Jazyky v zahraničí s.r.o.
Palackého náměstí 320,284 01 Kutná Hora
tel: 606 870 433, info@jazyky-v-zahranici.cz
Aktuální informace a nabídky: www.jazyky-v-zahranici.cz

BWS GERMANLINGUA - KOLÍN NAD RÝNEM
Kolín nad Rýnem, Německo

Rozvrh výuky: 9.30 - 13.00 / 14.00
Cena kurzů zahrnuje daný počet vyučovacích hodin, vstupní test, studijní materiály a učebnice, přístup do
studovny, wiﬁ, informační materiály, osvědčení o absolvování kurzu, 3 volnočasové aktivity nebo výlety týdně.
http://www.bws-germanlingua.de

Rok založení jazykové školy:

1984

Akreditace a kvalita:

IALC

Kurzy a jejich úroveň:

• Kurz všeobecné němčiny ( B1, B2, C1, A1, A2, A0 )
• Kurz všeobecné němčiny v malých skupinách ( B1, B2, C1, A1, A2 )
• Kurz všeobecné němčiny a správné výslovnosti ( B1, B2, C1, A1, A2 )
• Kombinovaný kurz němčiny - skupinová a individuální výuka ( B2, C1,
A1, A2, B1 )
• Kurz němčiny s individuální výukou ( A2, B1, B2, C1, C2, A0, A1 )
• Kombinovaný kurz všeobecné a obchodní němčiny ( B1, B2, C1, C2 )

Vyučovací hodina:

45 minut - pro názornější porovnání cen uvádíme na webových
stránkách počty hodin v hodinách 60 minut

Vstupní test:
Velikost skupin:

Maximum 12 účastníků

Věkové složení účastníků:

Minimální věk 16 let

E-learning:

Ne

Aktivity ve volném čase:

Program aktivit ve volném čase je součástí kurzu

Data ubytování:

Od neděle předcházející zahájení kurzu do soboty následující po
ukončení kurzu

NABÍDKA KURZŮ:
Kurz všeobecné němčiny
Všeobecně jazykový kurz vytváří solidní základy znalosti cizího jazyka. Zahrnuje studium gramatických struktur
a rozvoj slovní zásoby, procvičuje dovednosti ústního a písemného projevu a porozumění čtenému a slyšenému
textu. Důležitou součástí je konverzace a aktivní užívání jazyka.

Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

15 hodin týdně

230 EUR

390 EUR

550 EUR

710 EUR

18,75 hodin týdně

280 EUR

470 EUR

660 EUR

840 EUR

Termíny kurzu: Každé pondělí, pro začátečníky ve vybraných termínech
Kurz všeobecné němčiny v malých skupinách
Všeobecně jazykový kurz vytváří solidní základy znalosti cizího jazyka. Zahrnuje studium gramatických struktur
a rozvoj slovní zásoby, procvičuje dovednosti ústního a písemného projevu a porozumění čtenému a slyšenému
textu. Důležitou součástí je konverzace a aktivní užívání jazyka. Kurz probíhá v malých skupinách maximálně 6
účastníků a je v něm vyšší věkový průměr.
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

15 hodin týdně

460 EUR

780 EUR

1 100 EUR

1 420 EUR

Termíny kurzu: Každé pondělí - po celý rok mimo července a srpna
Kurz všeobecné němčiny a správné výslovnosti
Všeobecně jazykový kurz vytváří solidní základy znalosti cizího jazyka. Zahrnuje studium gramatických struktur
a rozvoj slovní zásoby, procvičuje dovednosti ústního a písemného projevu a porozumění čtenému a slyšenému
textu. Důležitou součástí je konverzace a aktivní užívání jazyka. Kurz doplňuje trénink správné německé
výslovnosti.
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

týdně 15 hodin všeobecné němčiny + 2,25 hodin výuky správné
výslovnosti

370 EUR 670 EUR

970 EUR

1 270 EUR

týdně 15 hodin všeobecné němčiny + 4,5 hodin výuky správné
výslovnosti

490 EUR 910 EUR 1 330 EUR 1 750 EUR

týdně 18,75 hodin všeobecné němčiny + 2,25 hodin výuky
správné výslovnosti

420 EUR 750 EUR 1 080 EUR 1 400 EUR

týdně 18,75 hodin všeobecné němčiny + 4,5 hodin výuky správné
výslovnosti

540 EUR 990 EUR 1 440 EUR 1 880 EUR

Termíny kurzu: Každé pondělí
Kombinovaný kurz němčiny - skupinová a individuální výuka
Kombinované kurzy němčiny zahrnují výhody obou typů kurzů - přínos z dynamické práce ve skupině a
individuální přístup učitelů umožňující přípravu programu dle požadavků klienta.
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

týdně 15 hodin ve skupině + 3,75 hodin s individuální výukou

495 EUR

910 EUR

týdně 15 hodin ve skupině + 7,5 hodin s individuální výukou

760 EUR 1 430 EUR 2 080 EUR 2 740 EUR

1 315 EUR 1 725 EUR

Termíny kurzu: Každé pondělí
Kurz němčiny s individuální výukou
Individuální výuka představuje vysoce intenzivní, pružně přizpůsobované a efektivní studium jazyka bez
jakýchkoliv ztrát cenného času pro nejnáročnější klienty. Program je připraven dle jejich speciﬁckých potřeb a
předem zadaných požadavků.

Cena kurzu

1 týden

2 týdny

7,5 hodin týdně

520 EUR

1 040 EUR

15 hodin týdně

1 020 EUR

2 040 EUR

18,75 hodin týdně

1 250 EUR

2 500 EUR

Termíny kurzu: Každé pondělí
Kombinovaný kurz všeobecné a obchodní němčiny
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

týdně 15 hodin všeobecné němčiny + 2,25 hodin obchodní
němčiny

370 EUR 670 EUR

970 EUR

1 270 EUR

týdně 15 hodin všeobecné němčiny + 4,5 hodin obchodní němčiny 490 EUR 910 EUR 1 330 EUR 1 750 EUR
týdně 18,75 hodin všeobecné němčiny + 2,25 hodin obchodní
němčiny

420 EUR 750 EUR 1 080 EUR 1 400 EUR

týdně 18,75 hodin všeobecné němčiny + 4,5 hodin obchodní
němčiny

540 EUR 990 EUR 1 440 EUR 1 880 EUR

Termíny kurzu: Každé pondělí

UBYTOVÁNÍ:
Hostitelská rodina - ceny v EUR týdně
1lůžkový pokoj, snídaně

260 EUR

* od 27.06.2021 do 28.08.2021 je cena ubytování 300 EUR

1lůžkový pokoj, polopenze

340 EUR

* od 27.06.2021 do 28.08.2021 je cena ubytování 380 EUR

Sdílený apartment - ceny v EUR týdně
1lůžkový pokoj, bez stravy

260 EUR

* od 27.06.2021 do 28.08.2021 je cena ubytování 300 EUR

Studio - ceny v EUR týdně
1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství a kuchyňka, bez stravy

290 EUR

* od 27.06.2021 do 28.08.2021 je cena ubytování 330 EUR

Zápisné

V ceně kurzu

Studijní materiály a učebnice

V ceně kurzu

Poplatek za zajištění ubytování

Není požadován

Státní svátky a prázdniny školy: 1.1., 2.4., 5.4., 1.5., 13.5., 24.5., 3.6., 1.11.2021 - škola je uzavřena a výuka není nahrazena

INFORMACE O DOPRAVĚ:
Pro konkrétní termín pobytu na požádání doporučíme nejvhodnější autobusovou nebo železniční dopravu.

Jazyky v zahraničí s.r.o. je oprávněna informovat klienty z České Republiky, po všech stránkách zajistit studium v této škole a

přijímat úhrady za výuku a ubytování. Za tyto služby neúčtuje žádné příplatky, ceny odpovídají cenám jazykové školy a jsou
uplatněny veškeré slevy aktuálně nabízené jazykovou školou.
Výpočet ceny v CZK: Cena EUR x kurz ČNB platný v den vystavení faktury. Zaplacení se předpokládá 6 týdnů před zahájením
kurzu dle faktury s týdenní splatností. Jiný termín fakturace a forma úhrady (v GBP, EUR) mohou být dohodnuty.
Na přání účastníka kurzu zajistíme také leteckou, železniční nebo autobusovou dopravu na kurz v zahraničí a zpět. Za zajištění
letenek připočítáváme 400 Kč, u nízkonákladových letenek kupovaných na internetu 600 Kč. Za zajištění autobusových a vlakových
jízdenek v zahraničí připočítáváme 200 Kč. Autobusové jízdenky Regiojet zajišťujeme bez příplatku.

Jazyky v zahraničí s.r.o.
Palackého náměstí 320,28401 Kutná Hora
tel: 606 870 433, info@jazyky-v-zahranici.cz
Aktuální informace a nabídky: www.jazyky-v-zahranici.cz

