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

CENTRE OF ENGLISH STUDIES - WORTHING
Worthing, Velká Británie
Škola nabízí dobrý poměr ceny a kvality poskytovaných služeb, nachází se v příjemném a bezpečném prostředí
přímořského města Worthingu na jihu Anglie. Účastníkům z České republiky nabízí zvýhodněné ceny.

ŠKOLA PODPORUJE PROJEKT JAZYKOVÉ KURZY V ZAHRANIČÍ NADAČNÍHO FONDU LIVIE A
VÁCLAVA KLAUSOVÝCH, VE KTERÉM UMOŽŇUJEME MLADÝM LIDEM Z DĚTSKÝCH
DOMOVŮ, PĚSTOUNSKÝCH A SOCIÁLNĚ SLABÝCH RODIN ÚČAST NA JAZYKOVÝCH
KURZECH V ZAHRANIČÍ.
https://www.ces-schools.com/english-schools/worthing

Rok založení jazykové školy:

1979

Akreditace a kvalita:

British Council, English UK, ALTO, EAQUALS, IALC, ACELS

Kurzy a jejich úroveň:

• Kurz všeobecné angličtiny ( A1, A2, B1, B2, C1 )
• Kombinovaný kurz angličtiny - skupinová a individuální výuka ( A1,
A2, B1, B2, C1 )
• Kombinovaný kurz všeobecné a obchodní angličtiny ( B1, B2, C1 )
• Kurz angličtiny pro mládež 12 - 17 let ( A1, A2, B1, B2, C1 )

Vyučovací hodina:

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

Vstupní test:

Ve škole v den zahájení kurzu

Velikost skupin:

Maximum 14 účastníků

Věkové složení účastníků:

Kurzy pro dospělé od 16 let
Kurzy pro mládež 12 - 17 let

E-learning:

Ne

Aktivity ve volném čase:

Program aktivit ve volném čase je v ceně kurzu

Data ubytování:

Ubytování je zajištěno od neděle předcházející zahájení vzdělávací
aktivity do soboty následující po ukončení vzdělávací aktivity

Doprava - zajistíme na požádání:

Časově a cenově nejvýhodnější doprava: letecky na Londýn Gatwick +
přímým vlakem do Worthingu

NABÍDKA KURZŮ:
Kurz všeobecné angličtiny
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

2 týdny

3 týdny

4 týdny

Cena kurzu

2 týdny

3 týdny

4 týdny

15 hodin týdně

422 GBP

633 GBP

844 GBP

22,5 hodin týdně

616 GBP

924 GBP

1 232 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí

Kombinovaný kurz 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

3 týdny

4 týdny

týdně 15 hodin všeobecné angličtiny ve skupině + 5 hodin s
individuální výukou

461 GBP 922 GBP 1 383 GBP 1 844 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí

Kombinovaný kurz všeobecné a obchodní angličtiny
Kombinovaný kurz zahrnuje všeobecnou angličtinu v mezinárodních skupinách dopoledne a hodiny profesní a
obchodní angličtiny odpoledne.
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

týdně 15 hodin všeobecné angličtiny + 7,5 hodin obchodní angličtiny 308 GBP 616 GBP 924 GBP 1 232 GBP
Termíny kurzu: Každé pondělí, kurz probíhá v červenci a srpnu

Kurz angličtiny pro mládež 12 - 17 let
Cena kurzu

2 týdny

3 týdny

4 týdny

15 hodin týdně + program aktivit ve volném čase

920 GBP

1 380 GBP

1 815 GBP

1 105 GBP

1 620 GBP

2 205 GBP

19,5 hodin týdně + program aktivit ve volném čase

Termíny kurzu: Kurz probíhá v období 13.6. - 12.8.2022 - je možné ho zahájit každé pondělí v tomto období

Informace a program kurzu v anglickém jazyce

UBYTOVÁNÍ:
Hostitelská rodina
Na požádání jazyková škola zajistí pro osoby cestující společně ubytování v 2lůžkovém pokoji.
Speciální dietu v hostitelské rodině je možno zajistit v ceně 20 GBP týdně.
Hostitelská rodina - ceny v GBP týdně
1lůžkový pokoj, plná penze (balíček na oběd)

185 GBP

* od 01.07.2023 do 02.09.2023 je cena ubytování 215 GBP

Junior - 2lůžkový pokoj, plná penze

170 GBP

Zápisné

85 GBP

Studijní materiály a učebnice

45 GBP

Poplatek za zajištění ubytování

70 GBP

Státní svátky a prázdniny školy: 2.1., 7.4., 10.4., 1.5., 29.5., 28.8., 25.12. - 31.12.2023 - škola je uzavřena a výuka není
nahrazena

Rozvrh výuky:
15hodinový kurz 9.30 - 13.00
22,5 hodinový kurz 9.30 - 13.00, út, st, čt 14.00 - 16.30
Cena kurzů zahrnuje daný počet vyučovacích hodin, vstupní test, vybrané studijní materiály, přístup do
studovny, wiﬁ, informační materiály, osvědčení o absolvování kurzu, vybrané aktivity ve volném čase. Učebnice
je nutno zakoupit - přibližná cena 35 GBP, jestliže do nich účastník nepíše, na konci kurzu je možné je škole
vrátit a účastník obdrží zpět 10 GBP.
Ceny 5+týdenních kurzů ve skupině a 3+týdenních kurzů s individuální výukou jsou výhodnější – sdělíme na
požádání.
Přípravné kurzy k mezinárodně uznávaným zkouškám TOEIC, Cambridge, IELTS – informace a ceny sdělíme na
požádání

INFORMACE O DOPRAVĚ:
Letecká doprava
Lety na lince Praha - Londýn Gatwick zajišťuje společnosti Easyjet a Smartwings. Cena letenek je zpravidla od
4000 Kč za obousměrnou letenku včetně zavazadel k odbavení. Cena závisí na termínu cesty a zakoupení
letenky. Z ostatních letišť je doprava složitěkší a dražší.
Autobusová doprava Praha - Londýn a zpět
Z Prahy do Londýna a zpět je možné cestovat každý den autobusem Flixbus s 1 přestupem (Paříž, letiště Kolín
nad Rýnem, Antverpy, cesta trná přibližně 26 hodin, cena 3000 - 4000 Kč. Přímé autobusy provozuje Regiojet 2x
týdně (odjezd z Prahy středa, pátek, odjezd z Londýna pátek, neděle), cesta trvá přibližně 20 hodin, cena
přibližně 3000 Kč.
Železniční doprava Londýn Gatwick - Worthing a zpět
Jízdní řády Londýn - Worthing naleznete na https://www.thetrainline.com/. Jízdenky zajistíme na požádání.
Z letiště Gatwick do Worthingu můžete cestovat přímým vlakem, cesta trvá 43 minut, vlaky jezdí každou
hodinu, cena obousměrné jízdenky přibližně 34 GBP.
Osobní přijetí na letišti
Jazyková škola nabízí svým klientům osobní přijetí na letišti s dopravou autem do místa ubytování a zpět.
London Gatwick 135 GBP / Heathrow 160 GBP / Stansted 195 GBP za 1 cestu / osobu - pro více osob sdělíme na
požádání

Doprava z vlakového nádraží ve Worthingu do místa ubytování
Z vlakovéhového nádraží ve Worthingu do místa ubytování doporučujeme použít taxi. Cena je dle vzdálenosti v
rozmezí 8 až 20 GBP.

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 GBP 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.
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