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

CORK ENGLISH WORLD - CORK
Cork, Irsko
Studium angličtiny v Irsku představuje zajímavou variantu především pro ty, kteří již znají Velkou Británii a chtějí
si dále rozšiřovat své jazykové znalosti v jiném prostředí. Jazyková škola nabízí ubytování v residence v
sousedství školy.
https://www.cew.ie/

Rok založení jazykové školy:

1988

Akreditace a kvalita:

ACELS

Kurzy a jejich úroveň:

• Kurz všeobecné angličtiny ( A1, A2, B1, B2, C1 )
• Kombinované kurzy angličtiny - skupinová a individuální výuka ( A1,
A2, B1, B2, C1 )
• Kurz angličtiny s individuální výukou ( A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2 )
• English Language Training and Irish Culture - kombinovaný kurz pro
učitele ( B1, B2, C1, C2 )

Vyučovací hodina:

60 minut

Vstupní test:

Ve škole v den zahájení kurzu

Velikost skupin:

Maximum 12 účastníků

Věkové složení účastníků:

Minimální věk 18 let

E-learning:

Ne

Aktivity ve volném čase:

Aktivity jsou součástí kurzu, další dle výběru účastníka za příplatek

Data ubytování:

Od neděle předcházející zahájení kurzu do soboty následující po
ukončení kurzu

Doprava - zajistíme na požádání:

Časově a cenově nejvýhodnější doprava: přímé lety Praha - Dublin s
Ryanair a Aer Lingus + přímý autobus z letiště do Corku a zpět

NABÍDKA KURZŮ:
Kurz všeobecné angličtiny
Kurz všeobecné angličtiny vytváří solidní základy znalosti anglického jazyka. Zahrnuje studium gramatických
struktur a rozvoj slovní zásoby. S pomocí učebnice a rozmanitých doplňkových materiálů procvičuje dovednosti
ústního a písemného projevu a porozumění čtenému a slyšenému textu.
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

15 hodin týdně (9.00 - 12.15)

180 EUR

360 EUR

540 EUR

720 EUR

15 hodin týdně (13.00 - 16.15)

125 EUR

250 EUR

375 EUR

500 EUR

XXX

Termíny kurzu: Každé pondělí

Kombinované kurzy angličtiny - skupinová a individuální výuka
Kombinované kurzy angličtiny 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

týdně 15 hodin ve skupině + 5 hodin s individuální výukou

680 EUR

1 350 EUR

týdně 15 hodin ve skupině + 10 hodin s individuální výukou

955 EUR

1 890 EUR

týdně 15 hodin ve skupině + 15 hodin s individuální výukou

1 230 EUR

2 430 EUR

Termíny kurzu: Každé pondělí

Kurz angličtiny 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

15 hodin týdně

1 050 EUR

2 070 EUR

20 hodin týdně

1 325 EUR

2 610 EUR

25 hodin týdně

1 600 EUR

3 150 EUR

30 hodin týdně

1 875 EUR

3 690 EUR

xxx
Termíny kurzu: Každé pondělí

English Language Training and Irish Culture - kombinovaný kurz pro učitele
Cena kurzu

2 týdny

30 hodin týdně

750 EUR

Termíny kurzu: 2týdenní kurz od 24.7, 16.10.2023

Informace a program kurzu v anglickém jazyce

UBYTOVÁNÍ:
Hostitelská rodina
Účastníci kurzů pro dospělé jsou ubytování v 1lůžkových pokojích, na požádání jazyková škola zajistí pro osoby
cestující společně ubytování v 2lůžkovém pokoji. Většina hostiteslkých rodin poskytuje wiﬁ, ale jazyková škola to
nezaručuje.
Hostitelské rodiny zajišťují osobní přijetí na letišti nebo autobusovém / vlakovém nádraží a dopravu do místa
ubytování v době od 10.00 - 23.00 zdarma. Při odjezdu si účastníci zajišťují dopravu sami - městskou dopravou
nebo taxi.

Do školy je nutno dojíždět městskou dopravou - průměrně 25 minut.
Residence
Ubytování v residence DeansHall je 1 minutu chůze nod školy. V apartmentech s několika 1lůžkovými pokoji je
společné příslušenství a kuchyň.
Na požádání zajistíme hotelové ubytování - své požadavky na úroveň a požadované služby prosím uveďte v
přihlášce.
Hostitelská rodina - ceny v EUR týdně
1lůžkový pokoj, polopenze

210 EUR

1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, polopenze, ráno transfer do školy

350 EUR

1lůžkový pokoj, polopenze, při kurzu ELT + Irish Culture

263 EUR

Residence - ceny v EUR týdně
Deans Hall, 1lůžkový pokoj, bez stravy, wiﬁ, 1 minutu chůze od školy - v období od poloviny června
do poloviny srpna

180 EUR

VivaCork - 1lůžkový pokoj, bez stravy, wiﬁ, na několika místech v Corku, minimálně 2 týdny

245 EUR

Deans Hall, 1lůžkový pokoj, bez stravy, wiﬁ, 1 minutu chůze od školy, od poloviny června do
poloviny srpna, při kurzu ELT + Irish Culture

210 EUR

Zápisné

50 EUR

Studijní materiály a učebnice

V ceně kurzu

Poplatek za zajištění ubytování

65 EUR

Státní svátky a prázdniny školy: 2.1., 6.2., 17.3., 10.4., 1.5., 5.6., 7.8., 30.10., 18.12. - 31.12.2023 - škola je uzavřena a
výuka není nahrazena

Rozvrh výuky:
15hodinový kurz 9.00 - 12.15
20hodinový kurz 9.00 - 13.15
24hodinový kurz 9.00 - 13.15, pondělí a středa 14.15 - 16.15
Cena kurzů zahrnuje daný počet vyučovacích hodin, vstupní test, studijní materiály a učebnice, přístup do
studovny, wiﬁ, kávu, čaj, informační materiály, osvědčení o absolvování kurzu, vybrané aktivity ve volném
čase. Ceny kombinovaných kurzů a kurzů s individuální výukou zahrnují také obědy s učitelem. Klient hradí
v den zahájení kurzu zálohu 20 EUR za výukové materiály.
Ceny 5+týdenních kurzů ve skupině a 3+týdenních kurzů s individuální výukou jsou výhodnější – sdělíme na
požádání.
Registrace v účastnickém portálu EU - OID: E10068839

INFORMACE O DOPRAVĚ:
Letecká doprava
Přímé lety do Dublinu zajišťují společnosti Aer Lingus a Ryanair. Cena obousměrné letenky od 4500 Kč včetně

zavazadel k odbavení. Další možností jsou lety s 1 přestupem, zpravidla v Amsterodamu nebo Londýně - cena
obousměrné letenky od 8500 Kč včetně zavazadel k odbavení.
Doprava z letiště v Dublinu do Corku a zpět
Z letiště v Dublinu existuje přímé autobusové spojení do Corku. Cesta trvá 3.25 hod, autobusy jezdí každou
hodinu, cena obousměrné jízdenky je 28 EUR. Informace naleznete na www.gobus.ie.
Doprava z autobusového nádraží do místa ubytování a zpět
Pro dopravu z autobusového nádraží do místa ubytování doporučujeme použít taxi.
Osobní přijetí na letišti
Osobní přijetí na letišti v Corku, doprava autem do místa ubytování - 50 EUR / 1 cesta. Účastníci ubytovaní v
hostitelské rodině mají oba transfery v době od 10.00 - 23.00 zdarma.

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 300 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

