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1. Ve volném čase si užijete koupání v moři a příjemné teplé podnebí.
2. Bavit se můžete ve Sliemě a St. Julians - multikina, diskotéky, bary, kavárny, restaurace. Atmosféru malého města nabízí St. Paul‘s Bay. Klid a více
přírody zase najdete na ostrově Gozo.
3. Kvalita škol je velmi vysoká.
4. Přímý letecký spoj z Prahy nebo Vídně Vás dopraví za necelé tři hodiny na Maltu.

t;ÈLMBEOÓGBLUB
Maltské souostroví se skládá ze tří obydlených ostrovů a několika menších neobydlených a je jen o něco
větší než běžný český okres. Malta má 316 čtverečních kilometrů, počet obyvatel se pohybuje kolem
400 000. Maltské souostroví leží jen 85 km jižně od Sicílie a pár set kilometrů od afrického pobřeží.
t(P[P
Schválně zdůrazňujeme slovo souostroví, nezapomínejte na Gozo! Přinášíme nabídku kurzů angličtiny $0õ¶,"+¶/"À*;«,";/¶$*
na Gozu ve dvou školách a věříme, že se Vám bude Gozo líbit. Není tak zalidněné jako Malta, měs- ,BUFīJOB#ÈSUMPWÈ &$.BMUB 4U+VMJBOT LVS[
ta a obce mají upravenější a autentičtější vzhled. Gozo má jen 43 kilometrů čtverečních, jeho hlavní (FOFSBM„Pobyt na Maltě pro mě byl velmi cennou zkušeností. Doporučuji každému, kdo si chce
město Viktorie má asi 8 000 obyvatel, takže všichni obyvatelé Goza se v podstatě znají, zdraví se na
zlepšit svou angličtinu, nutnost jazyk používat 24h
dálku a vytvářejí velice příjemnou domácí atmosféru. Rozhodně platí věta, kterou Gozané vítají turis- je nejlepším učitelem. Ovšem s EC jsem byla také
ty: „Gozo není malá Malta.“
velmi spokojená, učitelky byly moc milé a rozřazovací testy přesné. Dostala jsem se do skupiny, která
t"OHMJčUJOB
Malťané mají dva úřední jazyky, maltštinu a angličtinu. Maltština je příbuzná arabštině, píše se však latin- odpovídala mojí úrovni AJ, z toho vyplývá, že můj
kou a zjistíte, že tento jazyk používá většina Malťanů k běžné komunikaci. Téměř všichni však hovoří velmi strach, že nebudu rozumět se zcela vytratil a po pár
dnech jsem se ani nebála běžně zapojit do rozhodobře, ba výborně anglicky, kromě toho ovládají velmi dobře italštinu (důsledek dosahu signálu italské tevorů. Myslím na Maltu, krom toho, že je to opravlevize) a vedle toho zvládají ve škole jeden nebo další dva jazyky. Malťané jsou přátelští a pohodoví lidé,
du krásný ostrov, že je ideálním místem pro
jejich země žije hlavně z turistiky, a proto si
učení AJ. Je zde mnoho studentů z různých
zemí, kteří se domlouvají mezi sebou anglicturistů váží.
Kercem
ky a i obyvatelé Malty umí anglicky. Od tot5SPDIBIJTUPSJF
hoto jazykového kurzu jsem očekávala přeMalťané měli samozřejmě „výhodu“, že od
Ghajnsielem
devším to, že změním svůj negativní postoj k
roku 1814 do roku 1964 byla jejich země
angličtině a přestanu se bát mluvit. Tato má
St. Paul`s Bay
britskou kolonií, takže angličtina zde zapusočekávání se naprosto naplnila.“
tila pevné kořeny. Stopadesát let však v his1FUSBÀVMDPWÈ (MPCBM7JMMBHF$FOUSF 4U
Swieqi
1BVMAT#BZ LVS[(FOFSBM „Byla jsem s potorii Malty mnoho neznamená, to pochopíSt. Julians
Sliema
bytovým jazykovým kurzem nadmíru spokote, až se zajedete podívat na Mnejdru nebo
7BMMFUUB
jená. Můžu jen doporučit všem případným
Hagar Qim, záhadné stavby z doby kamenzájemcům. Krásné prostředí, úžasné situoMarsascala
né, trochu připomínající Stonehenge, nebo
vání ubytování, ze kterého jsme to měli všuaž zjistíte, že St. Paul‘s Bay se tak jmenuje
dy blízko - do školy 2 minuty chůze, k moři
proto, že zde v roce 60 našeho letopočtu
300 metrů, do obchodu 50 metrů, zkrátka
vše přímo “u nosu”. Určitě se hodláme v blízsvatý Pavel šťastně ztroskotal a obrátil Malké
době
vrátit. Jazyková škola skvělá, příjemná atťany na křesťanství.
mosféra, báječní učitelé. Doporučuji všem.“
Malta se pyšní řadou mohutných katedrál, jejich kopule patří k největším na světě a jejich siluety jsou
"MFYBOES ;JLNVOE  4QSBDIDBGGF 1MVT  4U +Vúchvatné. Nádherné architektonické dědictví zanechali na Maltě maltézští rytíři, kteří se sem uchýlili po MJBOT  LVS[ 4UBOEBSE „Chtěl bych říct, že tento
dobytí ostrova Rhodos, a když se turecké loďstvo po několika desetiletích objevilo u břehů Malty, do- jazykový kurz, kterého jsem se zúčastnil poprvé,
kázali ostrov s místními obyvateli za cenu obrovských ztrát uchránit. Odražený turecký útok vyprovo- byl pro mě velmi přínosný. Naučil jsem se nebát
koval rytíře ke stavbě Valletty, nynějšího hlavního města Malty, dnes ohromného architektonického mu- mluvit s cizími lidmi z jiných zemí. Našel jsem si a
zea, oblíbeného turisty. Nezapomeňte navštívit Velmistrovský palác řádu Maltézských rytířů a kated- seznámil jsem se s plno novými lidmi, se kterými si
píši doteď a plánujeme další setkání. Poznal jsem
rálu sv. Jana, kde můžete obdivovat úžasnou mramorovou podlahu a dva obrazy od italského malíře
jiný způsob učení než co jsem doposud znal. Co se
Caravaggia, který na Maltě několik let žil. Rozhodně však nezapomeňte navštívit Mdinu, nejkrásnější týče pobytu na Maltě - projel jsem plno úchvatných
město Malty, které je chráněno UNESCO. A v Mdině nezapomeňte zajít do kavárny Fontanella, mají a nádherných míst. A odvezl jsem si odtamtud plno
skvělých zážitků. Chtěl bych Vám velmi poděkovat
tam skvělé zákusky a je odtud nádherný výhled na celou Maltu!
za zařízení tohoto kurzu a do budoucna uvažuji o
t1MÈäF
Samozřejmě, že každý Čech se chce na Maltě koupat. Pláže jsou na Maltě většinou pískovcové, ale dalším kurzu. Děkuji mnohokrát.“
.HS-VDJFÀVMDPWÈ &BTZ4DIPPMPG-BOHVBHFT 
vznikají nové, umělé písečné pláže, například v St. Julians. Pokud si ale chcete poležet na prohřátém
7BMMFUUB LVS[(FOFSBM „Jazykový kurz na Malpísku, zajeďte si autobusem na Golden Bay nebo Mellieha Bay nebo na Gozo na pláž Ramla. O ví- tě splnil moje očekávání, prostředí bylo velmi přákendech si trajektem zajeďte na malý ostrov Comino, kde jsou nejkrásnější písečné pláže (Modrá lagu- telské, hostitelská rodina velice vstřícná a ochotná.
na) nebo si udělejte výlet na jih Malty a loďkou se nechejte zavézt do Modré jeskyně. Nezapomeňte Easy School of Languages je navštěvovaná lidmi z
se vykoupat ve vnitřním moři na Gozu, které je spojeno 150 m dlouhou jeskyní s mořem. Hlavní město celého světa a co jsem měla možnost poznat, tak se
do ní stále rádi opakovaně vrací a považují ji jako
Goza, Victoria (Rabat) má nádhernou citadelu. Všechna místa na Maltě jsou snadno dostupná autoza jednu z “nejlepších” v Evropě. Manuál a organibusovou dopravou. Z Malty se vrátíte nejen se zdokonalenou angličtinou, ale také krásně opálení! zační zajištění od cestovní kanceláře INTACT podNa Maltě se mimo jiné točí řada filmů, Brad Pitt zde točil scény z filmu Trója, Steven Spielberg zde točil pořily a zjednodušily svými pokyny veškeré potřebfilm Mnichov a Maltu poznáte ze záběrů filmů Hrabě Monte Cristo, Gladiátor a mnoha jiných.
né kroky, které mě na Maltě čekaly a za to děkuji.“

(P[P
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4U1BVMAT#BZ
https://bit.ly/3iVTCIp

ÀLPMB#&-4.BMUB

St. Paul‘s Bay

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Studenti o přestávce a na výletě
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

(FOFSBM4UBOEBSE

20

45 minut

1 týden +

12, obvykle 7

3-9

(FOFSBM*OUFOTJWF

30

45 minut

1 týden +

12, obvykle 7

3-9

1õ&)-&%,63;ù

(FOFSBM4UBOEBSE 
*OEJWJEVBM

Jaz. úroveň

20+5

45 minut

1 - 12 týdnů

12, obvykle 7, 1

3-9

20

45 minut

1 - 12 týdnů

1 klient

1 - 10

Nevyučuje se: 10.2., 31.3., 7.4., 1.5., 7.6.,
29.6., 15.8., 8.9., 21.9., 8.12., 13.12., 25.12. 29.12.2023.
Výuka probíhá: 9.15 - 10.45; 11.15 - 12.45; 13.15
- 14.45 hod., v létě 9.00 - 10.30; 10.45 - 12.15;
12.30 - 14.00 hod.
Individuální výuka probíhá většinou odpoledne.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.

101*4À,0-:

101*4,63;ù
Pro dospělé studenty, kteří preferují studium v klidném prostředí menší školy nedaleko písečných pláží
na severovýchodě Malty v městečku St. Paul‘s Bay.
(FOFSBM4UBOEBSE

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

(FOFSBM*OUFOTJWF

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

(FOFSBM4UBOEBSE 

kombinuje kurz General Standard s 5 individuálními lekcemi týdně.

*OEJWJEVBM

má 20 individuálních lekcí obecné angličtiny týdně.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ
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6



EBMÝÓUâEFO

(FOFSBM4UBOEBSE



15 420



30 420



3 960

(FOFSBM*OUFOTJWF



22 990



44 980



5 070

(FOFSBM4UBOEBSE 



28 480



56 690



---

*OEJWJEVBM



52 760



104 430



---

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

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

OPDOBWÓD

4F[ØOB#
DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

7Å-&5:"",5*7*5:

3PEJOB, do 20 minut autobusem od školy, praní si dohodnete s hostitelskou rodinou
dvoulůžkový pokoj, polopenze, sdílená koupelna

6 590

1 520

nelze

-

jednolůžkový pokoj, polopenze, sdílená koupelna

7 580

1 520

nelze

-

3F[JEFODF4VQFSJPS#BTJD#&-4, od 18 let, cca 20 min. chůze od školy, sdílená koupelna a kuchyně, klimatizace,
WiFi zdarma, depozit 100 EUR, praní cca 10 EUR
dvoulůžkový pokoj, bez stravy, sdíl. koupelna a kuchyně

5 100

1 520

7 090

1 520

jednolůžkový pokoj, bez stravy, sdíl. koupelna a kuchyně

6 840

1 520

9 700

1 520

4F[ØOB"BTF[ØOB#
Příplatek za vlastní koupelnu v rodině je 1 740 Kč týdně.

%013"7"
Rádi Vám zajistíme přímý let Praha - Malta - Praha za nejnižší dostupnou cenu, případně přímý let z Vídně.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště do ubytování stojí 1 300 Kč, oba odvozy stojí 2 070 Kč.
Odvoz z letiště je povinný pro všechny studenty!

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 1 450 Kč, ubytovací poplatek je 520 Kč.
2. Učební materiály stojí 650 Kč., speciální dieta v rodině stojí 1 810 Kč týdně.
3. Sezónní příplatek od 12.6. do 1.9.2023 ke kurzům General Standard 990 Kč týdně, General Intensive 500 Kč týdně, Individual 20 2 490 Kč týdně a ke kurzu General Standard+5 1 620 Kč týdně.

---

#&-4.BMUB je malá rodinná škola, která nabízí kurzy angličtiny na Maltě od roku 1997.
BELS Malta je členem prestižní asociace IALC. Škola má 8 kvalitně vybavených, klimatizovaných tříd,
knihovnu, knihkupectví, počítačovou místnost, WiFi
je zdarma. Kapacita školy je 80 studentů. BELS
Malta sídlí v severovýchodní části Malty v centru
malebného městečka St. Paul‘s Bay, nedaleko od
moře. Ze St. Paul‘s Bay je přímé autobusové spojení do hlavního města Valletty a dalších zajímavých
maltských center.
4U1BVMT#BZ mají rádi klienti, kteří dávají přednost klidnějším místům. St. Paul’s Bay leží na severovýchodě Malty, v zelenější části ostrova a v blízkosti písečných pláží. Nejblíže je pláž Mellieha,
10 minut autobusem.
.BMUB je ideální místo ke studiu angličtiny v „prázdninové atmosféře“. Křišťálově čisté moře, středomořské klima, úžasné kavárny na pláži, fascinující historie, velká bezpečnost ostrova a kvalitní školy, to jsou
hlavní důvody, které Čechy lákají na Maltu. Užijte
si prázdniny s angličtinou, kdykoliv budete chtít!
BELS Malta pořádá pro své studenty kulturní a zábavné aktivity. V zimních měsících se program pro
volný čas zaměřuje hlavně na památky ostrova, muzea a procházky po malebných maltských městech.
V létě se aktivity zaměřují na vodní sporty, výlety
lodí do jeskyní, plavání, opalování. Důležitou součástí maltského života jsou „festas“, které se slaví
od června do srpna. Během víkendů každé město
nebo vesnice oslavuje svého svatého patrona, oslavy bývají večer ukončeny ohňostrojem. Noční život
na Maltě je velmi bohatý, bezpočet restaurací nabízí mezinárodní kuchyni, bary a diskotéky v Paceville jsou vyhlášené!

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

22%
18%
7%
7%
3%
3%
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7BMMFUUB IMBWOÓNďTUP.BMUZ OFKWÓDFTUVEFOUĜWFUīÓEď PCDIPEOÓBOHMJčUJOB 
LPNCJOPWBOÏLVS[Z BQBSUNÈOZ UâEOZPE,č UâEOĜPE,č

7BMMFUUB

ÀLPMB&"4:4DIPPMPG-BOHVBHFT7BMMFUUB

https://bit.ly/3sRCKH8

Valletta

Valletta a studenti před budovou školy
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 +

10 nejvíce

3 - 10

&OHMJTI1MVT

30

45 minut

1 týden +

10 nejvíce

3 - 10

20+5, 20+10

45 minut

1 týden +

10 nejvíce, 1

3 - 10

20+10

45 minut

1 týden +

10 nejvíce

5 - 10

1õ&)-&%,63;ù

$PNCJOBUJPO OFCP 
1SFQBSJOHGPS#VTJOFTT

101*4,63;ù
(FOFSBM

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

&OHMJTI1MVT

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

$PNCJOBUJPO   

kombinuje kurz General s 5 nebo 10 individuálními lekcemi týdně.

1SFQBSJOHGPS#VTJOFTT

kombinuje kurz General s 10 lekcemi obchodní angličtiny týdně.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ
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EBMÝÓUâEFO

(FOFSBM



14 530



28 980



4 300

&OHMJTI1MVT



20 510



40 470



6 250

$PNCJOBUJPO 



23 470



46 450



7 240

$PNCJOBUJPO 



32 820



64 890



10 320

1SFQBSJOHGPS#VTJOFTT



26 480



52 410



8 240

Cena v Kč zahrnuje výuku, uvítací večírek, učební materály, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

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

4F[ØOB#

OPDOBWÓD

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, max. 35 min. MHD od školy, WiFi za 5 EUR týdně, praní jednou týdně zdarma
dvoulůžkový pokoj, sdílená koupelna, snídaně

4 360

640

5 640

dvoulůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze

5 130

740

6 410

820
920

jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, snídaně

6 030

870

8 590

1 230

jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze

7 050

1 030

9 620

1 380

Příplatek za vlastní koupelnu v jednolůžkovém pokoji v obou sezónách je 1 650 Kč týdně.
"QBSUNÈOZ 4MJFNB, max. 35 minut MHD od školy, sdílená koupelna a kuchyně, pračka k dispozici zdarma
v apartmánu, WiFi ve společných prostorách zdarma, vratný depozit 100 EUR
dvoulůžkový pokoj, sdílená koupelna, bez stravy

4 620

670

7 440

1 080

jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, bez stravy

6 790

970

9 360

1 360

Vlastní koupelna v jednolůžkovém pokoji v apartmánu v obou sezónách stojí 1 540 Kč týdně.
4F[ØOB"KFB TF[ØOB#KF

%013"7"
Rádi Vám zajistíme přímý let Praha - Malta - Praha za nejnižší dostupnou cenu, případně přímý let
z Vídně. 0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPVz letiště stojí 520 Kč, odvoz zpět stojí stejně.
0EWP[ZKTPVQPWJOOÏ QPLVECZEMÓUFWBQBSUNÈOV

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek je 880 Kč.
2. Příplatek od 26.6. do 1.9.2023 za všechny kurzy je 1 270 Kč týdně.
3. Příplatek za dietu v rodině je 1 300 Kč týdně, za WiFi v rodině je 130 Kč týdně.

---

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
/FWZVčVKFTF 10.2., 31.3., 7.4., 1.5., 7.6., 29.6.
15.8. 8.9., 21.9., 8.12., 13.12., 25.12.2023.
7âVLB QSPCÓIÈ 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30;
13.00 - 14.30 a 14.45 - 16.15 hod. Škola může
rozvrh měnit a kurzy mohou začínat i ve 13.00 hod.
;BčÈULZ Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.

101*4À,0-:
&"4:4DIPPMPG-BOHVBHFT7BMMFUUB nabízí kurzy angličtiny ve Vallettě od r. 2003 a je členem
asociace FELTOM. Škola sídlí ve Vallettě, hlavním
městě Malty, v renovované historické budově. Škola má 15 moderních klimatizovaných tříd vybavených interaktivními tabulemi. Mezinárodní mix studentů je vyrovnaný a bohatý. Škola Easy se specializuje na dospělejší klienty, kteří chtějí studovat angličtinu ve třídě s menším počtem studentů. K dispozici je studovna a internetová kavárna
s WiFi zdarma. Easy garantuje pouze jednoho Čecha v rodině!
7BMMFUUB je hlavní město Malty a má cca 7 000
obyvatel. Město vybudovali v 16. století maltézští
rytíři jako pevnost hájící přístav před tureckým vyloděním. Dominantou města je katedrála sv. Jana
s nádhernými Caravaggiovými obrazy a mramorovou, intarzovanou dlažbou. Středem města vede
třída Republiky až k Velmistrovskému paláci, který
je sídlem prezidenta Malty a maltského parlamentu. Rozhodně navštivte Archeologické muzeum!
Uličky Valletty jsou plné obchůdků, restaurací
a kaváren - nejslavnější se jmenuje Cafe Cordina
a najdete ji na třídě Republiky, vedle katedrály.
Relaxovat můžete v krásných zahradách Upper Barrakka. Valletta byla v roce 1980 vyhlášena jako památka dědictví UNESCO. Valletta i celá Malta Vás
určitě uchvátí!

7Å-&5:"",5*7*5:
EASY School of Languages nabízí studentům placené výlety lodí podél pobřeží, k Blue Lagoon nebo na
Comino. V pondělí je zpravidla na programu uvítací večírek pro nové studenty. Můžete hrát bowling,
fotbal, basketbal, tenis, golf, surfovat, jezdit na koni,
potápět se atd. Škola pořádá barbecue na pláži,
diskotéky, karaoke aj.

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

20%
14%
13%
12%


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

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

.BMUB

4U+VMJBOT SVÝOÏMFUPWJTLP NPEFSOÓÝLPMB LVS[ZQSPTUVEFOUZOBEMFU
PCDIPEOÓBOHMJčUJOB UâEOZLVS[VPE,č UâEOZLVS[VPE,č

4U+VMJBOT

ÀLPMB&$.BMUB 4U+VMJBOT
St. Julians

Výuka a budova školy EC Malta
Počet lekcí
týdně

1õ&)-&%,63;ù

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

Jaz. úroveň

20, 26, 30

45 minut

1 týden +

12, obvykle 10

3-9

&OHMJTIGPS8PSL

30

45 minut

1 - 12 týdnů

12, obvykle 10

6-9

#VTJOFTT 

20, 30

45 minut

1 - 11 týdnů

6 nejvíce

6-9

(FOFSBM  

101*4,63;ù
(FOFSBM   má 20, 26 nebo 30 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 12 studentů.
&OHMJTIGPS8PSL

má 20 lekcí obecné angličtiny a 10 lekcí angličtiny pro pracovní účely týdně
ve skupině nejvíce 12 studentů.

#VTJOFTT 

má 20 nebo 30 lekcí obchodní angličtiny týdně ve skupině nejvíce 6 studentů.

$&/¶,,63;ù

101*4À,0-:

,VS[UâEOZ



(FOFSBM



15 650



30 510



4 490

(FOFSBM



19 830



38 960



5 360





6



EBMÝÓUâEFO

(FOFSBM



21 980



43 310



5 490

#VTJOFTT



32 520



64 310

---

---

#VTJOFTT



40 960



80 220

---

---

&OHMJTIGPS8PSL



21 980



43 310



---

Cena v Kč zahrnuje výuku, odvoz z letiště (v případě objednávky kurzu i ubytování), závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWBDÓQPQMBUFL[EBSNB6CZUPWÈOÓPEOFEďMFEPOFEďMFOFCPPETPCPUZEPTPCPUZ
4F[ØOB"
DFOBUâEOď

4F[ØOB#

OPDOBWÓD

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

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

5 590

990

6 960

1 120

jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze

7 710

1 240

11 060

1 860

jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, polopenze

9 950

1 620

12 930

2 240

"QBSUNÈO4UBOEBSE, do 30 minut chůze od školy, sdílená kuchyně, WiFi zdarma, pračka k dispozici.
dvoulůžkový pokoj, bez stravy, sdílená koupelna

4 850

870

7 090

1 240

jednolůžkový pokoj, bez stravy, sdílená koupelna

7 710

1 240

12 060

1 990

jednolůžkový pokoj, bez stravy, vlastní koupelna

8 760

3 350

12 820

4 190

"QBSUNÈO$PNGPSU, max. 30 minut chůze od školy, vlastní koupelna a kuchyně, WiFi zdarma, pračka
jednolůžkový pokoj, bez stravy, cena za pokoj

10 820

1 740

21 130

3 480

4F[ØOB"BTF[ØOB#

%013"7"
Rádi Vám zajistíme přímý let Praha - Malta - Praha za nejnižší dostupnou cenu, případně přímý let z Vídně.
0EWP[ PSHBOJ[PWBOâ ÝLPMPV z letiště do ubytování je zdarma, pokud máte přes školu EC Malta
zajištěný kurz i ubytování. Odvoz na letiště stojí 650 Kč.

1õ¶1-"5,:
1.
2.
3.
4.
5.

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: 10.2., 31.3., 7.4., 1.5., 7.6., 29.6.,
15.8., 8.9., 21.9., 8.12., 13.12., 25.12.2023.
Výuka probíhá: General 20 a Business 20: 9.00
- 10.30; 10.45 - 12.15 hod. nebo 15.15 - 16.45;
17.00 - 18.30 hod.
General 30, Business 30, English for Work: 9.00 10.30; 10.45 - 12.15; 13.00 - 14.30 hod. nebo 13.00
- 14.30; 15.15 - 16.45; 17.00 - 18.30 hod. Výuka
může být odpoledne, pokud má škola hodně studentů.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.

Registrační poplatek je 1 190 Kč, ubytovací poplatek je 35 EUR, QSPLMJFOUZ*/5"$5V[EBSNB
Sezónní příplatek za kurzy v termínu 3.7. - 1.9.2023 je 620 Kč týdně.
Příplatek za speciální dietu je 1 170 Kč týdně.
Učební materiály stojí 180 Kč týdně, maximální částka za učebnice je 1 450 Kč.
Povinná jednorázová turistická daň je 130 Kč, škola EC ji účtuje a odvádí.

---

&$.BMUB je moderní a velmi kvalitní škola,
vznikla roku 1991 a je členem maltské asociace
FELTOM. EC Malta 30+ a EC Malta (pro studenty
ve věku16 - 29 let) patří k největším školám angličtiny
na Maltě. Budovy EC Malta vytvářejí krátkou ulici,
na jejím konci je zastávka autobusů. Apartmány pro
studenty jsou blízko, některé jen 200 metrů od školy.
EC Malta 30+ je výhradně pro studenty od 30 let.
Všichni studenti mají nejméně 30 let, takže budete
studovat se svými vrstevníky! Škola má 20 tříd, počítačovou učebnu s 20 počítači a WiFi zdarma, dále
studovnu, knihovnu a terasu s kavárnou. 4U+VMJBOT
je hlavní centrum zábavy na Maltě. Všude jsou obchody, restaurace, butiky, kina, směnárny, bary, diskotéky, internetové kavárny a hotely. Pokud chcete být tam, kde je živo a je Vám nad 30, zvolte EC
Malta 30+! Písečná pláž je 8 minut chůze od školy.
50 metrů od školy jsou autobusové zastávky, odkud se dostanete na nejzajímavější místa na Maltě.

7Å-&5:"",5*7*5:
EC Malta 30+ nabízí zdarma nápoj na uvítanou,
internet, příspěvek na členství ve Fitness Gym (posilovna 5 minut chůze od školy) - studenti školy EC
Malta 30+ platí cca 12 EUR týdně a v létě zdarma členství v Beach Clubu (vstupenka do vynikajícího bazénového areálu) - máte navíc slevu na občerstvení, stačí předložit studentskou kartu. Škola se
snaží co nejvíce vyjít studentům vstříc.
EC Malta 30+ pořádá placené výlety na Gozo,
do Blue Grotto, do starověkých chrámů Hagar Qim
a Mnajdra. Určitě si zajeďte do Mdiny, bývalého
hlavního města Malty, kterému se říká Silent City.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Portugalština.............................................. 15%
2. Japonština.................................................. 15%
3. Turečtina..................................................... 12%
4. Francouzština............................................
7%
5. Španělština................................................
7%
èFÝUÓTUVEFOUJ................................................ 

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

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEEPMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

.BMUB

4U+VMJBOT NPEFSOÓÝLPMBT*40 LVS[ZQSPTUVEFOUZMFU PEWP[Z
[MFUJÝUď[EBSNB UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜLVS[VPE,č

4U+VMJBOT

ÀLPMB&$.BMUB4U+VMJBOT
St. Julians

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Studenti školy u bazénu a budova školy EC Malta
Počet lekcí
týdně

1õ&)-&%,63;ù

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

Jaz. úroveň

(FOFSBM

20

45 minut

1 týden +

12, obvykle 10

3-9

*OUFOTJWF

30

45 minut

1 týden +

12, obvykle 10

3-9

&OHMJTIGPS8PSL

20+10

45 minut

1 - 12 týdnů

12, obvykle 10

6-9

.JOJ(SPVQ 

20, 30

45 minut

1 - 11 týdnů

6 nejvíce

3-9

101*4,63;ù
(FOFSBM

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

*OUFOTJWF

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

&OHMJTIGPS8PSL

má 20 lekcí obecné a 10 lekcí obchodní angličtiny týdně ve skupině nejvíce 12 studentů.

101*4À,0-:

.JOJ(SPVQ  má 20 nebo 30 lekcí týdně ve skupině nejvíce 6 studentů.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ











EBMÝÓUâEFO

(FOFSBM



15 650



30 510



4 490

*OUFOTJWF



21 980



43 310



5 490

&OHMJTIGPS8PSL



21 980



43 310



---

.JOJ(SPVQ



31 740



63 480

---

_

.JOJ(SPVQ



39 860



78 880

---

_

Cena v Kč zahrnuje výuku, odvoz z letiště (při objednávce kurzu i ubytování), závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWBDÓQPQMBUFL[EBSNB6CZUPWÈOÓPE/FQīFE[BčÈULFNLVS[VEP/FQPLVS[VOFCPPE4PEP4P
4F[ØOB"
DFOBUâEOď

4F[ØOB#

OPDOBWÓD

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

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

5 590

990

6 960

1 120

jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze

7 710

1 240

11 060

1 860

jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, polopenze

9 950

1 620

12 930

2 240

"QBSUNÈO4UBOEBSE, max. 30 minut chůze od školy, sdílená kuchyně, WiFi zdarma, pračka k dispozici
dvoulůžkový pokoj, bez stravy, sdílená koupelna

4 850

870

7 090

1 240

jednolůžkový pokoj, bez stravy, sdílená koupelna

7 710

1 240

12 060

1 990

jednolůžkový pokoj, bez stravy, vlastní koupelna

8 760

3 350

12 820

4 190

"QBSUNÈO$PNGPSU, max. 30 minut chůze od školy, vlastní koupelna a kuchyně, WiFi zdarma, pračka
jednolůžkový pokoj, bez stravy, cena za pokoj

10 820

1 740

21 130

3 480

4F[ØOB"BTF[ØOB#

%013"7"
Rádi Vám zajistíme přímý let Praha - Malta - Praha, případně přímý let z Vídně.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště do ubytování je zdarma, pokud máte přes školu zajištěné i ubytování..Odvoz na letiště stojí 650 Kč.

1õ¶1-"5,:
1.
2.
3.
4.
5.

Registrační poplatek je 1 190 Kč, ubytovací poplatek je 35 EUR, QSPLMJFOUZ*/5"$5V[EBSNB
Sezónní příplatek za kurzy v termínu 3.7. - 1.9.2023 je 620 Kč týdně.
Příplatek za speciální dietu je 1 170 Kč týdně.
Učební materiály stojí 180 Kč týdně, maximální částka za učebnice je 1 450 Kč.
Povinná jednorázová turistická daň je 130 Kč, škola EC ji účtuje a odvádí.

---

Nevyučuje se: 10.2., 31.3., 7.4., 1.5., 7.6., 29.6.,
15.8., 8.9., 21.9., 8.12., 13.12., 25.12.2023.
Výuka probíhá: General a Mini Group 20: 9.00
- 10.30; 10.45 - 12.15 hod. nebo 14.45 - 16.15;
16.30 - 18.00 hod.
Intensive, English for Work a Mini Group 30: 9.00
- 10.30; 10.45 - 12.15; 13.00 - 14.30 hod. nebo
13.00 - 14.30; 14.45 - 16.15; 16.30 - 18.00 hod.
Dopolední a odpolední výuka se po dni střídá.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.
&$.BMUB je moderní a velmi kvalitní škola, vznikla
roku 1991 a je členem maltské asociace FELTOM.
EC Malta patří k největším školám angličtiny na Maltě. Budovy EC vytvářejí krátkou ulici, na jejím konci
je zastávka autobusů. Apartmány pro studenty jsou
blízko, některé jen 200 metrů od školy.
EC Malta má více než 60 tříd, studenti mají k dispozici počítačovou učebnu s 20 počítači a WiFi připojením zdarma, dále studovnu, knihovnu a terasu
s kavárnou. ÀLPMBQīJKÓNÈPEEP
TUVEFOUZPEMFU4UVEFOUJMFUNĜäPV
TUVEPWBUNJNP
4U +VMJBOT je hlavní centrum zábavy na Maltě. Všude jsou obchody, restaurace, butiky, kina,
směnárny, bary, diskotéky, internetové kavárny
a hotely. Písečná pláž je 8 minut chůze od školy.
50 metrů od školy jsou autobusové zastávky, odkud se dostanete na nejzajímavější místa na Maltě.

7Å-&5:"",5*7*5:
EC Malta nabízí zdarma nápoj na uvítanou, internet, příspěvek na členství v Cynergi Health and Fitness Gym (posilovna 5 minut chůze od školy), studenti školy EC Malta platí jen 12 EUR týdně! Od
začátku května do konce září máte zdarma členství v Beach Clubu (bazénový areál) a navíc dostanete v Beach Clubu slevu na občerstvení na studentskou kartu EC.
EC Malta pořádá placené výlety na Gozo, do Blue
Grotto, do starověkých chrámů Hagar Qim a Mnajdra. Určitě se podívejte do města Mdina, bývalého
hlavního města Malty, kterému se říká Silent City.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Portugalština.............................................. 15%
2. Španělština................................................ 14%
3. Japonština.................................................. 13%
4. Francouzština............................................
8%
5. Turečtina ....................................................
7%
èFÝUÓTUVEFOUJ............................................... 

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

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

.BMUB

4U1BVMT#BZ LWBMJUOÓÝLPMB LMJEOÏMFUPWJTLP CMÓ[LPQÓTFčOÏQMÈäF TUVEFOUĜWF
UīÓEď LVS[ZQSP[BčÈUFčOÓLZ UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜPE,č

4U1BVMT#BZ

ÀLPMB(MPCBM7JMMBHF&OHMJTI$FOUSF4U1BVMAT#BZ
St. Paul’s Bay

Budova školy a studenti na recepci
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

Jaz. úroveň

(FOFSBM

20

45 minut

1 týden +

10 nejvíce

3 - 10

*OUFOTJWF

30

45 minut

1 týden +

10 nejvíce

3 - 10

#FHJOOFSAT.JOJ(SPVQ

20

45 minut

1 - 4 týdny

6 nejvíce

1-2

1õ&)-&%,63;ù

101*4,63;ù
má 20 nebo 30 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 10 studentů.

(FOFSBM *OUFOTJWF

#FHJOOFSAT.JOJ(SPVQ má 20 lekcí obecné ang. týdně ve sk. nejvíce 6 klientů, pro naprosté začátečníky.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: 2.1. - 6.1., 10.2., 31.3., 7.4., 1.5.,
7.6., 29.6., 15.8., 8.9., 21.9., 8.12., 13.12. a 25.12.
2023 - 5.1.2024.
Výuka probíhá: General a Beginner‘s Mini Group:
9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30 hod.
Intensive: 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.













EBMÝÓUâEFO

(FOFSBM

4 890



14 530



28 760



3 980

101*4À,0-:

*OUFOTJWF

5 770



17 250



33 740



4 830

#FHJOOFSAT.JOJ(S

6 280



18 590



---

---

---

(MPCBM7JMMBHF&OHMJTI$FOUSF St. Paul‘s Bay je
členem asociací FELTOM, Quality English a IALC a
má akreditace MTA, CSN a Bildungsurlaub.
Global Village Malta sdílí v St. Paul‘s Bay a nabízí
kvalitní kurzy angličtiny a profesionální servis s přátelskou atmosférou. Škola sídlí v prostorné moderní
vile, 2 minuty chůze od moře. Má 12 klimatizovaných tříd, internetovou kavárnu, klubovnu a rozlehlou střešní terasu, kde můžete trávit přestávky
a odkud je krásný výhled na moře. Global Village
Malta nabízí studentům zdarma WiFi.
4U1BVMT#BZ mají rádi studenti, kteří dávají přednost klidným místům. St. Paul’s Bay leží na severu
Malty, v zelenější části ostrova, blízko písečných
pláží. Nejblíže je pláž Mellieha, 10 minut autobusem. Nedaleko St. Paul‘s Bay je přístav trajektů na
ostrov Gozo.
.BMUB je ideální místo ke studiu angličtiny v „prázdninové atmosféře“. Křišťálově čisté moře, středomořské klima, fascinující historie, velká bezpečnost ostrova a kvalitní školy, to jsou hlavní důvody, které
Čechy lákají na Maltu. Užijte si dovolenou s angličtinou, kdykoliv budete chtít.

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

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPOFEďMFQPVLPOčFOÓLVS[VOFCPPETPCPUZEPTPCPUZ
3PEJOB, max. 30 minut chůze od školy, praní v ceně, WiFi zdarma, sdílená koupelna, příplatek za vlastní koupelnu je 1 480 Kč týdně, příplatek za speciální dietu je 1 590 Kč týdně, klimatizace za příplatek 1 810 Kč týdně
4F[ØOB"
Typ pokoje

4F[ØOB#

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

dvoulůžkový pokoj, polopenze

6 520

930

7 380

1 050

jednolůžkový pokoj, polopenze

7 500

1 070

8 610

1 230

4F[ØOZVIPTUJUFMTLâDISPEJOTF[ØOB"BTF[ØOB#
"QBSUNÈOZ)PSUFOTJB, 150 metrů od školy, bez stravy, WiFi zdarma, obývák s TV, balkón, klimatizace za příplatek, 1L
a 2 - 3L pokoje v apartmánu mají sdílenou koupelnu a kuchyň, studio (cena je za celé studio) s vlastní koupelnou a kuchyní
4F[ØOB"
Typ pokoje

4F[ØOB#

4F[ØOB$

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

DFOBUâEOď

2 - 3lůžkový pokoj

3 140

450

4 400

630

6 030

OPDOBWÓD
860

jednolůžkový pokoj

5 650

810

8 160

1 170

11 430

1 630

studio

7 160

1 020

10 550

1 510

17 210

2 460

"QBSUNÈOZ1PSUPCFMMP, 8 minut chůze od školy, bez stravy, WiFi zdarma, obývák s TV, balkón, klimatizace za příplatek,
1L a 2L pokoje v apartmánu mají sd. koupelnu a kuchyň, 5L apartmán (cena je za celý apartmán) s vlast. koupelnou a kuchyní
2L pokoj ve 2-3-lož. apart.
1L pokoj ve 2-3-lož. apart.
5lůžkový apartmán

3 770

540

5 780

830

9 670

1 380

6 660

950

10 050

1 440

13 820

1 970

10 930

1 560

17 080

2 440

25 750

3 680

4F[ØOZVBQBSUNÈOĜ"B#B$
Příplatek za příjezd do ubytování v obou apartmánech mezi 21.00 - 7.00 hod. je 20 EUR, platí se na místě.

%013"7"
Rádi Vám zajistíme přímý let Praha - Malta - Praha za nejnižší dostupnou cenu, případně přímý let z Vídně.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště do ubytování a zpět stojí 1 820 Kč. 0EWP[ZKTPVQPWJOOÏ

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 1 620 Kč. Příplatek za dietu v rodině je 1 810 Kč týdně.
2. Učební materiály stojí 1 300 Kč. Vratný depozit u apartmánů je 50 EUR.
3. Příplatek za všechny kurzy od 26.6. do 25.8.2023 v délce 1 - 7 týdnů je 2 110 Kč týdně.

---

7Å-&5:"",5*7*5:
Global Village Malta pořádá spoustu aktivit, exkurzí
a výletů, např. do Valletty, Mellieha Bay, Blue Lagoon,
Rabatu, na rozhlednu a pozorovatelnu Gardjola,
do katakomb Salina, do kostela ve městě Mosta
a na ostrov Sicílie. Můžete se věnovat vodním sportům, jízdě na koni, vycházkám do přírody, potápění apod.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Polština.......................................................... 20%
èFÝUÓTUVEFOUJ.............................................. 
3. Němčina....................................................... 11%
4. Francouzština................................................ 10%

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

"OHMJčUJOB

.BMUB

tQSPTUVEFOUZPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

4MJFNB .BMUB čMFOBTPDJBDF'&-50. PCFDOÈBPCDIPEOÓBOHMJčUJOB JOEJWJEVÈMOÓMFLDF[BTLWďMPVDFOV UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜPE,č

4MJFNB

ÀLPMBJOMJOHVB4MJFNB
Sliema

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Budova školy inlingua a školní výlet
Počet lekcí
týdně

1õ&)-&%,63;ù

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě .

Jaz. úroveň

(FOFSBM 

20, 30

45 minut

1 týden +

10 nejvíce (v létě 12)

2-9

.JOJHSPVQ 

20, 30

45 minut

1 týden +

6 nejvíce

2-9
5-8

20

45 minut

1 týden +

6 nejvíce

#VTJOFTT$PNCJOFE

20+10

45 minut

1 týden +

6 nejvíce, 1

5-8

$SBTI*OUFOTJUZ 

30, 40

45 minut

1 - 8 týdnů

1 klient

2-8

#VTJOFTT

101*4,63;ù
(FOFSBM 

má 20 nebo 30 lekcí obecné angl. týdně ve skupině max. 12 studentů

.JOJHSPVQ 

má 20 nebo 30 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině max. 6 studentů

#VTJOFTT

má 20 lekcí obchodní angličtiny týdně ve skupině max. 6 studentů

#VTJOFTT$PNCJOFE má 20 lekcí obchodní angličtiny ve skupině 6 studentů a 10 indiv. lekcí týdně
$SBTI*OUFOT  má 30 nebo 40 individuálních lekcí obecné angličtiny týdně

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ





4

6



EBMÝÓUâEFO

(FOFSBM



14 920



29 530



4 690

(FOFSBM



18 650



36 910



6 090

.JOJHSPVQ



22 380



44 290



7 300

.JOJHSPVQ



27 970



55 360



9 120

#VTJOFTT



22 380



44 290



7 300

#VTJOFTT$PNCJOFE



40 650



80 460



13 270

$SBTI*OUFOTJUZ



57 580



113 990



---

$SBTI*OUFOTJUZ



61 410



121 460



---

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

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPE/FEP/FOFCPPE4PEP4P

4F[ØOB"

4F[ØOB#

3PEJOB, cca 20 min. chůze, WiFi za 5 EUR týdně

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze

7 250

1 040

9 070

1 300

jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, plná penze

8 160

1 170

9 610

1 370

4F[ØOB"BTF[ØOB#

%013"7"
Rádi Vám zajistíme přímý let Praha - Malta - Praha za nejnižší dostupnou cenu, případně přímý let z Vídně.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště do ubytování stojí 580 Kč, odvoz na letiště stojí stejně.

1õ¶1-"5,:

/FWZVčVKFTF 10.2., 31.3., 7.4., 10.4., 1.5., 7.6.,
29.6., 15.8., 8.9., 21.9., 8.12., 13.12., 25.12.2023.
Výuka za svátek je zpravidla nahrazena v dalších dnech.
7âVLB QSPCÓIÈ 8.30 - 10.00; 10.15 - 11.45;
12.15 - 13.45; 14.00 - 15.30; 15.45 - 17.15 hod.
V letní sezóně může výuka probíhat dopoledne
nebo odpoledne.
;BčÈULZ Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.

101*4À,0-:
JOMJOHVB.BMUB patří do řetězce škol inlingua, který
má asi 320 jazykových škol po celém světě. inlingua
Malta má velmi vyrovnaný mezinárodní mix studentů, podíl českých studentů se pohybuje kolem 4%.
inlingua Malta je členem asociace FELTOM.
Škola sídlí v nové budově (cca 3 minuty od hlavní
budovy školy, která je v rekonstrukci) v centru letoviska 4MJFNB. Škola má 20 dobře vybavených a klimatizovaných tříd včetně interaktivních tabulí. Studenti mají k dispozici knihovnu, posluchárnu a počítačovou učebnu k vyřizování e-mailů (WiFi je zdarma). V blízkosti školy je Plaza Shopping Centre, kde
kromě nejrůznějších obchodů najdete i občerstvení. Kousek je zastávka autobusu, takže se snadno
dostanete do míst jako je Valletta, Mdina nebo na
písčité pláže na západě ostrova (Mellieha a Golden Bay). Skvělé koupání na písečných plážích je
možné také ihned vedle promenády spojující města Sliema a St. Julians.
inlingua Malta je vhodná škola pro SPEJOOPVEPWPMFOPVTBOHMJčUJOPV QSPUPäFOBCÓ[ÓUBLÏLVS[Z
QSPEďUJPEMFUWJ[LVS[ZQSPEďUJBNMÈEFä

7Å-&5:"",5*7*5:
inlingua Malta nabízí studentům různé kulturní
a sportovní aktivity, které si můžete na místě zakoupit, jejich cena se pohybuje mezi 31 - 170 EUR. Na
programu je např. plavba lodí podél pobřeží, návštěva městečka Mdiny, hlavního města Valletty a jízda vyhlídkovým autobusem. Můžete podniknout celodenní výlet na ostrovy Gozo nebo Comino lodí
a spojit jej s plaváním v Blue Lagoon, večer je na
programu např. ochutnávka vína nebo prohlídka
nočního města.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 

1. Registrační poplatek účtovaný školou je 45 EUR, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
2. Speciální dieta stojí 3 260 Kč týdně,.povinná turistická daň, inlingua Malta ji odvádí, stojí 130 Kč.
3. Týdenní příplatek od 5.6. do 1.9.2023: General 20: 860 Kč, General 30: 1 110 Kč, Business 20: 1 230 Kč,
Business Combined 1 480 Kč, Crash Intensity 30: 3 690 Kč, Crash Intensity 40: 4 920 Kč. U kurzů Minigroup
příplatek není.
4. Učební materiály ke kurzům Business stojí 1 170 Kč, k ostatním kurzům 780 Kč.

---

1. Španělština................................................
2. Italština ....................................................
3. Němčina
............................................
4. Polština.......................................................
5. Ruština
................................................
èFÝUÓTUVEFOUJ................................................

17%
13%
7%
9%
6%
4%

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

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

.BMUB

4XJFRJ LWBMJUOÓÝLPMBNJOVUDIĜ[FPEQMÈäF OFKWÓDFOFCPTUVEFOUĜWFUīÓEď 
PCDIPEOÓBOHMJčUJOB LWBMJUOÓSF[JEFODF UâEOZPE,č UâEOĜPE,č

4XJFRJ

ÀLPMB-JOL4DIPPMPG&OHMJTI4XJFRJ
Swieqi

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Studenti školy při výuce
Počet lekcí
týdně

1õ&)-&%,63;ù

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

Group

20

45 minut

1 týden +

12 nejvíce

2-9

*OUFOTJWF(SPVQ

30

45 minut

1 týden +

12 nejvíce

2-9

.JOJ(SPVQ

20

45 minut

1 týden +

6 nejvíce

2-9

#VTJOFTT.JOJ(SPVQ

20

45 minut

1 týden +

6 nejvíce

5-9

20+10

45 minut

1 týden +

12 nejvíce, 1

2-9

(SPVQ *OEJWJEVBM$PNCP

101*4,63;ù
Group

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

*OUFOTJWF(SPVQ

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

.JOJ(SPVQ

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 6 studentů.

#VTJOFTT.JOJ(SPVQ

má 20 lekcí obchodní angličtiny ve skupině nejvíce 6 studentů.

(SPVQ *OEJWJEVBM$PNCP

kombinuje kurz Group s 10 individuálními lekcemi týdně.

$&/¶,,63;ù




4





EBMÝÓUâEFO

Group

,VS[UâEOZ



14 320



28 320



4 220

*OUFOTJWF(SPVQ



18 090



35 800



5 470

.JOJ(SPVQ



21 860



43 260



6 710

#VTJOFTT.JOJ(SPVQ



25 630



50 720



8 210

(SPVQ *OEJWJEVBM$PNCP



36 930



72 950



11 490

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

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPE4PEP4POFCPPE/FEP/F
3PEJOB, do 20 minut chůze, praní 1x týdně zdarma

4F[ØOB"

4F[ØOB#

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze

7 160

1 030

8 160

1 180

jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, polopenze

8 790

1 260

9 800

1 410

Nevyučuje se: 2.1., 10.2., 31.3., 7.4., 1.5., 7.6.,
29.6., 15.8., 8.9., 21.9., 8.12, 13.12 a 25.12.2023
- 2.1.2024.
Výuka probíhá: Group, Mini Group a Business
Mini Group: 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30 hod. výjimečně 13.00 - 14.30 a 15.00 - 16.30 hod. Intensive Group: jako Group a navíc 13.00 - 14.30 hod.
Individuální lekce kurzu Group+Individual Combo
probíhají odpoledne.
Začátky: Každé Po, je-li v Po svátek, začíná se v Út.

101*4À,0-:

Link School of English je členem FELTOM, maltské
asociace kvalitních jazykových škol angličtiny.
-JOL 4DIPPM PG &OHMJTI sídlí v rezidenční čtvrti
Swieqi, v klidné ulici, 10 minut chůze od živé čtvrti St. Julians a 15 minut od pláže. WiFi je zdarma,
škola má 8 klimatizovaných tříd, kavárnu, příruční
knihovnu, studovnu a velkou terasu. Předností školy je kvalitní ubytování ve školních vilách 10 minut
chůze od školy. Druhá budova školy je 5 minut chůze od hlavní budovy, má 18 klimatizovaných tříd,
terasu, WiFi zdarma.
4XJFRJ je klidná rezidenční čtvrť sousedící se čtvrtí St. Julians. Jen 10 minut trvá procházka do Paceville, centra maltského nočního života.

7Å-&5:"",5*7*5:
Link School of English organizuje výlety do Valletty, Mdiny, na ostrov Gozo, večerní vyjížďky k ostrovu Comino s jeho nádhernou průzračně modrou lagunou a další akce - tyto jsou za poplatek. Některé
aktivity jsou zdarma jako prohlídka okolí školy, uvítací večírek, odpolední promítání filmů, zumba atd.

WiFi v rodině stojí 260 Kč týdně, příplatek za dietu je 1 680 Kč týdně, příplatek za 1 Čecha v rodině je 1 000 Kč týdně.
3F[JEFODF7JMMB9JWBO, cca 10 minut chůze od školy, 5 ložnic, 8 sprch, velký obývací pokoj s jídelnou, zahrada,
stolní tenis a fotbálek, vratný depozit 300 EUR, WiFi v ceně ubytování, k dispozici pračka
dvou - třílůžkový pokoj, sdílená koupelna, bez stravy

3 890

580

5 400

780

jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, bez stravy

7 160

1 030

8 670

1 260

3F[JEFODF7JMMB'BOBM, cca 10 minut chůze od školy, 4 ložnice, 4 koupelny, velký obývací pokoj s jídelnou,
zahrada, bazén, vratný depozit 300 EUR, WiFi v ceně ubytování, k dispozici pračka
dvou - třílůžkový pokoj, sdílená koupelna, bez stravy

4 400

630

5 900

850

jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, bez stravy

6 910

1 000

8 240

1 210

4F[ØOB"KFPEEPBPEEPTF[ØOB#KFPEEP
Příplatek za vlastní koupelnu v obou rezidencích je 760 Kč týdně.

%013"7"
Rádi Vám zajistíme přímý let Praha - Malta - Praha za nejnižší dostupnou cenu, případně přímý let z Vídně.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště do ubytování a zpět stojí 1 610 Kč a je QPWJOOâQSPBQBSUNÈOZ.

1õ¶1-"5,:
1.
2.
3.
4.
5.

Učební materiály stojí 1 010 Kč na 1 jazykovou úroveň (cca 4 - 5 týdnů kurzu).
Sezónní příplatek ke všem 1 - 12týdenním kurzům v termínu 29.5. - 29.9.2023 je 890 Kč týdně.
Plná penze v hostitelských rodinách stojí 880 Kč týdně, dieta 1 680 Kč týdně, WiFi 260 Kč týdně.
Povinná turistická daň, škola Link School of English ji účtuje a odvádí, stojí 130 Kč.
Vratný depozit u rezidencí stojí 300 EUR, po ukončení pobytu Vám bude vrácen.

---

Bazén a pokoj v Rezidenci Villa Fanal

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Italština......................................................... 43%
2. Polština......................................................... 25%
3. Francouzština.............................................. 10%
4. Španělština.................................................. 9%
5. Japonština.................................................... 3%
èFÝUÓTUVEFOUJ.................................................. 

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

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

.BMUB

3F[JEFOčOÓÝLPMB WâVLB VCZUPWÈOÓBCB[ÏOWKFEOPNBSFÈMV TUVEFOUĜ
WFUīÓEď PCDIPEOÓBOHMJčUJOB UâEOZPE,č UâEOĜPE,č

4U+VMJBOT

ÀLPMB4QSBDIDBGGF4U+VMJBOT
St. Julians

Nádvoří školy s bazénem a studenti na nádvoří
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

4UBOEBSE

20

45 minut

2 týdny +

10 nejvíce

3-8

*OUFOTJWF

30

45 minut

2 týdny +

10 nejvíce

3-8

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

4UBOEBSE #VTJOFTT

20+10

45 minut

2 - 8 týdnů

10 nejvíce

4-8

4UBOEBSE 

20+6

45 minut

9 týdnú +

10 nejvíce, 1

3-8

Nevyučuje se: 2.1. - 6.1., 10.2., 7.4., 7.6., 15.8.,
8.9., 8.12. a 25.12.2023 - 5.1.2024.
Výuka probíhá: 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30;
13.00 - 14.30 hod.; v červenci, srpnu a září může
výuka probíhat 14.45 - 16.15; 16.30 - 18.00 hod.
a po dni se střídat.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.
Doporučená data pro začátečníky: 9.1., 6.2., 6.3.,
3.4., 1.5., 5.6., 3.7., 17.7., 31.7., 14.8., 4.9., 2.10.,
6.11. a 4.12.2023.

1õ&)-&%,63;ù

101*4,63;ù
4UBOEBSE

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

*OUFOTJWF

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

4UBOE #VTJOFTT má 20 lekcí obecné a 10 lekcí obchodní angličtiny týdně ve třídě max. 10 studentů.
4UBOEBSE 

má 20 lekcí obecné angličtiny ve třídě max. 10 studentů a 6 individuálních lekcí týdně.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ





4





EBMÝÓUâEFO

4UBOEBSE



16 480



44 290



4 920

*OUFOTJWF



23 360



64 900



7 210

4UBOEBSE #VTJOFTT



24 870



--

---

---

-

-

-

102 490



11 390

4UBOEBSE 

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

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWBDÓQPQMBUFLÞčUÝLPMPVKF,č6CZUPWÈOÓKFPE/FQīFE[BčÈULFNLVS[VEP4PQPKFIPVLPOčFOÓ
4F[ØOB

4F[ØOB"

4F[ØOB#

4F[ØOB$

OPDOBWÓD"

3PEJOB, max. 30 min. chůze od školy, sdílená koupelna, WiFi za příplatek 140 Kč týdně, praní za poplatek 3,50 EUR
dvoulůžkový pokoj, polopenze

7 540

8 790

10 550

1 510

jednolůžkový pokoj, polopenze

8 790

10 050

11 810

1 760

"QBSUNÈO4UBOEBSE, v areálu školy, úklid 1x týdně, sdílená koupelna a kuchyně, depozit 50 EUR, WiFi ve spol. prostorách
dvoulůžkový pokoj, bez stravy

4 220

5 480

7 240

850

jednolůžkový pokoj, bez stravy

7 030

8 290

10 050

1 410

"QBSUNÈO$PNGPSU, v areálu školy, sdílená koupelna, sdílená kuchyně, úklid 1x týdně, klimatizace, depozit
50 EUR, WiFi ve společných prostorách zdarma, praní 1x týdně zdarma
dvoulůžkový pokoj, bez stravy

7 030

8 290

10 050

1 410

jednolůžkový pokoj, bez stravy

9 670

10 930

12 690

1 930

 4UVEJP, garsonka v areálu školy, vlastní koupelna a kuchyňský kout, depozit 50 EUR, WiFi ve společných
prostorách zdarma, praní 1x týdně zdarma

101*4À,0-:
4QSBDIDBGGF Malta je členem maltské asociace
kvalitních maltských jazykových škol FELTOM. Škola má dlouhou tradici a výrazný profil: vlastní rozlehlý areál s vlastními apartmány, restaurací (denně podává snídaně, obědy a večeře) a má největší bazén na Maltě. Sprachcaffe navíc sídlí v klidné
ulici v St. Julians, nejrušnějším maltském letovisku.
Sprachcaffe Malta má nejvíce 10 studentů ve třídě,
dobrý mezinárodní mix, kvalitní učitele, bohatý program pro volný čas.
Škola má také volejbalové hřiště, malou zahradu,
diskotéku a hernu. Internet stojí cca 2 EUR za 45
minut, ve společných prostorách je WiFi zdarma.
Sprachcaffe Malta sídlí v bývalých britských důstojnických kasárnách na okraji St. Julians, 30 minut autobusem od hlavního města Valletty a 15 minut chůze od písečné pláže.
4U+VMJBOT leží západně od Valletty a je hlavním
městem zábavy na Maltě, najdete zde hotely, kina,
obchody, restaurace, rychlá občerstvení, bary,
maxidiskotéky a písečnou pláž!

dvoulůžkový pokoj, bez stravy

8 790

10 050

11 810

1 760

7Å-&5:"",5*7*5:

jednolůžkový pokoj, bez stravy

13 190

14 450

16 200

2 640

Sprachcaffe Malta organizuje pro studenty zdarma diskotéky, turnaje ve volejbalu, basketbalu, fotbalu apod., má vlastní velký bazén, v němž probíhají placené lekce potápění a organizuje také placené výlety (Gozo, Mdina, Valletta, Comino, Blue
Grotto aj.), které stojí cca 18 - 35 EUR.

4F[ØOB" 8.1. - 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.
ÀLPMOÓSFTUBVSBDF snídaně 1 050 Kč/týden, polopenze 3 520 Kč/týden, plná penze 5 280 Kč/týden.

%013"7"
Rádi Vám zajistíme sobotní přímý let (nutná 1 noc navíc) Praha - Malta - Praha za nejnižší dostupnou
cenu, případně přímý let z Vídně (není nutná noc navíc).
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPVz letiště na Maltě do ubytování a zpět stojí 1 300 Kč.

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 1 510 Kč. Ubytovací poplatek účtovaný školou je 1 990 Kč.
2. Školní restaurace: snídaně 1 050 Kč/týden, polopenze 3 520 Kč/týden, plná penze 5 280 Kč/týden.
3. Noci navíc jsou v sez. B a C dražší! Půjčovné učebních materiálů od 7,50 EUR týdně + 30 EUR depozit.
4. Za speciální dietu si škola může účtovat příplatek dle typu diety.

---

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Němčina....................................................... 20%
2. Japonština.................................................... 15%
3. Polština......................................................... 12%
4. Španělština.................................................. 10%
5. Portugalština................................................ 9%
èFÝUÓTUVEFOUJ.................................................. 

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

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

.BMUB(P[P

(P[P LSÈTOâ LMJEOâPTUSPW NPīFBTQPSU WFUīÓEďOFKWÓDFOFCPTUVEFOUĜ 
SPEJOZ SF[JEFODF UâEOZPE,č UâEOĜPE,č

Kercem

ÀLPMB#&-4(P[P
Kercem

ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:

Vchod do školy a výuka
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

(FOFSBM4UBOEBSE

20

45 minut

1 týden +

12, obvykle 8

3-9

(FOFSBM.JOJ

20

45 minut

1 týden +

6 nejvíce

3-9

(FOFSBM.JOJ*OUFOTJWF

30

45 minut

1 týden +

6 nejvíce

3-9

*OEJWJEVBM

20

45 minut

1 - 12 týdnů

1 klient

1 - 10

PŘEHLED KURZŮ:

101*4,63;ù
Pro dospělé studenty, kteří preferují studium v klidném prostředí ostrova Gozo severozápadně od Malty.
(FOFSBM4UBOEBSE

má 20 lekcí angličtiny týdně ve skupině nejvíce 12 studentů, volný čas využijete ke koupání, opalování nebo k návštěvám památek ostrova Gozo.

(FOFSBM.JOJ

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 6 studentů.

(FOFSBM.JOJ*OUFOTJWF má 30 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 6 studentů.
*OEJWJEVBM

má 20 individuálních lekcí obecné angličtiny týdně.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ











EBMÝÓUâEFO

(FOFSBM4UBOEBSE



15 290



29 980



3 890

(FOFSBM.JOJ



22 380



44 290



7 300

(FOFSBM.JOJ*OUFOTJWF



30 580



60 530



10 090

*OEJWJEVBM



52 210



103 340



---

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

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPETPCPUZQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[VOFCPPE/FEP/F
4F[ØOB"
DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

4F[ØOB#
DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, do 50 minut chůze od školy, praní podle dohody s hostitelskou rodinou
jednolůžkový pokoj, polopenze, sdílená koupelna

7 490

nelze

9 590

nelze

jednolůžkový pokoj, polopenze, vlastní koupelna

9 230

nelze

11 320

nelze

 3F[JEFODF #&-4, 30 minut chůze od školy, sdílená koupelna a kuchyň, WiFi zdarma, depozit 100 EUR,
pračka v objektu, pokoje jsou klimatizované
jednolůžkový pokoj, bez stravy, sdílená koupelna

6 770

nelze

9 590

nelze

4F[ØOB"B4F[ØOB#

DOPRAVA:
Rádi Vám zajistíme přímý let Praha - Malta - Praha za nejnižší dostupnou cenu, případně přímý let z Vídně.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště Malta do ubytování na Gozo (včetně trajektu) a zpět stojí 3 110 Kč.
Odvozy jsou povinné pro všechny studenty!

PŘÍPLATKY:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 1 380 Kč, ubytovací poplatek je 490 Kč.
2. Učební materiály pro jednu úroveň (obvykle 4 - 6 týdnů) stojí 650 Kč.
3. Sezónní příplatky od 12.6. do 1.9.2023: General Standard 990 Kč týdně, General Mini a General
Mini Intensive 1 490 Kč týdně, Individual 20 je 2 590 Kč týdně.
4. Povinná turistická jednorázová daň je 130 Kč, škola BELS ji účtuje.
5. Speciální dieta v rodině stojí 1 810 Kč týdně, vegetariánská dieta je bez příplatku.

---

Nevyučuje se: 2.1. - 13.1., 10.2., 31.3., 7.4.,
1.5., 7.6., 29.6., 15.8., 8.9., 21.9., 8.12., 13.12.,
25.12.2023 - 5.1.2024. Individuální lekce budou
nahrazeny.
Výuka probíhá: Po: 9.15 - 10.45; 11.15 - 12.45;
13.15 - 14.45 hod. Út : 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30;
12.45 - 14.15 hod. St - Pá: 9.00 - 10.30; 10.45 12.15; 12.45 - 14.15 hod.
Individuální výuka probíhá dopoledne, výjimečně odpoledne.
Začátky: Každé pondělí od 16.1.2023, je-li v

101*4À,0-:
BELS Gozo je malá rodinná škola, nabízí kurzy
angličtiny na ostrově Gozo od roku 1997. BELS je
členem prestižní asociace IALC. Škola má 9 klimatizovaných tříd vybavených novou audiotechnikou a
příruční knihovnu. WiFi je zdarma. Během přestávek
můžete konverzovat se studenty na zahradě nebo
na terase. Kapacita školy je 75 studentů. BELS Gozo
sídlí 20 minut chůze od městečka Kercem a 30
minut chůze od hlavního města Victoria.
Gozo má 31 000 obyvatel, hlavní město Victoria
(Rabat) má 6 000 obyvatel. Gozo leží 6 km od Malty a je mnohem klidnější než Malta. Gozo je úrodné a zelené skoro celý rok. Mezi Maltou a Gozem
jezdí každou hodinu trajekt.
Historie ostrova sahá do mytických dob, podle
pověstí zde nymfa Kalypso 7 let věznila bájného Odyssea.
Masová turistika se ostrova Gozo naštěstí dotkla
jen málo. Krásy ostrova poznáte nejlépe při projížďkách na skútru nebo jízdním kole. Gozo má
co nabídnout: má skalnaté a písečné pláže (Ramla je nejznámější), neolitický chrám Ggantija, který
je starší než egyptské pyramidy a je považován za
nejstarší lidskou stavbu na světě. Určitě Vás okouzlí hlavní město Victoria s krásným náměstím a citadelou, odkud je nádherný pohled na celé Gozo.

7Å-&5:"",5*7*5:
BELS Gozo pořádá výlety s rybařením, cyklistikou,
potápěním a návštěvami restaurací. Můžete využít
placené výlety na Maltu a výlety na jachtě okolo
ostrova Comino. Ostrov Gozo ocení především dospělí klienti, kteří dávají přednost klidu, čerstvému
vzduchu a koupání v moři, vycházkám po nádherném skalnatém pobřeží nebo vyjížďkám na kole.
Na Gozu se Vám bude určitě líbit!

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

27%
17%
11%
7%


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

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

.BMUB

4MJFNB SVÝOÏMFUPWJTLP ÝQJčLPWÈÝLPMBTIPUFMFN OFCPTUVEFOUĜWFUīÓEď 
NJOVUPEQMÈäF UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜLVS[VPE,č

4MJFNB

ÀLPMB*&-4.BMUB
Sliema

Studenti před školou a ve třídě
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

(FOFSBM

20

45 minut

2 týdny +

12 nejvíce

2-9

*OUFOTJWF

30

45 minut

2 týdny +

12 nejvíce

2-9

.JOJ(SPVQ

20

45 minut

2 týdny +

6 nejvíce

2-9

.JOJ(SPVQ1MVT

30

45 minut

2 týdny +

6 nejvíce

2-9

1õ&)-&%,63;ù

101*4,63;ù
(FOFSBM

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

*OUFOTJWF

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

.JOJ(SPVQ

má 20 lekcí týdně ve skupině nejvíce 6 studentů. Kurz uvítají především dospělí
klienti, kteří dávají přednost výuce obecné angličtiny v malé skupině.

.JOJ(SPVQ1MVT

má 30 lekcí týdně ve skupině nejvíce 6 studentů. Kurz uvítají především dospělí
motivovaní klienti, kteří dávají přednost intenzivní výuce v malé skupině.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ





4





EBMÝÓUâEFO

(FOFSBM



14 830



29 320



4 490

*OUFOTJWF



21 430



42 420



6 060

.JOJ(SPVQ



24 990



49 440



7 060

.JOJ(SPVQ1MVT



36 420



71 960



10 580

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

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWBDÓQPQMBUFL[EBSNB6CZUPWÈOÓKFPE/F
4F[ØOB"
EP/FOFCPPE4PEP4P
DFOBUâEOď
OPDOBWÓD

4F[ØOB#
DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, max. 45 minut MHD od školy, WiFi za příplatek 540 Kč týdně, praní jednou týdně zdarma

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
/FWZVčVKFTF 10.2., 31.3., 7.4., 1.5., 7.6., 29.6.,
15.8., 8.9., 21.9., 8.12., 13.12. a 25.12.2023.
7âVLB QSPCÓIÈ 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30;
13.00 - 14.30; 15.00 - 16.30 hod. Výuka může probíhat buď dopoledne nebo odpoledne.
;BčÈULZ Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý. Začátečníci začínají vždy první
pondělí v měsíci.

101*4À,0-:
*&-4.BMUB vyučuje kurzy angličtiny na Maltě od
roku 1985! Škola je členem FELTOM (asociace maltských jazykových škol). IELS Malta patří mezi největší jazykové školy angličtiny na Maltě, má 100
klimatizovaných tříd.
Pestrá paleta kurzů, bohatá nabídka aktivit pro volný
čas, vlastní tříhvězdičkový hotel Days Inn 5 minut
chůze od školy, WiFi zdarma, sídlo v klidné ulici
v centru Sliemy blízko promenády, to je IELS Malta!
Škola leží v centru Sliemy, blízko nábřeží s vyhlídkou
na hlavní město Valletta a nedaleko promenády
vedoucí do St. Julians.
4MJFNB leží na severovýchodním pobřeží Malty,
jen 20 minut jízdy od letiště. Sliema má asi 20 000
obyvatel a je hlavním turistickým centrem na Maltě.
Na promenádě najdete spoustu kaváren, restaurací a obchodů. Sliema má výborné autobusové spojení do dalších maltských měst, do Valletty, St. Julians a St. Paul‘s Bay.

dvoulůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze

6 190

880

8 260

1 180

jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze

7 910

1 130

11 530

1 650

7Å-&5:"",5*7*5:

jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, polopenze

10 150

1 450

13 760

1 970

IELS Malta má širokou nabídku aktivit, stačí si jen vybrat. Odpoledne se můžete věnovat windsurfingu,
paraglidingu, potápění nebo třeba tenisu, můžete
se projet na lodi, vyrazit k Modré jeskyni nebo do
Mdiny. O víkendech pořádá škola výlety na Gozo,
Comino, do Valletty. Aktivity se platí na místě.

3F[JEFODF%BZT*OO )PUFM3PPN, 5 minut chůze od školy, WiFi zdarma, praní za 5 EUR za 1 praní
2L pokoj, vlastní koupelna, sdílená kuchyně, bez stravy

5 160

740

8 090

1 160

1L pokoj, vlastní koupelna, sdílená kuchyně, bez stravy

8 600

1 230

12 390

1 770

3F[JEFODF%BZT*OO 4UVEJP, 5 minut chůze od školy, WiFi zdarma, praní za 5 EUR za 1 praní
2L pokoj, vlastní koupelna, vlastní kuchyně, bez stravy

6 190

880

9 120

1 300

1L pokoj, vlastní koupelna, vlastní kuchyně, bez stravy

8 780

1 250

12 560

1 790

4F[ØOB"KFPEB TF[ØOB#KFPE
1īÓQMBUFLWSF[JEFODJ[BTOÓEBOJKF,čUâEOď [BQPMPQFO[JKF,čUâEOď4OÓEBOďTFQPEÈWB
KÓWäEZW%BZT*OO WFčFīFWCMÓ[LÏSFTUBVSBDJ

%013"7"
Rádi Vám zajistíme přímý let Praha - Malta - Praha za nejnižší dostupnou cenu, případně přímý let z Vídně.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště do ubytování stojí 910 Kč, odvoz z letiště a zpět stojí 1 680 Kč.
Pokud nemáte objednané ubytování přes školu IELS Malta, škola odvozy nezařizuje.

1õ¶1-"5,:

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 

1.
2.
3.
4.
5.

1. Španělština................................................ 26%
2. Italština .................................................... 13%
3. Japonština................................................. 11%
4. Francouzština............................................
9%
5. Portugalština..............................................
7%
èFÝUÓTUVEFOUJ................................................ 

Registrační poplatek účtovaný školou je 1 140 Kč, ubytovací poplatek účtovaný školou je zdarma.
Příplatek od 19.6. do 1.9.2023 u všech kurzů v délce 1 - 7 týdnů je 1 190 Kč týdně.
Učební materiály stojí 780 Kč na každých 8 týdnů kurzu. Povinná turistická daň 5 EUR se hradí na místě.
Příplatek za speciální dietu v hostitelských rodinách v obou sezónách je 1 420 Kč týdně.
Příplatek za snídani v Days Inn je 1 030 Kč týdně, příplatek za polopenzi v Days Inn je 4 650 Kč týdně.
Snídaně se podávají vždy v Days Inn, večeře v blízké restauraci.

---

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

"OHMJčUJOB

tQSPVčJUFMFPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

.BMUB

4U1BVMAT#BZ .BMUB LMJEOÏMFUPWJTLP NFUPEJDLÏBKB[ZLPWÏLVS[ZQSPVčJUFMF
BOHMJčUJOZ[ÈLMBEOÓDI TUīFEOÓDIBPECPSOâDIÝLPM UâEOZ[B,č

4U1BVMAT#BZ

ÀLPMB"MQIB4DIPPMPG&OHMJTI
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

3FDIBSHJOH&EVDBUJPO1SPGFTTJPOBMT

24 + 6

45 minut

1 týden

12 nejvíce

5 - 10

5FDIJOH&OHMJTIUP7FSZ:PVOH
-FBSOFST WâVLBEďUÓMFU

24 + 6

45 minut

1 - 2 týdny

12 nejvíce

7 - 10

$SFBUJWF.FUIPEPMPHZ

24 + 6

45 minut

1 - 2 týdny

12 nejvíce

6 - 10

$SFBUJWF6TFPG5FDIOPMPHZ

24 + 6

45 minut

1 - 2 týdny

12 nejvíce

6 - 10

1VCMJD4QFBLJOH4LJMMT

24 + 6

45 minut

1 - 2 týdny

12 nejvíce

6 - 10

1õ&)-&%,63;ù

101*4,63;ù
3FDIBSHJOH&EVDBUJPO1SPGFTTJPOBMT

kurz je určen učitelům a pracovníkům ve školství s úrovní angličtiny min. B1.
Je zaměřen na obnovení vnitřní harmonie a péči o sebe sama po fyzické,
psychické a emocionální stránce v reakci na rychlost doby a všudypřítomný
a neustálý stres, poslouží jako prevence proti vyhoření.*
kurz je určen učitelům angličtiny dětí ve věku 3-6 let, kteří mají úroveň B2.

5FDIJOH&OHMJTIUP
Kurz je zaměřený prakticky, na pestrou škálu her a aktivit, které slouží dětem
7FSZ:PVOH-FBSOFST
k osvojení angličtiny. Týden 1 je na téma „Stories, Songs and Games“, týden
WâVLBEďUÓMFU

2 „Effective Planning and Creating Routines“.*

$SFBUJWF
.FUIPEPMPHZ

kurz je určen učitelům s úrovní angličtiny B1, kteří chtějí zlepšit svoje metodické
schopnosti a rozvinout svoji znalost angličtiny. Týden 1 je na téma „Creative
Classrooms“, týden 2 „Future Focus“.*

$SFBUJWF6TFPG
5FDIOPMPHZ

kurz je určen učitelům s úrovní angličtiny B1, kteří se chtějí naučit ovládat
moderní výukové technologie a software. Týden 1 má téma „Teaching and
Learning Online“ a týden 2 „Resources and Presentation Software“.*

1VCMJD4QFBLJOH 
$PNNVOJDBUJPOBOE
1SFTFOUBUJPO4LJMMT
GPS1SPGFTTJPOBMT

kurz je určen všem s úrovní angličtiny B1, kteří chtějí zefektivnit své vyjadřovací a přesvědčovací schopnosti pro svůj profesní život. Týden 1 je na téma
„Theory and Practice“, týden 2 „Research and Practice“ je zaměřen na
nejrůznější aspekty prezentace.*

*Součástí kurzu je středeční „offsite training“ v rozsahu 6 lekcí týdně, kdy se zúčastníte výletu na některou z
maltských památek. Procvičíte si svoji angličtinu a získáte základ pro svůj projekt, který budete prezentovat na
konci kurzu.

$&/¶,,63;ù
,VS[ZUâEOZ

UâEFO

UâEOZ

7ÝFDIOZLVS[Z[UÏUPOBCÓELZ

10 360

20 720

Cena v Kč zahrnuje výuku, 1 výlet týdně s výukou mimo školu včetně jednoho vstupu, drobné občerstvení ve škole, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
0EOFEďMFEPTPCPUZ

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, do 30 minut chůze od školy, polopenze, sdílená koupelna, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma, ložní prádlo a ručníky poskytnuty
jednolůžkový pokoj, polopenze, sdílená koupelna

7 980

1 140

dvoulůžkový pokoj, polopenze, sdílená koupelna

6 350

910

 "MQIB 4DIPPM 4VQFSJPS "QBSUNFOU, 5 min. chůze od školy, 3 hvězdičkový standard, vlastní koupelna a
kuchyně, bez stravy, WiFi zdarma, ložní prádlo, ručníky a nádobí poskytnuty
cena za apartmán, pro 1 - 2 osoby cestující společně

6 890

980

 )PUFM  3-4 hvězdičkový standard. Cena jednolůžkového pokoje s polopenzí se pohybuje v rozmezí
45 - 260 EUR za noc podle sezóny a zvoleného hotelu.

DOPRAVA:
Rádi Vám zajistíme přímý let Praha - Malta - Praha za nejnižší dostupnou cenu, případně přímý let z Vídně.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště na Maltě do ubytování stojí 910 Kč, odvoz zpět stojí stejně.

1õ¶1-"5,:

1. Registrační poplatek účtovaný školou je 2 590 Kč.
2. Poplatek za učebnici je 30 EUR, platí se ve škole.
3. Příplatek za speciální dietu v rodině je 1 810 Kč týdně.
4. Povinná jednorázová turistická daň, škola Alpha School of English ji účtuje a odvádí, stojí 130 Kč.
5. Příplatek v rodině, 18.6. - 2.9.2023, jednolůžkový pokoj, polopenze je 1 630 Kč týdně, dvojlůžkový pokoj, polopenze je 1 810 Kč týdně, apartmán, 30.4. - 4.11.2023 je 3 630 Kč týdně.
6. Příplatek za vlastní koupelnu v rodině, jednolůžkový pokoj, je 1 900 Kč týdně.

---

St. Paul‘s Bay

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Nevyučuje se: 31.3.2023.
Výuka probíhá: 8.30 - 10.00; 10.15 - 11.45;
12.00 - 13.30 hod. v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek, ve středu je offsite training.
Začátky: Recharging Education Professionals: 23.1., 27.2., 10.4., 22.5., 25.9., 23.10.,
20.11.2023.
Teaching English to Very Young Lerners, Creative
Methodology: 9.1., 13.2., 20.3., 8.5., 12.6., 17.7.,
21.8., 9.10., 6.11.2023.
Creative Use of Technology, Public Speaking:
23.1., 27.2., 10.4., 22.5., 3.7., 31.7., 25.9., 23.10.,
20.11.2023.

101*4À,0-:

"MQIB4DIPPMPG&OHMJTIbyla jednou z prvních
jazykových škol na Maltě, založená roku 1991.
Zapálení a kreativní učitelé jsou nejen vyučujícími,
ale také mentory a průvodci při výuce mimo třídu
v reálném prostředí. Učitelé jsou rodilí mluvčí z Irska, Velké Británie, Austrálie a Jižní Afriky - poznáte tedy různé akcenty.
Nově zrekonstruovaná budova školy nabízí klimatizaci, vysokorychlostní WiFi a chytré vybavení v 8 z
20 učeben. Neleznete zde také herní centrum pro
děti ve věku 2-8 let. Na střešní zahradě školy můžete relaxovat, ale také potkávat ostatní studenty a
procvičovat angličtinu i jiné jazyky.
4U1BVMT#BZ mají rádi studenti, kteří dávají přednost klidným místům. St. Paul’s Bay leží na severu
Malty, v zelenější části ostrova, blízko písečných
pláží. Nejblíže je pláž Mellieha, 10 minut autobusem. Nedaleko St. Paul‘s Bay je přístav trajektů na
ostrov Gozo.
.BMUB je ideální místo ke studiu angličtiny v prázdninové atmosféře. Křišťálově čisté moře, středomořské
klima, fascinující historie, velká bezpečnost ostrova
a kvalitní školy, to jsou hlavní důvody, které Čechy
lákají na Maltu. Užijte si dovolenou s angličtinou,
kdykoliv budete chtít.

7Å-&5:"",5*7*5:

Alpha School pro učitele připravuje různorodé aktivity a výlety pro volný čas. Cena dvoutýdenního kurzu zahrnuje dva půldenní výlety do Mdiny
a Valletty, tedy do bývalého a současného hlavního města Malty.
Pokud dáváte přednost sportům, škola Vám ráda poradí, kde se potápět, plavat, hrát tenis atd. St. Julians je hlavní centrum zábavy na Maltě, dostanete
se odtud snadno do dalších částí ostrova.

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

14%
8%
6%
5%


Nechala jsem tam tyto tři kurzy,ale nevím zda je to ok. Škola má více druhů učitelský kurzů.Kdyžtak dodám či upravím. DÍKY MM

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

"OHMJčUJOB

tQSPVčJUFMFPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

.BMUB

.FUPEJDLÏ B KB[ZLPWÏ LVS[Z QSP VčJUFMF BOHMJčUJOZ [ÈLMBEOÓDI  TUīFEOÓDI
BPECPSOâDIÝLPM NFUPEJDLÏLVS[ZQSPPECPSOÏVčJUFMF UâEFO[B,č

7BMMFUUB

ÀLPMB&"4:4DIPPMPG-BOHVBHFT7BMMFUUB
Valletta

Malta a studenti o přestávce
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

$SFBUJWJUZBOE.PUJWBUJPOJOUIF
$MBTTSPPN

20+10

45 minut

1 - 2 týdny

12 nejvíce

6 - 10

&OHMJTI-BOHVBHFT%FWFMPQNFOU
BOE$-*-.FUIPEPMPHZGPS1SJNBSZ4DIPPM

20+10

45 minut

1 týden

12 nejvíce

5 - 10

&OHMJTI-BOHVBHFT%FWFMPQNFOU
BOE$-*-.FUIPEPMPHZGPS4FDPOEBSZ4DIPPM

20+10

45 minut

1 týden

12 nejvíce

5 - 10

1õ&)-&%,63;ù

101*4,63;ù
$SFBUJWJUZBOE.PUJWBUJPOJOUIF$MBTTSPPN

má 20 lekcí obecné angličtny a 10 lekcí metododologie obecné angličtiny. Je
určen učitelům angličtiny, kteří si chtějí rozšířit znalosti angličitny a metodologie .

&OHMJTI-BOHVBHFT%FWFMPQNFOUBOE$-*$.FUIPEPMPHZGPS1SJNBSZ4DIPPM 4FDPOEBSZ
4DIPPM

má 20 lekcí obecné angličtiny a 10 lekcí CLIL metodologie. Je určen učitelům
angličtiny, kteří si chtějí rozšířit znalosti obecné angličtiny a seznámit se CLIL
metodologie pro výuku předmětů na základní či střední škole v angličtině.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ





$SFBUJWJUZBOE.PUJWBUJPOJOUIF$MBTTSPPN



19 680

&OHMJTI-BOHVBHFT%FWFMPQNFOUBOE$-*-
.FUIPEPMPHZGPS1SJNBSZ4DIPPM



19 680

&OHMJTI-BOHVBHFT%FWFMPQNFOUBOE$-*-
.FUIPEPMPHZGPS4FDPOEBSZ4DIPPM



19 680

Cena v Kč zahrnuje výuku, učební materiály, 1 půldenní výlet s průvodcem, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

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

4F[ØOB#

OPDOBWÓD

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, max. 35 min. MHD od školy, WiFi za 130 Kč týdně, praní jednou týdně zdarma
dvoulůžkový pokoj, sdílená koupelna, snídaně

4 360

640

5 640

820

dvoulůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze

5 130

740

6 410

920

jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, snídaně

6 030

870

8 590

1 230

jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze

7 050

1 030

9 620

1 380

Příplatek za vlastní koupelnu v jednolůžkovém pokoji v obou sezónách je 1 650 Kč týdně.
"QBSUNÈOZ 4MJFNB, max. 35 minut MHD od školy, sdílená koupelna a kuchyně, pračka k dispozici zdarma
v apartmánu, WiFi ve společných prostorách zdarma, vratný depozit 100 EUR
dvoulůžkový pokoj, sdílená koupelna, bez stravy

4 620

670

7 440

1 080

jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, bez stravy

6 790

970

9 360

1 360

Vlastní koupelna v jednolůžkovém pokoji v apartmánu v obou sezónách stojí 1 540 Kč týdně.
4F[ØOB"KFB TF[ØOB#KF

%013"7"
Rádi Vám zajistíme přímý let Praha - Malta - Praha za nejnižší dostupnou cenu, případně přímý let
z Vídně. 0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPVz letiště stojí 520 Kč, odvoz zpět stojí stejně.
Odvozy jsou povinné, pokud bydlíte v apartmánu!

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek je 880 Kč.
2. Příplatek od 26.6. do 1.9.2023 za všechny kurzy je 1 270 Kč týdně.
3. Příplatek za dietu v rodině je 1 300 Kč týdně, za WiFi v rodině se platí týdně.

---

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: Učí se každý všední den.
Výuka probíhá: 9.00 - 11.15; 11.45 - 14 .00 hod.
Začátky:
Creativity and Motivation in the Classroom: 1 týden: 17.7., 24.7., 31.7., 7.8.2023, 2týdny: 17.7.,
31.7.2023
English Languages Development and CLIL Methodology for Primary School: 17.7..2023.
English Languages Development and CLIL Methodology for Secondary School: 10.7.2023

101*4À,0-:

E"4:4DIPPMPG-BOHVBHFT7BMMFUUB nabízí kurzy angličtiny ve Vallettě od r. 2003 a je členem
asociace FELTOM. Škola sídlí ve Vallettě, hlavním
městě Malty, v renovované historické budově. Škola má 15 moderních klimatizovaných tříd vybavených interaktivními tabulemi. Mezinárodní mix studentů je vyrovnaný a bohatý. Škola Easy se specializuje na dospělejší klienty, kteří chtějí studovat angličtinu ve třídě s menším počtem studentů. K dispozici je studovna a internetová kavárna
s WiFi zdarma. Easy garantuje pouze jednoho Čecha v rodině!
7BMMFUUB je hlavní město Malty a má cca 7 000
obyvatel. Město vybudovali v 16. století maltézští
rytíři jako pevnost hájící přístav před tureckým vyloděním. Dominantou města je katedrála sv. Jana
s nádhernými Caravaggiovými obrazy a mramorovou, intarzovanou dlažbou. Středem města vede
třída Republiky až k Velmistrovskému paláci, který
je sídlem prezidenta Malty a maltského parlamentu. Rozhodně navštivte Archeologické muzeum!
Uličky Valletty jsou plné obchůdků, restaurací
a kaváren - nejslavnější se jmenuje Cafe Cordina
a najdete ji na třídě Republiky, vedle katedrály.
Relaxovat můžete v krásných zahradách Upper Barrakka. Valletta byla v roce 1980 vyhlášena jako
památka dědictví UNESCO. Valletta i celá Malta
Vás určitě uchvátí!

7Å-&5:"",5*7*5:
EASY School of Languages nabízí studentům placené výlety lodí podél pobřeží, k Blue Lagoon nebo na
Comino. V pondělí je zpravidla na programu uvítací večírek pro nové studenty. Můžete hrát bowling,
fotbal, basketbal, tenis, golf, surfovat, jezdit na koni,
potápět se atd. Škola pořádá barbecue na pláži,
diskotéky, karaoke aj.

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

20%
14%
13%
12%


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

"OHMJčUJOB

tQSPVčJUFMFPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

.BMUB

.FUPEJDLÏ B KB[ZLPWÏ LVS[Z QSP VčJUFMF BOHMJčUJOZ [ÈLMBEOÓDI  TUīFEOÓDI
BPECPSOâDIÝLPM NFUPEJDLÏLVS[ZQSPPECPSOÏVčJUFMF UâEOZ[B,č

4U+VMJBOT

ÀLPMB&5*&YFDVUJWF5SBJOJOH*OTUJUVUF.BMUB
1õ&)-&%,63;ù

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

'MVFODZ%FWFMPQNFOU

22

60 minut

2 týdny

15 nejvíce

4-9

5IF1MBZHSPVOE$MBTTSPPN

22

60 minut

2 týdny

15 nejvíce

6-9

5FDIOPMPHZ&OIBODFE-FBSOJOH

22

60 minut

2 týdny

15 nejvíce

6-9

.FUIPEPMPHZ3FWJTJUFE

22

60 minut

2 týdny

15 nejvíce

6-9

$-*-.FUIPEPMPHZ5PPMT

22

60 minut

2 týdny

15 nejvíce

6-9

101*4,63;ù
'MVFODZ
%FWFMPQNFOU

kurz je určen učitelům angličtiny na základních školách, kteří mají úroveň A1. Zlepšíte
svoji obecnou angličtinu, důraz se klade na rozvoj plynulého vyjadřování a poslech.

5IF1MBZHSPVOE
$MBTTSPPN

kurz je určen učitelům angličtiny na základních školách, kteří mají úroveň B1.
Kurz je zaměřený prakticky, na pestrou škálu her a aktivit, které slouží dětem k osvojení angličtiny.

5FDIOPMPHZ&OIBODFE-FBSOJOH

kurz je určen učitelům angličtiny na ZŠ, SŠ a VOŠ s úrovní B1, kteří se chtějí
naučit ovládat moderní výukové technologie a software.

.FUIPEPMPHZ
3FWJTJUFE

kurz je určen učitelům angličtiny na SŠ a VOŠ s úrovní B1, kteří chtějí zlepšit svoje metodické schopnosti a rozvinout svoji znalost angličtiny.

$-*-.FUIPEPMPHZ kurz je určen učitelům angličtiny na SŠ a VOŠ s úrovní B1, kteří vyučují v an5PPMT
gličtině jiné předměty a chtějí poznat moderní metodologii.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ



'MVFODZ%FWFMPQNFOU

21 980

5IF1MBZHSPVOE$MBTTSPPN

21 980

5FDIOPMPHZ&OIBODFE-FBSOJOH

21 980

.FUIPEPMPHZ3FWJTJUFE

21 980

$-*-.FUIPEPMPHZ5PPMT

21 980

Cena v Kč zahrnuje výuku, učební materiály, 1 půldenní výlet s průvodcem týdně, odvoz z a na letiště při ubytování přes školu, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku .

$&/¶,6#:507«/¶
0ETPCPUZEPTPCPUZ

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

4F[ØOB"

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

DFOBUâEOď

4F[ØOB#

OPDOBWÓD

4F[ØOB$

3PEJOB, do 25 minut chůze od školy, vlastní koupelna, polopenze, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma, ložní prádlo a ručníky poskytnuty
jednolůžkový pokoj

11 780

1 680

11 780

1 680

12 950

1 860

3F[JEFODF4FMG$BUFSJOH"QBSUNFOU, 15 min. chůze od školy, sdílená koupelna a kuchyně, bez stravy, WiFi
zdarma, pračka k dispozici, ložní prádlo a ručníky poskytnuty, vratný depozit 100 EUR
jednolůžkový pokoj

7 770

1 110

11 660

1 680

13 470

1 940

3F[JEFODF*OIPVTF, v budově školy, vlastní koupelna, snídaně, WiFi zdarma, veřejná prádelna je nedaleko,
ložní prádlo a ručníky poskytnuty, vratný depozit 100 EUR
jednolůžkový pokoj

9 070

1 300

12 430

1 790

13 470

1 940

4F[ØOB"BTF[ØOB#BTF[ØOB$


%013"7"
Rádi Vám zajistíme přímý let Praha - Malta - Praha za nejnižší dostupnou cenu, případně přímý let z Vídně.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště na Maltě do ubytování je v ceně kurzu, pokud máte ubytování
přes školu. Jinak odvoz stojí 650 Kč, odvoz zpět stojí stejně.

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 1 490 Kč.
2. Příplatek za speciální dietu v rodině je 1 810 Kč týdně.
3. Povinná jednorázová turistická daň, škola ETI ji účtuje a odvádí, stojí 130 Kč.

---

St. Julians

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Nevyučuje se: 10.2., 31.3., 7.4., 1.5., 7.6., 29.6.,
15.8., 8.9., 21.9., 8.12., 13.12.2023.
Výuka probíhá: Po, Út, Čt a Pá: 9.00 - 10.30;
10.45 - 12.15; 12.45 - 14.30 hod., St: 9.00 - 10.30;
10.45 - 12.15 hod.
Termíny: Fluency Development: 9.1., 23.1., 6.2.,
13.2., 27.2., 3.4., 10.4., 24.4., 29.5., 5.6., 26.6.,
3.7., 17.7., 31.7., 14.8., 21.8., 2.10., 16.10., 30.10.,
13.11.2023.
The Playground Classroom: 9.1., 23.1., 6.2., 13.2.,
27.2., 3.4., 10.4., 5.6., 26.6., 3.7., 17.7., 31.7.,
14.8., 21.8., 2.10., 16.10., 30.10., 13.11.2023.
Technology Enhanced Learning: 9.1., 23.1., 6.2.,
13.2., 13.3., 3.4., 10.4., 24.4., 29.5., 26.6.,
3.7., 17.7., 31.7., 14.8., 21.8., 2.10., 16.10.,
30.10.,.2023.
Methodology Revisited: 9.1., 23.1., 6.2., 13.2.,
27.2., 13.3., 10.4., 24.4., 29.5., 12.6., 26.6., 3.7.,
17.7., 31.7., 14.8., 21.8., 2.10., 16.10., 30.10.,
13.11.2023.
CLIL Methodology Tools: 9.1., 6.2., 13.2., 27.2.,
13.3., 3.4., 10.4., 24.4., 29.5., 12.6., 26.6., 3.7.,
17.7., 31.7., 14.8., 21.8., 2.10., 16.10., 30.10.2023.

101*4À,0-:

&5*&YFDVUJWF5SBJOJOH*OTUJUVUF.BMUB se specializuje na metodické kurzy pro učitele angličtiny
a na kurzy zaměřené na CLIL. Je členem asociací
IALC, Quality English a Claret Group. ETI má certifikované, zkušené učitele s velkými zkušenostmi. Kromě výuky učitelů se zaměřuje na výuku manažerů.
ETI sídlí přímo v srdci St. Julians, je komfortně a zároveň moderně vybavena. Všechny třídy mají moderní
interaktivní tabule. Studenti mají k dispozici studovnu s časopisy, novinami a přístup na internet - WiFi.
Můžete využívat školní kavárnu Speakeasy, kde můžete relaxovat nebo si zakoupit drobné občerstvení. Kavárna má rozlehlou terasu!
4U+VMJBOT leží západně od Valletty a je hlavním
městem zábavy na Maltě, najdete zde hotely, kina,
obchody, restaurace, rychlá občerstvení, bary,
maxidiskotéky a také písečnou pláž v St. George‘s
Bay! Ze St. Julians se snadno dostanete do Valletty, ale i do Mdiny nebo na písečné pláže Mellieha
a Golden Bay na severozápadě ostrova.

7Å-&5:"",5*7*5:

ETI pro učitele připravuje různorodé aktivity a výlety pro volný čas. Cena dvoutýdenního kurzu zahrnuje dva půldenní výlety do Mdiny a Valletty, tedy
do bývalého a současného hlavního města Malty.
Pokud dáváte přednost sportům, škola Vám ráda poradí, kde se potápět, plavat, hrát tenis atd. St. Julians je hlavní centrum zábavy na Maltě, dostanete
se odtud snadno do dalších částí ostrova.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Polština....................................................... 27%
2. Němčina.................................................... 20%
èFÝUÓTUVEFOUJ .......................................... 
4. Francouzština............................................. 9%

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

tQSPVčJUFMFPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

.BMUB

.FUPEJDLÏ B KB[ZLPWÏ LVS[Z QSP VčJUFMF BOHMJčUJOZ [ÈLMBEOÓDI  TUīFEOÓDI
BPECPSOâDIÝLPM NFUPEJDLÏLVS[ZQSPPECPSOÏVčJUFMF UâEFO[B,č

4U+VMJBOT

"OHMJčUJOB

ÀLPMB&5*&YFDVUJWF5SBJOJOH*OTUJUVUF.BMUB
St. Julians

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Malta a studenti o přestávce
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

4QJDF6Q5FBDIJOH*EFBT

22

60 minut

1 týden

15 nejvíce

6-9

#SVTI6Q5FBDIJOH4LJMMT

22

60 minut

1 týden

15 nejvíce

6-9

-FBSOJOH 'VO(BNFT

22

60 minut

1 týden

15 nejvíce

6-9

$-*-1SBDUJDBM.FUIPEPMPHZ

22

60 minut

1 týden

15 nejvíce

6-9

1õ&)-&%,63;ù

101*4,63;ù
4QJDF6Q5FBDIJOH je určen učitelům angličtiny, kteří chtějí oživit výuku, učinit ji zajímavější a více
*EFBT
namotivovat studenty.
#SVTI6Q5FBDIJOH je určen učitelům angličtiny, kteří chtějí zlepšit své učitelské dovednosti a me4LJMMT
todiku výuky jazyků.
-FBSOJOH 'VO
(BNFT

je určen učitelům angličtiny na základní škole, zaměřeno na metodiku učení,
zábavu a hry.

$-*-1SBDUJDBM
.FUIPEPMPHZ

je určen učitelům angličtiny, kteří si chtějí rozšířit znalosti výuky odborných předmětů v angličtině, jeho náplní je výuka slovní zásoby.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ



4QJDF6Q5FBDIJOH*EFBT

12 290

#SVTI6Q5FBDIJOH4LJMMT

12 290

-FBSOJOH 'VO(BNFT

12 290

$-*-1SBDUJDBM.FUIPEPMPHZ

12 290

Cena v Kč zahrnuje výuku, učební materiály, 1 půldenní výlet s průvodcem, odvozy z a na letiště při ubytování zajištěné školou, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
0ETPCPUZEPTPCPUZ

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

4F[ØOB"

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

DFOBUâEOď

4F[ØOB#

OPDOBWÓD

4F[ØOB$

3PEJOB, do 25 minut chůze od školy, vlastní koupelna, polopenze, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma, ložní
prádlo a ručníky poskytnuty
jednolůžkový pokoj

11 780

1 680

11 780

1 680

12 950

1 860

3F[JEFODF4FMG$BUFSJOH"QBSUNFOU, 15 min. chůze od školy, sdílená koupelna a kuchyně, bez stravy, WiFi
zdarma, pračka k dispozici, ložní prádlo a ručníky poskytnuty, vratný depozit 100 EUR
jednolůžkový pokoj

7 770

1 110

11 660

1 680

13 470

1 940

3F[JEFODF*OIPVTF, v budově školy, vlastní koupelna, snídaně, WiFi zdarma, veřejná prádelna je nedaleko,
ložní prádlo a ručníky poskytnuty, vratný depozit 100 EUR
jednolůžkový pokoj

9 070

1 300

12 430

1 790

13 470

1 940

4F[ØOB"BTF[ØOB#BTF[ØOB$


DOPRAVA:
Rádi Vám zajistíme přímý let Praha - Malta - Praha za nejnižší dostupnou cenu, případně přímý let z Vídně.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště na Maltě do ubytování je zahrnut v ceně kurzu, pokud máte zajištěné ubytování přes školu. Jinak odvoz stojí 650 Kč, odvoz zpět stojí stejně.

1õ¶1-"5,:

1. Registrační poplatek účtovaný školou je 1 490 Kč.
2. Příplatek za speciální dietu v rodině je 1 810 Kč týdně.
3. Povinná jednorázová turistická daň, škola ETI ji účtuje a odvádí, stojí 130 Kč.

---

Nevyučuje se: 10.2., 31.3., 7.4., 1.5., 7.6., 29.6.,
15.8., 8.9., 21.9., 8.12., 13.12.2023.
Výuka probíhá: Po, Út, Čt a Pá: 9.00 - 10.30;
10.45 - 12.15; 12.45 - 14.30 hod., St: 9.00 - 10.30;
10.45 - 12.15 hod.
Začátky: Spice Up Teaching Ideas: 9.1., 23.1.,
13.2., 27.2., 13.3., 10.4., 24.4., 8.5., 29.5., 12.6.,
3.7., 17.7., 31.7., 21.8., 2.10., 16.10., 30.10., 13.11.,
27.11.2023.
Brush Up Teaching Skills: 16.1., 30.1., 20.2., 6.3.,
20.3., 17.4., 19.6., 10.7., 24.7., 17.8., 28.8., 9.10.,
23.10., 6.11., 20.11.2023.
Learning, Fun & Games: 9.1., 23.1., 27.2., 13.3.,
10.4., 8.5., 12.6., 3.7., 17.7., 31.7., 21.8., 2.10.,
16.10., 13.11., 27.11.2023.
CLIL Practical Methodology: 9.1., 13.2., 27.2.,
13.3., 10.4., 24.4., 8.5., 29.5., 12.6., 3.7., 17.7.,
31.7., 21.8., 2.10., 16.10., 30.10., 27.11.2023.

101*4À,0-:
&5*&YFDVUJWF5SBJOJOH*OTUJUVUF.BMUB se specializuje na metodické kurzy pro učitele angličtiny
a na kurzy zaměřené na CLIL. Je členem asociací
IALC, Quality English a Claret Group. ETI má certifikované, zkušené učitele s velkými zkušenostmi. Kromě výuky učitelů se zaměřuje na výuku manažerů.
ETI sídlí přímo v srdci St. Julians, je komfortně a zároveň moderně vybavena. Všechny třídy mají moderní
interaktivní tabule. Studenti mají k dispozici studovnu s časopisy, novinami a přístup na internet - WiFi.
Můžete využívat školní kavárnu Speakeasy, kde můžete relaxovat nebo si zakoupit drobné občerstvení. Kavárna má rozlehlou terasu!
4U+VMJBOT leží západně od Valletty a je hlavním
městem zábavy na Maltě. Najdete zde hotely,
kina, obchody, restaurace, rychlá občerstvení, bary,
maxidiskotéky a také písečnou pláž v St. George‘s
Bay! Ze St. Julians se snadno dostanete do Valletty, ale i do Mdiny nebo na písečné pláže Mellieha
a Golden Bay na severozápadě ostrova.

7Å-&5:"",5*7*5:
ETI pro učitele připravuje různorodé aktivity a výlety
pro volný čas. Cena kurzu zahrnuje 1 půldenní výlet
s průvodcem týdně, např. do Mdiny a Valletty, tedy
do bývalého a současného hlavního města Malty.
Pokud dáváte přednost sportům, škola Vám ráda poradí, kde se potápět, plavat, hrát tenis atd. St. Julians je hlavní centrum zábavy na Maltě, dostanete
se odtud snadno do dalších částí ostrova.

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

27%
20%

9%

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

"OHMJčUJOB

tQSPVčJUFMFPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

.BMUB

.FUPEJDLÏ B KB[ZLPWÏ LVS[Z QSP VčJUFMF BOHMJčUJOZ [ÈLMBEOÓDI  TUīFEOÓDI
BPECPSOâDIÝLPM NFUPEJDLÏLVS[ZQSPPECPSOÏVčJUFMF UâEFO[B,č

4U+VMJBOT

ÀLPMB&5*&YFDVUJWF5SBJOJOH*OTUJUVUF.BMUB
St. Julians

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Malta a studenti o přestávce
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

$-*-5FDIOPMPHZ*$55PPMT

22

60 minut

1 týden

15 nejvíce

6-9

&NQPXFSNFOUJO*$54LJMMT

22

60 minut

1 týden

15 nejvíce

6-9

#PPTU*$54LJMMT5FDIOPMPHZ

22

60 minut

1 týden

15 nejvíce

6-9

1SPGFTTJPOBM$PNNVOJDBUJPO4LJMMT

22

60 minut

1 týden

8 nejvíce

6-9

1õ&)-&%,63;ù

101*4,63;ù
$-*-5FDIOPMPHZ
*$55PPMT

je určen učitelům angličtiny, kteří si chtějí rozšířit znalosti výuky odborných
předmětů v angličtině, jeho náplní je především využití moderních technologií.

&NQPXFSNFOUJO*$5
4LJMMT

je určen učitelům, kteří chtějí zdokonalit své dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií a využívat různé nástroje a programy.

#PPTU*$54LJMMT
5FDIOPMPHZ

je zaměřen na podporu informačních a komunikačních technologií ve třídě.

je zaměřen na profesionální komunikační dovednosti, které jsou potřebné
1SPGFTTJPOBM
$PNNVOJDBUJPO 4LJMMT pro kompetentní komunikaci v angličtině.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ



$-*-5FDIOPMPHZ*$55PPMT

12 290

&NQPXFSNFOUJO*$54LJMMT

12 290

#PPTU*$54LJMMT5FDIOPMPHZ

12 290

1SPGFTTJPOBM$PNNVOJDBUJPO4LJMMT

12 290

Cena v Kč zahrnuje výuku, učební materiály, 1 půldenní výlet s průvodcem, odvozy, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
0ETPCPUZEPTPCPUZ

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

DFOBUâEOď

4F[ØOB"

OPDOBWÓD

DFOBUâEOď

4F[ØOB#

OPDOBWÓD

4F[ØOB$

3PEJOB, do 25 minut chůze od školy, vlastní koupelna, polopenze, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma, ložní
prádlo a ručníky poskytnuty
jednolůžkový pokoj

11 780

1 680

11780

1 680

12 950

1 860

3F[JEFODF4FMG$BUFSJOH"QBSUNFOU, 15 min. chůze od školy, sdílená koupelna a kuchyně, bez stravy, WiFi
zdarma, pračka k dispozici, ložní prádlo a ručníky poskytnuty, vratný depozit 100 EUR
jednolůžkový pokoj

7 770

1 110

11 660

1 680

13 470

1 940

3F[JEFODF*OIPVTF, v budově školy, vlastní koupelna, snídaně, WiFi zdarma, veřejná prádelna je nedaleko,
ložní prádlo a ručníky poskytnuty, vratný depozit 100 EUR
jednolůžkový pokoj

9 070

1 300

12 430

1 790

13 470

1 940

4F[ØOB"BTF[ØOB#BTF[ØOB$


DOPRAVA:
Rádi Vám zajistíme přímý let Praha - Malta - Praha za nejnižší dostupnou cenu, případně přímý let z Vídně.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště na Maltě do ubytování je v ceně kurzu, pokud máte zajištěné
ubytování přes školu. Jinak odvoz stojí 650 Kč, odvoz zpět stojí stejně.

1õ¶1-"5,:

1. Registrační poplatek účtovaný školou je 1 490 Kč.
2. Příplatek za speciální dietu v rodině je 1 810 Kč týdně.
3. Povinná jednorázová turistická daň, škola ETI ji účtuje a odvádí, stojí 130 Kč.

---

Nevyučuje se: 10.2., 31.3., 7.4., 1.5., 7.6., 29.6.,
15.8., 8.9., 21.9., 8.12., 13.12.2023.
Výuka probíhá: Po, Út, Čt a Pá: 9.00 - 10.30;
10.45 - 12.15; 12.45 - 14.30 hod., St: 9.00 - 10.30;
10.45 - 12.15 hod.
Začátky: CLIL Technology & ICT Tools: 16.1., 20.2.,
6.3., 20.3., 17.4., 19.6., 10.7., 24.7., 7.8., 28.8.,
2.10., 9.10., 23.10., 6.11.2023.
Empowerment in ICT Skills: 9.1., 23.1., 13.2., 13.3.,
10.4., 24.4., 8.5., 29.5., 3.7., 17.7., 31.7., 21.8.,
2.10., 16.10., 30.10., 27.11.2023.
Boost ICT Skills Technology: 16.1., 30.1., 20.2.,
6.3., 20.3., 17.4., 10.7., 24.7., 7.8., 28.8., 9.10.,
23.10., 6.11.2023.
Professional Communication Skills: 23.1., 20.3.,
17.4., 29.5., 7.8., 28.8., 16.10., 20.11.2023.

101*4À,0-:
&5*&YFDVUJWF5SBJOJOH*OTUJUVUF.BMUB se specializuje na metodické kurzy pro učitele angličtiny
a na kurzy zaměřené na CLIL. Je členem asociací
IALC, Quality English a Claret Group. ETI má certifikované, zkušené učitele s velkými zkušenostmi. Kromě výuky učitelů se zaměřuje na výuku manažerů.
ETI sídlí přímo v srdci St. Julians, je komfortně a zároveň moderně vybavena. Všechny třídy mají moderní
interaktivní tabule. Studenti mají k dispozici studovnu s časopisy, novinami a přístup na internet - WiFi.
Můžete využívat školní kavárnu Speakeasy, kde můžete relaxovat nebo si zakoupit drobné občerstvení. Kavárna má rozlehlou terasu!
4U+VMJBOT leží západně od Valletty a je hlavním
městem zábavy na Maltě. Najdete zde hotely,
kina, obchody, restaurace, rychlá občerstvení, bary,
maxidiskotéky a také písečnou pláž v St. George‘s
Bay! Ze St. Julians se snadno dostanete do Valletty, ale i do Mdiny nebo na písečné pláže Mellieha
a Golden Bay na severozápadě ostrova.

7Å-&5:"",5*7*5:
ETI pro učitele připravuje různorodé aktivity a výlety pro volný čas. Cena kurzu zahrnuje 1 půldenní
výlet s průvodcem, např. do Mdiny a Valletty, tedy
do bývalého a současného hlavního města Malty.
Pokud dáváte přednost sportům, škola Vám ráda poradí, kde se potápět, plavat, hrát tenis atd. St. Julians je hlavní centrum zábavy na Maltě, dostanete
se odtud snadno do dalších částí ostrova.

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

27%
20%

9%

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
Název kurzu
Začátek (obvykle pondělí)

Město

Země

Počet lekcí týdně

Jazyk

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

Při odjezdu

ano

Druh návazné dopravy

autobus

odvoz organizovaný školou

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.

