.4., 1.5., 29.5., 28.8.,
18.12.- 31.12.2023.
Výuka probíhá:
Main: Po - Pá: 9.00 – 10.30; 10.50 – 12.20 hod.
Intensive: Po - Pá: 9.00 – 10.30; 10.50 – 12.20
hod.; Út - Pá: 12.50 - 13.35 hod.
Extra Intensive: Po - Pá: 9.00 – 10.30; 10.50 –
12.20 hod.; Po - ČT: 13.00 - 14.30 hod.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.
Doporučené začátky: 3.1., 30.1., 27.2., 27.3.,
24.4., 22.5., 19.6., 3.7., 10.7., 17.7., 24.7.,
31.7., 7.8., 14.8., 21.8., 29.8., 25.9., 23.10.,
20.11.2023.
Kurzy Cambridge: 4 týdny: 3.7. - 28.7., 31.7.
- 25.8. 8 týdnů: 3.7. - 25.8.2023. Zkouška FCE
se koná 27.7. a 24.8., zkouška CAE 28.7. a
25.8.2023.

101*4À,0-:

Kurz/týdny







8



další týden
6 960

Main



21 650



55 920



Intensive



23 970



62 430



7 740

Extra Intensive



25 970



67 690



8 330

Cambridge Intensive

---

---



62 430

---

---

Cambridge Extra Int.

---

---



67 690

---

---

Cena v Kč zahrnuje výuku, učební materiály, WiFi ve škole, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPETPCPUZEPTPCPUZ SPEJOZ BPEOFEďMFEPTPCPUZ SF[JEFODF 
Sezóna A
DFOBUâEOď

Sezóna B

noc navíc

DFOBUâEOď

noc navíc

3PEJOB, max. 20 minut chůze od školy, ložní prádlo a ručníky poskytnuty, praní 1x týdně v ceně, WiFi zdarma
jednolůžkový pokoj, polopenze, sdílená koupelna

4 940

710

6 140

880

3F[JEFODF4UVEFOU)PVTF, od 18 let, 10 minut chůze od školy, sdílená koupelna, sdílená kuchyně, ložní prádlo
poskytnuto, ručníky s sebou, WiFi zdarma
jednolůžkový pokoj, bez stravy

5 170

nelze

6 140

nelze

3PEJOB4F[ØOB"B4F[ØOB#
3F[JEFODF4F[ØOB"B4F[ØOB#

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku, případně autobusovou jízdenku Praha - Londýn - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
Doprava z Londýna: Autobusová jízdenka Londýn Heathrow - Bournemouth - Londýn Heathrow stojí
1 750 Kč, autobusová jízdenka Londýn Gatwick - Bournemouth - Londýn Gatwick stojí 1 810 Kč a
autobusová jízdenka Londýn Victoria - Bournemouth - Londýn Victoria stojí 1 860 Kč.

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 100 GBP, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
2. Přípl. za ubyt. pro studenty do 18 let v rodině je 410 Kč týdně, vlastní koupelna za 3 970 Kč týdně.
3. Zkouška FCE nebo CAE stojí 5 380 Kč.

---

BEET Language Centre nabízí kurzy angličtiny
od roku 1979. BEET je špičková, skvěle vybavená
škola, uznaná Britskou radou, člen English UK
a prestižních asociací Quality English, The English
Network a IALC.
BEET Language Centre je proslulá kvalitní výukou, v
divizi ITTC školí budoucí učitele angličtiny a nabízí kurzy pro zahraniční učitele angličtiny. Ředitel školy, pan
Wellman, je autorem řady učebnic (Advantage,
Higher and Higher a Longman Advanced English).
BEET Language Centre sídlí nedaleko centra v krásné rozlehlé vile porostlé bohatými muškáty (hobby
majitele školy). Škola má 2 počítačové laboratoře
s 30 počítači, WiFi zdarma, má kantýnu, klubovnu
a knihovnu se 4 000 knihami.
Bournemouth je čisté a upravené lázeňské a univerzitní město, má 165 tisíc obyvatel. Písečná pláž
je 10 kilometrů dlouhá. V létě se na pláži konají
páteční ohňostroje. Bournemouth je po Londýnu
druhé nejoblíbenější město pro studium angličtiny!

7Å-&5:"",5*7*5:
BEET Bournemouth pořádá nejméně 4 večerní
akce týdně (večírky, přednášky, kvízové večery
apod.), placené sobotní výlety (Londýn, Stonehenge, Brighton, Bath, Salisbury). V Bournemouth
se určitě nudit nebudete!

4-0Ç&/¶456%&/5ù podle jazyků, r.  
1. Němčina........................................................ 45%
2. Španělština................................................... 21%
3. Italština.......................................................... 14%
èFÝUÓTUVEFOUJ............................................. 
5. Arabština...................................................... 8%

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

4LPUTLP

&EJOCVSHI OÈEIFSOÏIMBWOÓNďTUP4LPUTLB QīÓNÏMFUZ[1SBIZ 8J'J[EBSNB 
LWBMJUOÓÝLPMB UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜLVS[VPE,č

&EJOCVSHI

ÀLPMB$&4&EJOCVSHI
Edinburgh

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: 2.1., 3.1., 7.4., 1.5., 29.5., 7.8.,
30.11., 25.12.2023 - 1.1.2024.
Výuka probíhá:
General 20: 9.30 - 11.00; 11.30 - 13.00 hod.
General 30: 9.30 - 11.00; 11.30 - 13.00 hod.; úterý
až čtvrtek 14.00 - 16.30 hod.
General+IELTS: 9.30 - 11.00; 11.30 - 13.00 hod.;
úterý až čtvrtek 14.00 - 16.30 hod. Odpoledne je
příprava na zkoušku IELTS. Zkoušku IELTS můžete
složit v Edinburghu prakticky každý měsíc. Přesná
data Vám rádi sdělíme.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.

Studenti s dudákem, vchod do školy, edinburský hrad a studenti ve škole

1õ&)-&%,63;ù

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

Jaz. úroveň
viz str. 4

20

45 minut

2 týdny +

14, obvykle 8

3-9

(FOFSBM

30

45 minut

2 týdny +

14, obvykle 8

3-9

20+10

45 minut

2 týdny +

14, obvykle 8

6-9

(FOFSBM
(FOFSBM *&-54

101*4,63;ù
(FOFSBM

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 14 studentů.

(FOFSBM

má 30 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 14 studentů.

(FOFSBM *&-54

má 20 lekcí obecné angličtiny a 10 lekcí přípravy na zkoušku IELTS týdně
ve skupině nejvíce 14 studentů.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ





4





EBMÝÓUâEFO

(FOFSBM



15 370



29 750



4 920

(FOFSBM



22 410



43 400



7 130

(FOFSBM *&-54



22 410



43400



7 130

Cena v Kč zahrnuje výuku, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPE/FQīFE[BčÈULFNLVS[VEP/FQPVLPOčFOÓOFCPPE4PEP4P
DFOBUâEOď
3PEJOZKTPVEPNJOVU.)%PEÝLPMZ TEÓMFOÈLPVQFMOB 8J'J[EBSNB

OPDOBWÓD

101*4À,0-:
$&4 &EJOCVSHI patří do skupiny škol CES (Londýn, Leeds, Worthing, Dublin, Toronto). Škola sídlí v širším centu města, kilometr od nádherných zahrad Princess Street Gardens. Škola má 12 tříd,
studovnu, knihovnu a příjemnou zahradu. Studenti mají k dispozici počítače v počítačové učebně a
WiFi zdarma.
&EJOCVSHI je hlavní město Skotska. Má půl milionu obyvatel, je to nádherné historické město. Svými památkami a rozložením trochu připomíná Prahu. Majestátní hrad uvidíte téměř z každé části centra města. Princess Street a Royal Mile jsou nezapomenutelné. Z Prahy se do Edinburghu dostanete přímým letem!
Edinburgh má řadu muzeí, která rozhodně navštivte,
např. Skotské muzeum, Královské muzeum, Národní
galerie a řada dalších. Edinburgh je známý díky
slavnému kulturnímu festivalu, který probíhá od
konce července do začátku září. Pokud tedy chcete
studovat v Edinburghu v srpnu, podejte přihlášku co
nejdříve! Edinburský festival je největší festival v Evropě. Edinburgh je bezpečné, přehledné a přátelské
město s vysokou kvalitou života.

3PEJOB, od 19 let, celoročně, jednolůžkový pokoj, polopenze

6 170

880

3PEJOB, od 16 do 18 let, od 1.1. - 24.6. a 4.9. - 24.12.2023 , 1L pokoj, polopenze

6 170

880

7Å-&5:"",5*7*5:

3PEJOB, od 16 do 18 let, od 25.6. - 3.9.2023, dvoulůžkový pokoj, polopenze

6 470

940

 3F[JEFODF$BOBM1PJOU,od 18 let, 20 min. chůze od školy, jednolůžkový pokoj,
bez stravování, vlastní koupelna, sdílená kuchyně, WiFi zdarma

11 320

1 620

Rádi Vám zajistíme přímou letenku Praha - Edinburgh - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště do ubytování v Edinburghu stojí 2 210 Kč. Odvoz zpět stojí
stejně. Návazná doprava je povinná pro všechny studenty mladší 18 let.

První den ve škole se v doprovodu učitelů projdete
po Edinburghu, poznáte okolí školy. Odpoledne se
ve škole promítají filmy, můžete navštívit místní galerie, muzea a další památky. Poznáte místní hospůdky, škola pořádá barbecue večery. Mnohé aktivity
jsou zdarma, zpravidla platíte jen vlastní náklady.
CES Edinburgh také nabízí placené sobotní výlety,
které míří do Glasgow, na skotský venkov, do palíren
whisky. Cena je cca 40 - 60 GBP a platí se ve škole.

1õ¶1-"5,:

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 

0EKTPVTUVEFOUJWFWďLVMFUVCZUPWÈOJWâISBEOďOBEWPVMĜäLPWâDIQPLPKÓDI

%013"7"

1.
2.
3.
4.
5.

Registrační poplatek účtovaný školou je 70 GBP, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
Ubytovací poplatek účtovaný školou je 70 GBP, QSPLMJFOUZ*/5"$5V;%"3."
Poplatek za speciální dietu (veganská, bezlepková, bezlaktózová) je 880 Kč týdně.
Přípl. za ubytování v rodině a rezidenci pro studenty starší 18 let od 25.6. - 3.9.2023 je 880 Kč týdně.
Učební materiály stojí cca 35 GBP, platí se na místě. Zkouška IELTS stojí 5 730 Kč.

---

1. Italština.......................................................
2. Němčina....................................................
3. Španělština................................................
4. Arabština
............................................
èFÝUÓTUVEFOUJ ...............................................

22%
21%
5%
4%


$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

"OHMJF

-FFET äJWÏVOJWFS[JUOÓNďTUP NBYTUVEFOUĜWFUīÓEď [LVÝFCOÓDFOUSVNQSP*&-54 
MFWOÈMFUOÓSF[JEFODFCMÓ[LPÝLPMZ UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜPE,č

-FFET

ÀLPMB$&4-FFET

Leeds

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Budova školy CES Leeds, výuka, studenti v parku a na procházce po městě
Počet lekcí
týdně

1õ&)-&%,63;ù

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Jaz. úroveň
viz str. 4

Počet studentů ve třídě

(FOFSBM

20

45 minut

2 týdny +

14 nejvíce

3-9

(FOFSBM

30

45 minut

2 týdny +

14 nejvíce

3-9

20+10

45 minut

2 týdny +

14 nejvíce

6-9

(FOFSBM *&-54

101*4,63;ù
(FOFSBM

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 14 studentů.

(FOFSBM

má 30 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 14 studentů.

(FOFSBM *&-54

má 20 lekcí obecné angličtiny a 10 lekcí přípravy na zkoušku IELTS týdně
ve skupině nejvíce 14 studentů.

101*4À,0-:

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ











EBMÝÓUâEFO

(FOFSBM



13 480



26 460



4 330

(FOFSBM



19 470



37 900



6 280

(FOFSBM *&-54



19 470



37 900



6 280

Cena v Kč zahrnuje výuku, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPOFEďMFQPVLPOčFOÓLVS[V
3PEJOZNJO.)%PEÝLPMZ TEÓMLPVQFMOB 8J'J[EBSNB SVčOÓLZQPTLZUOVUZ

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, jednolůžkový pokoj, polopenze, sdílená koupelna

5 440

790

3PEJOB, dvoulůžkový pokoj, polopenze, jen pro dvojice cestující společně

4 990

740

3PEJOB, od 16 do 18 let, od 25.6. - 3.9.2023, dvoul. pokoj, polop., cena za osobu

5 870

850

3F[JEFODF$BNQVT-JWJOH, od 18 let, celoročně, nejméně 4 týdny, 15 minut
chůze od školy, jednolůžkový pokoj, bez stravy, vlastní koupelna, sdílená kuchyně,
WiFi zdarma, ručníky s sebou, vratný depozit 200 GBP

5 440

790

0EKTPVTUVEFOUJWFWďLVMFUVCZUPWÈOJWâISBEOďOBEWPVMĜäLPWâDIQPLPKÓDI

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Manchester (Leeds) - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště Leeds do ubytování stojí 2 790 Kč. z letiště Manchester do ubytování v Leedsu stojí 4 260 Kč. Odvozy zpět stojí stejně. Autobusová jízdenka letiště Manchester - Leeds
a zpět stojí 750 Kč. Návazná doprava je povinná pro všechny studenty mladší 18 let.

1õ¶1-"5,:
1.
2.
3.
4.

Registrační poplatek účtovaný školou stojí 1 280 Kč, ubytovací poplatek je zdarma!
Příplatek k ubytování v rodině, 25.6. - 3.9.2023 je 880 Kč týdně, v rezidenci 2 640 Kč týdně.
Poplatek za speciální dietu (veganská, bezlaktozová, bezlepková) je 880 Kč týdně.
Učební materiály stojí 1 070 Kč. Zkouška IELTS stojí 5 440 Kč.

---

Nevyučuje se: 2.1., 7.4., 10.4., 1.5., 29.5., 28.8.
25.12.2023 - 1.1.2024.
Výuka probíhá:
General 20: 9.30 - 11.00; 11.30 - 13.00 hod.
General 30: 9.30 - 11.00; 11.30 - 13.00 hod.; úterý
až čtvrtek 14.00 - 16.30 hod.
General+IELTS: 9.30 - 11.00; 11.30 - 13.00
hod.; úterý až čtvrtek 14.00 - 16.30 hod. Odpoledne je příprava na zkoušku IELTS. Zkoušku IELTS
můžete složit přímo ve škole, zkušební termíny jsou
dvakrát měsíčně. Přesná data Vám rádi sdělíme.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.
$&4-FFETbyla založena r. 2002, je uznaná Britskou radou a je členem asociace English UK. CES
Leeds je akreditované zkušební centrum pro zkoušky IELTS. Sídlí v centru, má 10 tříd a počítačovou
učebnu. WiFi je zdarma, stejně tak online výukový
program na Vašem mobilu nebo tabletu. Škola má
knihovnu, kde si můžete půjčit DVD a knihy.
-FFETleží na severu Anglie v hrabství West Yorkshire a má téměř 800 000 obyvatel. Leeds je po
Londýnu druhým největším finančním centrem země.
Leeds má velmi kvalitní univerzitu, je to také studentské město s pestrou nabídkou barů a klubů. V Leedsu se koná několik festivalů, Leeds Carnival je nejstarší karneval v západní Evropě, dále filmový festival, hudební festival a další.
V okolí Leedsu je řada krásných míst - lázeňské město Harrogate, úžasný York s katedrálou York Minster, Haworth (žily a psaly zde sestry Brontëovy),
Fountain Abbey Whitby, Castle Howard a další.

7Å-&5:"",5*7*5:
Leeds je město plné nočního života, barů a restaurací nabízejících kuchyně z celého světa. Leeds má
kina, divadla, fitcentra, bazény. Škola pořádá pro
studenty mnoho aktivit, hry, kvízy, návštěvu muzeí,
galerií, půldenní i celodenní výlety např. Lake District, York, Harrogate nebo Newcastle. Ceny výletů jsou od 10 do 60 GBP.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Arabština..................................................... 58%
2. Japonština................................................... 6%
3. Italština........................................................ 5%
4. Portugalština............................................... 4%
5. Francouzština.............................................. 3%
èFÝUÓTUVEFOUJ................................................. 

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

"OHMJF

8IFBUMFZ NďTUFčLPCMÓ[LP0YGPSEV OFKWÓDF WMÏUď TUVEFOUĜWFUīÓEď 8J'J
BPOMJOFQSPHSBN[EBSNB UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜPE,č

0YGPSE8IFBUMFZ

ÀLPMB$&48IFBUMFZ

Wheatley

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Budova školy, výuka, Oxford a studenti při pikniku
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

(FOFSBM

20

45 minut

2 týdny +

9 nejvíce, obvykle 6 (12*)

3-9

(FOFSBM

30

45 minut

2 týdny +

9 nejvíce, obvykle 6 (12*)

3-9

20+10

45 minut

2 týdny +

9 nejvíce, obvykle 6 (12*)

6-9

1õ&)-&%,63;ù

(FOFSBM *&-54

Jaz. úroveň
viz str. 4

*v měsících červenec a srpen max. 12 studentů

101*4À,0-:

101*4,63;ù
(FOFSBM

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 9 studentů.

(FOFSBM

má 30 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 9 studentů.

(FOFSBM *&-54

má 20 lekcí obecné angličtiny a 10 lekcí přípravy na zkoušku IELTS týdně
ve skupině nejvíce 9 studentů.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ





4





EBMÝÓUâEFO

(FOFSBM



15 580



29 750



4 920

(FOFSBM



22 260



43 280



7 170

(FOFSBM *&-54



22 260



43 280



7 170

Cena v Kč zahrnuje výuku, WiFi ve škole, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPE4PQīFE[BčÈULFNLVS[VEP4PQPVLPOčFOÓLVS[OFCPPE/F
EP/F3PEJOZKTPVDDBNJO.)%PEÝLPMZ TEÓMFOÈLPVQFMOB 8J'J[EBSNB DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, jednolůžkový pokoj, polopenze, sdílená koupelna, praní 1x týdně zdarma

6 170

880

3PEJOB, dvoul. pokoj, polopenze, jen pro dvojice cestující společně, cena za osobu

5 590

820

3PEJOB, od 16 do 18 let, od 25.6. - 3.9.2023, dvoulůžkový pokoj, polopenze

6 470

940

3PEJOB1SFNJVN, od 19 let, v docházkové vzdálenosti, jednolůžkový pokoj, polopenze

7 790

1 120

0EEPKTPVTUVEFOUJWFWďLVMFUVCZUPWÈOJWâISBEOďOBEWPVMĜäLPWâDIQPLPKÓDI

DOPRAVA:
Rádi Vám zajistíme letenku nebo autobusovou jízdenku Praha - Londýn - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště Londýn Heathrow do ubytování ve Wheatley stojí 4 560 Kč,
ze Stanstedu 6 030 Kč, z Gatwicku 5 730 Kč. Odvozy zpět stojí stejně. Návazná doprava je povinná
pro všechny studenty mladší 18 let.
"VUPCVTPWÏKÓ[EFOLZ Heathrow - Oxford - Heathrow 1 130 Kč, Stansted - Oxford - Stansted 1 720 Kč,
Gatwick - Oxford - Gatwick 1 420 Kč, Luton - Oxford - Luton 1 310 Kč, Londýn Victoria - Oxford - Londýn
Victoria stojí 630 Kč. Z Oxfordu do Wheatley jezdí každou půl hodinu autobus, cesta trvá 30 minut.

1õ¶1-"5,:
1.
2.
3.
4.

Nevyučuje se: 2.1., 7.4., 10.4., 1.5., 29.5., 28.8.
25.12.2023 - 1.1.2024.
Výuka probíhá:
General 20: 9.30 - 11.00; 11.30 - 13.00 hod.
General 30: 9.30 - 11.00; 11. 30 - 13.00 hod.; úterý
až čtvrtek 14.00 - 16.30 hod.
General+IELTS: 9.30 - 11.00; 11.30 - 13.00 hod.;
úterý až čtvrtek 14.00 - 16.30 hod. Odpoledne je
příprava na zkoušku IELTS. Zkoušku IELTS můžete
složit v Oxfordu nejméně jednou měsíčně.
Data zkoušky Vám rádi sdělíme.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.

Registrační poplatek účtovaný školou stojí 1 280 Kč, ubytovací poplatek je zdarma!
Příplatek k ubytování v rodině, 25.6. - 3.9.2023 je 880 Kč týdně.
Učební materiály stojí 1 070 Kč. Zkouška IELTS stojí 5 440 Kč..
Poplatek za speciální dietu (veganská, bezlaktozová, bezlepková) je 880 Kč týdně.

---

$&40YGPSE8IFBUMFZnabízí kurzy angličtiny
pro dospělé od r. 1983, je uznaná Britskou radou
a je členem asociace English UK. CES sídlí v městečku Wheatley, 11 km od centra Oxfordu. Z Wheatley jezdí do Oxfordu pravidelná autobusová linka,
cesta trvá cca 30 minut.
Škola má 10 tříd, multimediální učebnu s 10 počítači a tablety, knihovnu, kde si můžete půjčit DVD
a časopisy, malou kuchyňku, klubovnu s biliárem
a velkou, příjemnou zahradu. WiFi je zdarma a můžete používat zdarma online výukový systém na Vašem mobilu nebo tabletu.
8IFBUMFZ je městečko v hrabství Oxfordshire,
nedaleko Oxfordu, má 4 000 obyvatel. Je sídlem
Oxford Brookes University a s Oxfordem je spojuje pravidelná autobusová linka. V docházkové
vzdálenosti od školy se nachází moderní sportovní
centrum, měsíční členství ve fitness klubu stojí cca
35 GBP. Pokud chcete studovat v pohodovém
anglickém městečku kousek od Oxfordu, jeďte do
Wheatley!

7Å-&5:"",5*7*5:

První den ve škole se v doprovodu učitelů projdete po Wheatley, poznáte okolí školy. Škola pořádá odpolední a večerní akce, které jsou většinou
zdarma nebo za malý poplatek - např. promítání
filmů, návštěvy hospůdek, karaoke večerů, diskoték,
oxfordských památek. Ve Wheatley jsou tenisové
kurty, bazén a golfové hřiště.
Škola také organizuje celodenní víkendové výlety např. Londýn, Oxford, Liverpool, hrad Windsor,
Stratford upon Avon. Cena těchto výletů je 40 - 60
GBP a platí se na místě.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Italština....................................................... 20%
2. Japonština..................................................
8%
3. Turečtina.....................................................
8%
4. Polština.......................................................
6%
èFÝUÓTUVEFOUJ................................................  

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

"OHMJF

-POEâO8JNCMFEPO OFKWÓDFTUVEFOUĜWFUīÓEď 8J'JBPOMJOFQSPHSBN
[EBSNB SPEJOZCMÓ[LPÝLPMZ QīÓQSBWBL*&-54 UâEOZLVS[VPE,č

-POEâO8JNCMFEPO

ÀLPMB$&4-POEâO

Londýn

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Budova školy, studentky na recepci školy, studentky na výletě a Tower Bridge
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

Jaz. úroveň
viz str. 4

(FOFSBM

20

45 minut

2 týdny +

14, obvykle 8

3-9

(FOFSBM

30

45 minut

2 týdny +

14, obvykle 8

3-9

20+10

45 minut

2 týdny +

14, obvykle 8

6-9

1õ&)-&%,63;ù

(FOFSBM *&-54

101*4,63;ù
(FOFSBM

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 14 studentů.

(FOFSBM

má 30 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 14 studentů.

(FOFSBM *&-54

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně a 10 lekcí přípravy na zkoušku IELTS
ve skupině nejvíce 14 studentů.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ











EBMÝÓUâEFO

(FOFSBM



15 370



29 750



4 920

(FOFSBM



22 410



43 400



7 130

(FOFSBM *&-54



22 410



43 400



7 130

Cena v Kč zahrnuje výuku, WiFi ve škole, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPETPCPUZQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V
OFCPPEOFEďMFEPOFEďMF3PEJOZKTPVEPNJO.)%PEÝLPMZ TEÓMFOÈ DFOBUâEOď
LPVQFMOB 8J'J[EBSNB QSBOÓYUâEOďWDFOď SVčOÓLZTTFCPV

OPDOBWÓD

3PEJOB, od 19 let, celoročně, jednolůžkový pokoj, polopenze

6 170

880

3PEJOB, od 16 do 18 let, od 1.1. - 24.6. a 4.9. - 24.12.2023, 1L pokoj, polopenze

6 170

880

3PEJOB od 16 do 18 let, od 25.6. - 3.9.2023, dvoulůžkový pokoj, polopenze

6 470

940

3PEJOB1SFNJVN, od 19 let, v docházkové vzdálenosti, jednolůžkový pokoj, polopenze, sdílená koupelna, WiFi zdarma, praní 1x týdně v ceně, ručníky s sebou

7 790

1 120

0EKTPVTUVEFOUJWFWďLVMFUVCZUPWÈOJWâISBEOďOBEWPVMĜäLPWâDIQPLPKÓDI

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku nebo autobusovou jízdenku Praha - Londýn - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV[MFUJÝUď Heathrow nebo Gatwick do ubytování v Londýně stojí 3 970 Kč,
z letiště Stansted za 4 560 Kč. Odvozy zpět stojí stejně. Návazná doprava je povinná pro všechny
studenty mladší 18 let! Studenti starší 18 let se můžou z letiště do ubytování dopravit sami.

1õ¶1-"5,:
11. Registrační poplatek účtovaný školou je 70 GBP, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
2. Ubytovací poplatek účtovaný školou je 70 GBP, QSPLMJFOUZ*/5"$5V;%"3."
3. Poplatek za speciální dietu (veganská, bezlepková, bezlaktózová) je 880 Kč týdně.
4. Přípl. za ubytování v rodině a rezidenci pro studenty starší 18 let od 25.6. - 3.9.2023 je 880 Kč týdně.
5. Učební materiály stojí cca 35 GBP, platí se na místě. Zkouška IELTS stojí 5 730 Kč.

---

Nevyučuje se: 2.1., 7.4., 10.4., 1.5., 29.5., 28.8.
25.12.2023 - 1.1.2024.
Výuka probíhá:
General 20: 9.30 - 11.00; 11.30 - 13.00 hod.
General 30: 9.30 - 11.00; 11.30 - 13.00 hod.; úterý
až čtvrtek 14.00 - 16.30 hod.
General+IELTS: 9.30 - 11.00; 11.30 - 13.00 hod.;
úterý až čtvrtek 14.00 - 16.30 hod. Odpoledne je
příprava na zkoušku IELTS.
Zkoušku IELTS můžete složit v Londýně jednou za
dva týdny. Přesná data Vám rádi sdělíme.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.

101*4À,0-:
$&4 -POEâO  8JNCMFEPO byla založena roku
1976 a sídlí kousek od centra v oblíbené a prestižní čtvrti Wimbledon, 10 minut chůze od stanice
metra. Wimbledon leží 20 minut metrem jihozápadně od centra Londýna a má cca 70 000 obyvatel.
Škola má 11 tříd, multimediální centrum s 10 počítači a tablety, studovnu, knihovnu, společenskou
místnost a malou zahradu. WiFi je zdarma a můžete používat zdarma online výukový systém na Vašem mobilu nebo tabletu. Rodiny bývají na dojezd
30 - 45 minut MHD od školy, škola nabízí ubytování v rodinách Premium, které jsou v docházkové
vzdálenosti od školy.
8JNCMFEPO proslul díky slavnému tenisovému turnaji, který se poprvé uskutečnil roku 1877. Wimbledon je příjemná, pohodová čtvrť, určitě se Vám
bude líbit! Do centra Londýna se dostanete za 20
minut městskou dopravou.

7Å-&5:"",5*7*5:
První den ve škole se v doprovodu učitelů projdete
po Wimbledonu a poznáte okolí školy. Škola pořádá odpolední a večerní akce, které jsou většinou
zdarma nebo za malý poplatek.
CES Londýn pořádá odpolední výlety do místních
galerií a památek, například návštěvu paláce Hampton Court, výlet do Greenwiche, projížďku po Temži aj. Večer škola organizuje večírky, návštěvy místních hospůdek, kuželek, karaoke, barbecue. Aktivity jsou většinou zdarma nebo za malý poplatek.
Škola také nabízí víkendové celodenní výlety např.
Oxford, Brighton, Stratford upon Avon, Stonehenge,
The Cotswolds, Wales. Tyto výlety se platí zvlášť,
stojí 40 - 60 GBP.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Italština..........................................................
2. Němčina.......................................................
3. Španělština...................................................
4. Japonština....................................................
5. Turečtina.......................................................
èFÝUÓTUVEFOUJ..................................................

15%
12%
12%
7%
7%


$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

"OHMJF

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

-POEâO LVS[ZBOHMJčUJOZQSPTUVEFOUZTUBSÝÓMFU0CFDOÈBPCDIPEOÓBOHMJčUJOB 
SPEJOZ SF[JEFODF UâEOZLVS[VPE,č UâEOZLVS[VPE,č

-POEâO

ÀLPMB&$ -POEâO

Londýn

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
London Eye a výuka ve škole EC
Počet lekcí týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

Jaz. úroveň

(FOFSBM

20

45 minut

1 týden +

15 nejvíce, obvykle 12

3-9

*OUFOTJWF

30

45 minut

1 týden +

15 nejvíce, obvykle 12

3-9

20+10

45 minut

1 - 12 týdnů

15 nejvíce, obvykle 12

5-9

1õ&)-&%,63;ù

&OHMJTIGPS8PSL

101*4,63;ù
(FOFSBM

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů.

*OUFOTJWF

má 30 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů.

&OHMJTIGPS8PSL má 20 lekcí obecné a 10 lekcí obchodní angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ











EBMÝÓUâEFO

(FOFSBM



24 990



48 850



7 060

*OUFOTJWF



30 690



59 970



8 710

&OHMJTIGPS8PSL



30 690



59 970



---

Cena v Kč zahrnuje výuku, zapůjčení učebních materiálů, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWBDÓQPQMBUFLKF,č6CZUPWÈOÓPETPCPUZQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V
5ZQQPLPKF

4F[ØOB"

4F[ØOB#

3PEJOB4UBOEBSE, sdílená koupelna, WiFi a praní v ceně

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

DFOBUâEOď

jednolůžkový pokoj, bez stravy, do 60 min. MHD od školy

6 170

1 030

7 500

OPDOBWÓD
1 180

jednolůžkový pokoj, snídaně, do 60 min. MHD od školy

6 470

1 180

7 640

1 320

jednolůžkový pokoj, polopenze, do 60 min. MHD od školy

7 790

1 320

9 110

1 470

jednolůžkový pokoj, bez stravy, do 45 min. MHD od školy

7 200

1 180

8 380

1 320

jednolůžkový pokoj, snídaně, do 45 min. MHD od školy

7 350

1 320

8 820

1 470

jednolůžkový pokoj, polopenze, do 45 min. MHD od školy

8 670

1 470

10 140

1 620

3PEJOB$PNGPSU, do 45 min. MHD od školy, vlastní koupelna, WiFi a praní v ceně
9 260

1 470

10 580

1 760

jednolůžkový pokoj, polopenze

10 290

1 620

11 610

1 910

3F[JEFODF4VQFSJPS*28JMM8ZBUU, 17 minut MHD od školy, sdílená kuchyně, WiFi zdarma, praní za poplatek 4 GBP
15 880

2 650

17 930

2 940

4F[ØOB"B TF[ØOB#

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku nebo autobusovou jízdenku Praha - Londýn - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště Londýn Heathrow do ubytování stojí 5 150 Kč, Londýn Gatwick
6 030 Kč, Stansted nebo Luton 5 880 Kč, odvozy zpět stojí stejně.
Rádi Vám poradíme, jak se snadno a mnohem levněji dostat z letišť nebo nádraží do ubytování.

1õ¶1-"5,:

1. Registrační poplatek účtovaný školou je 1 290 Kč, ubytovací poplatek stojí 980 Kč
2. Příplatek ke všem kurzům do 12 týdnů od 12.6. do 8.9.2023 je 470 Kč týdně.
3. Příplatek za speciální dietu je 1 320 Kč týdně.
4. Učební materiály týdně stojí 210 Kč, maximálně 1 650 Kč.

---

101*4À,0-:
Školy &VSPQFBO$FOUSF &$ jsou známé vysokou
kvalitou výuky, zázemí i ubytování. Učitelé jsou kvalifikovaní a zkušení. Školy EC získaly několik prestižních ocenění, jsou uznané Britskou radou a patří
do asociace English UK.
&$vznikla roku 1969 a sídlí v centru Londýna,
v části The Angel a hlavních památek Londýna. Kurzy pro studenty ve věku 30+ probíhají ve stejné budově jako kurzy pro studenty 18+.
Prostory pro studenty mají 15 moderně vybavených tříd, multimediální učebnu s 10 počítači, WiFi
v celé budově, studovnu, knihovnu. V blízkosti školy
je spousta restaurací, kaváren a obchodů.
-POEâO je úžasné velkoměsto ležící na jihovýchodě Anglie při ústí řeky Temže. Patří mezi nejdůležitější města na světě. Londýn je plný nejen historie,
ale i moderního umění.

7Å-&5:"",5*7*5:

jednolůžkový pokoj, snídaně

jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, bez stravy

/FWZVčVKFTF 2.1., 7.4., 10.4., 1.5., 29.5., 28.8.,
25.12., 26.12.2023.
7âVLBQSPCÓIÈ 9.00 - 10.30; 10.45 - 12.15 hod.
nebo 14.45 - 16.15 a 16.30 - 18.00 hod.
Dopolední a odpolední výuka se každý den střídá. Odpolední výuka u kurzu Intensive, English for
Work probíhá 13.00 - 14.30 hod.
;BčÈULZ Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.

EC 30+ Londýn pro své studenty organizuje program pro volný čas, např. návštěvy muzeí, divadel, koncertů a galerií nebo návštěvy restaurací,
zdarma pak lekce výslovnosti, čtení, konverzace.
O víkendech placené exkurze do okolních měst,
např. Bath, Canterbury, Oxford, hrady Windsor či
Hampton Court. Londýn je skvělé místo, plné historických památek, moderního umění i zábavy.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Portugalština..............................................
2. Francouzština............................................
3. Japonština..................................................
4. Italština.......................................................
5. Němčina....................................................
èFÝUÓTUVEFOUJ...............................................

22%
11%
9%
8%
8%


$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

"OHMJF

#SJTUPM  QīÈUFMTLÏ WFMLPNďTUP  QīÓNâ MFU [ 1SBIZ  PCFDOÈ BOHMJčUJOB B LVS[
&OHMJTIGPS8PSL UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜLVS[VPE,č

#SJTUPM

ÀLPMB&$#SJTUPM

Bristol

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Budova školy, studenti v klubovně a v parku

1õ&)-&%,63;ù

Délka
1 lekce

Počet lekcí týdně

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

Jaz. úroveň

(FOFSBM

20

45 minut

1 - 23 týdnů

15, obvykle 12

3-9

*OUFOTJWF

30

45 minut

1 - 23 týdnů

15, obvykle 12

3-9

20+10

45 minut

1 - 12 týdnů

15, obvykle 12

5-9

&OHMJTIGPS8PSL

101*4,63;ù
(FOFSBM

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů.

*OUFOTJWF

má 30 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů.

&OHMJTIGPS8PSL

kombinuje kurz General s 10 lekcemi obchodní angličtiny týdně.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ



3

4





EBMÝÓUâEFO

(FOFSBM



23 280



45 410



6 080

*OUFOTJWF



28 930



56 410



7 660

&OHMJTIGPS8PSL



28 930



56 410



---

Cena v Kč zahrnuje výuku, zapůjčení učebních materiálů, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓPE4PEP4P6CZUQPQMBUFLKF,č

4F[ØOB"
DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

4F[ØOB#
DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, do 50 minut jízdy MHD od školy, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma
jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze

6 320

1 180

7 060

1 320

jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, polopenze

8 530

1 470

8 970

1 620

4UBOEBSE*2#SJTUPM3FTJEFODF, od 18 let, 15 minut chůze od školy, studio, vlastní koupelna a kuchyně, WiFi
zdarma, TV, možnost praní za poplatek cca 3 GBP, ručníky vlastní
jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, bez stravy

9 700

1 620

10 140

1 760

4F[ØOB"B TF[ØOB#

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Bristol (Londýn Heathrow) - Praha nebo autobusovou jízdenku
Praha - Londýn Victoria - Praha a návaznou jízdenku do Bristolu za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště Bristol do ubytování stojí 1 760 Kč, odvoz zpět stojí stejně.
Pro studenty mladší 18 let jsou při příletu nebo k odletu mezi 20.00 - 8.00 hod. odvozy povinné!
Autobusová jízdenka Heathrow - Bristol a zpět stojí 2 700 Kč, Londýn Victoria - Bristol a zpět stojí 1 840 Kč.

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 1 290 Kč. Ubytovací poplatek účtovaný školou je 980 Kč.
2. Sezónní příplatek ke kurzům kratším než 12 týdnů od 12.6. do 8.9.2023 je 430 Kč týdně.
3. Speciální dieta stojí 1 370 Kč týdně. Učební materiály stojí 210 Kč týdně a max.1 650 Kč týdně.
4. Týdenní příplatek za ubytování pro studenty mladší 18 let je u rodiny se sdílenou koupelnou 580 Kč
a s vlastní koupelnou 2 210 Kč.

---

/FWZVčVKFTF 2.1., 7.4., 10.4., 1.5., 29.5., 28.8.,
25.12., 26.12.2023.
7âVLB QSPCÓIÈ 9.00 - 10.30; 10.45 - 12.15;
13.00 - 14.30; 14.45 - 16.15 a 16.30 - 18.00 hod.
Odpolední a dopolední výuka se může střídat v závislosti na aktuální obsazenosti školy. Odpolední výuka u kurzů Intensive a English for Work probíhá
13.00 - 14.30 hod.
;BčÈULZ Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.

101*4À,0-:
Školy řetězce European Centre (EC) jsou uznané Britskou radou a patří do asociace English UK.
Učitelé jsou kvalifikovaní a zkušení.
&$ #SJTUPM byla založena roku 2010 a nachází
se přímo v centru města na Queen Square. Škola
je nově a moderně vybavená, má 18 prostorných
a světlých tříd a její kapacita je 191 studentů.
V počítačové učebně máte k dispozici 18 počítačů,
WiFi je zdarma. Můžete také využívat knihovnu a
klubovnu.
#SJTUPM je krásné univerzitní město (2 kvalitní univerzity), má cca 500 000 obyvatel. Bristol leží v jihozápadní Anglii jen asi 15 km od slavných lázní
Bath. Symbolem Bristolu je visutý most překlenující propast nad řekou Avon od slavného architekta
Brunela. Za vidění určitě stojí katedrála původem z
12. století, starý městský přístav s promenádou, muzei a lodní dopravou. V roce 2008 Bristol zvítězil
v anketě o nejlepší evropské město (The European
City of the Year) a bývá označován za nejzábavnější britské město a město s nejspokojenějšími obyvateli! V Bristolu bydlí slavný Banksy. Velšský Cardiff je jen 40 km od Bristolu.

7Å-&5:"",5*7*5:
EC Bristol pořádá pro své studenty širokou škálu aktivit pro volný čas a různé výlety. Kromě večírku na
uvítanou Vás čekají procházky po Bristolu, návštěva kina nebo bowling. Určitě navštivte katedrálu,
muzeum, galerii a ZOO, projděte se po světoznámém mostě Clifton Suspension Bridge, projeďte se
loďkou po řece Avon a nebo si udělejte celodenní
výlet do města Bath a na Stonehenge.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Arabština.................................................... 24%
2. Španělština................................................
9%
3. Italština.......................................................
9%
4. Korejština...................................................
8%
5. Francouzština............................................
3%
èFÝUÓTUVEFOUJ............................................... 

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

Angličtina

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

Anglie

#SJHIUPO äJWÏMFUPWJTLP ÝQJčLPWÈÝLPMB QSĜNďSOâWďLMFU OFKWÓDFTUVEFOUĜWFUīÓEď LVS[Z[BLPOčFOÏ[LPVÝLBNJ*&-54 '$& $"& UâEOZPE,č

Brighton

ÀLPMB&OHMJTI-BOHVBHF$FOUSF

https://bit.ly/3ICta1L

Brighton

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Budova školy a pláž v Brightonu
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

(FOFSBM 

25, 30

45 minut

2 - 30 týdnů

12 nejvíce

3-9

*&-54&YBN 

25, 30

45 minut

4 týdny

12 nejvíce

6-9

30

45 minut

4 týdny

12 nejvíce

3-9

1õ&)-&%,63;ù

$BNCSJEHF'$& $"&

101*4,63;ù
(FOFSBM 

má 25 nebo 30 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 12
studentů.

*&-54&YBN 

má 25 nebo 30 lekcí týdně zaměřených na složení zkoušky IELTS ve
skupině nejvíce 12 studentů. Kurz trvá 4 týdny a probíhá v přesných
termínech.

$BNCSJEHF'$& $"&

má 30 lekcí obecné angličtiny zaměřených na složení zkoušky FCE,
CAE ve skupině nejvíce 12 studentů. Kurz trvá 4 týdny

Nevyučuje se: 25.12.2023 - 5.1.2024.
Výuka probíhá:
General 25, IELTS 25: 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30;
13.30 - 14.30 hod.
General 30, IELTS 30, Cambridge FCE,CAE: 9.00
- 10.30; 11.00 - 12.30; 13.30 - 14.30, 14.35 15.30 hod.
Začátky General: Každé pondělí.
Cambridge FCE,CAE: 3.7. - 28.7.2023 (zk. FCE
27.7., CAE 28.7.), 31.7. - 25.8.2023 (zk. FCE 24.8.,
CAE 25.8.)
IELTS Exam Preparation: 2.1. - 27.1., 30.1. - 24.2.,
27.2. - 24.3., 3.4. - 28.4., 1.5. - 26.5., 29.5. - 23.6.,
3.7. - 28.7., 31.7. - 25.8., 28.8. - 22.9., 25.9. 20.10., 23.10. - 17.11., 20.11. - 15.12.2023. Zkouška se koná v sobotu po ukončení kurzu.

101*4À,0-:
$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ











EBMÝÓUâEFO

(FOFSBM



26 240



50 380



7 780

(FOFSBM



31 490



60 750



9 150

*&-54&YBN

---

---



---

---

---

*&-54&YBN

---

---



---

---

---

$BNCSJEHF'$& $"&

---

---



---

---

---

Cena v Kč zahrnuje výuku, zapůjčení učebních materiálů a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB4UBOEBSE, do 30 minut MHD od školy, sdílená koupelna, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma
jednolůžkový pokoj, snídaně

3 880

560

jednolůžkový pokoj, polopenze

4 850

710

3F[JEFODF#SJUBOOJB4UVEZ)PUFM, od 18 let, cca 10 minut chůze od školy, praní za poplatek cca 4,5 GBP
jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, sdílená kuchyně, bez stravy, WiFi zdarma

9 560

1 380

)PTUFMnebo)PUFM, 5 - 15 min. chůze od školy, WiFi zdarma, jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, snídaně,
od 75 do 108 GBP za noc.

&-$#SJHIUPO byla založena v roce 1962 a je
uznaná Britskou radou a je členem asociace
English UK, IALC a The English Network. Má
skvělou pověst a hodnocení.
ELC Brighton sídlí 5 minut chůze od pláže a 15
minut od centra Brightonu v moderně vybavené
historické budově. Škola je zkušebním centrem
pro zkoušky obchodní angličtiny LCCI, má 32
tříd, interaktivní tabule, 2 společenské místnosti,
patio, kuchyňku s mikrovlnou troubou, automatem na nápoje, počítačovou učebnu. Kapacita
školy je 320 studentů. V budově je WiFi zdarma.
Brighton je známé letovisko hodinu vlakem jižně
od Londýna. Město má 275 000 obyvatel, proslulo 534 metrů dlouhým zábavním molem Brighton
Pier a nádherným palácem Royal Pavilion, který je
vedle mola hlavní stavební ikonou města. Brighton
má univerzitu, tým Premier League, akvárium, plavecké bazény, parky. Brighton je oblíbené letovisko, kam se sjíždějí studenti z celého světa.

7Å-&5:"",5*7*5:

ELC Brighton nabízí bohatý program pro volný čas.
Můžete se zúčastnit výletů, sportovních akcí, večírDOPRAVA:
Rádi Vám zajistíme letenku nebo autobusovou jízdenku Praha - Londýn - Praha za nejnižší dostupnou cenu. ků, konverzačního klubu, zahrát si volejbal, tenis,
/ÈWB[OÈBVUPCVTPWÈKÓ[EFOLBGatwick - Brighton a zpět stojí 750 Kč, Heathrow - Brighton a zpět navštívit klasické puby a pochutnat si na vyhlášené
fish and chips. Oblíbeným cílem sobotních výletů je
stojí 1 860 Kč, Victoria - Brighton a zpět stojí 890 Kč.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště Gatwick do Brightonu stojí 2 790 Kč, z Heathrow do Brightonu Londýn, Oxford, Bath, Stonehenge.
4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
4 410 Kč, ze Stanstedu 6 170 Kč. Odvozy zpět stojí stejně.
1. Němčina...................................................... 22%
1õ¶1-"5,:
2. Arabština..................................................... 16%
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 90 GBP, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
3. Korejština..................................................... 12%
2. Spec. dieta v rodině stojí 590 Kč týdně, příplatek v rodině, 18.6. - 25.8.2023 je 590 Kč týdně.
4. Japonština.................................................... 9%
3. Zkouška IELTS stojí 5 880 Kč, FCE 5 040 Kč a CAE 5 290 Kč.
èFÝUÓTUVEFOUJ.................................................. 

---

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

"OHMJF

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

$BNCSJEHF #BUI

$BNCSJEHF #BUI LWBMJUOÓÝLPMZQSPNMBEÏMJEJ SPEJOZ SF[JEFODF 8J'J
[EBSNB UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜPE,č

ÀLPMB,BQMBO*OUFSOBUJPOBM&OHMJTI

Cambridge

Bath

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Bath a studenti školy Kaplan Cambridge před budovou školy
Počet lekcí
týdně

1õ&)-&%,63;ù

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

20

45 minut

1 týden +

15, obvykle 12

2-9

20+7

45 minut

1 týden +

15, obvykle 12

2-9

20+8+7

45 minut

1 týden +

15, obvykle 12

2-9

(FOFSBM
4FNJ*OUFOTJWF
*OUFOTJWF

Délka
1 lekce

101*4,63;ù
(FOFSBM

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve třídě nejvíce 15 studentů.

4FNJ*OUFOTJWF

má 20 lekcí obecné angličtiny a 7 lekcí samostudia týdně pod vedením učitele.

*OUFOTJWF

má 20 lekcí obecné angličtiny, 8 volitelných lekcí (psaní, slovní zásoba, současné události, konverzace, výslovnost, britská kultura) a 7 lekcí samostudia týdně.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ



3

4





EBMÝÓUâEFO

(FOFSBM



25 670



49 960



7 480

4FNJ*OUFOTJWF



27 810



54 190



8 040

*OUFOTJWF



32 510



62 590



9 450

Cena v Kč zahrnuje výuku, učební materiály, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPE4PEP4PNoci navíc v rodinách o prázdninách nejsou možné!

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

Příplatek týdně za vlastní koupelnu v rodině: Cambridge 1 170 Kč, Bath 1 760 Kč. Příplatek za ubytování pro
studenty do 18 let 580 Kč týdně.

Nevyučuje se: 7.4., 10.4., 1.5., 29.5., 28.8.,
25.12.2023 - 29.12.2023.
Výuka probíhá: General a Semi Intensive: 8.10 9.40; 9.50 - 11.20 hod. nebo v létě 14.05 - 15.35;
15.45 - 17.15 hod.
Intensive: 8.10 - 9.40; 9.50 - 11.20; 11.25 - 12.40;
12.45 - 14.00 hod. nebo v létě 11.25 - 12.40;
12.45 - 14.00; 14.05 - 15.35; 15.45 - 17.15 hod.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.

101*4À,0-:

,BQMBO*OUFSOBUJPOBM&OHMJTIje velká mezinárodní skupina škol, která nabízí kurzy angličtiny v Británii, Irsku, USA, Austrálii a na Novém Zélandu.
Všechny školy Kaplan mají WiFi zdarma!
,BQMBO *OUFSOBUJPOBM &OHMJTI $BNCSJEHF sídlí
v elegantní budově 20 minut chůze od centra. Škola má velkou zahradu, studovnu, knihovnu, kavárnu
a počítačovou učebnu.
$BNCSJEHFje nejkrásnější anglické univerzitní město. Má velkou pěší zónu a jeho koleje jsou nádhernou ukázkou vrcholné gotiky.
,BQMBO*OUFSOBUJPOBM&OHMJTI#BUIsídlí v historické budově v centru města. Škola má 13 moderně vybavených tříd s interaktivními tabulemi, WiFi, společenskou místnost, počítače, knihovnu a zahradu.
#BUI je slavné historické lázeňské město zapsané v
seznamu UNESCO. Lázně v Bathu založili Římané.
Město je plné kaváren, restaurací a obchodů, velkoměsto Bristol je od Bathu jen 11 minut jízdy vlakem, Stonehenge je 60 km od Bathu.

3PEJOB, jednolůžkový pokoj, polopenze, sdílená koupelna, ložní prádlo a ručníky poskytnuty, praní 1x týdně v ceně
Cambridge, max. 50 minut MHD od školy, WiFi zdarma

6 620

1 650

Bath, max. 50 minut chůze od školy, WiFi zdarma

6 030

1 510

3F[JEFODF4UVEZ*OO $BNCSJEHF, od 18 let, 30 minut MHD od školy, vlastní koupelna a vlastní kuchyně,
studio, WiFi zdarma, ložní prádlo poskytnuto, ručníky s sebou, praní za příplatek 6 GBP
jednolůžkový pokoj, bez stravy

11 610

nelze

4UVEFOU$BTUMF4UVEJP #BUI, od 18 let, studio, 10 min. chůze od školy, WiFi zdarma, ručníky s sebou, praní
za příplatek 5 GBP, jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna a kuchyně, pro dvojice cestující společně
jednolůžkový pokoj, bez stravy

11 760

nelze

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Londýn - Praha, případně autobusovou jízdenku Praha - Londýn
Victoria - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
%PQSBWB-POEâO$BNCSJEHFautobus Stansted (Heathrow) - Cambridge a zpět stojí 860 (1 540) Kč.
%PQSBWB-POEâO#BUIautobus Heathrow - Bath a zpět stojí 2 080 Kč.

1õ¶1-"5,:

1. Registrační poplatek účtovaný školou je 130 GBP, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
2. Ubytovací poplatek účtovaný školou je 35 GBP, QSPLMJFOUZ*/5"$5V[EBSNB
3. Příplatek za ubytování v rodině pro studenty do 18 let je 580 Kč týdně. Dieta v rodině stojí 1 030 Kč týdně.
4. Příplatek od 3.6. do 26.8.2023: 880 Kč týdně v rodinách, 1 030 Kč týdně v rezidencích.
5. Příplatek v termínu od 19.6. do 25.8.2023 ke všem kurzům je 370 Kč týdně.
6. Vlastní koupelna v rodině, v Cambridgi stojí 1 170 Kč týdně, v Bathu 1 760 Kč.

---

Cambridge

7Å-&5:"",5*7*5:
Školy Kaplan International English v Británii organizují pro své studenty různé sportovní a kulturní aktivity a poznávání místních památek.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Arabština.................................................... 31%
2. Italština ...................................................... 21%
3. Turečtina .................................................... 16%
4. Španělština .............................................. 10%
èFÝUÓTUVEFOUJ................................................  

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

"OHMJF

#SJHIUPO  -POEâO  TLWďMF WZCBWFOÏ ÝLPMZ  PCFDOÈ B PCDIPEOÓ BOHMJčUJOB 
LWBMJUOÓVCZUPWÈOÓ UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜLVS[VPE,č

#SJHIUPO -POEâO

ÀLPMB&$#SJHIUPO &$-POEâO

Londýn
Klubovna školy EC Brighton, London Eye a pláž s molem v Brightonu

Brighton

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

Jaz. úroveň

(FOFSBM

20

45 minut

1 - 23 týdnů

15 nejvíce, obvykle 12

3-9

*OUFOTJWF

30

45 minut

1 - 23 týdnů

15 nejvíce, obvykle 12

3-9

20+10

45 minut

1 - 12 týdnů

15 nejvíce, obvykle 12

5-9

1õ&)-&%,63;ù

&OHMJTIGPS8PSL

101*4,63;ù
(FOFSBM

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů, obvykle 12..

*OUFOTJWF

má 30 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů, obvykle 12..

&OHMJTIGPS8PSL kombinuje kurz General s 10 odpoledními lekcemi obchodní angličtiny týdně.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ



3

4

6



EBMÝÓUâEFO

(FOFSBM#SJHIUPO



23 990



46 480



6 500

*OUFOTJWF#SJHIUPO



29 990



58 480



7 830

&OHMJTIGPS8PSL#SJHIUPO



29 990



58 480



---

(FOFSBM-POEâO



24 990



48 850



7 060

*OUFOTJWF-POEâO



30 690



59 970



8 710

&OHMJTIGPS8PSL-POEâO



30 690



59 970



---

Cena v Kč zahrnuje výuku, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWBDÓQPQMBUFLKF,č6CZUPWÈOÓPETPCPUZQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V
4F[ØOB"B TF[ØOB#
4F[ØOB"
DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

4F[ØOB#
DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB#SJHIUPO 4UBOEBSE, do 45 minut MHD od školy, sdílená koupelna, WiFi a 1x týdně praní zdarma
jednolůžkový pokoj, snídaně

5 590

1 030

6 470

1 180

jednolůžkový pokoj, polopenze

6 470

1 180

7 350

1 320

3PEJOB#SJHIUPO $PNGPSU, do 45 minut MHD od školy, vlastní koupelna, WiFi a 1x týdně praní zdarma
jednolůžkový pokoj, polopenze

8 820

1 470

10 440

1 620
1 320

3PEJOB-POEâO 4UBOEBSE, sdílená koupelna, WiFi a 1x týdně praní zdarma
1lůžkový pokoj, snídaně, do 60 minut MHD od školy

6 470

1 180

7 640

1lůžkový pokoj, polopenze, do 60 minut MHD od školy

7 790

1 320

9 110

1 470

1lůžkový pokoj, snídaně, do 45 minut MHD od školy

7 350

1 320

8 820

1 470

1lůžkový pokoj, polopenze, do 45 minut MHD od školy

8 670

1 470

10 140

1 620

3PEJOB-POEâO $PNGPSU, do 45 minut MHD od školy, vlastní koupelna, WiFi a 1x týdně praní zdarma
jednolůžkový pokoj, polopenze

10 290

1 620

11 610

1 910

3F[JEFODF4VQFSJPS*28JMM8ZBUU, 17 minut MHD od školy, sdílená kuchyně, WiFi zdarma, praní za poplatek 4 GBP
jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, bez stravy

15 880

2 650

17 930

2 940

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku (autobusovou jízdenku) Praha - Londýn - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
Autobus Heathrow - Brighton a zpět stojí 1 860 Kč, Victoria - Brighton a zpět 890 Kč, Gatwick - Brighton a zpět 750 Kč. Školní taxi Heathrow - Brighton 4 740 Kč, Gatwick - Brighton 3 060 Kč. Odvozy
zpět stojí stejně.

1õ¶1-"5,:

1. Registrační poplatek účtovaný školou je 1 290 Kč. Ubytovací poplatek účtovaný školou je 980 Kč.
2. Příplatek ke všem kurzům do 12 týdnů od 12.6. do 8.9.2023 je 470 Kč týdně.
3. Speciální dieta stojí 1 320 Kč týdně. Učební materiály stojí 150 Kč týdně, max.1 650 Kč.

---

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
/FWZVčVKFTF 2.1., 7.4., 10.4., 1.5., 29.5., 28.8.,
25.12., 26.12.2023.
7âVLB QSPCÓIÈ 9.00 - 10.30; 10.45 - 12.15;
13.00 - 14.30 hod. nebo 14.45 - 16.15 a 16.30 18.00 hod. Odpolední výuka kurzů Intensive a English for Work probíhá 13.00 - 14.30 hod., dopolední a odpolední výuka se každý den střídá.
;BčÈULZ Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.

101*4À,0-:
Školy &VSPQFBO$FOUSF &$ #SJHIUPOB-POEâO
jsou uznané Britskou radou a patří do asociace
English UK. Učitelé jsou vysoce kvalifikovaní a zkušení. Průměrný věk studentů je 25 let.
&$#SJHIUPO vznikla roku 1982, sídlí v klidné ulici
blízko promenády, 15 minut chůze od centra Brightonu. Škola má 31 plně klimatizovaných tříd, 2 počítačové laboratoře s 28 počítači, 4 klubovny, knihovnu a studovnu. WiFi je zdarma.
#SJHIUPO je známé letovisko, leží jen hodinu
vlakem jižně od Londýna.
Brighton má 250 000 obyvatel, má půl kilometru
dlouhé zábavní molo (Brighton Pier), kryté bazény,
akvárium a nádherný palác Royal Pavilion, inspirovaný orientální architekturou.
&$ -POEâO vznikla roku 1969 a sídlí v centru
Londýna, v části The Angel. EC Londýn je moderně vybavená, má 15 tříd, knihovnu, studovnu a několik počítačů s WiFi.
-POEâO je úžasné vibrující město, kde si každý najde něco zajímavého (obrazárny, parky, muzea,
puby, historické budovy, nádhernou ZOO, kluby,
koncerty, trhy apod.).

7Å-&5:"",5*7*5:
EC Brighton a EC Londýn pořádají uvítací večeři nebo oběd, kde se můžete seznámit s ostatními
studenty. Školy nabízí různé aktivity, návštěvy místních památek, konverzační kluby, lekce výslovnosti.
O víkendech pořádají školy EC placené celodenní
výlety (20 - 50 GBP). Můžete se podívat do měst
jako je Oxford, Bath nebo Cambridge, hrady Windsor či Lewes a samozřejmě do Londýna či Brightonu.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Korejština........................................................ 12%
2. Portugalština...................................................12%
3. Turečtina......................................................... 12%
4. Japonština...................................................... 10%
5. Arabština......................................................... 7%
èFÝUÓTUVEFOUJ..................................................... 

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

"OHMJF

#SJTUPM ÝQJčLPWÈÝLPMB QīÓNâMFU[1SBIZ LVS[ZTF[LPVÝLPV*&-54 SPEJOZ
BSF[JEFODFQSPMFUBPEMFU UâEOZLVS[V[B,č

#SJTUPM

ÀLPMB&OHMJTI-BOHVBHF$FOUSF &-$ #SJTUPM

Bristol

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: 2.1., 7.4., 10.4., 1.5., 29.5., 28.8.
a 18.12.2023 - 29.12.2023.
Výuka probíhá: 9.15 - 10.45; 11.15 - 12.45 hod.;
14.00 - 15.30 hod.; samostudium nebo aktivity
15.45 - 16.45 hod.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý. Začátečníci: 3.1., 13.3., 12.6.,
3.7., 10.7., 31.7., 21.8. a 11.9.2023.
Kurzy IELTS Examination: začínají každé pondělí.
Zkoušku IELTS můžete složit jednou měsíčně v Bristolu nebo Cardiffu.

Budova ELC Bristol, studenti o přestávce, výuka, koleje Goldney Hall
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

(FOFSBM&OHMJTI

28+4+1

45 minut

2 týdny +

14, obvykle 10

3 - 10

*&-54&YBNJOBUJPO

28+4+1

45 minut

4 - 12 týdnů

14, obvykle 10

5 - 10

1õ&)-&%,63;ù

101*4,63;ù
(FOFSBM&OHMJTI

má 28 lekcí výuky týdně ve skupině nejvíce 14 studentů, 4 dobrovolné lekce
samostudia a 1 dobrovolná lekce konverzace týdně.

*&-54&YBNJOBUJPO

má 28 lekcí výuky týdně ve skupině nejvíce 14 studentů, 4 dobrovolné lekce
samostudia a 1 dobrovolná lekce konverzace týdně. Kurz trvá 4 - 12 týdnů a
kombinuje lekce obecné angličtiny s přípravou ke zkoušce IELTS.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ
(FOFSBM&OHMJTI





4





EBMÝÓUâEFO



25 370



49 460



8 200

---

---



49 460



---

*&-54&YBNJOBUJPO

Cena v Kč zahrnuje výuku, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPE/& 40 QīFE[BčÈULFNLVS[VEP/& 40 QPVLPOčFOÓLVS[V

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, max. 15 minut MHD od školy, jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna,
polopenze, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma

6 030

1 030

3F[JEFODF:PVOH"EVMU4VNNFS QPV[FPE, pro studenty
16 - 17 let, 30 minut chůze od školy, pračka v objektu, vlastní ručníky s sebou,
jednolůžkový pokoj, polopenze, vlastní koupelna, sdílená kuchyně, WiFi zdarma

9 560

1 320

3F[JEFODF4UVEFOU)PVTF, celoročně, od 18 let, max. 15 minut MHD od školy,
1L pokoj, bez stravy, sdílená koupelna a kuchyně, WiFi zdarma, prádelna v objektu

6 470

1 030

101*4À,0-:
&OHMJTI-BOHVBHF$FOUSFBristol nabízí kurzy angličtiny v Bristolu již od r. 1969! Je uznaná Britskou radou a je členem asociací English UK a IALC.
ELC Bristol je rodinná, příjemná škola s kvalitními
kurzy angličtiny, které probíhají v krásné historické
budově ve čtvrti Clifton, blízko univerzity. Clifton
patří mezi nejlepší čtvrti Bristolu. Při poslední inspekci Britské rady škola získala nejvyšší možný počet
ocenění, patří mezi dvě nejlepší školy v Británii.
ELC Bristol se zaměřuje na motivovanou dospělou
klientelu, ve třídě je nejvíce 14 studentů, obvykle
však 10. Škola má 17 skvěle vybavených tříd, 2 jazykové laboratoře, 2 počítačové učebny, klubovny
a krásné zahrady. WiFi je zdarma. Hostitelské rodiny a rezidence jsou max. 30 min. MHD od školy!
#SJTUPMje krásné, historické univerzitní město (jsou
zde 2 kvalitní univerzity), má 500 000 obyvatel
a leží v jihozápadní Anglii, 15 km od slavných lázní
Bath. Symbolem Bristolu je visutý most překlenující
propast nad řekou Avon od slavného architekta
Brunela. Bristol bývá označován za nejzábavnější
britské město a město s nejspokojenějšími obyvateli
a v anketách hodnotících britská města s nejvyšší
kvalitou života se umisťuje na prvních příčkách. V
Bristolu žije a tvoří Banksy, proslulý tvůrce graffiti.

7Å-&5:"",5*7*5:

1õ¶1-"5,:

Ve škole ELC Bristol organizují program pro volný čas sami učitelé. Týdenní program se skládá
ze sportovních aktivit, 2 večerních aktivit a dobrodružných aktivit pro vnoření se do britské kultury
(odpolední čaj, hod sekerou, lukostřelba aj.). ELC
Bristol nabízí také placené sobotní výlety (Londýn,
Bath, Wales, Stonehenge, Stratford, Oxford a jiné).
Mnoho aktivit je zdarma nebo za malý poplatek, víkendové výlety stojí 15 - 40 GBP. Bristol je také perfektní město pro noční život - nebudete se zde nudit!

Registrační poplatek účtovaný školou stojí 50 GBP, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
Učební materiály stojí 1 470 Kč na 2 - 12 týdnů kurzu. Zkouška IELTS stojí cca 200 GBP.
Sezónní příplatek ke kurzům v termínu od 12.6. do 11.8.2023 je 460 Kč týdně.
Příplatek za příjezd do ubytování po 22.30 hod. je 590 Kč. Příplatek za speciální dietu je 590 Kč týdně.
Příplatek za ubytování v rodině pro studenty do18 let je 440 Kč týdně, v termínu od 11.6. do
12.8.2023 je 740 Kč týdně.
6. Vratný depozit za ubytování v rezidencích je 30 GBP.

1. Arabština....................................................... 12%
2. Němčina....................................................... 10%
3. Japonština..................................................... 10%
4. Francouzšina................................................. 10%
5. Korejština....................................................... 8%
èFÝUÓTUVEFOUJ................................................... 

1õ*1õ¶+&;%6%06#:507«/¶10)0%4*À,0-"Áè56+&1õ¶1-"5&,,č

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Bristol (Londýn) - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště Bristol stojí 1 910 Kč. Odvoz zpět stojí stejně. Odvozy jsou povinné pro studenty mladší 18 let. Z letiště Bristol jezdí do centra autobus za 6 GBP, taxi stojí cca 40 GBP.
Autobus Londýn Heathrow - Bristol a zpět stojí 2 600 Kč, Londýn Victoria - Bristol a zpět stojí 1 780 Kč..
1.
2.
3.
4.
5.

---

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

"OHMJF

#SJHIUPO TLWďMFWZCBWFOÈLBNQVTPWÈÝLPMB QīÓQSBWBOB*&-54 SF[JEFODFPE
MFUWLBNQVTV UâEOZLVS[VPE,č UâEOZLVS[VPE,č

#SJHIUPO

ÀLPMB,JOHT&EVDBUJPO

Brighton

Brighton a výuka
Počet lekcí
týdně

1õ&)-&%,63;ù

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň
viz str. 4

(FOFSBM

20

45 minut

2 - 23 týdnů

14, obvykle 12

3-9

*OUFOTJWF

20+8

45 minut

2 - 23 týdnů

14, obvykle 12

2-9

*&-541SFQBSBUJPO

20+8

45 minut

2 - 23 týdnů

14, obvykle 12

4-9

101*4,63;ù
(FOFSBM

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 14 studentů.

*OUFOTJWF

má 20 lekcí obecné angličtiny a 8 volitelných lekcí týdně (gramatika, konverzace, poslech, výslovnost a další) ve skupině nejvíce 14 studentů.

*&-54
1SFQBSUJPO

má 20 lekcí obecné angličtiny a 8 lekcí zaměřených na přípravu ke zkoušce IELTS týdně ve skupině nejvíce 14 studentů.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ











EBMÝÓUâEFO

(FOFSBM



23 990



47 380



7 080

*OUFOTJWF



29 970



59 270



8 820

*&-541SFQBSBUJPO



29 970



59 270



8 820

Cena v Kč zahrnuje výuku, zapůjčení učebních materiálů, dvě školní aktivity týdně, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPOFEďMFQPVLPOčFOÓLVS[V
4F[ØOB"
DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

4F[ØOB#
DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, max. 30 minut MHD od školy, ložní prádlo poskytnuto, ručníky s sebou, WiFi, praní 1x týdně v ceně
jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze

5 990

860

6 910

990

3F[JEFODF0YGPSE1MBDF, od 16 let, v areálu školy, ložní prádlo poskytnuto, ručníky s sebou, pračka v objektu, WiFi zdarma
jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, polopenze

11 760

nelze

12 940

nelze

3F[JEFODF1BWJMMJPO1PJOU, od 18 let, vedle školy, ložní prádlo poskytnuto, ručníky s sebou, WiFi zdarma,
pračka v objektu

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: 2.1., 7.4., 10.4., 1.5., 29.5., 28.8.,
25.12.2023 - 7.1.2024.
Výuka probíhá: General: 9.00 - 10.30; 11.00
- 12.30 hod. Intensive, IELTS Prep.: 9.00 - 10.30;
11.00 - 12.30; 13.30 - 15.00 hod.
V létě může výuka probíhat i odpoledne.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.
Nepraví začátečníci: vždy první pondělí v měsíci.

101*4À,0-:
,JOHT &EVDBUJPO Brighton má akreditace British
Council, English UK. Škola má WiFi zdarma, interaktivní tabule a online výukový program Classmate pro studenty zdarma.
,JOHT &EVDBUJPO #SJHIUPO sídlí v centru města,
blízko University of Brighton a parku The Level,
20 minut chůze od nádraží a 10 min. od zastávek
autobusu. Škola byla postavena roku 2016, má 25
tříd, 2 multimediální učebny, kavárnu s velkoplošnou
obrazovkou, prádelnu, klubovnu, počítačovou učebnu, a především vlastní rezidenci. Kings Brighton je
jediná nově postavená škola v centru Brightonu.
#SJHIUPO je známé letovisko a studentské město, hodinu vlakem jižně od Londýna. Město má 288 000
obyvatel, proslulo 534 metrů dlouhým zábavním
molem Brighton Pier a nádherným palácem Royal
Pavilion, který je vedle mola hlavní stavební ikonou
města. Brighton má univerzitu, tým Premier League,
akvárium, plavecké bazény, parky. Do Brightonu se
sjížději studenti z celého světa!

jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, polopenze

11 910

nelze

12 940

nelze

7Å-&5:"",5*7*5:

jednolůžkový pokoj, studio, vl. kuchyňka, bez stravy

11 990

nelze

12 990

nelze

Kings Education nabízí studentům spoustu aktivit pro
volný čas - v ceně kurzů General a Intensive jsou zahrnuty dvě školní aktivity týdně. Výlety se platí zvlášť.
V Brighton se můžete věnovat např. plážovému volejbalu, golfu, tenisu, józe, plavání, fotbalu či si užijete laser show, kino atd. Výlety míří na Brownsea
Island, do chráněné oblasti The New Forests a měst
jako je Londýn, Windsor, Cambridge, Portsmouth a další.

3PEJOZTF[ØOB"KFB TF[ØOB#KF
3F[JEFODFTF[ØOB"KFB TF[ØOB#KF

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Londýn - Praha nebo autobusovou jízdenku Praha - Londýn Victoria - Praha.
/ÈWB[OÈBVUPCVTPWÈKÓ[EFOLBGatwick - Brighton a zpět stojí 750 Kč, Heathrow - Brighton a zpět
stojí 1 860 Kč, Victoria - Brighton a zpět stojí 890 Kč.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště Gatwick do Brightonu stojí 2 790 Kč, z Heathrow do Brightonu
4 850 Kč, ze Stanstedu 6 910 Kč. Odvozy zpět stojí stejně.

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 85 GBP, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
2. Příplatek za speciální dietu v rodině je 1 180 Kč týdně.

---

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Arabština....................................................... 18%
2. Korejština...................................................... 12%
3. Turečtina........................................................ 10%
4. Němčina....................................................... 9%
5. Portugalština................................................. 7%
èFÝUÓTUVEFOUJ.................................................  

Cestovní agentura INTACT - studium v zahraničí, s. r. o., tel.: 800 555 700, email: info@intact.cz, www.intact.cz

Angličtina

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

Anglie

#PVSOFNPVUI äJWÏMFUPWJTLP LMJEOÏQīFENďTUÓCMÓ[LPQMÈäF SF[JEFODF MFUOÓ
LVS[ZTQSPHSBNFNBNJNPMFUOÓCF[QSPHSBNV UâEOZLVS[VPE,č

Bournemouth

Škola: Southbourne School of English

Bournemouth

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Budova školy, molo a pláž v Bournemouth, studenti o přestávce
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů
ve třídě

Jaz. úroveň

General

15

60 minut

2 týdny +

16 nejvíce

3-9

Intensive

21

60 minut

2 týdny +

16 nejvíce

3-9

Summer General

15

60 minut

2 - 11 týdnů

16 nejvíce

3-9

Summer Intensive

21

60 minut

2 - 11 týdnů

16 nejvíce

3-9

1õ&)-&%,63;ù

101*4,63;ù
General

má 15 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 16 studentů. Neprobíhá v létě.

Intensive

má 21 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 16 studentů. Neprobíhá v létě.

Summer
General

má 15 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 16 studentů. Probíhá pouze
od 12.6. do 25.8.2023 a jeho cena zahrnuje program pro volný čas.

Summer
Intensive

má 21 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 16 studentů. Probíhá pouze
od 12.6. do 25.8.2023 a jeho cena zahrnuje program pro volný čas.

$&/¶,,63;ù


3

4

8



další týden

General

,VS[UâEOZ



23 280



59 210



6 980

Intensive



26 670



68 870



8 080

Summer General



32 990

43 570

86 960

---

---

Summer Intensive



36 830



96 990

---

---

Cena v Kč zahrnuje výuku, učební materiály, závěrečný certifikát , program pro volný čas u kurzů Summer a pojištění proti úpadku .

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPOFEďMFQPVLPOčFOÓLVS[V

DFOBUâEOď

noc navíc

3PEJOB, max. 35 minut chůze od školy, 1 až 2lůžkový pokoj, polopenze, sdílená
koupelna, ložní prádlo a ručníky poskytnuty, praní 1x týdně v ceně, WiFi zdarma

4 850

nelze

3F[JEFODF, pouze 2.7. - 27.8.2023, od 18 let, cca 30 minut MHD od školy,
jednolůžkový pokoj, bez stravy, vlastní koupelna, sdílená kuchyně, ložní prádlo
poskytnuto, ručníky s sebou, WiFi zdarma, autobusová permanentka v ceně

7 060

nelze

0EEPNPIPVCâUTUVEFOUJEPMFULWĜMJOÓ[LÏLBQBDJUďVCZUPWÈOÓWSPEJOÈDIOBEWPVMĜäLPWÏNQPLPKJ

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Londýn - Praha, případně autobusovou jízdenku Praha - Londýn - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
Autobus Heathrow - Bournemouth a zpět stojí 1 750 Kč.
0EWP[ÝLPMOÓNBVUPCVTFN[MFUJÝUď-POEâO)FBUISPX do ubytování v Bournemouth stojí 3 820
Kč, odvoz zpět stojí stejně. Je možné využít pouze při nedělních příletech od 26.3. do 16.4. a od 11.6.
do 20.8. a nedělních odletech od 2.4. do 23.4. a od 18.6. do 27.8., a to vždy od 10.00 - 17.00 hod.

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 3 350 Kč.
2. Speciální dieta v rodině stojí 1 030 Kč týdně.
3. Sezonní příplatek v rodině11.6. - 27.8.2023 je 1 030 Kč týdně.

---

Nevyučuje se: 7.4., 10.4., 1.5., 29.5., 28.8.,
18.12. - 29.12.2023.
Výuka probíhá:
General: Po - Pá: 9.15 – 10.15; 10.30 – 11.30;
11.45 - 12.45 hod.
Intensive: Po - Pá: 9.15 – 10.15; 10.30 – 11.30;
11.45 - 12.45 hod.; Po - Čt: 13.45 - 14.30; 14.45 15.30 hod. V létě se může rozvrh mírně lišit.
Začátky: General, Intensive: Každé pondělí od 2.1.
do 29.5.2023, kurzy končí 9.6.2023 a od 28.8.
do 4.12.2023, kurzy končí 15.12.2023.
General Summer, Intensive Summer: Každé pondělí
od 12.6. do 14.8.2023, kurzy končí 25.8.2023.

101*4À,0-:
Southbourne School of English nabízí kurzy angličtiny od roku 1966. Škola sídlí v Southborne, na
předměstí Bournemouth. Je to špičková škola, skvěle vybavená, uznaná Britskou radou, člen English
UK a prestižních asociací Quality English a IALC.
Southbourne School of English je jednou z nejlépe
hodnocených škol v Bournemouth, má 22 klimatizovaných tříd s interaktivními tabulemi, WiFi zdarma jak ve škole, tak na prostorné zahradě. Škola
se pyšní příjemnou kavárnou, kde můžete zakoupit
lehký oběd a nápoje. Velice oblíbená je i klubovna, kde se jednou týdně promítají filmy. Výhodou
školy jsou blízké hostitelské rodiny a také kvalitní rezidenční ubytování.
Bournemouth je čisté a upravené lázeňské a univerzitní město, má 165 tisíc obyvatel. Písečná pláž
je 10 kilometrů dlouhá. V červenci a srpnu se na
pláži konají páteční ohňostroje. Bournemouth má
přímé lety z Prahy!

7Å-&5:"",5*7*5:
Cena kurzů Summer zahrnuje 2 - 3 odpolední výlety týdně - starobylé město Christchurch, návštěva přírodní rezervace Henigstbury Head, Castlepoint - nákupní centrum o rozloze 17 hektarů, město Swanage a Poole. 1x týdně je plážový volejbal
nebo fotbal. Sobotní celodenní výlety jsou v ceně
a míří do měst jako je Londýn, Oxford, Bath. Studenti kurzů General a Intensive si aktivity platí zvlášť.

4-0Ç&/¶456%&/5ù podle jazyků, r.  
1. Francouzština................................................ 30%
2. Němčina....................................................... 19%
3. Arabština....................................................... 7%
4. Italština.......................................................... 6%
5. Španělština................................................... 6%
Čeští studenti.................................................. 0,5%

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

"OHMJF

#PVSOFNPVUI 0YGPSE TLWďMFWZCBWFOÏÝLPMZ SF[JEFODFPEMFU POMJOFWâVLPWâ
QSPHSBN[EBSNB UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜLVS[VPE,č

#PVSOFNPVUI 0YGPSE

ÀLPMB,JOHT&EVDBUJPO

Oxford

Budova školy v Bournemouth a výuka v Oxfordu
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň
viz str. 4

(FOFSBM

20

45 minut

2 - 23 týdnů

14, obvykle 12

3-9

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

*OUFOTJWF

20+8

45 minut

2 - 23 týdnů

14, obvykle 12

2-9

Nevyučuje se: 2.1., 7.4., 10.4., 1.5., 29.5., 28.8.,
25.12.2023 - 7.1.2024.
Výuka probíhá: General: 9.00 - 10.30; 11.00 12.30 hod. Intensive: 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30;
13.30 - 15.00; 15.30 - 17.00 hod.
V létě může výuka probíhat i odpoledne.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.
Nepraví začátečníci: vždy první Po v měsíci.

1õ&)-&%,63;ù

101*4,63;ù
(FOFSBM

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 14 studentů.

*OUFOTJWF

má 20 lekcí obecné angličtiny a 8 volitelných lekcí týdně (IELTS, gramatika, konverzace, poslech, výslovnost a další) ve skupině nejvíce 14 studentů.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ

EBMÝÓUâEFO

Bournemouth



3







(FOFSBM#PVSOFNPVUI



21 430



42 340



6 470

101*4À,0-:

*OUFOTJWF#PVSOFNPVUI



26 240



52 210



7 990

(FOFSBM0YGPSE



23 990



47 380



7 070

*OUFOTJWF0YGPSE



29 970



59 270



8 820

,JOHT&EVDBUJPO Bournemouth a Oxford mají akreditace British Council, English UK. Obě školy mají
WiFi zdarma, interaktivní tabule a online výukový
program Classmate pro studenty zdarma.
,JOHT&EVDBUJPO#PVSOFNPVUI #SBJEMFZ3PBE
Campus) sídlí v rezidenčním předměstí, 20 minut
chůze od pláže. Škola má 28 tříd, 2 multimediální
učebny, knihovnu, přednáškový sál, restauraci, hřiště pro badminton, basketbal a další sporty. Škola
nabízí zdarma fitness lekce.
,JOHT&EVDBUJPO#PVSOFNPVUI 4U1FUFSAT2VBS
ter) má 15 tříd, multimediální učebnu. Tento nový kampus sídlí v centru, je zpravidla pro pokročilejší studenty
nebo studenty navštěvující kurzy zakončené zkouškou.
#PVSOFNPVUIje čisté a upravené lázeňské a univerzitní město, má 165 tisíc obyvatel. Písečná pláž
je 11 kilometrů dlouhá. Bournemouth má krytý bazén, akvárium a spoustu obchodů.
,JOHT &EVDBUJPO 0YGPSE 4U .JDIBFMAT $BN
pus) sídlí v centru města, má 10 tříd, multimediální
učebnu. Blízko školy je spousta restaurací a kaváren.
,JOHT&EVDBUJPO0YGPSE 4U+PTFQIAT$BNQVT
sídlí v pohodovém předměstí Oxfordu, má 21 tříd,
2 multimediální učebny, knihovnu, slunné patio a
jídelnu. Je zkušebním centrem pro zkoušku IELTS.
0YGPSE má nejstarší anglickou univerzitu, byla založena ve 12. století, studuje zde asi 22 000 studentů.

Cena v Kč zahrnuje výuku, zapůjčení učebních materiálů, dvě školní aktivity týdně, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPOFEďMFQPVLPOčFOÓLVS[V
4F[ØOB"
DFOBUâEOď

4F[ØOB#

OPDOBWÓD

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB#PVSOFNPVUI, max. 30 minut chůze, ložní prádlo poskytnuto, ručníky s sebou, WiFi, praní 1x týdně v ceně
jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze

5 150

740

6 170

880

3PEJOB0YGPSE, max. 30 min. chůze, ložní prádlo poskytnuto, ručníky s sebou, WiFi, praní 1x týdně v ceně
jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze

6 760

970

7 790

1 110

3F[JEFODF#PVSOFNPVUI 5PXO$FOUSF, od 18 let, max. 10 minut chůze od školy a od pláže, vlastní koupelna,
ložní prádlo poskytnuto, ručníky s sebou, WiFi, praní za příplatek
jednolůžkový pokoj, bez stravy

7 500

nelze

8 380

nelze

3F[JEFODF#PVSOFNPVUI $IBSNJOTUFS, od 16 let, max. 20 minut chůze od školy, vlastní koupelna, ložní
prádlo poskytnuto, ručníky s sebou, WiFi, praní zdarma, večerka pro 16 - 18leté studenty ve 22.30 hod.
jednolůžkový pokoj, polopenze

10 140

nelze

11 470

nelze

3F[JEFODF0YGPSE 8BWZ(BUF, od 16 let, max. 25 min. chůze, vlastní koupelna, ložní prádlo poskytnuto, ručníky s sebou, WiFi, praní za příplatek, večerka pro 16 - 18leté studenty ve 22.30 hod., pouze od 11.6. do 3.9.2023
jednolůžkový pokoj, bez stravy

---

---

10 880

nelze

3PEJOZTF[ØOB"KFB TF[ØOB#KF
3F[JEFODFTF[ØOB"KFB TF[ØOB#KF

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Londýn - Praha nebo autobusovou jízdenku Praha - Londýn Victoria
- Praha.0EWP[ÝLPMOÓNBVUPCVTFN[)FBUISPXEP#PVSOFNPVUI stojí 2 650 Kč, platí pro nedělní
přílety 10.00 -18.00 hod. a odlety 11.00 - 19.00 hod. od 11.6. do 20.8.2023. Odvoz zpět stojí stejně.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV[MFUJÝUď#PVSOFNPVUI stojí 1 470 Kč, odvoz zpět stojí stejně.
"VUPCVTPWÈKÓ[EFOLB Heathrow - Bournemouth a zpět stojí 1 750 Kč, Gatwick - Bournemouth a zpět
1 810 Kč, Victoria - Bournemouth a zpět 1 860 Kč.
"VUPCVTPWÈKÓ[EFOLB Heathrow - Oxford a zpět stojí 1 130 Kč, Stansted - Oxford a zpět 1 720 Kč,
Gatwick - Oxford a zpět 1 420 Kč, Luton - Oxford a zpět 1 310 Kč, Victoria - Oxford a zpět 630 Kč.

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 85 GBP, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
2. Vlastní koupelna v rodině v Bournemouth stojí 2 790 Kč týdně v sezóně A a 2 650 Kč týdně
v sezóně B. Noc navíc s vlastní koupelnou stojí 1 090 Kč v sezóně A a 1 200 Kč v sezóně B.
3. Příplatek za speciální dietu v rodině je 1 180 Kč týdně.

---

7Å-&5:"",5*7*5:
Kings Education nabízí studentům spoustu aktivit pro
volný čas - v ceně kurzů General a Intensive jsou zahrnuty dvě školní aktivity týdně. Výlety se platí zvlášť.
V Bournemouth se můžete věnovat plážovému volejbalu, golfu, tenisu, plavání, navštívíte Brownsea
Island, Portsmouth, The New Forest, Windsor.
Oxford nabízí kluby čtení, kytary, basketbalu, strojírenství, běhání. Navštívíte muzea Bath, Salisbury,
Cheltenham, Stonehenge a další místa.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Arabština........................................................ 15%
2. Turečtina ....................................................E11%
3. Španělština..................................................... 7%
4. Korejština........................................................ 6%
5. Portugalština................................................... 5%
èFÝUÓTUVEFOUJ.................................................. 

"OHMJčUJOB

X JQ ,VS
X SP [
X  Z
JOU Eď
BD UJ
UD
[

"OHMJF

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

#SJHIUPO ÝQJčLPWÈÝLPMB TUVEFOUĜOFKWÓDF LVS[ZQSPTUVEFOUZOBEMFU
JQSPOBQSPTUÏ[BčÈUFčOÓLZ UâEOZLVS[VPE,č

#SJHIUPO

ÀLPMB4U(JMFT#SJHIUPO

Brighton

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Výuka a budova školy St. Giles Brighton

1õ&)-&%,63;ù

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

(FOFSBM". 1.

20

50 minut

1 týden +

12 nejvíce

2-9

(FOFSBM

28

50 minut

1 týden +

12 nejvíce

2-9

(FOFSBM&OHMJTIGPS0WFS

20

50 minut

1 - 10 týdnů

12 nejvíce

2-9

20, 28

50 minut

2 - 4 týdny

12 nejvíce

1-2

&OHMJTIGPS#FHJOOFST

101*4,63;ù
(FOFSBM". 1.

má 20 lekcí obecné ang. týdně a probíhá dopoledne (AM) nebo odpoledne (PM).

(FOFSBM

má 28 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 12 studentů.

(FOFSBM &OHMJTI GPS má 20 lekcí obecné angličtiny týdně a je určen pro klienty od 30 let. Tento
kurz probíhá pouze od 26.6. do 11.8.2023.
0WFS
&OHMJTIGPS#FHJOOFST

má 20 nebo 28 lekcí angličtiny, trvá 2 - 4 týdny, má pevně stanovené začátky a je pro naprosté začátečníky.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ





4





(FOFSBM1.



22 920



41 620



EBMÝÓUâEFO
6 150

(FOFSBM".



30 650



55 490



8 060

(FOFSBM



38 960



70 470



10 440

(FOFSBM&OHGPS0WFS



30 650



55 490

&OHMJTIGPS#FHJOOFST



30 650



---

---

&OHMJTIGPS#FHJOOFST



39 040



---

---

Cena v Kč zahrnuje výuku, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPOFEďMFQPVLPOčFOÓLVS[V

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

 3PEJOB, do 45 minut MHD od školy, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma,
jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze

5 790

780

Sezónní příplatek od 25.6. do 27.8.2023 v rodině je 590 Kč týdně.
Příplatek za ubytování studentů ve věku 16 - 17 let je 350 Kč týdně.
 3F[JEFODF 4U (JMFT (FPSHF 4USFFU 4UBOEBSE, od 18 let, 5 minut chůze od školy, vlastní koupelna,
depozit 100 GBP, WiFi zdarma, praní za cca 3 GBP ve veřejné prádelně cca 3 minuty chůze od rezidence
jednolůžkový pokoj, bez stravy, mimo 25.6. do 27.8.2023

9 410

nelze

jednolůžkový pokoj, bez stravy, od 25.6. do 27.8.2023

9 700

nelze

Nevyučuje se: 2.1., 7.4., 10.4., 1.5., 29.5., 28.8.,
25.12. - 29.12.2023.
Výuka probíhá: General 20 AM, General English
for Over 30, English for Beginners 20: 9.00 - 9.50;
10.00 - 10.50; 11.10 - 12.00; 12.10 - 13.00 hod.
General 20 PM: 13.45 - 14.35; 14.40 - 15.30;
15.55 - 16.45; 16.55 - 17.40 hod.
General 28, English for Beginners 28: 9.00 - 9.50;
10.00 - 10.50; 11.10 - 12.00; 12.10 - 13.00; 14.00
- 15.40 hod. (Po - Čt, v pátek je odpoledne volné).
Rozvrh se může mírně lišit.
Začátky: Každé Po, je-li v Po svátek, začíná se v Út.
English for Beginners: 3.1., 3.4., 3.7., 2.10.2023.
General English for Over 30: Každé pondělí od
26.6., kurz končí 11.8.2023.

101*4À,0-:
4U(JMFT nabízí kurzy angličtiny v Anglii od roku
1955, je uznána Britskou radou a je členem
asociace English UK. V roce 2015 získala prestižní
Cenu královny v oblasti mezinárodního obchodu.
Internet a WiFi je ve škole zdarma, je zde také
pestrý mix studentů a škola má studentskou kantýnu
s levným a kvalitním občerstvením.
4U(JMFT#SJHIUPO má tři budovy v centru, blízko
bazénu, obchodů a městské knihovny, nedaleko pláže. Škola má knihovnu, video centrum, počítačovou
učebnu, studovnu, jazykovou laboratoř a kavárnu.
#SJHIUPO je oblíbené letovisko s 250 000 obyvateli,
hodinu vlakem od Londýna. Město má největší zábavní molo v Británii, majestátní palác Royal Pavilion
v orientálním stylu, historické centrum s hospůdkami
a butiky a mnoho dalších turistických zajímavostí.

7Å-&5:"",5*7*5:
St. Giles Brighton organizuje pro své studenty odpolední, večerní, kulturní a sportovní akce buď
zdarma nebo za mírný poplatek. V sobotu škola pořádá pro své studenty celodenní výlety do
blízkých a zajímavých měst, které se platí zvlášť.
V Brightonu se určitě nudit nebudete!

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku nebo autobusovou jízdenku Praha - Londýn - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
/ÈWB[OÈBVUPCVTPWÈKÓ[EFOLBGatwick - Brighton a zpět stojí 780 Kč, Heathrow - Brighton a zpět
stojí 1 860 Kč, Victoria - Brighton a zpět stojí 890 Kč.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z Gatwicku 2 880 Kč, z Heathrow 5 290 Kč. Odvozy zpět stojí stejně.

1õ¶1-"5,:
1.
2.
3.
4.
5.

Registrační poplatek účtovaný školou je 80 GBP, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
Ubytovací poplatek účtovaný školou je 45 GBP, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
Příplatek ke všem kurzům od 26.6. - 25.8.2023 je 570 Kč týdně.
Příplatek k ubytování od 25.6. do 27.8.2023 je 590 Kč týdně, dieta v rodině stojí 740 Kč týdně.
Učební materiály se platí hotově na místě, stojí 25 - 50 GBP, doplňkové učební materiály jsou zdarma.

Brighton

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Arabština.................................................... 21%
2. Němčina ................................................... 17%
3. Italština....................................................... 10%
4. Japonština ....................................................10%
èFÝUÓTUVEFOUJ ...............................................


$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP57UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

"OHMJF

$BNCSJEHF PCFDOÈBPCDIPEOÓBOHMJčUJOB USBEJDFPES OFKWÓDFTUVEFOUĜ
LVS[ZQSP[BčÈUFčOÓLZ UâEOZLVS[VPE,č UâEOZLVS[V,č

$BNCSJEHF

ÀLPMB4U(JMFT$BNCSJEHF

Cambridge

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Studenti na školní terase a studenti ve městě

1õ&)-&%,63;ù

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň
viz str. 4

(FOFSBM1. ".

20

50 minut

1 týden +

12 nejvíce

3-9

(FOFSBM

28

50 minut

1 týden +

12 nejvíce

3-9

20+8

50 minut

2 - 12 týdnů

12 nejvíce

5-9

20

50 minut

2 - 4 týdny

12 nejvíce

1-2

&OHMJTIGPS#VTJOFTT
&OHMJTIGPS#FHJOOFST

101*4,63;ù
(FOFSBM1. ".

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně a probíhá odpoledne (PM) nebo dopoledne (AM). Výuka probíhá ve skupině nejvíce 12 studentů.

(FOFSBM

má 28 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 12 studentů.

&OHMJTIGPS#VTJOFTT

kombinuje kurz General 20 AM s 8 lekcemi obchodní angličtiny týdně.

&OHMJTIGPS#FHJOOFST má 20 lekcí obecné angličtiny pro naprosté začátečníky, trvá 2 - 4 týdny.

$&/¶,,63;ù










EBMÝÓUâEFO

(FOFSBM1.

,VS[UâEOZ



22 920



41 620



6 150

(FOFSBM".



30 650



55 490



8 160

(FOFSBM



39 160



70 470



10 320

&OHMJTIGPS#VTJOFTT



39 160



70 470



---

&OHMJTIGPS#FHJOOFST



30 650



---

---

---

Cena v Kč zahrnuje výuku, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPOFEďMFQPVLPOčFOÓLVS[V

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, od 18 let, max. 40 minut MHD od školy, jednolůžkový pokoj, polopenze,
sdílená koupelna, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma.

6 380

910

3PEJOB, 16 - 17 let, max. 40 minut MHD od školy, jednolůžkový nebo dvoulůžkový pokoj, polopenze, sdílená koupelna, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma.

6 760

970

#ďIFNNPIPVCâUTUVEFOUJEPMFULWĜMJOÓ[LÏLBQBDJUďVCZUPWÈOÓOBEWPVMĜäLPWÏNQPLPKJ

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Londýn - Praha, případně autobusovou jízdenku Praha - Londýn
Victoria - Praha za nejnižší dostupnou cenu.  0EWP[ PSHBOJ[PWBOâ ÝLPMPV do ubytování v Cambridge: Londýn Stansted 2 940 Kč, Luton 3 530 Kč, Heathrow 5 000 Kč, Gatwick 5 290 Kč. Odvozy zpět stojí stejně. "VUPCVTPWÈKÓ[EFOLB Stansted - Cambridge a zpět stojí 860 Kč, Heathrow
- Cambridge a zpět 1 540 Kč, Gatwick - Cambridge a zpět 3 130 Kč, Luton - Cambridge a zpět
2 040 Kč, Londýn Victoria - Cambridge a zpět 1 310 Kč,. Přímý vlak Stansted - Cambridge jezdí každou hodinu.

1õ¶1-"5,:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Registrační poplatek účtovaný školou je 80 GBP, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
Ubytovací poplatek účtovaný školou je 45 GBP, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
Příplatek k ubytování od 25.6. do 27.8.2023 je 590 Kč týdně.
Příplatek ke všem kurzům od 26.6. - 25.8.2023 je 570 Kč týdně.
Speciální dieta stojí 740 Kč týdně.
Učební materiály se platí hotově na místě, stojí 25 - 50 GBP, doplňkové učební materiály jsou zdarma.

Nevyučuje se: 2.1., 7.4., 10.4., 1.5., 29.5., 28.8.,
25.12. - 29.12.2023.
Výuka probíhá:
General 20 PM: 14.00 - 17.40 hod.
General 20 AM, English for Beginners 20: 9.00 10.40; 11.20 - 13.00 hod.
General 28, English for Business, Po - Čt: 9.00
-- 15.40 hod.; Pá: 9.00 - 13.00 hod.
Začátky: každé pondělí, je-li v pondělí svátek, začíná se v úterý.
English for Beginners: 2.5. a 3.7.2023.

101*4À,0-:
4U(JMFT nabízí kurzy angličtiny v Anglii od roku
1955, je uznaná Britskou radou, člen asociace
English UK. St. Giles má výborně vybavené, velké
školy, internet a WiFi jsou zdarma, pestrý mix studentů.
4U (JMFT $BNCSJEHF má 12 tříd s interaktivními
tabulemi, knihovnu, studovnu, počítačovou učebnu,
knihkupectví, studentskou kavárnu, terasu a WiFi
zdarma. Kapacita školy je 170 studentů.
St. Giles převzala v roce 2017 kvalitní školu The
New School of English a kompletně ji zrenovovala.
Škola sídlí nedaleko vlakového nádraží, 25 minut
chůze od historického centra Cambridge. Vedle
školy je botanická zahrada Cambridge University.
$BNCSJEHFje nádherné univerzitní město se 100
tisíci obyvateli, většina z nich jsou mladí lidé. Místní
univerzita vznikla roku 1284. Městu dominují nádherné gotické koleje a kostely. Určitě nezapomeňte
navštívit Kings College Chapel. Cambridge leží cca
hodinu jízdy vlakem severovýchodně od Londýna.
Vlak jezdí do Cambridge z letiště Stansted, kam létají přímé lety z Prahy. V okolí Cambridge jsou další starobylá města: Norwich, Ely, Bury St. Edmunds.

7Å-&5:"",5*7*5:
St. Giles Cambridge organizuje odpolední a večerní kulturní a sportovní akce buď zdarma, nebo
za mírný poplatek.
V sobotu škola pořádá pro studenty celodenní výlety do blízkých a zajímavých míst (Londýn, Cardiff, Harry Potter Studios), které se platí zvlášť. Zaměstnanci školy Vám rádi poradí s výběrem aktivit a výletů.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Italština.......................................................... 25%
2. Němčina........................................................ 21%
3. Turečtina......................................................... 11%
4. Urugvajština................................................... 10%
5. Portugalština................................................... 4%
èFÝUÓTUVEFOUJ...................................................... 

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP---UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEBPEMFU
QSĜNďSOâWďL  MFU

"OHMJF

$IFTUFS ÝQJčLPWÈÝLPMB OÈEIFSOÏNďTUPCMÓ[LP.BODIFTUFSV QSĜNďSOâWďL
 MFU OFKWÓDFBTUVEFOUĜWFUīÓEď JOUFO[JWOÓLVS[Z UâEOZPE,č

Chester

ÀLPMB&OHMJTIJO$IFTUFS

Chester

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Nevyučuje se: 25.12.2023 - 5.1.2024.
Výuka probíhá:
General: 9.30 - 11.00; 11.30 - 13.00; 14.15 15.45 hod.
General English 25+: 9.30 - 11.00; 11.30 - 13.00
a 4x týdně 14.15 - 15.45 hod.
Začátky: Každý pondělí, pokud je v pondělí svátek, začíná se v úterý.

101*4À,0-:

Budova školy, interiér, výuka, Chester
Počet lekcí
týdně

1õ&)-&%,63;ù

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

(FOFSBM

28

45 minut

2 - 30 týdnů

12 nejvíce

3-9

(FOFSBM&OHMJTI

30

45 minut

1 - 6 týdnů

6 nejvíce

3-9

101*4,63;ù
(FOFSBM

má 28 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 12 studentů.
Kurz je určen pro studenty od 16 let!

(FOFSBM&OHMJTI

má 30 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 6 studentů. Kurz
je určen pro studenty od 25 let! Kurz trvá 1 - 6 týdnů.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ











EBMÝÓUâEFO

(FOFSBM



24 740



47 360



7 030

(FOFSBM&OHMJTI



47 980



93 590

---

---

Cena v Kč zahrnuje výuku, zapůjčení učebních materiálů a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB4UBOEBSE, do 35 minut autobusem od školy, sdílená koupelna, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma
jednolůžkový pokoj, snídaně, sdílená koupelna

3 380

jednolůžkový pokoj, polopenze, sdílená koupelna

4 410

480
630

jednolůžkový pokoj, polopenze, vlastní koupelna

6 470

1 010

3F[JEFODF/PSUIHBUF4UVEJPT, od 18 let, cca 18 min. chůze od školy, studio,
jednol. pokoj, vlastní koupelna a vlastní kuchyně, bez stravy

6 320

910

DOPRAVA:
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Manchester - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV[MFUJÝUďW.BODIFTUFSV do ubytování v Chesteru stojí 2 350 Kč, odvoz
zpět stojí stejně.

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 90 GBP, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
2. Letní příplatek v rodině od 18.6. do 19.8.2023 je 590 Kč týdně.
3. Příplatek za speciální dietu v rodině je 880 Kč týdně.

---

&OHMJTI JO $IFTUFS byla založena roku 1976,
je uznaná Britskou radou a je členem asociace
English UK, IALC a The English Network.
English in Chester vlastní 3 budovy na Stanley Place,
malém historickém náměstí 2 minuty chůze od
centra Chesteru. English in Chester patří mezi
nejlepší britské jazykové školy. Vedle kurzů pro
dospělé nabízí také specializované kurzy pro
manažery a seniory. Škola má jazykovou laboratoř, počítačovou a společenskou místnost. Ve
všech budovách je WiFi zdarma.
Chester je hlavní město anglického hrabství Cheshire, má cca 120 000 obyvatel a leží v severozápadní Anglii na řece Dee, poblíž hranice s Walesem. Od letiště v Manchesteru se Chester nachází
52 km. Do Manchesteru létají přímé lety z Prahy.
Chester založili již roku 79 Římané, v 11. století zde Normani založili hrad (Chester Castle) a město se rozvíjelo jako obchodní centrum a říční přístav. $IFTUFS KF KFEOÓN [ OFKMÏQF [BDIPWBMâDI IJTUPSJDLâDI NďTU WF 7FMLÏ #SJUÈOJJ Má nádherné historické centrum
v tudorovském stylu. Místní architekti se v 19.
století rozhodli stavět ve stejném stylu, takže
celé centrum má tudorovský ráz. Hlavní ulice
Rows má spoustu obchodů, butiků, restaurací
a barů. Chester má také univerzitu. Ekonomika
města se opírá hlavně o turistiku a finančnictví.
Chester má dvě kina, divadlo Gateway Theatre
a také největší ZOO v Anglii.

7Å-&5:"",5*7*5:
English in Chester nabízí bohatý program pro volný
čas. Můžete se zúčastnit výletů, sportovních akcí,
večírků. Oblíbeným cílem výletů je kromě severního Walesu také Liverpool a Manchester. Můžete se
zúčastnit víkendových dvoudenních výletů do Skotska nebo Londýna.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Italština.......................................................
2. Arabština ................................................
3. Portugalština .............................................
4. Francouzština............................................
èFÝUÓTUVEFOUJ ...............................................

10%
10%
8%
8%


$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

"OHMJF

&BTUCPVSOF  LMJEOÏ MFUPWJTLP  QSĜNďSOâ WďL  MFU  OFKWÓDF  TUVEFOUĜ WF
UīÓEď MFUOÓLVS[Z[BLPOčFOÏ[LPVÝLPV'$&OFCP$"& UâEOZPE,č

&BTUCPVSOF

ÀLPMB5IF&OHMJTI-BOHVBHF$FOUSF

Eastbourne

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Budova školy, studenti ve třídě a na zahradě, pláž v Eastbourne
Počet lekcí
týdně

1õ&)-&%,63;ù

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

(FOFSBM

25

45 minut

2 - 30 týdnů

12 nejvíce

3-9

(FOFSBM

30

45 minut

2 - 30 týdnů

12 nejvíce

3-9

$BNCSJEHF'$& $"&

30

45 minut

4 týdny

12 nejvíce

6-9

101*4,63;ù
(FOFSBM

má 25 nebo 30 lekcí obecné angličtiny ve skupině nejvíce 12 studentů..

$BNCSJEHF'$& $"&

má 30 lekcí obecné angličtiny zaměřené na složení zkoušky FCE, CAE
ve skupině nejvíce 12 studentů. Kurz trvá 4 týdny. Zkoušku FCE můžete
složit 27.7. a 24.8.2023, zkoušku CAE 28.7. a 25.8.2023.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ











EBMÝÓUâEFO

(FOFSBM



21 960



42 740



6 660

(FOFSBM



25 490



48 160



7 410

---

---



---

---

---

$BNCSJEHF'$& $"&

Cena v Kč zahrnuje výuku, zapůjčení učebních materiálů a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB4UBOEBSE, do 20 minut MHD od školy, sdílená koupelna, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma
jednolůžkový pokoj, snídaně

3 590

510

jednolůžkový pokoj, polopenze

4 260

620

3F[JEFODF1FWFOTFZ3PBE, od 18 let, možné od 2.7. do 2.9.2023, cca 10 minut chůze od školy, praní za
poplatek, ručníky s sebou, WiFi zdarma, vratný depozit 100 GBP, administrativní poplatek 10 GBP
jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, sdílená kuchyně, bez stravy

4 850

710

)PTUFMnebo)PUFM, 5 - 15 min. chůze od školy, WiFi zdarma, jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, snídaně,
od 63 do 72 GBP za noc.

Nevyučuje se: 25.12.2023 - 5.1.2024. Učí se i v
anglické svátky.
Výuka probíhá:
General 25: 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30; 13.30
- 14.30 hod.
General 30, Cambridge FCE,CAE,: 9.00 - 10.30;
11.00 - 12.30; 13.30 - 14.30, 14.35 - 15.30 hod.
Začátky: General - Každé pondělí.
Cambridge FCE,CAE: 3.7. - 28.7.2023 (zk. FCE
27.7., zk.CAE 28.7.), 31.7. - 25.8.2023 (zk. FCE
24.8., zk. CAE 25.8.)

101*4À,0-:
Kurzy angličtiny v Eastbourne nabízí 5IF &OHMJTI -BOHVBHF $FOUSF již desítky let. Škola
vznikla roku 1936 a patří k nejstarším jazykovým školám v Anglii. Je členem asociace
English UK, Quality English a IALC.
ELC Eastbourne sídlí v hezké budově jen 5 minut chůze od nábřežní promenády a vlakového nádraží.
Studenti mají k dispozici 22 tříd, moderní interaktivní
tabuli, klubovnu s TV, DVD, kavárnu, kde si mohou
zakoupit občerstvení, knihovnu, počítačovou učebnu
s internetem a WiFi zdarma. Studenti mohou využívat i multimediální výukové centrum s jazykovou
laboratoří. Můžete si zahrát kulečník a stolní tenis.
Chloubou školy jsou dvě zahrady. Kapacita školy
je 248 studentů.
&BTUCPVSOF je klidné, středně velké letovisko východně od Brightonu, má cca 100 000 obyvatel. a přímé vlakové spojení s letištěm Gatwick.
V Eastbourne je přes 60 restaurací, 3 divadla,
galerie, řada parků a desítky tenisových kurtů. Turisté obdivují křídové útesy Beachy Head a Seven Sisters.

7Å-&5:"",5*7*5:

ELC Eastbourne nabízí bohatý program pro volný
čas. Můžete se zúčastnit výletů, sportovních akcí, veDOPRAVA:
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Londýn Heathrow (Gatwick, Stansted) - Praha za nejnižší dostupnou cenu. čírků. Oblíbeným cílem sobotních zvlášť placených
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPVz Heathrow do ubytování v Eastbourne stojí 4 410 Kč, z Gatwicku výletů je Londýn, Oxford, Cambridge Canterbury
stojí 3 090 Kč, ze Stanstedu stojí 5 880 Kč. Odvozy zpět stojí stejně. Z Gatwicku jezdí do Eastbourne a Leeds Castle, Windsor a Hampton Court, Bath
a Stonehenge.
přímý vlak za cca 20 GBP.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 90 GBP, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
2. Příplatek za speciální dietu v rodině je 460 Kč týdně.
3. Příplatek za ubytování v rodině od 18.6. do 19.8.2023 je 590 Kč týdně.
4. Zkouška FCE stojí 5 150 Kč, zkouška CAE stojí 5 290 Kč.

---

1. Němčina.....................................................
2. Italština ................................................
3. Arabština ...................................................
4. Korejština .............................................
èFÝUÓTUVEFOUJ................................................

21%
16%
11%
7%


"OHMJčUJOB

X JQ ,VS
X SP [
X  Z
JOU Eď
BD UJ
UD
[

"OHMJF

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

&BTUCPVSOF  ÝQJčLPWÈ ÝLPMB   TUVEFOUĜ OFKWÓDF  LVS[Z PCFDOÏ
BOHMJčUJOZBLVS[ZQSPOBQSPTUÏ[BčÈUFčOÓLZ UâEOZLVS[VPE,č

&BTUCPVSOF

ÀLPMB4U(JMFT&BTUCPVSOF

Eastbourne

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: 2.1., 7.4., 10.4., 1.5., 29.5., 28.8.,
25.12. - 29.12.2023.
Výuka probíhá: General 20 AM, English for Beginners 20: 9.00 - 9.50; 10.00 - 10.50; 11.10 - 12.00;
12.10 - 13.00 hod. General 20 PM: 13.45 - 14.35;
14.40 - 15.30; 15.55 - 16.45; 16.55 - 17.40 hod.
General 28, English for Beginners 28: 9.00 - 9.50;
10.00 - 10.50; 11.10 - 12.00; 12.10 - 13.00; 14.00
- 15.40 hod. (Po - Čt, v pátek je odpoledne volné).
Rozvrh se může mírně lišit.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.
English for Beginners: 23.1., 2.5., 4.9.2023.

101*4À,0-:

Studenti o přestávce, budova školy, výuka, Eastbourne

1õ&)-&%,63;ù

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

(FOFSBM". 1.

20

50 minut

1 týden +

12 nejvíce

2-9

(FOFSBM

28

50 minut

1 týden +

12 nejvíce

2-9

20, 28

50 minut

2 - 4 týdny

12 nejvíce

1-2

&OHMJTIGPS#FHJOOFST

101*4,63;ù
(FOFSBM". 1.

má 20 lekcí obecné ang. týdně a probíhá dopoledne (AM) nebo odpoledne (PM).

(FOFSBM

má 28 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 12 studentů.

&OHMJTIGPS#FHJOOFST

má 20 nebo 28 lekcí angličtiny, trvá 2 - 4 týdny, má pevně stanovené začátky a je pro naprosté začátečníky. Ve třídě je nejvíce 12 studentů.

$&/¶,,63;ù


3







EBMÝÓUâEFO

(FOFSBM1.

,VS[UâEOZ



21 320



38 570



5 640

(FOFSBM".



28 420



51 430



7 500

(FOFSBM



36 290



65 470



9 580

&OHMJTIGPS#FHJOOFST



28 420



---

---

&OHMJTIGPS#FHJOOFST



36 290



---

---

Cena v Kč zahrnuje výuku, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPOFEďMFQPVLPOčFOÓLVS[V

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

jednolůžkový pokoj, od 18 let, polopenze, sdílená koupelna

4 530

nelze

dvojlůžkový pokoj, od 16 do 17 let, polopenze, sdíl. koupelna

3 910

nelze

4U(JMFT nabízí kurzy angličtiny v Anglii od roku
1955, je uznána Britskou radou a je členem
asociace English UK. V roce 2015 získala prestižní
Cenu královny v oblasti mezinárodního obchodu.
Internet a WiFi je ve škole zdarma, je zde také
pestrý mix studentů a každá škola má studentskou
kantýnu s levným a kvalitním občerstvením.
4U (JMFT &BTUCPVSOF je malá škola obklopená
okouzlujícími zahradami a terasami, která má počítačovou učebnu, jazykovou laboratoř, knihovnu a kavárnu.
&BTUCPVSOF je klidné, nevelké letovisko východně
od Brightonu, které má asi 115 000 obyvatel. Škola sídlí v elegantní budově jen 100 metrů od promenády a pláže.

7Å-&5:"",5*7*5:
St. Giles Eastbourne organizuje pro své studenty
odpolední, večerní, kulturní a sportovní akce buď
zdarma nebo za mírný poplatek. V sobotu škola pořádá pro své studenty celodenní výlety do
blízkých a zajímavých měst, které se platí zvlášť.
V St. Giles se určitě nudit nebudete!

3PEJOB, do 40 minut chůze či MHD od školy, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma

0EEPNPIPVCâUTUVEFOUJEPMFULWĜMJOÓ[LÏLBQBDJUďVCZUPWÈOÓOBEWPVMĜäLPWÏNQPLPKJ

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku nebo autobusovou jízdenku Praha - Londýn - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
/ÈWB[OÈWMBLPWÈKÓ[EFOLB Gatwick - Eastbourne a zpět stojí cca 40 GBP a koupíte ji na letišti Gatwick.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z Gatwicku do Eastbourne stojí 3 530 Kč, z Heathrow do Eastbourne
4 410 Kč, Stansted nebo Luton do Eastbourne 5 730 Kč .Odvozy zpět stojí stejně.

1õ¶1-"5,:
1.
2.
3.
4.

Registrační poplatek účtovaný školou je 80 GBP, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
Ubytovací poplatek je,č příplatek za ubyt. od 25.6. do 27.8. je 590 Kč týdně.
Příplatek ke všem kurzům od 26.6. - 25.8.2023 je 570 Kč týdně. Dieta v rodině je 740 Kč týdně.
Učební materiály se platí hotově na místě, stojí 25 - 50 GBP, doplňkové učební materiály jsou zdarma.

Studenti o přestávce

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Němčina......................................................... 15%
2. Arabština........................................................ 10%
3. Italština............................................................ 9%
4. Francouzština................................................. 8%
èFÝUÓTUVEFOUJ
...............................................

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP57UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

Skotsko

&EJOCVSHI QīÓNÏMFUZ[1SBIZ LWBMJUOÓÝLPMB QīÓQSBWBLF[LPVÝLÈN OFCP
TUVEFOUJWFUīÓEď UâEOZLVS[VPE,č UâEOZLVS[VPE,č

&EJOCVSHI

ÀLPMB*OMJOHVB&EJOCVSHI
Edinburgh

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Recepce školy, studentky v rodině, studenti o přestávce a při výuce

1õ&)-&%,63;ù

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

Jaz. úroveň

3-9

20

45 minut

1 týden +

nejvíce 10

20+10

45 minut

1 týden +

nejvíce 10

3-9

20

45 minut

1 - 4 týdny

nejvíce 4

5-9

20+10

45 minut

1 týden +

nejvíce 10

6-9

(FOFSBM
(FOFSBM 4QPLFO1FSGPSNBODF

#VTJOFTT
(FOFSBM &YBN1SFQBSBUJPO

101*4,63;ù
(FOFSBM

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 10 studentů.

(FOFSBM 4QPLFO má 20 lekcí obecné angličtiny a 10 lekcí zaměřených na rozvoj Vašich mluvených dovedností týdně ve skupině nejvíce 10 studentů.
1FSGPSNBODF
#VTJOFTT

má 20 lekcí obchodní angličtiny týdně ve skupině nejvíce 4 studentů.

(FOFSBM &YBN
1SFQBSBUJPO

má 20 lekcí obecné angličtiny a 10 lekcí přípravy na zkoušku IELTS, FCE, CAE
týdně ve skupině nejvíce 10 studentů.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ











EBMÝÓUâEFO

(FOFSBM

6 770



20 320



39 990

6 220

(FOFSBM 4QPLFO1FSG

8 810



26 420



52 840

7 820

#VTJOFTT

13 970



40 640



---

---

(FOFSBM &YBN1SFQBSBUJPO

8 810



26 420



52 840

7 820

Cena v Kč zahrnuje výuku, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPE/FQīFE[BčÈULFNLVS[VEP/FQPVLPOčFOÓOFCPPE4PEP4P DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, cca 40 minut MHD od školy, WiFi zdarma, praní zdarma dle dohody s rodinou

Nevyučuje se: Výuka probíhá i během státních svátků. Nevyučuje se pouze 25.12.2023 - 5.1.2024.
Výuka probíhá:
Business 20, General 20: 9.00 - 10.30; 10.45 12.15 hod.
General+Exam Preparation, General + Spoken Performance: 9.00 - 10.30; 10.45 - 12.15 hod.;13.15
- 14.45 hod. Odpoledne je příprava na zkoušku.
Zkoušku IELTS můžete složit v řadě center v Edinburghu každý měsíc. Nejbližší zkušební centrum je
cca 5 min. chůze od školy.
Data zkoušek Cambridge budou známa na konci roku 2022.
Začátky: Každé pondělí.

101*4À,0-:
*OMJOHVB&EJOCVSHI byla v r. 2010 akreditována
British Council, je členem English UK. Škola sídlí v
širším centu města ve čtvrti West End, v 3. patře georgiánské budovy, 2 minuty od tramvajové zastávky. Škola má 7 tříd, studovnu s počítači, lednicí, TV
a kávou zdarma. WiFi je zdarma.
&EJOCVSHI je hlavní město Skotska. Má půl milionu
obyvatel, je to nádherné historické město. Svými
památkami a rozložením trochu připomíná Prahu.
Majestátní hrad, Princess Street a Royal Mile jsou
nezapomenutelné. Z Prahy se do Edinburghu dostanete přímým letem!
Edinburgh je nádherné město, má spoustu památek
a muzeí, která rozhodně navštivte, např. Muzeum
Skotska, Královské muzeum, Národní galerie a
řada dalších. Edinburgh je známý díky slavnému
kulturnímu festivalu, který probíhá od konce července do začátku září. Pokud tedy chcete studovat v
Edinburghu v srpnu, podejte přihlášku co nejdříve!
Edinburský festival je největší festival v Evropě.

7Å-&5:"",5*7*5:

1õ¶1-"5,:

První den ve škole se v doprovodu učitelů projdete
po Edinburghu, poznáte okolí školy. Dostanete studentskou kartu, díky níž získáte slevy v místních restauracích, muzeích a obchodech. Škola organizuje 2 - 3 večerní akce týdně zdarma, poznáte místní hospůdky, ochutnáte whisky, naučíte se skotské
tance apod. Placené sobotní výlety míří do Glasgow, Loch Lomond, Peebles, St.Andrews. Cena je
cca 25 - 45 GBP a platí se ve škole.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Polština ......................................................
2. Němčina ...................................................
3. Španělština................................................
4. Francouzština............................................
èFÝUÓTUVEFOUJ ...............................................

jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, bez stravy

7 350

1 060

jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze

8 820

1 260

3FTJEFODF4IBSFE jen od 3.6. do 27.8.2023, na vyžádání, 150 - 600 GBP za týden

%013"7"
Rádi Vám zajistíme přímou letenku Praha - Edinburgh - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště do ubytování stojí 2 940 Kč. Odvoz zpět stojí stejně.
Registrační poplatek účtovaný školou je 1 480 Kč. Ubytovací popl. účtovaný školou je 1 480 Kč.
Přípl. od 27.2. -3.11.2023 ke kurzům General 20 je 1 690 Kč, General +Exam Prep. 2 200 Kč týdně.
Příplatek za ubytování v rodině v term. 27.5. - 1.10.2023 je 1 030 Kč týdně, dieta je bez příplatku
Příplatek za vlastní koupelnu v rodině je 1 470 Kč týdně.
Učební materiály stojí cca 30 GBP, platí se na místě.
Zkouška IELTS stojí cca185 GBP, FCE a CAE 160 - 170 GBP.

---

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
23%
11%
9%
7%


$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

"OHMJF

-POEâO TLWďMFWZCBWFOÈÝLPMB LVS[ZTF[LPVÝLPV'$& #VTJOFTT "SUBOE
%FTJHO QSÈWP SF[JEFODF SPEJOZ UâEOZLVS[VPE,č UâEOZ,č

-POEâO#FDLFOIBN

ÀLPMB,JOHT&EVDBUJPO

Budova školy a studenti školy v Londýně
Počet lekcí
týdně

1õ&)-&%,63;ù

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

(FOFSBM

20

45 minut

2 - 23 týdnů

14 obvykle 10

2-9

*OUFOTJWF

20+8

45 minut

2 - 23 týdnů

14 obvykle 10

2-9

28

45 minut

4, 10 týdnů

14 obvykle 10

5-9

20+8

45 minut

2 - 23 týdnů

14 obvykle 10

5-9

$BNCSJEHF'$&
&OHMJTI #VTJOFTT
&OHMJTI "SUBOE%FTJHO

20+8

45 minut

2 - 23 týdnů

14 obvykle 10

5- 9

&OHMJTI -BX

20+8

45 minut

2 - 23 týdnů

14 obvykle 10

5-9

101*4,63;ù
(FOFSBM

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 14 studentů.

*OUFOTJWF

má 20 lekcí obecné angličtiny a 8 vol. lekcí týdně (IELTS, gramatika, konverzace, poslech, výslovnost a další) ve skupině nejvíce 14 studentů.

$BNCSJEHF'$&

má 28 lekcí přípravy na zkoušku FCE týdně ve skupině nejvíce 14 studentů.

&OHMJTI #VTJOFTT

má 20 lekcí obecné angličtiny a 8 lekcí týdně zaměřených na obchod, finance, marketing.
Procvičíte si terminologií, budete psát obchodní dopisy, vytvářet prezentace, navštívíte podniky.

&OHMJTI "SU
BOE%FTJHO

má 20 lekcí obecné angličtiny a 8 lekcí týdně zaměřených na umění a design. Zvolíte si
malbu,kresbu, sochařství, fotografii, 3D design, módu. Připravte si prezentaci svého portfolia.

&OHMJTI -BX

má 20 lekcí obecné a 8 lekcí právnické angličtiny týdně (smlouvy, psaní dopisů, návštěvy soudu)

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ











(FOFSBM



24 290



47 980



7 160

*OUFOTJWF



29 970



59 270



8 820

---

---



---



---

&OHMJTI #VTJOFTT



32 510



64 210



9 880

&OHMJTI "SUBOE%FTJHO



32 510



64 210



9 880

&OHMJTI -BX



32 510



64 210



9 880

$BNCSJEHF'$&

EBMÝÓUâEFO

Cena v Kč zahrnuje výuku, zapůjčení učebních materiálů, dvě školní aktivity týdně při kurzu General a Intensive, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶

6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPOFEďMFQPVLPOčFOÓLVS[V
4F[ØOB"
DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

4F[ØOB#
DFOBUâEOď

Londýn

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: 2.1., 7.4., 10.4., 1.5., 29.5., 28.8.,
25.12.2023 - 7.1.2024.
Výuka probíhá: General: 9.00 - 10.30; 11.00
- 12.30 hod. Intensive, Cambridge, English plus:
9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30; 13.30 - 15.00 hod.
V létě může výuka probíhat i odpoledne.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.
Nepraví začátečníci: vždy první Po v měsíci.
Cambridge FCE: 4 týdny - 8.5., 3.7., 31.7.,
13.11.2023.( zkouška 6.6., 27.7., 24.8., 9.12.).
10 týdnů - 3.1.2023 (zk. 10.3.).

101*4À,0-:
,JOHT &EVDBUJPO -POEâO má akreditace British
Council, English UK. Škola má WiFi zdarma, interaktivní tabule a online výukový program Classmate pro studenty zdarma.
Kings Education Londýn sídlí v předměstí Beckenham, 20 minut chůze od centra města. Škola má kapacitu 350 - 400 studentů, interaktivní tabule, počítačovou učebnu,umělecký ateliér, knihovnu, kavárnu, zahradu s venkovní terasou, stolní tenis. Po celé
budově je WiFi zdarma.
-POEâO je úžasné velkoměsto ležící na jihovýchodě Anglie při ústí řeky Temže. Patří mezi nejdůležitější města na světě. Londýn je plný nejen historie,
ale i moderního umění. Koho nudí Londýn, toho
nudí ž ivot, zní okřídlené úsloví. Během kurzu poznáte metropoli.

OPDOBWÓD

3PEJOBmax. 30 minut MHD, ložní prádlo poskytnuto, ručníky s sebou, WiFi zdarma, praní 1x týdně v ceně
jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze

6 760

970

7 790

1 110

dvoulůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze

5 150

740

6 760

970

"QBSUNÈOZ,JOHT, od 18 let, max. 15 minut chůze od školy, sdílená koupelna, ložní prádlo poskytnuto, ručníky s sebou, WiFi zdarma, praní v objektu
jednolůžkový pokoj, bez stravy

10 880

nelze

11 610

nelze

dvoulůžkový pokoj, bez stravy

6 910

nelze

7 640

nelze

3F[JEFODF4UVEFOU)PVTF, od 18 let, max. 15 min. chůze, sdílená koupelna, ložní prádlo poskytnuto, ručníky s sebou, WiFi zdarma, praní v objektu
jednolůžkový pokoj, bez stravy

9 260

nelze

9 260

nelze

3PEJOZTF[ØOB"KFB TF[ØOB#KF
"QBSUNÈOZTF[ØOB"KFB TF[ØOB#KF

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Londýn - Praha nebo autobusovou jízdenku Praha - Londýn Victoria - Praha.
0EWP[PSHBOJ[PWBOZÝLPMPV[)FBUISPXOFCP(BUXJDLstojí 4 410 Kč, odvozy zpět stojí stejně. Asistence při
checkinu stojí 1 350 Kč.

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 85 GBP, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
2. Vlastní koupelna, apartmán, 2L pokoj je za příplatek 1 180 Kč týdně, 1L pokoj 290 Kč. týdně
3. Speciální dieta v rodině stojí 1 180 Kč týdně. Poplatek za zkoušku FCE stojí 5 880 Kč.

---

7Å-&5:"",5*7*5:

Kings Education nabízí studentům spoustu aktivit pro
volný čas - v ceně kurzů General a Intensive jsou zahrnuty dvě školní aktivity týdně. Výlety se platí zvlášť.
V Londýně se můžete věnovat fotbalu, tenisu, plavání, navštívíte např. Brighton, Oxford, Greenwich,
Windsor.
.4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Japonština...................................................... 16%
2. Thajština......................................................... 15%
3. Portugalština.................................................. 15%
4. Němčina........................................................ 10%
5. Čínština.......................................................... 3%
èFÝUÓTUVEFOUJ.................................................... 

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

"OHMJF

-JWFSQPPM 5PSRVBZ WFMLPNďTUPBMFUPWJTLP LWBMJUOÓÝLPMZ 8J'J[EBSNB SPEJOZ
JSF[JEFODF UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜLVS[VPE,č

-JWFSQPPM 5PSRVBZ

ÀLPMB,BQMBO*OUFSOBUJPOBM&OHMJTI

Liverpool

Torquay

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Budova školy v Liverpoolu a studenti při aktivitách na pláži
Počet lekcí
týdně

1õ&)-&%,63;ù

*OUFOTJWF

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

20

45 minut

2 týdny +

15, obvykle 12

2-9

20+7

45 minut

2 týdny +

15, obvykle 12

2-9

20+8+7

45 minut

2 týdny +

15, obvykle 12

2-9

(FOFSBM
4FNJ*OUFOTJWF

Délka
1 lekce

101*4,63;ù

101*4À,0-:

(FOFSBM

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů.

4FNJ*OUFOTJWF

má 20 lekcí obecné angličtiny a 7 lekcí samostudia týdně.

*OUFOTJWF

má 20 lekcí obecné angličtiny, 8 volitelných lekcí (psaní, slovní zásoba,
konverzace, výslovnost, britská kultura) a 7 lekcí samostudia týdně.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ

Nevyučuje se: 7.4., 10.4., 1.5., 29.5., 28.8.,
25.12.2023 - 29.12.2023.
Výuka probíhá: General: 8.30 - 10.00; 10.15 11.45 hod. nebo 13.45 - 15.15; 15.30 - 17.00 hod.
Ostatní kurzy: 8.30 - 10.00; 10.15 - 11.45; 12.00
- 13.30 hod. nebo 12.00 - 13.30; 13.45 - 15.15;
15.30 - 17.00 hod. Rozvrhy u jednotlivých škol se
mohou mírně lišit.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.





4





EBMÝÓUâEFO

(FOFSBM



22 990



45 300



6 640

4FNJ*OUFOTJWF



25 210



49 570



7 410

*OUFOTJWF



29 490



57 260



8 580

Cena v Kč zahrnuje výuku, učební materiály, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPETPCPUZQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPKFIPVLPOčFOÓ

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, jednolůžkový pokoj, polopenze, ložní prádlo a ručníky poskytnuty, WiFi zdarma, praní 1x týdně v ceně
Liverpool, max. 30 minut MHD od školy, sdílená koupelna

5 290

1 320

Torquay, max. 35 minut MHD od školy, sdílená koupelna

4 850

1 210

Noci navíc v rodinách v létě nejsou možné!!! Příplatek za ubytování v rodině pro studenty do 18 let je 590 Kč týdně.
Týdenní příplatek za vlastní koupelnu v rodině v Liverpoolu 1 770 Kč, v Torquay 1 620 Kč.
3F[JEFODF7JUB -JWFSQPPM standard Studio, od 18 let, cca 10 minut chůze
od školy, vlastní koupelna, sdílená kuchyně, WiFi zdarma, ložní prádlo poskytnuto, ručníky s sebou, praní a úklid za příplatek

7 490

nelze

,BQMBO*OUFSOBUJPOBM&OHMJTIje velká mezinárodní skupina škol, nabízí kurzy angličtiny v Británii,
Irsku, USA, Kanadě a Austrálii
Všechny školy Kaplan mají WiFi zdarma!
,BQMBO*OUFSOBUJPOBM&OHMJTI-JWFSQPPM sídlí cca
10 minut chůze od centra města. Škola má 6 tříd s
interaktivními tabulemi, WiFi zdarma a klubovnu.
-JWFSQPPMje nejznámějším kulturním centrem především ve spojení s populární hudbou. Vznikla zde
nejznámější britská skupina Beatles. V roce 2004
vyhlásilo UNESCO liverpoolské pobřeží památkou
světového dědictví. K největším lákadlům města patří
The Cavern Club, kde začínali hrát John Lennon a
Paul McCartney.
,BQMBO*OUFSOBUJPOBM&OHMJTI5PSRVBZ sídlí tři minuty chůze od centra města, má počítačové centrum, poslechové centrum, knihovnu, jídelnu, bazén,
zahradu, společenskou místnost.
5PSRVBZ má 64 000 obyvatel, leží v zátoce Torbay
a má příjemné klima - dlouhá léta a mírné zimy.
Anglická riviéra, jak se této části Devonu říká,
proslavila Agatha Christie, která zde žila a psala.

7Å-&5:"",5*7*5:

%013"7"
%PQSBWBEP5PSRVBZ Autobus Heathrow - Torquay a zpět stojí 2 090 Kč. %PQSBWBEP-JWFSQPPMV Přímý let Praha - Manchester. Z letiště Manchester se za 90 minut dostanete vlakem do Liverpoolu.
Jízdenka stojí cca 16 GBP, vlak jezdí každou hodinu. 0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV[MFUJÝUďW-JWFSQPPMVdo ubytování stojí 2 350 Kč, odvoz zpět stojí stejně.

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 130 GBP, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
2. Ubytovací poplatek účtovaný školou je 35 GBP, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKF[EBSNB
3. Sezónní příplatek od 3.6. do 26.8.2023: 880 Kč týdně v rodinách, 1 030 Kč týdně v rezidenci.
4. Speciální dieta v rodině stojí 1 030 Kč týdně. Vlastní koupelna v rodině je 1 770 (Liv.), 1 620 (Tor.) Kč týdně.
5. Příplatek k ubytování v rodině pro studenty 16 - 17 let je 590 Kč týdně.
6. Příplatek v termínu od 19.6. do 25.8.2023 ke všem kurzům je 570 Kč týdně.

---

Školy Kaplan International English organizují pro
své studenty různé sportovní a kulturní aktivity a poznávání místních památek. Každá škola Kaplan má
specialistu na aktivity pro volný čas. O víkendech
se zpravidla konají placené výlety.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Italština....................................................... 23%
2. Španělština................................................ 18%
3. Arabština................................................... 16%
4. Francouzština............................................ 14%
èFÝUÓTUVEFOUJ...............................................  

$FTUPWOJBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

"OHMJF

-JWFSQPPM  NPEFSOÓ WFMLPNďTUP  #FBUMFT  GPUCBM  QSP TUVEFOUZ TUBSÝÓ  MFU
SPEJOZJSF[JEFODF UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜLVS[VPE,č

-JWFSQPPM

ÀLPMB,BQMBO*OUFSOBUJPOBM&OHMJTI

Liverpool

Budova školy v Liverpoolu, studenti o přestávce a studenti při aktivitách

1õ&)-&%,63;ù

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

20

45 minut

2 týdny +

15, obvykle 12

2-9

20+7

45 minut

2 týdny +

15, obvykle 12

2-9

20+8+7

45 minut

2 týdny +

15, obvykle 12

2-9

(FOFSBM
4FNJ*OUFOTJWF
*OUFOTJWF

Jaz. úroveň

101*4,63;ù
(FOFSBM

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů.

4FNJ*OUFOTJWF

má 20 lekcí obecné angličtiny a 7 lekcí samostudia týdně.

*OUFOTJWF

má 20 lekcí obecné angličtiny, 8 volitelných lekcí (psaní, slovní zásoba,
konverzace, výslovnost, britská kultura) a 7 lekcí samostudia týdně.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ





4





EBMÝÓUâEFO

(FOFSBM



22 990



45 300



6 640

4FNJ*OUFOTJWF



25 210



49 570



7 410

*OUFOTJWF



29 490



57 260



8 580

Cena v Kč zahrnuje výuku, učební materiály, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPETPCPUZQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPKFIPVLPOčFOÓ

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, jednolůžkový pokoj, polopenze, ložní prádlo a ručníky poskytnuty, WiFi zdarma, praní 1x týdně v ceně
max. 30 minut MHD od školy, sdílená koupelna

5 290

1 320

3F[JEFODF7JUB standard Studio, bez stravy, cca 7 minut chůze od školy,
vlastní koupelna, sdílená kuchyně, WiFi zdarma, ložní prádlo poskytnuto, ručníky s sebou, praní a úklid za příplatek

7 500

nelze

3F[JEFODF"UMBOUJD1PJOU jednolůžkový pokoj ,bez stravy, cca 10 minut chůze od školy, vlastní koupelna, sdílená kuchyně, WiFi zdarma, ložní prádlo poskytnuto, ručníky s sebou, praní a úklid za příplatek 4 GBP

5 880

nelze

Noci navíc v rodinách v létě nejsou možné!!! .
Vlastní koupelna v rodině za příplatek 1 770 Kč týdně

%013"7"
Rádi Vám zajistíme přímý let Praha - Manchester - Praha nebo z přestupem do Liverpoolu. Z letiště
Manchester se za 90 minut dostanete vlakem do Liverpoolu. Jízdenka stojí cca 16 GBP, vlak jezdí
každou hodinu. 0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV[MFUJÝUďW-JWFSQPPMVdo ubytování stojí 2 350 Kč,
odvoz zpět stojí stejně.

1õ¶1-"5,:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Registrační poplatek účtovaný školou je 130 GBP, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
Ubytovací poplatek účtovaný školou je 35 GBP, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKF[EBSNB
Sezónní příplatek od 3.6. do 26.8.2023: 880 Kč týdně v rodinách, 1 030 Kč týdně v rezidencích.
Speciální dieta v rodině stojí 920 Kč týdně.
Příplatek za vlastní koupelnu v rodině je 1 770 Kč týdně.
Příplatek v termínu od 19.6. do 25.8.2023 ke všem kurzům je 570 Kč týdně.

---

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: 7.4., 10.4., 1.5., 29.5., 28.8.,
25.12.2023 - 29.12.2023.
Výuka probíhá: General: 8.30 - 10.00; 10.15 11.45 hod. nebo 13.45 - 15.15; 15.30 - 17.00 hod.
Ostatní kurzy: 8.30 - 10.00; 10.15 - 11.45; 12.00
- 13.30 hod. nebo 12.00 - 13.30; 13.45 - 15.15;
15.30 - 17.00 hod. Rozvrhy u jednotlivých škol se
mohou mírně lišit.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.

101*4À,0-:
,BQMBO*OUFSOBUJPOBM&OHMJTIje velká mezinárodní skupina škol, nabízí kurzy angličtiny v Británii,
Irsku, USA, Kanadě a Austrálii. Všechny školy Kaplan mají WiFi zdarma!
,BQMBO*OUFSOBUJPOBM&OHMJTI-JWFSQPPM sídlí cca
10 minut chůze od centra města. Škola má 6 tříd s
interaktivními tabulemi, WiFi zdarma a klubovnu.
-JWFSQPPMje velmi atraktivní, moderní velkoměsto
na severu Anglie, má skvělý fotbalový tým a je domovem Beatles. Můžete navštívit Penny Lane, Strawberry Fields, podívat se na dům, kde žil John Lennon a další členové Beatles. K největším lákadlům
města patří The Cavern Club, kde Beatles začínali, stadion Anfield a nábřeží Mersey.

7Å-&5:"",5*7*5:
Školy Kaplan International English organizují pro
své studenty různé sportovní a kulturní aktivity a poznávání místních památek. Každá škola Kaplan má
specialistu na aktivity pro volný čas. O víkendech
můžete jet na placený výlet do Walesu, Manchesteru, Chesteru nebo do Lake District.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Italština ....................................................e 25%
2. Arabština................................................... 21%
3. Francouzština .......................................... 20%
4. Španělština ........................................... 10%
èFÝUÓTUVEFOUJ...............................................  

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

"OHMJF

/FXDBTUMF ÝLPMBTBLSFEJUBDÓ&"26"-4 LWBMJUOÓSF[JEFODFNJOVUPEÝLPMZ 
TUVEFOUĜWFUīÓEď PCFDOÈBPCDIPEOÓBOHMJčUJOB UâEOZLVS[VPE,č

/FXDBTUMF

ÀLPMB*OUFSOBUJPOBM)PVTF/FXDBTUMF
Newcastle

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: 2.1., 7.4., 10.4., 1.5., 29.6., 28.8.,
18.12.2023 - 1.1.2024.
Výuka probíhá:
General 20 a General 25: 9.00 - 11.00; 13.00 15.00 hod. nebo 11.00 - 13.00; 15.00 - 17.00 hod.
Business 15: 11.00 - 13.00 hod. nebo 13.00 - 15.00 hod.
Business+General: 9.00 - 11.00; 13.00 - 15.00
nebo 11.00 - 13.00 a 15.00 - 17.00 hod. V červenci a srpnu mohou být lekce i 17.00 - 19.00 hod.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.

Studenti v parku, Tyne Bridge, univerzita v Newcastle a učebna pro samostudium
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

(FOFSBM

20

55 minut

1 týden +

12 nejvíce

1 - 10

(FOFSBM

20+5

55 minut

1 týden +

12 nejvíce

1 - 10

#VTJOFTT

10+5

55 minut

1 týden +

12 nejvíce

6-9

10+5+10

55 minut

1 týden +

12 nejvíce

6-9

1õ&)-&%,63;ù

#VTJOFTT (FOFSBM

101*4,63;ù
(FOFSBM

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve třídě nejvíce 12 studentů. Výuka se
věnuje čtení, psaní, poslechu a mluvení.

(FOFSBM

kombinuje kurz General 20 a 5 lekcí samostudia pod vedením učitele.

#VTJOFTT

má 10 lekcí obchodní angličtiny týdně ve třídě nejvíce 12 studentů a 5 lekcí
samostudia pod vedením učitele.

#VTJOFTT (FOFSBM kombinuje kurz Business 15 a 10 lekcí obecné angl. ve skupině max. 12 studentů.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ
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EBMÝÓUâEFO

(FOFSBM



23 960



45 720



7 220

(FOFSBM



25 670



49 110



7 900

#VTJOFTT



21 390



40 640



6 390

#VTJOFTT (FOFSBM



25 670



49 110



7 900

Cena v Kč zahrnuje výuku, učební materiály, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWBDÓQPQMBUFLKF,č VCZUPWÈOÓKFPEOFEďMFEPOFEďMF

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, do 40 minut jízdy MHD od školy, jednolůžkový pokoj, polopenze, sdílená
koupelna, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma

5 290

1 180

7FSEF TUVEFOUTLâBQBSUNÈO od 18 let, cca 5 minut chůze od školy, sdílená
kuchyň, obývací pokoj, vlastní koupelna, jednolůžkový pokoj, bez stravy, WiFi zdarma,
praní za poplatek cca 4 GBP, posilovna, malé kino

5 290

1 180

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Newcastle - Praha (páteční přímý let, nelétá květen až září) za nejnižší dostupnou cenu nebo nedělní let s přestupem. Můžete se ubytovat již v pátek před začátkem kurzu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště v Newcastlu do ubytování stojí 2 060 Kč, odvoz zpět stojí stejně.
Pro klienty do 18 let jsou odvozy povinné!!!

1õ¶1-"5,:
1.Registrační poplatek účtovaný školou je 990 Kč! Ubytovací poplatek je 1 120 Kč.
2.Příplatek za speciální dietu v rodině je 290 Kč týdně.

---

101*4À,0-:
*OUFSOBUJPOBM)PVTF/FXDBTUMFnabízí kurzy angličtiny v Newcastlu od roku 1978, škola je uznána Britskou radou, je členem asociace English UK
a navíc je členem prestižní asociace EAQUALS, která sdružuje nejlepší evropské školy.
International House Newcastle má zkušené, kvalifikované učitele, maximální kapacita je 240 studentů, v zimě škola mívá cca 160 studentů.
Škola sídlí v centru Newcastlu, má velkou kavárnu, kde si můžete koupit levné občerstvení, v podkroví výborně vybavené Personal Study Programme, kde můžete studovat a radit se s učitelem. WiFi
je zdarma. Ve škole si můžete půjčit knihy ze školní knihovny.
/FXDBTUMF má 250 000 obyvatel, je to živé univerzitní město se spoustou mladých lidí a s bohatým kulturním životem.
Newcastle se stalo synonymem pro zábavu, tvořivost, přátelství a prosperitu. Město má vynikající dopravní systém, místní metro získalo řadu ocenění za
čistotu a spolehlivost. Z Newcastlu pochází spousta slavných hudebníků a skupin: The Animals, Sting,
Dire Straits, Duran Duran a další. V Newcastlu je
proto také mnoho klubů s taneční hudbou.
V Newcastlu to prostě žije!

7Å-&5:"",5*7*5:
International House Newcastle organizuje pro své
studenty placené výlety po severní Anglii a do Skotska. Můžete navštívit Durham, York, starobylé hrady v Northumbrii, Hadriánovu zeď a jezera v Lake
District. International House organizuje fotbalová
utkání, návštěvy kina apod. Studenti se po výuce
scházejí v místních typických hospůdkách a barech.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Španělština................................................... 25%
2. Arabština...................................................... 25%
3. Portugalština................................................ 7%
4. Italština......................................................... 6%
èFÝUÓTUVEFOUJ..................................................  

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

"OHMJF

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

.BODIFTUFS 0YGPSE LWBMJUOÓÝLPMZQSPNMBEÏMJEJ SPEJOZ SF[JEFODF 
JOUFO[JWOÓWâVLB UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜPE,č

.BODIFTUFS 0YGPSE

ÀLPMB,BQMBO*OUFSOBUJPOBM&OHMJTI

Manchester
Oxford

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Budova školy v Manchesteru a studenti v Oxfordu

1õ&)-&%,63;ù

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

20

45 minut

1 týden +

15, obvykle 12

2-9

20+7

45 minut

1 týden +

15, obvykle 12

2-9

20+8+7

45 minut

1 týden +

15, obvykle 12

2-9

(FOFSBM
4FNJ*OUFOTJWF
*OUFOTJWF

Jaz. úroveň

101*4,63;ù

Nevyučuje se: 7.4., 10.4., 1.5., 29.5., 28.8.,
25.12.2023 - 29.12.2023.
Výuka probíhá: General a Semi Intensive: 8.10 9.40; 9.50 - 11.20 hod. nebo v létě 14.05 - 15.35;
15.45 - 17.15 hod.
Intensive: 8.10 - 9.40; 9.50 - 11.20; 11.25 - 12.40;
12.45 - 14.00 hod. nebo v létě 11.25 - 12.40;
12.45 - 14.00; 14.05 - 15.35; 15.45 - 17.15 hod.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.

101*4À,0-:

(FOFSBM

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve třídě nejvíce 15 studentů.

4FNJ*OUFOTJWF

má 20 lekcí obecné angličtiny a 7 lekcí samostudia týdně pod vedením učitele.

*OUFOTJWF

má 20 lekcí obecné angličtiny, 8 volitelných lekcí (psaní, slovní zásoba, současné události, konverzace, výslovnost, britská kultura) a 7 lekcí samostudia týdně.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ











(FOFSBM



26 950



53 340



EBMÝÓUâEFO
7 900

4FNJ*OUFOTJWF



29 210



56 730



8 580

*OUFOTJWF



34 290



66 890



9 990

Cena v Kč zahrnuje výuku, učební materiály, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPE4PEP4PNoci navíc v rodinách o prázdninách nejsou možné!

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

Příplatek týdně za vlastní koupelnu v rodině Manchester 1 320 Kč, Oxford 1 470 Kč. Příplatek za ubytování
pro studenty do 18 let 590 Kč týdně.

,BQMBO*OUFSOBUJPOBM&OHMJTIje velká mezinárodní skupina škol, která nabízí kurzy angličtiny v Británii, Irsku, USA, Austrálii a na Novém Zélandu.
Všechny školy Kaplan mají WiFi zdarma!
,BQMBO*OUFSOBUJPOBM&OHMJTI.BODIFTUFSsídlí
na Oxford Street, má multimediální centrum a společenskou místnost s prodejními automaty.
.BODIFTUFS má půl milionu obyvatel, celá konurbace má skoro 3 miliony. Město leží na severu Anglie
a je známé především díky fotbalu.
,BQMBO*OUFSOBUJPOBM&OHMJTI0YGPSE sídlí v renovované budově v rezidenční čtvrti, 10 minut chůze od centra města. Škola má elegantní kavárnu,
zahradu a počítačovou studovnu.
0YGPSE zná každý díky nejstarší anglické univerzitě, která byla založena ve 12. století, v současné
době na ní studuje asi 30 000 studentů.

3PEJOB, jednolůžkový pokoj, polopenze, sdílená koupelna, ložní prádlo a ručníky poskytnuty, praní 1x týdně v ceně
Manchester, max. 45 minut MHD od školy, WiFi zdarma

5 880

1 470

Oxford, max. 45 minut MHD od školy, WiFi zdarma

6 620

1 650

3F[JEFODF4JS$IBSMFT(SPWF)BMM .BODIFTUFS, od 18 let, cca 22 min. chůze od školy, studio, vlastní koupelna a vlastní kuchyně, ručníky s sebou, praní za příplatek, WiFi zdarma
jednolůžkový pokoj, bez stravy

8 380

nelze

3F[JEFODF4UVEFOU$BTUMF 0YGPSE, od 18 let, cca 15 min. MHD od školy, vlastní koupelna, sdílená kuchyně,
WiFi zdarma, ložní prádlo poskytnuto, ručníky s sebou, praní za příplatek 5 GBP
jednolůžkový pokoj, bez stravy

9 850

nelze

Oxford

%013"7"

7Å-&5:"",5*7*5:

1õ¶1-"5,:

Školy Kaplan International English v Británii organizují pro své studenty různé sportovní a kulturní aktivity a poznávání místních památek.

Registrační poplatek účtovaný školou je 130 GBP, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
Ubytovací poplatek účtovaný školou je 35 GBP, QSPLMJFOUZ*/5"$5V[EBSNB
Příplatek v termínu od 19.6. do 25.8.2023 ke všem kurzům je 570 Kč týdně.
Příplatek za ubytování v rodině pro studenty do 18 let je 590 Kč týdně. Dieta v rodině stojí 1 030 Kč týdně.
5. Příplatek od 3.6. do 26.8.2023: 880 Kč týdně v rodinách, 1 030 Kč týdně v rezidencích.
6. Příplatek za ubytování v rodině blízko školy v Oxfordu je 1 610 Kč týdně.

1. Arabština....................................................
2. Italština.......................................................
3. Turečtina.....................................................
4. Španělština.................................................
èFÝUÓTUVEFOUJ................................................

%PQSBWB-POEâO0YGPSEautobus Heathrow (Gatwick) - Oxford a zpět stojí 1 130 (1 420) Kč.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV[MFUJÝUď.BODIFTUFSdo ubytování stojí 2 350 Kč, odvoz zpět stojí stejně.

1.
2.
3.
4.

---

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
31%
21%
16%
10%
 

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

"OHMJF

#PVSOFNPVUI LWBMJUOÓ ÝLPMB QSP NMBEÏ MJEJ  VCZUPWÈOÓ W SPEJOď OFCP
SF[JEFODJ 8J'J[EBSNB UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜPE,č

#PVSOFNPVUI

ÀLPMB,BQMBO*OUFSOBUJPOBM&OHMJTI

Bournemouth

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Budova školy v Bournemouth, pláž v Bournemouth, studenti školy Kaplan Bournemouth o přestávce a při aktivitách.
Počet lekcí
týdně

1õ&)-&%,63;ù

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

20

45 minut

1 týden +

15, obvykle 12

2-9

20+7

45 minut

1 týden +

15, obvykle 12

2-9

20+8+7

45 minut

1 týden +

15, obvykle 12

2-9

(FOFSBM
4FNJ*OUFOTJWF
*OUFOTJWF

Délka
1 lekce

101*4,63;ù

101*4À,0-:

(FOFSBM

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve třídě nejvíce 15 studentů.

4FNJ*OUFOTJWF

má 20 lekcí obecné angličtiny a 7 lekcí samostudia týdně pod vedením učitele.

*OUFOTJWF

má 20 lekcí obecné angličtiny, 8 volitelných lekcí (psaní, slovní zásoba, současné události, konverzace, výslovnost, britská kultura) a 7 lekcí samostudia týdně.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ

Nevyučuje se: 7.4., 10.4., 1.5., 29.5., 28.8.,
25.12.2023 - 29.12.2023.
Výuka probíhá: General a Semi Intensive: 8.10 9.40; 9.50 - 11.20 hod. nebo v létě 14.05 - 15.35;
15.45 - 17.15 hod.
Intensive: 8.10 - 9.40; 9.50 - 11.20; 11.25 - 12.40;
12.45 - 14.00 hod. nebo v létě 11.25 - 12.40;
12.45 - 14.00; 14.05 - 15.35; 15.45 - 17.15 hod.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.





4





EBMÝÓUâEFO

(FOFSBM



22 990



45 300



6 640

4FNJ*OUFOTJWF



25 210



49 570



7 410

*OUFOTJWF



29 490



57 260



8 580

,BQMBO*OUFSOBUJPOBM&OHMJTIje velká mezinárodní skupina škol, která nabízí kurzy angličtiny v Británii, Irsku, USA, Austrálii a na Novém Zélandu.
Všechny školy Kaplan mají WiFi zdarma!
,BQMBO*OUFSOBUJPOBM&OHMJTI#PVSOFNPVUIsídlí
10 minut od písčité pláže a centra. Kaplan Bournemouth je největší a nejlépe vybavená škola
Kaplan v Británii.
#PVSOFNPVUI má 10 km dlouhou písčitou pláž,
univerzitu, krytý bazén, akvárium, spoustu obchodů, kaváren a restaurací.

Cena v Kč zahrnuje výuku, učební materiály, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPE4PEP4PNoci navíc v rodinách o prázdninách nejsou možné!

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

Příplatek za vlastní koupelnu v rodině 1 620 Kč týdně. Příplatek za ubytování pro studenty do 18 let 590 Kč týdně.
3PEJOB, max. 35 minut MHD od školy, WiFi zdarma, ložní prádlo a ručníky poskytnuty, praní 1x týdně v ceně
jednolůžkový pokoj, polopenze, sdílená koupelna

5 290

1 320

3F[JEFODF-BOTEPXOF1PJOU, od 18 let, 40 min. chůze od školy, WiFi zdarma, ručníky s sebou, praní za příplatek 5 GBP, jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna a sdílená kuchyně
jednolůžkový pokoj, bez stravy

7 940

nelze

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Londýn - Praha, případně autobusovou jízdenku Praha - Londýn
Victoria - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
%PQSBWB [ -POEâOB Autobusová jízdenka Heathrow - Bournemouth - Heathrow stojí 1 750 Kč,
autobusová jízdenka Gatwick - Bournemouth - Gatwick stojí 1 810 Kč a autobusová jízdenka Victoria
- Bournemouth - Victoria stojí 1 860 Kč.

7Å-&5:"",5*7*5:

1õ¶1-"5,:

Školy Kaplan International English v Británii organizují pro své studenty různé sportovní a kulturní aktivity a poznávání místních památek.

1. Registrační poplatek účtovaný školou je 130 GBP, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
2. Ubytovací poplatek účtovaný školou je 35 GBP, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKF[EBSNB
3. Příplatek v termínu od 19.6. do 25.8.2023 ke všem kurzům je 570 Kč týdně.
4. Sezónní příplatek od 3.6. do 26.8.2023: 880 Kč týdně v rodině, 1 030 Kč týdně v rezidenci.
5. Dieta v rodině stojí 1 030 Kč týdně, vlastní koupelna 1 620 Kč, rodina do 30 minut chůze stojí 1620 Kč
týdně.
6. Příplatek k ubytování v rodině pro studenty do 18 let je 590 Kč týdně.

1. Arabština.................................................... 31%
2. Italština....................................................... 21%
3. Turečtina..................................................... 16%
4. Španělština................................................ 10%
èFÝUÓTUVEFOUJ................................................  

---

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

"OHMJF

1PSUTNPVUI WďUÝÓMFUPWJTLP ÝQJčLPWÈÝLPMB PCFDOÈJPCDIPEOÓBOHMJčUJOBQSP
TUVEFOUZOBEMFU TUVEFOUĜWFUīÓEď SPEJOZ UâEOZLVS[VPE,č

Portsmouth

ÀLPMB-BOHVBHF4QFDJBMJTUT*OUFSOBUJPOBM-4*1PSUTNPVUI

Portsmouth

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Budova školy a studenti při výuce
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů
ve třídě

 $PSF0OMZ

15

60 minut

2 týdny +

8 nejvíce

3-9

 $PSF *OUFOTJWF

25

60 minut

2 týdny +

8 nejvíce

3-9

1õ&)-&%,63;ù

Jaz. úroveň

  $PSF #VTJOFTT $PNNVOJDBUJPO

15 + 12,5

60 minut

2 týdny +

8 nejvíce, 4

5-9

 $PSF 0OFUP0OF 

15 + 5, 10

60 minut

2 týdny +

8 nejvíce, 1

3-9

7ÝFDIOZLVS[ZNBKÓOBWÓDKFÝUďMFLDÓUâEOďEPCSPWPMOÏIPTBNPTUVEJBQPEWFEFOÓNVčJUFMF

101*4À,0-:

101*4,63;ù
 $PSF0OMZ

má 15 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 8 studentů.

 $PSF *OUFOTJWF

má 25 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 8 studentů.

  $PSF #VTJOFTT má 15 lekcí obecné angličtiny ve skupině nejvíce 8 studentů a 12,5 lekcí obchodní angličtiny týdně ve skupině nejvíce 4 studentů.
$PNNVOJDBUJPO
  $PSF 0OF UP má 15 lekcí obecné angličtiny ve skupině nejvíce 8 studentů a 5 nebo 10
individuálních lekcí týdně.
0OF 

$&/¶,,63;ù:
,VS[UâEOZ











 $PSF0OMZ



30 970



61 320



9 990

 $PSF *OUFOTJWF



49 450



95 920



15 800

 $PSF #VTJOFTT$PNN



74 220



143 490



23 640

 $PSF 0OFUP0OF



57 550



110 940



18 330

 $PSF 0OFUP0OF



80 570



155 770



EBMÝÓUâEFO

25 810

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

5 150

1 030

8 230

1 320

Cena v Kč zahrnuje výuku, učební materiály, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶:
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V
3PEJOB4UBOEBSE, max 45 min. chůze od školy, jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze, plná penze o víkendu, WiFi a praní 1x týdně zdarma
3PEJOB&YFDVUJWF, max 30 min. chůze od školy, jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, vyšší standard, polopenze, plná penze o víkendu, WiFi a praní 1x týdně zdarma

%013"7"
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště Londýn Heathrow nebo Gatwick do ubytování v Portsmouth
stojí 4 410 Kč. Oba odvozy stojí 7 060 Kč.
Autobusová jízdenka Heathrow - Portsmouth - Heathrow stojí 1 630 Kč, Gatwick - Portsmouth - Gatwick s
přestupem stojí 1 950 Kč. Vlakem se z Gatwicku do Portsmouth dostanete za 2 hodiny za cca 20 GBP.

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 80 GBP, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
2. Příplatek v rodinách Standard od 4.6. do 26.8.2023 je 290 Kč týdně, rodiny Executive bez příplatku.
3. Příplatek za speciální dietu v rodině je 590 Kč týdně.

---

Nevyučuje se: 2.1., 7.4., 10.4., 1.5., 29.5.,
28.8., 25.12.2023 - 1.1.2024.
Výuka probíhá:
Core Only: 8.45 - 10.30; 10.45 - 12.00 hod.
Core+Intensive: 8.45 - 10.30; 10.45 - 12.00
a Po - Čt: 13.15 - 14.30; 14.45 - 16.00 hod.
Core+Business Communication: 8.45 - 10.30;
10.45 - 12.00; 13.15 - 14.30; 14.45 - 16.00 hod.
Individuální lekce probíhají většinou v odpoledních hodinách.
Možnost samostudia: 16.00 - 17.30 hod.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek
začíná se v úterý.
-BOHVBHF4QFDJBMJTUT*OUFSOBUJPOBM -4* Portsmouth je uznána Britskou radou a je členem asociace
English UK. Od roku 1977 škola sídlí v krásné, moderní budově naproti univerzitě. Škola je zkušební centrum pro zkoušky IELTS! Má 55 plně vybavených tříd, vynikající učebnu pro samostudium
(TV, video, počítače s internetem, knihovna atd.)
a WiFi zdarma.
V klubovně je kulečník a stůl na stolní tenis. V přízemí
je pohodová restaurace „Le Café Parisien“. Můžete
využívat 100 m vzdálený sportovní klub, kde je tělocvična, plavecký bazén, tenisové a squashové kurty.
Škola nabízí kurzy obecné angličtiny pro mladé
dospělé do 30 let, pro manažery a nově také pro
studenty obecné angličtiny, jimž je víc než 30 let.
Portsmouth je pohodové, živé letovisko s nově
vybudovanou marínou a kilometry pláží. Město
leží v krásném hrabství Hampshire, má cca 200
tisíc obyvatel. Portsmouth je rodištěm Charlese
Dickense a proslul jako vojenský přístav, odkud vyplouvala invazní angloamerická vojska v den D.
Dnes je Portsmouth hlavním přístavem britského královského námořnictva. Všichni turisté míří na 168 m
vysokou Spinnaker Tower, vyhlídkovou věž ve tvaru námořní plachty.

7Å-&5:"",5*7*5:
Studenti LSI Portsmouth se můžou zúčastnit fotbalových zápasů, prohlídek města, bowlingu, návštěvy kin, restaurací a muzeí. O víkendu se můžete zúčastnit výletů do Salisbury, Londýna, Bathu a dalších. Aktivity a výlety stojí 2 - 32 GBP.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Francouzština.............................................
2. Portugalština..............................................
3. Němčina ...................................................
4. Japonština..................................................
èFÝUÓTUVEFOUJ................................................

25%
12%
10%
10%
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"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPE  MFU
QSĜNďSOâWďLMFU

"OHMJF

1PSUTNPVUI WďUÝÓMFUPWJTLP ÝQJčLPWÈÝLPMB [LVÝFCOÓDFOUSVNQSP*&-54 MFUOÓ
LVS[Z'$&B$"& MFLDFNJOVU SPEJOZ UâEOZLVS[VPE,č

Portsmouth

ÀLPMB-BOHVBHF4QFDJBMJTUT*OUFSOBUJPOBM-4*1PSUTNPVUI

Portsmouth

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Klubovna a Spinnaker Tower v Portsmouthu
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

22,5

60 minut

2 týdny +

12, obvykle 8

2-9

12,5+12,5

60 minut

2 týdny +

12, obvykle 8, 4

4-9

1õ&)-&%,63;ù
'VMM5JNF
(FOFSBM #VTJOFTT

Jaz. úroveň

*&-541SFQBSBUJPO

22,5

60 minut

2 týdny +

12, obvykle 8

4-9

$BNCSJEHF'$&

22,5

60 minut

4 - 11 týdnů

12, obvykle 8

5-9

$BNCSJEHF$"&

22,5

60 minut

4 - 11 týdnů

12, obvykle 8

5-9

7ÝFDIOZLVS[ZNBKÓOBWÓDKFÝUďMFLDÓUâEOďEPCSPWPMOÏIPTBNPTUVEJBQPEWFEFOÓNVčJUFMF

101*4,63;ù
'VMM5JNF

má 22,5 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 12 studentů.

(FOFSBM #VTJOFTT

má 12,5 lekcí obecné angličtiny ve skupině 12 studentů a 12,5 lekcí obchodní angličtiny týdně ve skupině nejvíce 4 studentů. Minimální věk je 25 let!

*&-541SFQBSBUJPO

má 22,5 lekcí přípravy ke zkoušce IELTS týdně ve skupině nejvíce 12 studentů.

$BNCSJEHF'$&

má 22,5 lekcí přípravy ke zkoušce FCE týdně ve skupině nejvíce 12 studentů.

$BNCSJEHF$"&

má 22,5 lekcí přípravy ke zkoušce CAE týdně ve skupině nejvíce 12 studentů.

$&/¶,,63;ù:
,VS[UâEOZ





4





'VMM5JNF

15 610

23 420

30 880

44 740

85 230

7 100

(FOFSBM #VTJOFTT

36 780

55 170

71 920

107 890

212 950

17 750

*&-541SFQBSBUJPO

15 610

23 420

30 880

44 740

85 230

,VS[UâEOZ
$BNCSJEHF'$& $"&

EBMÝÓUâEFO

7 100

4

9





30 880

66 960

74 410

80 970

Cena v Kč zahrnuje výuku, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶:
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB4UBOEBSE, cca 45 min. chůze od školy, jednolůžkový pokoj, zpravidla sdílená koupelna, polopenze, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma

5 150

1 030

%013"7"
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště Londýn Heathrow nebo Gatwick do ubytování v Portsmouth
stojí 4 120 Kč. Oba odvozy stojí 6 420 Kč.
Autobusová jízdenka Heathrow - Portsmouth - Heathrow stojí 1 630 Kč, Gatwick - Portsmouth - Gatwick
s přestupem stojí 1 950 Kč. Vlak Gatwick - Portsmouth - Gatwick stojí cca 30 GBP, cesta trvá hodinu.

1õ¶1-"5,:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Registrační poplatek účtovaný školou je 80 GBP, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
Příplatek za kurzy od 5.6. do 25.8.2023 je 530 Kč týdně (kromě kurzu General+Business).
Příplatek za ubytování v rodině od 4.6. do 26.8.2023 je 290 Kč týdně.
Poplatek za zk. FCE je 5 000 Kč, za CAE je 5 150 Kč, IELTS se objednává přes web individuálně.
Učební materiály do 6 týdnů stojí 880 Kč a nad 6 týdnů 1 470 Kč.
Speciální dieta v rodině stojí 590 Kč týdně.

---

Nevyučuje se: 2.1., 7.4., 10.4., 1.5., 29.5., 28.8.,
25.12.2023 - 1.1.2024.
Výuka probíhá: 9.15 - 10.30; 10.45 - 12.00; 13.15
- 14.30; 14.45 - 16.00 hod. Možnost samostudia:
8.30 - 9.15; 12.00 - 13.15; 16.00 - 17.30 hod.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.
Cambridge FCE:
4 týdny: 31.7. - 25.8., zk. 24.8.2023
9 týdnů: 9.1. - 10.3.2023, zk. 10.3.2023
10 týdnů: 19.6. - 25.8.2023, zk. 24.8.2023
11 týdnů: 27.3. - 9.6.2023, zk. 6.6.2023, 18.9. 1.12.2023, zk.28.11.2023.
Cambridge CAE:
4 týdny: 31.7. - 25.8., zk. 25.8.2023
9 týdnů: 9.1. - 10.3.2023, zk. 11.3.2023
10 týdnů: 19.6. - 25.8.2023, zk. 25.8.2023
11 týdnů: 27.3. - 9.6.2023, zk. 7.6.2023, 18.9. 1.12.2023, zk. 29.11.2023.
Zkouška IELTS: 19.1., 4.2., 25.2., 25.3., 1.4., 20.4.,
11.5., 27.5., 24.6., 29.7., 10.8., 26.8., 9.9., 23.9.,
21.10., 25.11., 9.12.2023.

101*4À,0-:
-BOHVBHF4QFDJBMJTUT*OUFSOBUJPOBM-4*Portsmouth
je uznána Britskou radou a je členem asociace
English UK. Od roku 1977 škola sídlí v krásné, moderní budově naproti univerzitě. Škola je zkušební centrum pro zkoušky IELTS! Má 55 plně vybavených tříd, vynikající učebnu pro samostudium
(TV, video, počítače s internetem, knihovna atd.)
a WiFi zdarma.
V klubovně je kulečník a stůl na stolní tenis. V přízemí
je pohodová restaurace „Le Café Parisien“. Můžete
využívat 100 m vzdálený sportovní klub, kde je tělocvična, plavecký bazén, tenisové a squashové kurty.
Portsmouth je pohodové, živé letovisko s nově
vybudovanou marínou a kilometry pláží. Město
má cca 200 000 obyvatel, je rodištěm Charlese
Dickense a proslulo jako vojenský přístav, odkud
vyplouvala invazní angloamerická vojska v den
D. Všichni turisté míří na 168 m vysokou Spinnaker
Tower, vyhlídkovou věž ve tvaru námořní plachty.

7Å-&5:"",5*7*5:
Studenti LSI Portsmouth se můžou zúčastnit fotbalových zápasů, prohlídek města, bowlingu, návštěvy kin, restaurací a muzeí. O víkendu se můžete zúčastnit výletů do Salisbury, Londýna, Bathu a dalších. Aktivity a výlety stojí 2 - 32 GBP.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Arabština..................................................... 20%
2. Japonština................................................... 7%
3. Němčina..................................................... 6%
4. Španělština................................................. 6%
èFÝUÓTUVEFOUJ.................................................  

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

"OHMJF

4JENPVUI LMJEOÏMFUPWJTLP NBYTUVEFOUĜWFUīÓEď WMÏUď ÝQJčLPWÈÝLPMB
BSPEJOZ TPCPUOÓPEWP[Z[)FBUISPXB[QďU[EBSNB UâEFOLVS[VPE,č

4JENPVUI

ÀLPMB4JENPVUI*OUFSOBUJPOBM4DIPPM

Sidmouth

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Pláž, budova školy a výuka

1õ&)-&%,63;ù

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

Jaz. úroveň
viz str. 4

(FOFSBM

20

45 minut

1 týden +

6 nejvíce, 9*

2 - 10

*OUFOTJWF

28

45 minut

1 týden +

6 nejvíce, 9*

2 - 10
2 - 10

(FOFSBM 0OFUP0OF

20+6

45 minut

1 týden +

6 nejvíce, 9*, 1

*OUFOTJWF 0OFUP0OF

28+6

45 minut

1 týden +

6 nejvíce, 9*, 1

2 - 10

#VTJOFTT&OHMJTI

20+12

45 minut

1 - 6 týdnů

6 nejvíce, 9*, 1

2 - 10

20

45 minut

1 - 6 týdnů

1 nejvíce

2 - 10

0OFUP0OF

0EKFWFTLVQJOPWâDILVS[FDIOFKWÓDFTUVEFOUĜWFUīÓEď

101*4,63;ù
(FOFSBM

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 6 studentů (9 v létě).

*OUFOTJWF

má 28 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 6 studentů (9 v létě).

(FOFSBM 0OFUP0OF kombinuje kurz General s 6 individuálními lekcemi týdně.
*OUFOTJWF 0OFUP0OF kombinuje kurz Intensive s 6 individuálními lekcemi týdně.
#VTJOFTT&OHMJTI

kombinuje kurz General s 12 individuálními lekcemi obch. angličtiny týdně.

0OFUP0OF

má 20 individuálních lekcí obecné nebo obchodní angličtiny týdně.

$&/¶,,63;ù










(FOFSBM

,VS[UâEOZ

9 440



27 970



55 490

EBMÝÓUâEFO
9 250

*OUFOTJWF

11 910



35 360



69 940

11 690

(FOFSBM 0OFUP0OF

13 520



40 170



79 440

13 240

*OUFOTJWF 0OFUP0OF

15 990



47 450



93 950

15 660

#VTJOFTT&OHMJTI

17 850



52 950



104 930

---

0OFUP0OF

31 750



94 300



186 510

---

Cena v Kč zahrnuje výuku, učební materiály, závěrečný certifikát, sobotní odvozy z Heathrow a zpět a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPETPCPUZEPTPCPUZ OPDOBWÓDOFM[FPE

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB4UBOEBSE, jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze

6 170

880

3PEJOB&YFDVUJWF, jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, vyšší standard, polopenze

7 730

1 120

Rodiny jsou max. 25 minut autobusem od školy, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Londýn Heathrow nebo Bristol - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[ [ -POEâOB Sobotní odvoz školním autobusem z letiště Heathrow do ubytování v Sidmouthu a zpět je zdarma. Na Heathrow byste měli přiletět nejpozději v 15.30 hod., ze Sidmouthu odjíždí
autobus tak, abyste stihli odlet z Heathrow ve 13.45 hod. a později. Cesta trvá 3 - 4 hodiny.
0EWP[[MFUJÝUďW#SJTUPMVdo ubytování v Sidmouthu stojí 4 380 Kč. Odvoz zpět stojí stejně.

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 85 GBP, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
2. Týdenní příplatky ke kurzům od 5.6. - 25.8.2023: General: 2 780 Kč, Intensive: 2 600 Kč, General+6: 4 920 Kč, Intensive+6: 4 740 Kč, Business English 3: 6 810 Kč a One to One: 3 060 Kč.
3. Příplatek za speciální dietu v rodině je 1 470 Kč týdně.

---

Nevyučuje se: 2.1., 7.4., 10.4., 1.5., 29.5., 28.8.,
25.12. - 29.12.2023.
Pokud svátek připadne na pondělí, je výuka nahrazena celodenní exkurzí.
Výuka probíhá: General: 9.00 - 10.30; 11.00 12.30 hod.; Intensive: jako General a navíc 13.30
- 15.30 hod. v úterý, středu a pátek.
Individuální lekce u kombinovaných kurzů jsou vždy
15.45 - 17.15 hod. v úterý, středu a pátek. Výuka u
kurzu One to One je dle předchozí domluvy.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.

101*4À,0-:
4JENPVUI *OUFSOBUJPOBM 4DIPPM byla založena roku 1976, je uznaná Britskou radou a je členem asociace English UK. Specializuje se na kurzy
angličtiny pro náročnější dospělé studenty a kurzy
pro mladší a starší děti.
Sidmouth International School sídlí v centru města, 5 minut od pobřeží. Škola vlastní 5 center, která jsou od sebe 5 minut chůze. Dvě centra jsou určena pro dospělé (May Cottage a Victoria House)
a tři centra pro děti a mládež.
Sidmouth International School má velice pestrý mezinárodní mix studentů složený ze 35 zemí. Škola
má pro dospělé studenty k dispozici 15 tříd, nádhernou zahradu a WiFi zdarma. Škola má též své zkušební centrum a Teacher - Training Centre.
Vezměte o prázdninách svoje děti s sebou, jejich
škola je jen 5 minut chůze od škol pro dospělé!
4JENPVUI je krásné přímořské městečko na jihozápadě hrabství Devon. Má 15 000 obyvatel a rozkládá se v údolí řeky Sid. V Sidmouthu
můžete navštívit kino, divadlo, krásnou pohodovou
pláž, mnoho obchodů a bazén. Agatha Christie
byla tímto městečkem přímo nadšená a vybírala si
je pro svoje hrdiny. Hrabství Devon je považováno
za jedno z nejkrásnějších v Anglii, navíc má nejteplejší podnebí v Anglii.

7Å-&5:"",5*7*5:
Sidmouth International School pořádá odpolední a večerní akce jako jsou návštěva divadla,
rybaření, barbecue atd. Škola organizuje i půldenní výlety každý čtvrtek a celodenní výlety každou
sobotu do blízkých měst. Mezi oblíbené cíle patří
Exeter, Bristol, Londýn, Bath, Plymouth, Stonehenge,
Salisbury nebo Dartmoorský národní park atd.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Němčina....................................................
2. Italština.......................................................
3. Španělština................................................
4. Francouzština............................................
èFÝUÓTUVEFOUJ ...............................................

27%
23%
12%
9%


$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

"OHMJF

5PSRVBZ ÝQJčLPWÈÝLPMB MFLDFNJOVU SPEJOZBIPUFM OFKWÓDFTUVEFOUĜ
WFUīÓEď MFUOÓUâEFOOÓLVS[TF[LPVÝLPV'$& $"& UâEOZLVS[VPE,č

5PSRVBZ

ÀLPMB5PSRVBZ*OUFSOBUJPOBM4DIPPM 5*4

Torquay
Budova školy TIS a studenti při výuce
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

(FOFSBM&OHMJTI

15

60 minut

1 - 23 týdnů

12 nejvíce

3-9

(FOFSBM&OHMJTI

15+4

60 minut

1 - 23 týdnů

12 nejvíce

3-9

(FOFSBM&OHMJTI

15+8

60 minut

1 - 23 týdnů

12 nejvíce

3-9

(FOFSBM&OHMJTI

15+15

60 minut

1 - 23 týdnů

12 nejvíce

3-9

15

60 minut

5 týdnů

8 nejvíce

5-9

1õ&)-&%,63;ù

$BNCSJEHF4VNNFS

Jaz. úroveň

101*4,63;ù
(FOFSBM&OHMJTI

má 15 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 12 studentů.

(FOFSBM&OHMJTI

má 15 lekcí obecné angličtiny týdně a 4 lekce týdně zaměřené na konverzaci, poslech, akademickou angličtinu nebo přípravu ke zkoušce IELTS.

(FOFSBM&OHMJTI

má 15 lekcí obecné angličtiny týdně a 8 lekcí zaměřených na konverzaci,
poslech, akademickou angličtinu nebo přípravu ke zkoušce IELTS.

(FOFSBM&OHMJTI

má 15 lekcí obecné angličtiny týdně a 15 lekcí zaměřených na konverzaci,
poslech, akademickou angličtinu nebo přípravu ke zkoušce IELTS.

$BNCSJEHF
4VNNFS

má 15 odpoledních lekcí angličtiny týdně zaměřených na složení zkoušky FCE
a CAE ve skupině nejvíce 8 studentů. Kurz probíhá od 24.7. - 25.8.2023.

101*4À,0-:

$&/¶,,63;ù:
,VS[UâEOZ





(FOFSBM&OHMJTI



(FOFSBM&OHMJTI



(FOFSBM&OHMJTI
(FOFSBM&OHMJTI





24 680



30 670





36 580



60 620

72 740



11 990



49 790



82 470

98 960



16 320

---

---

---

81 850

---

---

---

$BNCSJEHF4VNNFS





EBMÝÓUâEFO

40 920

49 110



8 070

50 700

60 840



10 060

Cena v Kč zahrnuje výuku, učební materiály, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶:
6CZUPWBDÓQPQMBUFLKF,č
0EOFEďMFEPTPCPUZ

4F[ØOB"
DFOBUâEOď

4F[ØOB#

OPDOBWÓD

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB4UBOEBSE, max. 30 min. chůze či MHD od školy, sdílená koupelna, WiFi zdarma, praní 1x týdně
jednolůžkový pokoj, polopenze

4 560

760

5 000

820

3PEJOB1SFNJVN, max. 30 min. chůze či MHD od školy, vlastní koupelna, WiFi zdarma, praní 1x týdně
jednolůžkový pokoj, polopenze

6 760

1 120

7 640

1 260

4F[ØOB"KFPEEPBPEEPTF[ØOB#KFPEEP
)PUFM'FSOEBMF-PEHF, 1 minutu chůze od školy (naproti škole), jednolůžkový po14 410

koj, snídaně, vlastní koupelna, WiFi zdarma, praní za poplatek cca 10 GBP, v hote-

2 410

lu je bar, malá kuchyňka a místnost vhodná pro studium a relaxaci, DFOBDFMPSPčOď

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku nebo autobusovou jízdenku Praha - Londýn - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
Autobusová jízdenka Heathrow - Torquay a zpět stojí 2 090 Kč., taxi Heathrow - Torquay stojí 9 410
Kč, odvoz zpět stojí stejně. Taxi Bristol - Torquay stojí 5 590 Kč, odvoz zpět stojí stejně.

1õ¶1-"5,:
1.
2.
3.
4.

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: Škola je otevřená od 2.1. do
22.12.2023, učí se i během anglických svátků.
Výuka probíhá:
General 15: 9.00 - 10.40; 11.00 - 12.20 hod.
General 19: 9.00 - 10.40; 11.00 - 12.20; dvakrát
týdně 14.00 - 16.00 hod.
General 23: 9.00 - 10.40; 11.00 - 12.20; čtyřikrát
týdně 14.00 - 16.00 hod.
General 30: 9.00 - 10.40; 11.00 - 12.20; 14.00 16.00; 16.30 - 17.30 hod.
Cambridge 15 Summer: 14.00 - 16.00; 16.30 17.30 hod.
Začátky: Každé pondělí.
Cambridge 15 Summer: 24.7.2023, zkouška FCE:
24.8.2023, zkouška CAE: 25.8.2023.

Registrační poplatek účtovaný školou je 1 540 Kč, ubytovací poplatek účtovaný školou je 1 320 Kč.
Poplatek za zkoušku FCE je 5 150 Kč, za zkoušku CAE 5 290 Kč.
Příplatek ke kurzům General English od 26.6. do 11.8.2023 je 1 030 Kč týdně.
Příplatek za speciální dietu v rodině je 1 030 Kč týdně.

---

5PSRVBZ*OUFSOBUJPOBM4DIPPM5*4 byla založena
roku 1972, je uznaná Britskou radou a je členem
asociací English UK, International House a The
English Network (sdružuje nejkvalitnější britské
školy). Učitelé TIS mají nejméně 10 let praxe.
TIS sídlí blízko centra Torquay v krásné rezidenční
čtvrti. Škola má velkou zahradu, 20 tříd (z toho 6
pro manažerskou výuku), počítačové centrum, WiFi
zdarma, klubovnu a volejbalové hřiště.
5PSRVBZ má 65 000 obyvatel a leží v zátoce
Torbay v hrabství Devon, na jihozápadním pobřeží
Anglie. Torbay je oblíbené letovisko, protože má
dlouhá léta a mírné zimy. Torbay je v Anglii známé
jako „Anglická riviéra“. Sir Arthur Conan Doyle
napsal v Torquay slavný román Pes Baskervilský,
a narodila se zde Agatha Christie, autorka detektivek
o Hercule Poirotovi. Torquay má 50 tenisových kurtů,
18 pláží, 5 divadel, 4 golfová hřiště, 3 bazény,
2 muzea, kasino a 4 noční kluby.

7Å-&5:"",5*7*5:
Torquay International School organizuje nejméně
2 aktivity týdně. O víkendu můžete navštívit např.
Exeter, Bath, Oxford nebo Stratford. Škola Vám ráda
pomůže s půjčením auta, se zajištěním golfu, tenisu.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Němčina..................................................... 43%
2. Arabština.................................................... 12%
3. Italština.......................................................
4%
4. Japonština..................................................
4%
èFÝUÓTUVEFOUJ................................................


$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

"OHMJF

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

8PSUIJOHQPIPEPWÏQīÓNPīTLÏMFUPWJTLPCMÓ[LP-POEâOB QīÓQSBWBOB[LPVÝLV
*&-54 TVQFSDFOZUâEOZLVS[VPE,č UâEOĜLVS[VPE,č

8PSUIJOH

ÀLPMB$&48PSUIJOH

Worthing

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Budova školy, studenti na výletě, molo ve Worthingu a studenti o přestávce
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

(FOFSBM

20

45 minut

2 týdny +

14 nejvíce

3-9

(FOFSBM

30

45 minut

2 týdny +

14 nejvíce

3-9

20+10

45 minut

2 týdny +

14 nejvíce

6-9

1õ&)-&%,63;ù

(FOFSBM *&-54

Jaz. úroveň

101*4,63;ù

101*4À,0-:

(FOFSBM

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 14 studentů.

(FOFSBM

má 30 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 14 studentů.

(FOFSBM *&-54

má 20 lekcí obecné angličtiny a 10 lekcí přípravy na zkoušku IELTS týdně
ve skupině nejvíce 14 studentů.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ





4





EBMÝÓUâEFO

(FOFSBM



13 390



26 360



4 160

(FOFSBM



19 290



37 460



6 160

(FOFSBM *&-54



19 290



37 460



6 160

Cena v Kč zahrnuje výuku, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPETPCPUZQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓOFCP
PEOFEďMFEPOFEďMF3PEJOZKTPVNJO.)%PEÝLPMZ TEÓMFOÈLPVQFMOB  DFOBUâEOď
QPMPQFO[F SVčOÓLZQPTLZUOVUZ 8J'J[EBSNB

Nevyučuje se: 2.1., 7.4., 10.4., 1.5., 29.5., 28.8.,
25.12.2023 - 1.1.2024.
Výuka probíhá:
General 20: 9.30 - 11.00; 11.30 - 13.00 hod.
General 30: 9.30 - 11.00; 11.30 - 13.00 hod.;
úterý až čtvrtek 14.00 - 16.30 hod.
General+IELTS: 9.30 - 11.00; 11.30 - 13.00 hod.;
úterý až čtvrtek 14.00 - 16.30 hod. Odpoledne
je příprava na zkoušku IELTS. Zkoušku IELTS můžete složit v Brightonu, zkouška probíhá v sobotu 1
až 2x měsíčně v zimních měsících, v letních téměř
každý týden.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.

OPDOBWÓD

$&48PSUIJOHnabízí kurzy angličtiny od r. 1976.
Škola sídlí ve viktoriánské budově v centru, 10 minut chůze od moře. CES má akreditaci Britské rady
a je členem asociace English UK.
Škola má 15 tříd, v létě využívá dalších 20 tříd
v jiné budově. Škola má zahradu, klubovnu (televize a stolní tenis), počítačovou místnost s 16 PC
a knihovnu, kde si můžete půjčit knihy nebo DVD.
WiFi je zdarma a můžete používat zdarma online výukový systém na Vašem mobilu nebo tabletu.
8PSUIJOH je pohodové přímořské město se
100 000 obyvateli. Je vzdáleno jen 1 hodinu jízdy vlakem od Londýna a 20 minut od Brightonu. Je
zde spousta obchodů, parků a zahrad, 8 km dlouhá pobřežní promenáda, zábavní molo, divadla,
koncertní sály. Nudit se tu nebudete!

3PEJOB, jednolůžkový pokoj, polopenze, sdílená koupelna

5 440

790

7Å-&5:"",5*7*5:

3PEJOB, 2L pokoj, polopenze, jen pro dvojice cestující společně, cena za osobu

4 990

740

3PEJOB, od 16 do 18 let, od 25.6. - 3.9.2023, dvoulůžkový pokoj, polopenze

5 870

850

CES Worthing nabízí širokou paletu aktivit pro volný čas. První den se v doprovodu učitelů projdete
po Worthingu. Odpoledne se ve škole promítají filmy, můžete navštívit místní galerie a muzea nebo
se podívat do blízkého Brightonu. Večer se ve škole konají studentské párty, probíhají kvízové večery, karaoke večery, chodí se na diskotéky, seznámíte se s místními hospůdkami, škola pořádá barbecue večery. Některé aktivity jsou zdarma, zpravidla platíte vlastní náklady.
O víkendech CES Worthing nabízí placené sobotní
výlety, za cca 25 - 60 GBP se můžete podívat do
Portsmouthu, Londýna nebo Winchesteru.

0EKTPVTUVEFOUJWFWďLVMFUVCZUPWÈOJWâISBEOďOBEWPVMĜäLPWâDIQPLPKÓDI
3FTJEFODF-ZOB, od 18 let, min. 4 týdny, 15 minut chůze od školy, jednolůžkový pokoj,
bez stravování, vlastní koupela, sdílená kuchyně, WiFi zdarma, ručníky s sebou, zahrada

7 940

1 150

DOPRAVA:
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Londýn - Praha, případně autobusovou jízdenku Praha - Londýn
Victoria - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště Londýn Heathrow 4 700 Kč, z letiště Londýn Gatwick 3 970
Kč. Odvozy zpět stojí stejně. Autobusová jízdenka Londýn Victoria - Worthing a zpět stojí 920 Kč.
Návazná doprava je povinná pro všechny studenty mladší 18 let. Z Gatwicku jezdí do Worthingu
přímý vlak. Cesta trvá 40 minut a jízdenku koupíte na Gatwicku. Zpáteční jízdenka stojí cca 30 GBP.

1õ¶1-"5,:

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 

1.
2.
3.
4.

1. Italština........................................................... 19%
2. Arabština........................................................ 15%
3. èFÝUÓTUVEFOUJ............................................... 14%
4. Španělština.................................................... 7%

Registrační poplatek účtovaný školou stojí 1 280 Kč, ubytovací poplatek je zdarma!
Příplatek k ubytování v rodině 25.6. - 3.9.2023 je 880 Kč týdně, v rezidenci Lyna 2 640 Kč týdně.
Poplatek za speciální dietu (veganská, bez laktózy, bezlepková) je 880 Kč týdně.
Učební materiály stojí 1 070 Kč. Zkoušku IELTS můžete složit v Brightonu, stojí cca 185 GBP.

---

"OHMJčUJOB

"OHMJF

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

-POEâO PCFDOÈBPCDIPEOÓBOHMJčUJOB USBEJDFPES OFKWÓDFTUVEFOUĜ
SPEJOZBSF[JEFODF UâEOZLVS[VPE,č UâEOZLVS[VPE,č

-POEâO$FOUSBM

ÀLPMB4U(JMFT-POEâO$FOUSBM

Londýn

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Vchod do školy, výuka, střešní terasa, studenti na prohlídce Londýna

1õ&)-&%,63;ù

Počet lekcí týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů
ve třídě

Jaz. úroveň

(FOFSBM1. ".

20

50 minut

1 týden +

12 nejvíce

3-9

(FOFSBM

28

50 minut

1 týden +

12 nejvíce

3-9

20+8

50 minut

1 týden +

12 nejvíce

5-9

20, 20+5

50 minut

2 - 4 týdny

12 nejvíce, 1

1-2

&OHMJTIGPS#VTJOFTT
&OHMJTIGPS#FHJOOFST

101*4,63;ù

Nevyučuje se: 2.1., 7.4., 10.4., 1.5., 29.5., 28.8.,
25.12. - 29.12.2023.
Výuka probíhá:
General 20 PM: 13.55 -15.35; 16.00 - 17.40 hod.
General 20 AM, English for Beginners 20: 9.00 - 9.50;
10.00 - 10.50; 11.00 - 11.50; 12.00 - 12.50 hod.
General 28, English for Beginners 20+5 a English
for Business: 9.00 - 9.50; 10.00 - 10.50; 11.00 11.50; 12.00 - 12.50 a Po - Čt: 13.55 - 15.35 hod.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek, začíná se v úterý. English for Beginners: 3.1., 6.3.,
11.4., 29.5., 3.7., 11.9., 30.10.2023.

101*4À,0-:

(FOFSBM1. ".

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně a probíhá odpoledne (PM) nebo dopoledne (AM). Výuka probíhá ve skupině nejvíce 12 studentů.

(FOFSBM

má 28 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 12 studentů.

&OHMJTIGPS#VTJOFTT

kombinuje kurz General 20 AM s 8 lekcemi obchodní angličtiny týdně.

&OHMJTIGPS#FHJOOFST

má 20 nebo 20+5 indviduálních lekcí obecné angličtiny pro naprosté začátečníky týdně, trvá 2 - 4 týdny.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ



3







EBMÝÓUâEFO

(FOFSBM1.



23 710



42 970



6 320

(FOFSBM".



31 470



56 970



8 070

(FOFSBM&OHMJTIGPS#VTJOFTT



40 390



72 820



10 740

&OHMJTIGPS#FHJOOFST



31 470



---

---

&OHMJTIGPS#FHJOOFST 



56 980



---

---

Cena v Kč zahrnuje výuku, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPOFEďMFQPVLPOčFOÓLVS[V

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

od 16 - 17 let, jednolůžkový pokoj, polopenze, sdílená koupelna

6 970

1 000

od 18 let, jednolůžkový pokoj, polopenze, sdílená koupelna

6 200

890

3F[JEFODF$IBQUFS)JHICVSZ, od 18 let, 20 minut MHD od školy, jednolůžkový
pokoj, bez stravy, vlastní koupelna, sdílená kuchyně, WiFi zdarma

11 380

1 630

3PEJOB, cca 60 minut MHD od školy, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma

4U(JMFT nabízí kurzy angličtiny v Anglii od roku
1955, je uznaná Britskou radou, člen asociace
English UK. St. Giles má výborně vybavené, velké
školy, internet a WiFi jsou zdarma, pestrý mix studentů.
Má vlastní kantýnu, která podává kvalitní a levné
občerstvení.
4U(JMFT-POEâO$FOUSBM sídlí v mohutné, skvěle vybavené budově, jen 5 minut chůze od Britského muzea.
Škola má jazykovou laboratoř, knihovnu, počítačovou laboratoř, knihkupectví a studentskou kantýnu.
-POEâO je úžasné město, kde si každý najde něco
zajímavého (obrazárny, parky, muzea, puby, historické budovy, nádhernou ZOO, kluby, koncerty,
trhy apod.). Londýn je snadno dosažitelný z ČR letecky i autobusem.

7Å-&5:"",5*7*5:
St. Giles Central organizují odpolední a večerní kulturní
a sportovní akce buď zdarma nebo za mírný poplatek.
V sobotu školy pořádají pro studenty celodenní výlety
do blízkých a zajímavých měst (Brighton, Cambridge,
Oxford), které se platí zvlášť. Zaměstnanci školy Vám
rádi poradí, které londýnské památky byste určitě neměli opomenout.

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku nebo autobusovou jízdenku Praha - Londýn - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPVz letiště Londýn Heathrow do ubytování stojí 2 500 Kč, z Gatwicku
3 290 Kč, z Lutonu a Stanstedu 3 410 Kč. Odvozy zpět stojí stejně.

1õ¶1-"5,:
1.
2.
3.
4.
5.

Registrační poplatek účtovaný školou je 80 GBP, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
Ubytovací poplatek účtovaný školou je 45 GBP, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
Příplatek k ubytování od 25.6. - 27.8.2023 - rodina 590 Kč týdně, rezidence 300 Kč týdně.
Příplatek ke všem kurzům od 26.6. - 25.8.2023 je 570 Kč týdně. Dieta v rodině stojí 740 Kč týdně.
Učební materiály se platí hotově na místě, stojí 30 - 50 GBP, doplňkové učební materiály jsou zdarma.

Katnýna školy St. Giles Londýn Central

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Japonština..................................................
2. Korejština ..................................................
3. Němčina....................................................
4. Portugalština..............................................
èFÝUÓTUVEFOUJ ...............................................

12%
11%
9%
9%


$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP66UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[
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"OHMJčUJOB

"OHMJF

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

-POEâO PCFDOÈBPCDIPEOÓBOHMJčUJOB USBEJDFPES OFKWÓDFTUVEFOUĜ
SPEJOZBSF[JEFODF UâEOZLVS[VPE,č UâEOZLVS[VPE,č

-POEâO)JHIHBUF

ÀLPMB4U(JMFT

Londýn

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Budova školy, kantýna, výuka, studenti na zahradě školy

1õ&)-&%,63;ù

Počet lekcí týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů
ve třídě

Jaz. úroveň

(FOFSBM1. ".

20

50 minut

1 týden +

12 nejvíce

3-9

(FOFSBM

28

50 minut

1 týden +

12 nejvíce

3-9

&OHMJTIGPS#VTJOFTT

20+8

50 minut

2 - 12 týdnů

12 nejvíce

5-9

&OHMJTIGPS#FHJOOFST

20, 28

50 minut

2 - 4 týdny

12 nejvíce

1-2

101*4,63;ù
(FOFSBM1. ".

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně a probíhá odpoledne (PM) nebo dopoledne (AM). Výuka probíhá ve skupině nejvíce 12 studentů.

(FOFSBM

má 28 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 12 studentů.

&OHMJTIGPS#VTJOFTT

kombinuje kurz General 20 AM s 8 lekcemi obchodní angličtiny týdně.

&OHMJTIGPS#FHJOOFST

má 20 (28) lekcí obecné angličtiny pro začátečníky týdně, trvá 2 - 4 týdny

$&/¶,,63;ù










EBMÝÓUâEFO

(FOFSBM1.

,VS[UâEOZ



21 760



39 420



5 800

(FOFSBM".



28 980



52 470



7 750

(FOFSBM&OHMJTIGPS#VTJOFTT



37 170



66 990



9 910

&OHMJTIGPS#FHJOOFST



28 980



---

---

---

&OHMJTIGPS#FHJOOFST



37 170



---

---

---

Cena v Kč zahrnuje výuku, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPOFEďMFQPVLPOčFOÓLVS[V

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB )JHIHBUF, max. 45 minut MHD od školy, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma
od 16 - 17 let, jednolůžkový pokoj, polopenze, sdílená koupelna

6 820

970

od 18 let, jednolůžkový pokoj, polopenze, sdílená koupelna

6 440

920

#ďIFNNPIPVCâUTUVEFOUJEPMFULWĜMJOÓ[LÏLBQBDJUďVCZUPWÈOÓOBEWPVMĜäLPWÏNQPLPKJ
-POEâO)JHIHBUF 3F[JEFODF$IFTUFS)PVTF, od 18 do 30 let, 15 minut MHD
od školy, jednolůžkový pokoj Standard, polopenze, sdílená koupelna, WiFi zdarma

7 880

1 130

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku nebo autobusovou jízdenku Praha - Londýn - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPVz letiště Londýn Heathrow do ubytování stojí 2 500 Kč, z Gatwicku
3 290 Kč, z Lutonu a Stanstedu 3 410 Kč. Odvozy zpět stojí stejně.

1õ¶1-"5,:
1.
2.
3.
4.
5.

Registrační poplatek účtovaný školou je 80 GBP, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
Ubytovací poplatek účtovaný školou je 45 GBP, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
Příplatek k ubytování od 25.6. - 27.8.2023 - rodina 590 Kč týdně, rezidence 300 Kč týdně.
Příplatek ke všem kurzům od 26.6. - 25.8.2023 je 570 Kč týdně. Dieta v rodině stojí 740 Kč týdně.
Učební materiály se platí hotově na místě, stojí 25 - 55 GBP, doplňkové učební materiály jsou zdarma.

Nevyučuje se: 2.1., 7.4., 10.4., 1.5., 29.5., 28.8.,
25.12. - 29.12.2023.
Výuka probíhá:
General 20 PM: 13.55 -15.35; 16.00 - 17.40 hod.
General 20 AM, English for Beginners 20: 9.00 - 9.50;
10.00 - 10.50; 11.00 - 11.50; 12.00 - 12.50 hod.
General 28, English for Beginners 28 a English
for Business: 9.00 - 9.50; 10.00 - 10.50; 11.00 11.50; 12.00 - 12.50 a Po - Čt: 13.55 - 15.35 hod.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.
English for Beginners: 9.1., 27.3., 24.7., 25.9.2023.

101*4À,0-:
4U(JMFT nabízí kurzy angličtiny v Anglii od roku
1955, je uznaná Britskou radou, je člen asociace
English UK. St. Giles má výborně vybavené, velké
školy, internet a WiFi jsou zdarma, pestrý mix studentů.
Škola má vlastní kantýnu, která podává kvalitní a
levné občerstvení.
4U(JMFT-POEâO)JHIHBUF sídlí v zeleném předměstí Highgate, na severu Londýna. Elegantní viktoriánská budova má jazykovou laboratoř, počítačovou učebnu, knihovnu, velkou zahradu, zimní zahradu a kavárnu.
-POEâO je úžasné město, kde si každý najde něco
zajímavého (obrazárny, parky, muzea, puby, historické budovy, nádhernou ZOO, kluby, koncerty,
trhy apod.). Londýn je snadno dosažitelný z ČR letecky i autobusem.

7Å-&5:"",5*7*5:
St. Giles Highgate organizují odpolední a večerní kulturní a sportovní akce buď zdarma nebo za
mírný poplatek.
V sobotu školy pořádají pro studenty celodenní výlety do blízkých a zajímavých měst (Brighton, Cambridge, Oxford), které se platí zvlášť. Zaměstnanci školy Vám rádi poradí, které londýnské památky
byste určitě neměli opomenout.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Japonština................................................... 15%
2. Portugalština............................................... 11%
3. Italština........................................................ 10%
4. Němčina...................................................... 9%
5. Turečtina...................................................... 8%
èFÝUÓTUVEFOUJ.................................................. 

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP66UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

"OHMJF

-POEâO&BMJOH LMJEOÈTUīFEPTUBWPWTLÈčUWSě OFKWÓDFTUVEFOUĜWFTLVQJOď 
8J'J[EBSNB SPEJOZ UâEOZLVS[VPE,č UâEOZPE,č

-POEâO&BMJOH

ÀLPMB4QSBDIDBGGF-POEâO

Londýn

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Studenti při výuce, Tower Bridge, hostitelská rodina a studenti na výletě

1õ&)-&%,63;ù

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů
ve třídě

Jaz. úroveň

20

45 minut

1 týden +

12 nejvíce

3-8

4UBOEBSE

30

45 minut

1 - 8 týdnů

12 nejvíce

3-8

20+10

45 minut

1 - 12 týdnů

12 nejvíce, 1

3-8

*OUFOTJWF
4UBOEBSE 

101*4,63;ù
4UBOEBSE

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 12 studentů.

*OUFOTJWF

má 30 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 12 studentů.

4UBOEBSE 

kombinuje kurz Standard s 10 individuálními lekcemi týdně.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ











EBMÝÓUâEFO

4UBOEBSE



20 530



40 470



6 270

*OUFOTJWF



27 380



53 960



---

4UBOEBSE 



63 310



126 700



20 530

Cena v Kč zahrnuje výuku, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWBDÓQPQMBUFLKF,č6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPKFIPVLPOčFOÓ
TF[ØOB"

TF[ØOB#

TF[ØOB$

OPDOBWÓD"

3PEJOB, do 45 minut MHD od školy, sdílená koupelna, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma
dvoulůžkový pokoj, polopenze

9 800

10 370

11 180

1 960

jednolůžkový pokoj, polopenze

10 950

11 520

12 330

2 190

4F[ØOB" 1.1. - 25.3. a 29.10. - 23.12.; TF[ØOB# 26.3. - 17.6. a 3.9. - 28.10.; TF[ØOB$ 18.6. - 2.9.2023.

DOPRAVA:
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Londýn - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště Heathrow do ubytování stojí 4 120 Kč, oba odvozy stojí také 4 120 Kč.
Odvoz z letiště Gatwick stojí 5 290 Kč, oba odvozy stojí také 5 290 Kč. Odvoz z letiště Stansted stojí
5 880 Kč, oba odvozy stojí 5 880 Kč, odvoz z letiště Luton stojí 3 530 Kč, oba odvozy stojí 3 530 Kč.

1õ¶1-"5,:

Nevyučuje se: 7.4., 10.4., 1.5., 29.5., 28.8.,
25.12.2023 - 7.1.2024.
Výuka probíhá:
Standard: 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30 hod.
Během léta může kurz Standard probíhat i odpoledne: 15.00 - 16.30; 16.45 - 18.15 hod.
Intensive a Standard+10: 9.00 - 10.30; 11.00
- 12.30; 13.00 - 14.30 hod.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.
Začátečníci: 9.1., 6.2., 6.3., 3.4., 2.5., 5.6.,
3.7., 17.7., 31.7., 14.8., 4.9., 2.10., 6.11.
a 4.12.2023.

101*4À,0-:
4QSBDIDBGGF -POEâO je členem mezinárodního
řetězce kvalitních jazykových škol Sprachcaffe.
Je uznána Britskou radou a je členem asociace English UK.
Sprachcaffe Londýn nabízí kurzy angličtiny v Londýně již od roku 1990, sídlí v krásné středostavovské čtvrti Ealing v západním Londýně, 18 kilometrů
od letiště Heathrow. Ealing má 85 000 obyvatel,
s centrem Londýna jej spojuje metro - za 25 minut
jste v centru Londýna. Ealing se stal součástí Velkého Londýna v roce 1965. Ealing má hodně zeleně, místy si připadáte jako na maloměstě, ale centrum je poměrně rušné, s velkým nákupním centrem.
Ealing proslul filmovým studiem Ealing Studios, které
patří k nejstarším na světě. Točily se zde hlavně komedie, například série Monty Python, Notting Hill,
Nejtemnější hodina a řada dalších filmů.
-POEâO je úžasné velkoměsto ležící na jihovýchodě
Anglie při ústí řeky Temže. Patří mezi nejdůležitější
města na světě. Londýn je plný nejen historie, ale i
moderního umění. Koho nudí Londýn, toho nudí život, zní okřídlené úsloví. Během kurzu v Ealingu poznáte metropoli.

7Å-&5:"",5*7*5:
Sprachcaffe Londýn organizuje pro své studenty
bowling, karaoke, promítání filmů, „čaj o páté“, tradiční „fish and chips“ večer, barbecue, návštěvu hospůdky a návštěvy londýnských památek.
O víkendu jsou zpravidla placené výlety do Brightonu, Oxfordu, Cambridge, Eastbourne nebo po Londýnských památkách.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 

1. Registrační poplatek účtovaný školou je 1 730 Kč. Ubytovací poplatek účtovaný školou je 1 730 Kč.
2. Noc navíc, sezóna B: jednolůžkový pokoj 1 720 Kč, dvoulůžkový pokoj 1 600 Kč; sezóna C: jednolůžkový pokoj 2 020 Kč, dvoulůžkový pokoj 1 900 Kč.
3. Zapůjčení učebních materiálů stojí 9 GBP týdně. Depozit za učební materiály je 35 GBP.
4. Škola si může účtovat poplatek za speciální dietu v závisloti na náročnosti diety.

---

1. Němčina........................................................ 15%
2. Španělština.................................................... 15%
3. Japonština..................................................... 9%
4. Polština.......................................................... 7%
èFÝUÓTUVEFOUJ................................................... 

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

"OHMJF

-POEâO$FOUSBM MFUUSBEJDF PCFDOÈBOHMJčUJOB MFUOÓUâEFOOÓLVS[ZT'$&
B$"& UâEOZLVS[VPE,č UâEOZLVS[VPE,č

-POEâO$FOUSBM

ÀLPMB-BOHVBHF4UVEJFT*OUFSOBUJPOBM -4*

Londýn

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Výuka a budova školy LSI Londýn Central
Počet lekcí týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

(FOFSBM

20

50 minut

2 týdny +

15 nejvíce

2-8

*OUFOTJWF

24

50 minut

2 týdny +

15 nejvíce

2-8

*OUFOTJWF

30

50 minut

2 týdny +

15 nejvíce

2-8

$BNCSJEHF

30

50 minut

4 týdny

15 nejvíce

5-8

1õ&)-&%,63;ù

101*4,63;ù
(FOFSBM

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů.

*OUFOTJWF

má 24 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů.

*OUFOTJWF

má 30 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů.

$BNCSJEHF

má 30 lekcí zaměřených na zkoušku FCE nebo CAE. Kurz Cambridge trvá
4 týdny.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ













EBMÝÓUâEFO

(FOFSBM



26 250



50 800

96 940



8 080

*OUFOTJWF



30 480



57 820

108 930



8 240

*OUFOTJWF



34 720



63 500

118 980



8 740

---

---



---

---

---

---

$BNCSJEHF

Cena v Kč zahrnuje výuku, zapůjčení učebních materiálů, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
0EOFEďMFEPOFEďMF OPDJOBWÓDOFKTPVNPäOÏPEEP

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, max. 60 minut MHD od školy (rodiny vzdálené max 45 minut MHD od školy za příplatek), WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma
jednolůžkový pokoj, snídaně, sdílená koupelna

5 290

1 440

jednolůžkový pokoj, polopenze, sdílená koupelna

6 760

1 760

3F[JEFODF%SBQFSZ1MB[B, od 18 let, 27 minut MHD od školy, jednolůžkový
pokoj, vlastní koupelna, sdílená kuchyně, bez stravy, WiFi zdarma, praní cca 4
GBP za 1 praní

11 760

---

3F[JEFODF$IBQUFS1PSUPCFMMP od 18 let, 35 minut MHD od školy, jednolůžkový pokoj,
vlastní koupelna, sdílená kuchyně, bez stravy, WiFi zdarma, praní stojí cca 4 GBP za 1 praní

11 170

---

Nevyučuje se: 2.1., 7.4., 10.4., 1.5., 29.5., 28.8.
a 22.12.2023 - 1.1.2024.
Výuka probíhá:
General 20: 9.00 - 9.50; 9.55 - 10.45; 11.15 12.05; 12.10 - 13.00 hod.
Intensive 24: 9.00 - 9.50; 9.55 - 10.45; 11.15 12.05; 12.10 - 13.00 a 2x týdně 14.00 - 14.50;
14.55 - 15.45 hod.
Intensive 30, Cambridge 30: 9.00 - 9.50; 9.55 10.45; 11.15 - 12.05; 12.10 - 13.00; 14.00 - 14.50;
14.55 - 15.45 hod.
Začátky: General, Intensive: Každé pondělí, je-li
v pondělí svátek, začíná se v úterý.
Cambridge 30: FCE a CAE: 3.7. - 28.7. a 31.7. 25.8.2023; zkouška FCE je 27.7. a 24.8.; zkouška
CAE je 28.7. a 25.8.2023.

101*4À,0-:
-BOHVBHF4UVEJFT*OUFSOBUJPOBM -4* má 55 let
tradice, její 3 britské školy jsou uznány Britskou radou, jsou členy English UK.
-4*-POEâO$FOUSBM sídlí ve West Endu, 700 metrů od Britského muzea, blízko Oxford Street a zábavní čtvrti Soho. Škola je moderně zařízená, má
15 tříd, WiFi zdarma, klubovnu, studovnu a e-learningový systém.
-POEâO je úžasné město, kde si každý najde něco
zajímavého (galerie, parky, muzea, puby, paláce, nádhernou ZOO, kluby, koncerty, trhy apod.).
V Londýně se nikdo nenudí!

7Å-&5:"",5*7*5:
Škola LSI London nabízí bohatý program pro volný
čas, např. návštěvy muzeí, večírků a festivalů. Aktivity jsou buď zdarma nebo za malý poplatek. Nebudete vědět, kam jít dřív.

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku nebo autobusovou jízdenku Praha - Londýn - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
Z letišť nebo autobusového nádraží se snadno a levně dostanete do ubytování veřejnou dopravou.

1õ¶1-"5,:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tower Bridge v Londýně

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 

Registrační poplatek účtovaný školou je 90 GBP, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
Příplatek za ubytování rodině v termínu od 17.6. do 27.8.2023 je 1 030 Kč týdně.
Příplatek za ubytování v rodině vzdálené max 45 minut od školy je 1 470 Kč týdně.
Vlastní koupelna v rodině do 45 minut od školy 3 970 Kč týdně.
Speciální dieta za 740 Kč (snídaně), 1 320 Kč (polopenze) týdně.
Zkušební poplatek za zkoušky FCE nebo CAE je 5 440 Kč.

---

1. Portugalština..............................................
2. Španělština ..............................................
3. Italština ......................................................
4. Němčina ...................................................
5. Turečtina ....................................................
èFÝUÓTUVEFOUJ................................................

25%
23%
14%
7%
7%
 

Přihláška

odešlete, prosím, na e-mail: objednavky@intact.cz
info@intact.cz

OSOBNÍ ÚDAJE (Příjmení a jméno vyplňte podle údajů v cestovním dokladu)
Příjmení
Datum narození

Jméno

Titul

Místo narození

Národnost

Pohlaví
St. příslušnost

Poštovní adresa včetně PSČ
Mobil

E-mail

Jméno, adresa a tel. nejbližšího příbuzného
Jste kuřák?

ano

ne Držíte dietu?

Trpíte alergií?

ano

ne Jestliže ano, jakou

ano

ne

Jestliže ano, jakou

Vaše znalost cizího jazyka (stupnice 1 - 10)
Stálý zákazník

ano

ne Jestliže ano, uveďte školu a rok

Dokumenty ke kurzu pošlete na tento e-mail nebo na tuto adresu
Souhlasím s poskytnutím svého telefonního čísla a emailové adresy škole

ano

POJIŠTĚNÍ UNIQA
Požadujete zdravotní a cestovní pojištění UNIQA - cena 42 Kč za den
Požadujete pojištění na storno - cena 85 Kč za den (pojištění UNIQA v ceně) - krytí do 64 000 Kč
Požadujete poj. na storno, poj. karantény - cena 111 Kč za den (pojištění UNIQA v ceně) - krytí do 64 000 Kč
Požadujete pojištění na storno - cena 127 Kč za den (pojištění UNIQA v ceně) - krytí do 130 000 Kč
Požadujete poj. na storno, poj. karantény - cena 153 Kč za den (pojištění UNIQA v ceně) - krytí do 130 000 Kč
ÚDAJE O KURZU
Název školy

Město

Země

Název kurzu

Počet lekcí týdně

Jazyk

Začátek (obvykle pondělí)

Konec (obvykle pátek)

ne
ano
ano
ano
ano
ano

ne
ne
ne
ne
ne

Počet týdnů

UBYTOVÁNÍ
Typ ubytování

Typ pokoje

Typ stravování

Začátek

Konec

Počet týdnů

SLUŽBY ZA PŘÍPLATKY A ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
(noci navíc, dřívější příjezd, pozdější odjezd, víza, vlastní koupelna aj.)
DOPRAVA
Zajistěte mi dopravu

ano

ne

Dopravu si zajistím sám

ano

ne

Datum odjezdu na kurz

Jestliže ano, tak

autobusovou

leteckou

Datum odjezdu z kurzu

Místo odletu nebo odjezdu
Požaduji odvoz: Při příjezdu

ano

ne

Druh návazné dopravy

autobus

odvoz organizovaný školou

Při odjezdu

ano

ne
jiný (uveďte)

PLATBA (vyplňujte, jestliže plátce kurzu není totožný s účastníkem)
Jméno/název plátce
Adresa včetně PSČ
Telefon

e-mail

IČ
Fakturu zašlete na e-mail

DIČ
účastníka kurzu

plátce

jiný e-mail (napiště jej níže)

Jiný email
Kde jste se o nás dozvěděli?

veletrh

tisk

rozhlas

internet

od známých

jiné:

Cestovní agentura INTACT - studium v zahraničí, s.r.o. nakládá s informacemi, které se týkají jejích zákazníků a které představují tzv. osobní údaje, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR).

Vysvětlivky k vyplňování přihlášky

Uvádíme vysvětlivky
pouze k některým kolonkám

OSOBNÍ ÚDAJE
Příjmení a jméno. Vyplňte příjmení a jméno přesně podle údajů v cestovním dokladu, na který vycestujete (pas, občanský průkaz).
Poštovní adresa. Uveďte Vaši poštovní adresu k zasílání korespondence, na které se zdržujete.
Jméno, adresa a telefon nejbližšího příbuzného. Požadujeme pro případ, že by bylo nutné informovat Vaši rodinu o nečekaných problémech (například
zdravotních) během Vašeho pobytu v zahraničí.
Držíte dietu (Jakou?). Kromě zdravotní diety uveďte např. jste-li vegetarián, nejíte-li určité potraviny apod.; tyto údaje jsou důležité pro výběr hostitelské
rodiny. Většina škol poskytuje dietu za příplatek.
Vaše znalost cizího jazyka. Ohodnoťte svoje znalosti známkou od 1 do 10, přičemž 1 je praktická neznalost jazyka, známka 10 vyjadřuje znalost blížící
se rodilému mluvčímu (viz Jazyková úroveň studentů - www.intact.cz).
Stálý zákazník. Zaškrtněte ANO, pokud jste se zúčastnili Vy, nebo někdo z Vaší rodiny s INTACTem jazykového kurzu a zaslali nám jeho hodnocení, připište
název školy a rok, kdy jste kurz absolvovali. Stálý zákazník má nárok na slevu 2 % z ceny kurzovného.
Dokumenty ke kurzu zasíláme na e-mail klienta pokud je plnoletý, pokud je mladší 18 let, dokumentace se zasílá na e-mail rodičů či zákonných zástupců.
Poštou je dokumentace zasílána pouze v případě nutnosti doručení originálních dokumentů ze škol či víz nebo na vyžádání. Dokumentace je zasílána
nejpozději v týdnu před odjezdem na jazykový kurz.

POJIŠTĚNÍ UNIQA
Pojištění UNIQA není zahrnuto v ceně kurzu, stojí 42 Kč na den, zaškrtněte ANO nebo NE.
Pojistka pojišťovny UNIQA je komplexní zdravotní a cestovní pojištění s velmi vysokým krytím.
Zahrnuje například: pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb do 7 000 000 Kč, pojištění smrti následkem úrazu do 300 000 Kč, pojištění trvalých
následků úrazu do 600 000 Kč, pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby do 5 000 000 Kč, pojištění zavazadel do 15 000 Kč.
Požaduji pojištění na storno. Pojištění storna není zahrnuto v ceně kurzu, je možné ho objednat za příplatek 85 nebo 127 Kč na den. V ceně tohoto
pojištění je i zdravotní a cestovní pojištění UNIQA. Nelze jej zajistit samostatně bez zdravotního a cestovního pojištění UNIQA. Pojišťovna poskytne
pojištěnému plnění do výše 80 % vzniklých nákladů spojených se zrušením účasti na zájezdu, maximálně do výše 64 000 Kč za 85 Kč na 1 den pobytu
nebo maximálně do výše plnění 130 000 Kč za 127 Kč na 1 den pobytu.
Storno musí být prokazatelně zasláno e-mailem nebo doporučeným dopisem nejpozději 24 hodin ode dne, kdy nastala neschopnost cestování.
Storno lze přiznat z důvodu smrti pojištěného, jeho manžela/manželky, druha/družky, dítěte nebo rodičů nebo akutního onemocnění jmenovaných osob,
z důvodu vloupání do bytu pojištěného nebo z důvodu živelné události v jeho bytě, v důsledku požáru nebo povodně.
Storno nelze přiznat z důvodu zhoršení nemoci, se kterou se pojištěný léčil před uzavřením pojistky, z pracovních důvodů nebo po nástupu klienta na kurz.

ÚDAJE O KURZU
Začátek a Konec kurzu je uveden v popisu každého kurzu. Kurzy obvykle začínají v pondělí a končí v pátek.

UBYTOVÁNÍ
Typ ubytování: rodina (Standard nebo Executive), apartmán apod., viz popis ubytování. U Montrealu uveďte, zda anglicky nebo francouzsky mluvící rodina.
Chcete-li kurz bez ubytování, rádi Vám vyhovíme.
Typ pokoje: jednolůžkový, dvoulůžkový, vícelůžkový, viz popis ubytování.
Typ stravování: uveďte, zda chcete pobyt se snídaní, polopenzí, plnou penzí nebo se budete stravovat sami - viz popis ubytování.
Začátek ubytování je datum příjezdu do rodiny, koleje, hotelu, hostelu nebo ubytovny. Ubytování obvykle začíná v neděli nebo v sobotu před začátkem kurzu, viz kolonka
“Ubytování” v popisu každého kurzu. Za dřívější příjezd se platí noc navíc. Pokud přijedete do dané země dříve, uveďte v rubrice Zvláštní požadavky “Dřívější příjezd”.
Konec ubytování je datum odjezdu z rodiny, koleje, hotelu, hostelu nebo ubytovny. Ubytování obvykle končí v sobotu nebo v neděli po ukončení kurzu, za pozdější
odjezd se platí noc navíc, viz kolonka Ubytování v popisu každého kurzu. Pokud zůstanete v dané zemi déle, uveďte v rubrice Zvláštní požadavky “Pozdější odjezd”.

SLUŽBY ZA PŘÍPLATKY A ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
Uveďte, prosím, jestliže chcete přiobjednat nějakou nabízenou službu, která není zahrnuta do ceny kurzu. Např.:
- Noci navíc, dřívější příjezd, pozdější odjezd (jestliže chcete v dané zemi zůstat déle než 1 den po ukončení kurzu) apod.
- Vlastní koupelna, ubytování typu Executive, WiFi v rodině - podle nabídky.
- Víza. USA a Kanada (studentské vízum), Austrálie, Rusko, Nový Zéland (pro pobyty nad 90 dní), Kuba, Čína.
- Cestovní registrace. Nový Zéland (NZeTA), Kanada (eTA), USA (ESTA).
- Program pro volný čas - výlety, potápění atd. dle nabídky školy.
- Typ rodiny - bezdětná, bez domácích zvířat, s malými dětmi apod.
Splnění požadavků ohledně rodiny nemůžeme zaručit, ale pokusíme se je splnit.

DOPRAVA
Zajistěte mi dopravu, zaškrtněte autobusovou nebo leteckou.
Dopravu si zajistím sám. Pokud si letenku nebo jízdenku zajišťujete sami, prosíme o výpis rezervace letenky nebo jízdenky z kanceláře, kde jste si dopravu
rezervovali. Letenku ani jízdenku si ale nekupujte, dokud nebudeme mít potvrzeno, že Vás škola ke kurzu přijme! Bez výpisu nemůžeme zajistit případný
odvoz z letiště nebo nádraží do ubytování a nemůžeme zaručit, že hostitelská rodina bude v době Vašeho příjezdu doma.
Datum odjezdu z kurzu je obvykle sobota nebo neděle po ukončení kurzu. Pokud chcete v dané zemi zůstat po ukončení kurzu a cestovat, uveďte do
zvláštních požadavků Pozdější odjezd. Upozorňujeme, že delší ubytování můžeme zajistit pouze u některých škol nejdéle však týden po ukončení kurzu.
Místo odletu nebo odjezdu na kurz je obvykle české město, odkud nastoupíte cestu na kurz. Autobusové jízdenky do Velké Británie dokážeme zajistit
z Brna, Prahy nebo Plzně, letenky z Prahy, Brna, případně z Vídně, Mnichova nebo Frankfurtu.
Požaduji návaznou dopravu - při příjezdu do místa kurzu. Zaškrtněte, prosím, ANO nebo NE dle nabídky v rubrice Doprava.
- při odjezdu na letiště nebo nádraží. Zaškrtněte, prosím, ANO nebo NE dle nabídky v rubrice Doprava.
Druh návazné dopravy - zaškrtněte variantu, která Vám nejvíce vyhovuje, viz rubrika Doprava.

PLATBA
Plátce. Údaje vyplňujte, jestliže plátce kurzu není totožný s účastníkem.
Fakturu zašlete na e-mail. Zatrhněte požadovanou variantu, pokud zvolíte “jinou adresu”, vypište ji do příslušné kolonky.

Všeobecné podmínky
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Smluvní vztah mezi INTACT - studium v zahraničí, s.r.o.
a zákazníkem při sjednávání a čerpání služeb se řídí
smlouvou o zájezdu, v případech neobsažených ve smlouvě o zájezdu se řídí ust. § 2521 a násl. zákona 89/2012.
II. ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU
Účastníky smluvního vztahu při poskytování služeb na
zájezdech INTACTu jsou:
1. Cestovní agentura INTACT - studium v zahraničí, s.r.o.,
zastupující pořadatele Languages Plus Taalreizen B.V.
Duivendrecht, Joop Geesinkweg 901 - 999, 1114 AB
Amsterdam, Nizozemí, dále INTACT.
2. Zákazníci, kterými mohou být všechny fyzické osoby
starší 18 let a právnické osoby, jež mají způsobilost
k právním úkonům, dále Zákazník.
III. ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
Účastníky zájezdu mohou být všechny fyzické osoby od
4 let, osoby ve věku 4 - 18 let jen se souhlasem jejich
zákonného zástupce.
IV. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
Smluvní vztah mezi INTACTem a Zákazníkem vzniká
podepsáním smlouvy o zájezdu, jejíž nedílnou součástí
jsou tyto Všeobecné podmínky nebo uhrazením faktury.
Smlouva a faktura bude Zákazníkovi zaslána až po
potvrzení účasti účastníka na zájezdu zahraniční školou.
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Smluvní ceny zájezdů jsou uvedeny na www.intact.cz.
2. INTACT si vyhrazuje právo měnit ceny zájezdů, jestliže
některá měna podle kurzu ČNB v den vyhotovení cenové
kalkulace vybočí z kurzového rozpětí, které je uvedeno
na www.intact.cz, nebo jestliže před dnem fakturace
škola změní ceny.
3. Zákazník je povinen uhradit fakturovanou částku do
doby splatnosti.
4. Částku lze uhradit bankovním převodem, složením
částky v hotovosti v kterékoliv pobočce banky Moneta
Money Bank přímo na účet INTACTu, nebo hotově. Při
úhradě ze zahraničního účtu je Zákazník povinen zadat
platbu tak, aby na účet INTACTu přišla celá fakturovaná
částka (platba v CZK a poplatky typu OUR).
5. INTACT si účtuje nevratnou odčitatelnou zálohu na
objednání zájezdu ve výši 5 000 Kč (u vybraných
škol 10 000 Kč). Po úhradě zálohy začne INTACT
zájezd vyřizovat. Záloha bude vrácena pouze v případě nepřijetí účastníka školou nebo uzavření školy.
6. V době 1 měsíc až 2 týdny před nástupem na zájezd
INTACT účtuje tuto zálohu ve výši 10 000 - 15 000 Kč.
7. Při obdržení přihlášky v době kratší než 2 týdny před
plánovaným odjezdem je záloha na objednání ve výši
100 % celkové předpokládané ceny zájezdu.
8. INTACT má právo fakturovat zálohu na letenky nebo
jízdenky, jejichž cenu Zákazníkovi vyúčtuje po zakoupení
letenky nebo jízdenky.
VI. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Účastník zájezdu, který během cesty nebo pobytu poruší
zákonné předpisy navštíveného státu, nebo nerespektuje
náplň a pravidla zájezdu, může být vyloučen bez nároku
na náhradu nevyčerpaných služeb podle specifických
podmínek dané země nebo školy.
VII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
- ZÁKAZNÍK:
1. K právům Zákazníka patří zejména:
a) vyžadovat poskytnutí služeb zahrnutých do zájezdu
a jeho ceny,
b) být seznámen se všemi případnými změnami v zájezdu,
rozsahu služeb a ceny,
c) právo být pojištěn a být informován o rozsahu pojištění,
d) kdykoliv před započetím zájezdu od smlouvy odstoupit za splnění stornovacích podmínek,
e) právo na reklamaci případných vad služeb, viz bod IX,
f) právo vyžadovat od INTACTu potřebné informace
o okolnostech a náležitostech služeb.
2. K základním povinnostem Zákazníka patří:
a) zaplatit INTACTu sjednanou cenu kurzu ve sjednané
výši a lhůtě,
b) poskytnout INTACTu nezbytnou součinnost, které je
třeba k řádnému zajištění služeb,

c) pravdivě a úplně vyplnit přihlášku a předložit doklady
potřebné k zajištění požadovaných služeb,
d) sdělovat INTACTu včas své stanovisko k případným
změnám v podmínkách a obsahu zájezdu,
e) obstarat účastníkovi zájezdu platný cestovní doklad
(pas, občanský průkaz, případně vízum) a zajistit, aby
měl takový doklad během zájezdu,
f) případné storno účasti na zájezdu provést písemnou
formou. Jestliže písemná nebo e-mailová zpráva o stornu
dorazí v den pracovního volna nebo v den státního svátku nebo dorazí v pracovní den po 16.00 hod., pak je za
den podání storna považován následující pracovní den.
- INTACT:
3. INTACT je oprávněn ze závažných důvodů nebo za
mimořádných okolností zájezd odložit nebo zrušit. V takových případech je INTACT povinen předem Zákazníka
informovat a vyžádat si jeho souhlas s těmito změnami
s tím, že INTACT určí lhůtu k tomuto vyjádření.
Jestliže Zákazník se změnou termínu nesouhlasí, má
právo od smlouvy odstoupit bez povinnosti jakékoliv
náhrady INTACTu, který mu vrátí již zaplacenou cenu
zájezdu s výjimkou ceny dopravy, viz bod 6. Nesouhlas
se změnou termínu musí Zákazník vyjádřit písemně ve
stanovené lhůtě, jinak se má za to, že se změnou souhlasí.
4. INTACT je povinen řádně poskytnout služby, výslovně
zahrnuté do kurzu a ceny zájezdu, bez zbytečného
odkladu seznámit Zákazníka s případnými změnami.
6. INTACT na žádost Zákazníka zakoupí letenku nebo
autobusovou nebo vlakovou jízdenku. V takovém případě
vzniká smluvní vztah přímo mezi dopravcem a Zákazníkem. Případná refundace letenek nebo jízdenek se řídí
podle pravidel dopravce.
7. INTACT nenese zodpovědnost za případné změny odletů či zrušení letů nebo zpoždění autobusů.
8. INTACT je oprávněn využívat osobní údaje o Zákazníkovi a účastníkovi pouze pro vlastní marketingové účely.
Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.
VIII. ZRUŠENÍ ÚČASTI NA ZÁJEZDU
Stornovací podmínky a platby:
1. Jestliže Zákazník odstoupí od smlouvy (storno), vyúčtuje mu INTACT skutečně vynaložené náklady, a to:
nevratnou zálohu (viz hlava V.) +
a) náklady na vyřízení víza (viz hlava X.), letenky, jízdenky, dojde-li ke stornu déle než 30 dnů před plánovaným
termínem odjezdu
b) až 25 % z celkové ceny zájezdu + náklady na
víza, letenky a jízdenky, dojde-li ke stornu 29 až 15 dnů
před plánovaným termínem odjezdu,
c) až 50 % z celkové ceny zájezdu + náklady na víza,
letenky a jízdenky, dojde-li ke stornu 14 až 8 dnů před
plánovaným termínem odjezdu.
d) až 100 % z celkové ceny zájezdu, dojde-li ke stornu
7 nebo méně dnů před plánovaným termínem odjezdu.
Toto ustanovení platí i v případě, že účastník zájezdu
z jakýchkoliv důvodů na zájezd neodjede.
2. Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy (storno)
kdykoliv. Smluvní vztah zaniká a účast na zájezdu je
stornována k prvnímu pracovnímu dni, kdy Zákazníkovo
písemné oznámení o odstoupení od smlouvy zaslané
doporučenou poštou nebo e-mailem, viz hlava VII.,
odst. 2, pís. f, bude doručeno do kanceláře INTACTu.
Odstoupení od smlouvy (storno) je neúčinné a vyloučené,
pokud bude provedeno pouze telefonicky.
3. Stornovací poplatek musí být uhrazen i v případě, kdy
k účasti nedojde z důvodu nenastoupení na kurz, v důsledku nesprávných nebo neúplných údajů v přihlášce,
při nepředložení cestovních dokladů účastníka ve stanovených lhůtách nebo pokud je účastník ze zájezdu vyloučen pro nedodržení pasových, celních, devizových nebo
jiných obecně závazných právních předpisů, nebo pokud účastník nezíská potřebné vízum, viz hlava X. VÍZA.
4. Pokud MZV ČR vydá doporučení necestovat do
zvolené destinace, dojde k uzavření destinace, bude-li
zakázáno do zvolené destinace vycestovat nebo zvolená
škola bude uzavřena, pak INTACT vrátí Zákazníkovi do
30 dnů všechny uhrazené prostředky s výjimkou ceny
dopravy a víza.

Platné od 20.11.2022
IX. REKLAMACE A REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ
1. Reklamaci může podat výhradně účastník zájezdu nebo
Zákazník, pokud je účastník nezletilý.
2. Pokud je rozsah nebo kvalita služeb nižší, než byla dohodnuta a stanovena INTACTem, vzniká účastníkovi zájezdu právo na reklamaci.
3. Reklamace musí být uplatněna ihned, jakmile účastník
zájezdu zjistí skutečnost, která by mohla být předmětem reklamace, aby závadný stav byl neodkladně napraven na
místě konání zájezdu nebo služby. Účastník zájezdu nebo
jeho zákonný zástupce je povinen případnou reklamaci
uplatnit bez zbytečného prodlení telefonicky INTACTU a
současně e-mailem na adresu info@intact.cz.
4. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek
není závislý na činnosti a postupu INTACTu (vis maior) nebo
které jsou na straně účastníka zájezdu, na základě kterých
účastník zájezdu zcela nebo zčásti nevyužije objednané,
zaplacené a INTACTem podle smlouvy zabezpečené
služby (např. vyučovací, dopravní a ubytovací nebo případné výlety, aktivity ve volném čase apod.), nevzniká
účastníkovi zájezdu nebo Zákazníkovi, který pro účastníka
zájezd objednal, nárok na náhradu ceny těchto služeb ani
na slevu z ceny zájezdu INTACTu.
5. Reklamaci je nutno, po předchozím neprodleném emailovém oznámení INTACTu, zaslat písemně doporučeným dopisem do 30 dnů od konce zájezdu, na adresu:
INTACT - studium v zahraničí s. r. o., Hornoměstská 357,
594 01 Velké Meziříčí.
X. VÍZA
INTACT zašle Zákazníkovi seznam dokumentů, které jsou
potřeba k vyřízení potřebného víza. Za nutné součinnosti
Zákazníka podá INTACT žádost o vízum (s výjimkou víz do
USA, Číny, novozélandské registrace NZeTA a australského turistického víza). INTACT nezaručuje udělení víza (to
je výhradně v kompetenci příslušných zastupitelstev). V případě neudělení víza je Zákazník povinen uhradit náklady
spojené s vyřizováním víza, nevratnou zálohu, případné
stornopoplatky ve škole a další prokazatelné náklady.
XI. POJIŠTĚNÍ
1. Všichni účastníci zájezdu se můžou prostřednictvím INTACTu pojistit zdravotním a cestovním pojištěním a pojištěním na storno. Výše plnění a podmínky jsou uvedeny na
www.intact.cz.
2. Sjednáním pojištění vzniká právní vztah přímo mezi pojišťovací institucí a pojištěným účastníkem zájezdu. INTACT
odpovídá pojištěnému pouze za součinnost a za předání
informace o podmínkách a rozsahu pojištění.
XII. DOPLŇKOVÉ INFORMACE
1. INTACT nemůže po podpisu smlouvy se Zákazníkem
měnit cenu zájezdu. INTACT si vyhrazuje právo změnit
ceny dalších služeb po podpisu smlouvy pouze v souladu
se změnami zákonných ustanovení nebo změnami předpisů třetích stran (změny cen jízdenek, vízových a jiných
poplatků, letenek, letištních tax apod.).
2. Zákazník je zodpovědný za uvedení správného jména,
příjmení, adresy, e-mailu, tel. čísla účastníka zájezdu na
přihlášce. Zákazník je povinen včas písemně oznámit INTACTu případné změny jména, příjmení, adresy, telefonního čísla a zdravotního stavu účastníka zájezdu.
3. Uvedené ceny a podmínky platí v době jejich publikace
na www.intact.cz. INTACT si vyhrazuje právo na změny.
4. Slevy nelze kombinovat.
5. Při platbě přes benefity se neposkytují žádné slevy.
6. Zákazník nemá nárok na peněžní či jinou náhradu za
dny, ve které se podle nabídky INTACTu nevyučuje.
7. Ve výjimečných případech může škola změnit typ kurzu,
případně návazné dopravy, za adekvátní typ kurzu nebo
návazné dopravy, jestliže se kurz, případně školní autobus
objednaný Zákazníkem, nenaplní nebo se v průběhu kurzu
výrazně sníží počet studentů ve třídě.
XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto Všeobecné podmínky jsou součástí smlouvy o zájezdu.
Podpisem smlouvy Zákazník potvrzuje, že tyto podmínky
jsou mu známy, souhlasí s nimi a přijímá je v plném rozsahu.
Tyto Všeobecné podmínky jsou platné od 20.11.2022 až
do odvolání a platí pro účast na zájezdech, které zajišťuje
cestovní agentura INTACT - studium v zahraničí, s. r. o.

GDPR - dodatek ke smlouvě

Platné od 25.5.2018.

Prohlášení o ochraně osobních údajů
společnosti INTACT - studium v zahraničí, s.r.o., dále INTACT
I. INFORMACE, KTERÉ INTACT SHROMAŽĎUJE
1. INTACT shromažďuje výhradně informace, které potenciální nebo skuteční zákazníci sami poskytnou zaměstnancům INTACTu prostřednictvím webu www.intact.cz, účtů na sociálních sítích, emailovou či písemnou komunikací, telefonicky nebo ústně při osobních schůzkách.
2. Shromažďujeme Vaše osobní údaje výhradně pro účely zajištění služeb, které u INTACTu poptáváte nebo kupujete.
3. Vaše osobní údaje předáváme výhradně organizacím, jejichž služby Vám na základě Vaší objednávky zajišťujeme, a pouze v rozsahu, který je pro zajištění takových služeb nutný.
II. DŮVĚRA A BEZPEČNOST
Uchováváme fyzické, technické, organizační a procedurální bezpečnostní prvky navržené tak, aby vyhovovaly platným zákonům a nařízením, a které chrání Vaše osobní údaje.
III. PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM
1. Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze zaměstnanci, zástupci a jednatelé INTACTu, kteří je musí znát, aby mohli zajistit služby, které jste si objednali.
2. Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit pouze na základě požadavků nebo povolení příslušných zákonů, a to regulačním a finančním úřadům, orgánům pro vymáhání zákonů, soudům, vládám nebo státním institucím pro účely vyhovění a plnění právních povinností.
IV. VOLBA A ODHLÁŠENÍ
1. Na základě Vašich voleb a kontaktních údajů, které nám poskytnete, Vám můžeme zasílat obchodní komunikaci o našich produktech a službách. Mohou sem spadat nabídky
zasílané v e-mailech, telefonicky, poštou, v SMS zprávách, prostřednictvím sociálních sítí nebo s využitím jiných komunikačních či digitálních kanálů.
2. Příjem marketingové komunikace můžete kdykoli odhlásit. Marketingová komunikace, kterou zasíláme, má zahrnutou možnost odhlášení, případně se můžete odhlásit z marketingové komunikace mailem na info@intact.cz.
V. UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje si INTACT ponechá pouze po dobu nezbytně nutnou pro konkrétní účely, pro něž byly shromážděny, případně k vyřešení případných dotazů. Obecně platí,
že Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle než 10 let od poslední objednávky, pokud nebudeme mít zákonnou povinnost uchovat je déle. Lhůta 10 let je uvedena s ohledem na povinnost uchovávání účetních dokladů, které mohou obsahovat některé Vaše osobní údaje.
VI. VAŠE PRÁVA
1. Máte právo vědět, zda Vaše osobní údaje zpracováváme, a požádat nás o kopii svých údajů zdarma.
2. Máte právo požadovat, abychom Vám přestali zasílat marketingovou komunikaci.
3. Máte právo požadovat, abychom opravili Vaše údaje, které jsou neúplné, nepřesné nebo zastaralé.
4. Máte právo požadovat, abychom smazali některé informace o Vás.
5. Máte také právo vznést námitku u dohledového orgánu týkající se našeho zpracování osobních údajů. Pokud od Vás budeme mít nějaký požadavek výše uvedeného typu, můžeme si od Vás vyžádat doplňující informace pro účely ověření Vaší identity.
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Nevyučuje se: 2.1. - 31.3. a 30.10.202329.12.2023.
Výuka probíhá:
Standard: 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30 hod.
Intensive a Combination: 9.00 - 10.30; 11.00 12.30 hod. od úterý do čtvrtka 13.30 - 15.40 hod.,
v pátek 13.00 - 14.30 hod.
Začátky: Každé pondělí. Učí se v anglické svátky!

101*4À,0-:

Pláž na Jersey, budova školy, procházka po ostrově a jerseyské krávy
Počet lekcí
týdně

1õ&)-&%,63;ù

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň
viz str. 4

3-9

4UBOEBSE

20

45 minut

2 týdny +

10 nejvíce

*OUFOTJWF

30

45 minut

2 týdny +

10 nejvíce

3-9

20+10

45 minut

2 týdny +

10 nejvíce, 1

3-9

$PNCJOBUJPO

101*4,63;ù
4UBOEBSE

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 10 studentů.

*OUFOTJWF

má 30 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 10 studentů.

$PNCJOBUJPO

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 10 studentů a 10 individuálních lekcí.
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4UBOEBSE



24 200



36 880



7 080

*OUFOTJWF



27 660



43 220



8 390

$PNCJOBUJPO



60 940



98 980



19 690

Cena v Kč zahrnuje výuku, zapůjčení učebních materiálů, 2 odpolední výlety a 2 večerní aktivity týdně, denní doprava
z ubytování v rodině do školy a zpět, odvoz z letiště na Jersey do ubytování v rodině a zpět, závěrečný certifikát a pojištění
proti úpadku. Odpolední aktivity jsou v ceně pouze pro první 3 týdny kurzu, večerní aktivity jsou v ceně po celou dobu trvání kurzu.

$&/¶,6#:507«/¶
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DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, max. 55 minut autobusem od školy, jednolůžkový pokoj, polopenze,
WiFi a praní 1x týdně zdarma

7 790

1 470

3F[JEFODF1FUFSCPSPVHI, 10 min. chůze od školy, jednolůžkový pokoj
Standard, 10 m2, kontinentální snídaně, vlastní koupelna, sdílená kuchyně, WiFi
zdarma, praní za 4GBP

9 850

1 470

.3F[JEFODF1FUFSCPSPVHI, 10 min. chůze od školy, jednolůžkový pokoj
Superior, cca 13 m2, kontinentální snídaně, vlastní koupelna, sdílená kuchyně,
WiFi zdarma., praní za 4GBP

13 520

1 940

%013"7"

Kurzy angličtiny na Jersey nabízí 4U#SFMBEFT$PMMFHF od roku 1978. Škola je uznaná Britskou radou, je členem asociace English UK. Specializuje
se na intenzivní kurzy angličtiny pro dospělé klienty.
St. Brelade’s College sídlí v krásném prostředí nad
malebným přístavem St. Aubin na ostrově Jersey.
Škola sídlí v krásné žulové budově, blízko ulice plné
hotelů a restaurací, jen 15 minut jízdy od St. Helier,
hlavního města Jersey.
St. Brelade‘s má hřiště s volejbalovým kurtem, místo k pořádání barbecue, klubovnu a WiFi ve škole zdarma.
Jersey je největší a nejjižnější ostrov Normanských ostrovů (Channel Islands), které leží v kanálu
La Manche, kousek od francouzského pobřeží.
Jersey má cca 105 000 obyvatel, hlavní město je
St. Helier s 28 000 obyvateli. Jersey je podřízeno
britské královně, ale ne britskému parlamentu a není
ani členem EU. Platí se zde britskými librami. Jersey
má silnou ekonomiku (bankovnictví, elektronické obchodování a turistika). Jersey produkuje skvělou vlnu
a mléko. České slovo žerzej pro pletenou vlněnou
látku je odvozeno právě od názvu ostrova Jersey.
Slavný spisovatel Victor Hugo žil v exilu na Jersey
skoro 20 let. Určitě se Vám nebude chtít zpátky!

7Å-&5:"",5*7*5:
St. Brelade’s College pořádá pro studenty mnoho
aktivit. V ceně kurzu jsou 2 výlety a 2 večerní aktivity
týdně během prvních 3 týdnů kurzu.
V pondělí se můžete těšit například na návštěvu
hradu Mont Orgueil Castle z 13. století a Elisabeth
Castle ze 17. století nebo do Jersey Zoo, kterou
založil slavný přírodovědec Gerald Durrell. V úterý
navštívíte místní restauraci, v pátek odpoledne Vás
čeká procházka po ostrově a večeře v restauraci.
Konzumaci si každý hradí sám. V sobotu nebo v
neděli si můžete objednat výlet do nedaleké Francie.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 

Rádi Vám zajistíme letenku jedním přestupem za nejnižší dostupnou cenu. 0EWP[[MFUJÝUďOB+FSTFZ
EPVCZUPWÈOÓWIPTUJUFMTLÏSPEJOďB[QďUKFWDFOďLVS[VOdvoz taxíkem do rezidence Peterbo- 1. Němčina.................................................... 37%
rough taxíkem stojí cca 15 GBP.
2. Francouzština............................................ 21%
3. Italština....................................................... 10%
1õ¶1-"5,:
èFÝUÓTUVEFOUJ ......................................... 
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 2 290 Kč.
2. Ubytovací poplatek účtovaný školou je 2 290 Kč. Příplatek za speciální dietu je 610 Kč týdně. 5. Španělština................................................. 2%
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