Jazyky v zahraničí s.r.o.
Kouřimská 303,28401 Kutná Hora
tel: 327 513 005, 606 870 433, info@jazyky-v-zahranici.cz
Aktuální informace a nabídky: www.jazyky-v-zahranici.cz

OXFORD INTERNATIONAL STUDY CENTRE
Oxford, Velká Británie
Škola se nachází přímo v centru Oxfordu. Pružně vychází vstříc zvláštním požadavkům klientů.
Kurzy pro učitele se v Oxford International Study Centre skládají z osvěžení jazykových znalostí v dopoledních
hodinách a specializovaných odpoledních seminářů vedených odbornými učiteli. Jako téměř jediná škola vyučuje
OISC všeobecně jazykocou část kurzu výhradně ve skupinách složených z učitelů, ne společně s jinými studenty.
Kurzy mohou začínat kterékoliv pondělí.
ZAJÍMAVÉ ! V Oxfordu je možné seúčastnit veřejných univerzitních přednášek - https://talks.ox.ac.uk/
http://www.oxintstudycentre.com/

Rok založení jazykové školy:

2006

Akreditace a kvalita:

Study UK, ECIS, COBIS

Velikost školy:

velká

Kurzy a jejich úroveň:

• Kurz všeobecné angličtiny ( A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2 )
• Kombinovaný kurz všeobecné angličtiny - skupinová a individuální
výuka ( A1, A2, B1, B2, C1, C2, A0 )
• Kurz angličtiny s individuální výukou ( B1, B2, C1, C2, A0, A1, A2 )
• Advanced English Language for Teachers - jazykový kurz pro učitele (
C1, C2 )
• Refresher Programmes for International Teachers of English
Language - kombinovaný kurz pro učitele angličtiny ( C1, C2, B2, B1 )
• Early Years and Primary Education: Creativity in the Classroom kombinovaný kurz pro učitele ( B1, B2, C1, C2 )
• CLIL Programmes in over 20 diﬀerent subject areas - kombinovaný
kurz pro učitele ( B1, B2, C1, C2 )
• Programmes for Educational Managers - kombinovaný kurz pro
učitele ( B1, B2, C1, C2 )
• Classroom Management and Behavioral Tools - kombinovaný kurz pro
učitele ( B1, B2, C1, C2 )
• Critical Thinking and Problem Solving - kombinovaný kurz pro učitele
( B1, B2, C1, C2 )
• Working with Students Presenting Behavioral Diﬃculties kombinovaný kurz pro učitele ( B1, B2, C1, C2 )
• Working with Students with Asperger´s Syndrome and Autism kombinovaný kurz pro učitele angličtiny ( B1, B2, C1, C2 )

Vyučovací hodina:

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

Vstupní test:

Studenti vyplňují jazykový test před odjezdem do zahraničí

Velikost skupin:

Maximum 15 účastníků

Věkové složení účastníků:

Minimální věk 18 let

E-learning:

Ne

Aktivity ve volném čase:

Program aktivit ve volném čase, podle typu aktivity zdarma nebo za
příplatek

Data ubytování:

Od neděle předcházející zahájení kurzu do soboty následující po
ukončení kurzu

NABÍDKA KURZŮ:
Kurz všeobecné angličtiny
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

15 hodin týdně

300 GBP

600 GBP

900 GBP

1 200 GBP

22,5 hodin týdně

400 GBP

800 GBP

1 200 GBP

1 600 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí
Kombinovaný kurz všeobecné angličtiny - skupinová a individuální výuka
Cena kurzu

1 týden

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

530 GBP 1 060 GBP 1 590 GBP 2 120 GBP

Od 27.05.2019 do 22.09.2019

490 GBP

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

2 týdny

3 týdny

4 týdny

980 GBP

780 GBP 1 560 GBP 2 340 GBP 3 120 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí
Kurz angličtiny s individuální výukou
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

15 hodin týdně

940 GBP

1 880 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí
Advanced English Language for Teachers - jazykový kurz pro učitele
Informace o kurzu a dotazník pro zadání požadavků na kurz pro učitele - viz výše MATERIÁLY KE STAŽENÍ
Dotazník prosím vyplňte v anglickém jazyce a zašlete e-mailem na naši adresu. Ve spolupráci s jazykovou
školou sestavíme a nabídneme konkrétní program odpovídající vašim požadavkům.
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

týdně 22,5 hodin všeobecné angličtiny

450 GBP

900 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí, dle dohody
Refresher Programmes for International Teachers of English Language - kombinovaný kurz pro
učitele angličtiny
Informace o kurzu a dotazník pro zadání požadavků na kurz pro učitele - viz výše MATERIÁLY KE STAŽENÍ
Dotazník prosím vyplňte v anglickém jazyce a zašlete e-mailem na naši adresu. Ve spolupráci s jazykovou
školou sestavíme a nabídneme konkrétní program odpovídající vašim požadavkům.
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

22,5 hodin týdně

430 GBP

840 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí, dle dohody
Early Years and Primary Education: Creativity in the Classroom - kombinovaný kurz pro učitele
Informace o kurzu a dotazník pro zadání požadavků na kurz pro učitele - viz výše MATERIÁLY KE STAŽENÍ
Dotazník prosím vyplňte v anglickém jazyce a zašlete e-mailem na naši adresu. Ve spolupráci s jazykovou
školou sestavíme a nabídneme konkrétní program odpovídající vašim požadavkům.
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

týdně 15 hodin všeobecné angličtiny + 7,5 hodin metodiky

450 GBP

900 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí, dle dohody
CLIL Programmes in over 20 diﬀerent subject areas - kombinovaný kurz pro učitele
Informace o kurzu a dotazník pro zadání požadavků na kurz pro učitele - viz výše MATERIÁLY KE STAŽENÍ
Dotazník prosím vyplňte v anglickém jazyce a zašlete e-mailem na naši adresu. Ve spolupráci s jazykovou
školou sestavíme a nabídneme konkrétní program odpovídající vašim požadavkům.
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

týdně 15 hodin všeobecné angličtiny + 7,5 hodin metodiky

450 GBP

900 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí, dle dohody
Programmes for Educational Managers - kombinovaný kurz pro učitele
Informace o kurzu a dotazník pro zadání požadavků na kurz pro učitele - viz výše MATERIÁLY KE STAŽENÍ
Dotazník prosím vyplňte v anglickém jazyce a zašlete e-mailem na naši adresu. Ve spolupráci s jazykovou
školou sestavíme a nabídneme konkrétní program odpovídající vašim požadavkům.
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

týdně 15 hodin všeobecné angličtiny + 7,5 hodin metodiky

450 GBP

900 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí, dle dohody
Classroom Management and Behavioral Tools - kombinovaný kurz pro učitele
Informace o kurzu a dotazník pro zadání požadavků na kurz pro učitele - viz výše MATERIÁLY KE STAŽENÍ
Dotazník prosím vyplňte v anglickém jazyce a zašlete e-mailem na naši adresu. Ve spolupráci s jazykovou
školou sestavíme a nabídneme konkrétní program odpovídající vašim požadavkům.
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

týdně 15 hodin všeobecné angličtiny + 7,5 hodin metodiky

450 GBP

900 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí, dle dohody
Critical Thinking and Problem Solving - kombinovaný kurz pro učitele
Informace o kurzu a dotazník pro zadání požadavků na kurz pro učitele - viz výše MATERIÁLY KE STAŽENÍ
Dotazník prosím vyplňte v anglickém jazyce a zašlete e-mailem na naši adresu. Ve spolupráci s jazykovou
školou sestavíme a nabídneme konkrétní program odpovídající vašim požadavkům.
Cena kurzu

Termíny kurzu: Každé pondělí, dle dohody
Working with Students Presenting Behavioral Diﬃculties - kombinovaný kurz pro učitele
Informace o kurzu a dotazník pro zadání požadavků na kurz pro učitele - viz výše MATERIÁLY KE STAŽENÍ
Dotazník prosím vyplňte v anglickém jazyce a zašlete e-mailem na naši adresu. Ve spolupráci s jazykovou
školou sestavíme a nabídneme konkrétní program odpovídající vašim požadavkům.
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

týdně 15 hodin všeobecné angličtiny + 7,5 hodin metodiky

525 GBP

1 050 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí, dle dohody
Working with Students with Asperger´s Syndrome and Autism - kombinovaný kurz pro učitele
angličtiny
Informace o kurzu a dotazník pro zadání požadavků na kurz pro učitele - viz výše MATERIÁLY KE STAŽENÍ
Dotazník prosím vyplňte v anglickém jazyce a zašlete e-mailem na naši adresu. Ve spolupráci s jazykovou
školou sestavíme a nabídneme konkrétní program odpovídající vašim požadavkům.
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

týdně 15 hodin všeobecné angličtiny + 7,5 hodin metodiky

525 GBP

1 050 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí, dle dohody

UBYTOVÁNÍ:
Hostitelská rodina - ceny v GBP týdně
1lůžkový pokoj, polopenze

230 GBP

1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, polopenze ve všední dny, plná penze o víkendu

330 GBP

Residence - ceny v GBP týdně
1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, bez stravy

Zápisné

90 GBP

Studijní materiály a učebnice

V ceně kurzu

Poplatek za zajištění ubytování

80 GBP

450 GBP

Státní svátky a prázdniny školy: Škola vyučuje i ve dnech státních svátků, je uzavřena 1.1., 23.12. - 31.12.2019

INFORMACE O DOPRAVĚ:
Letecká doprava
Letecky do Londýna - cena letenek je zpravidla od 4000 Kč za obousměrnou letenku včetně zavazadel k
odbavení. Cena závisí na termínu cesty a zakoupení letenky.
Autobusová doprava Praha - Londýn a zpět
Autobusové jízdenky zajišťujeme u společnosti Regiojet. Cesta Praha - Londýn trvá přibližně 20 hodin. Cena

obousměrné jízdenky z Prahy je od 2500 Kč, pro mládež do 26 let sleva 10%, pro držitele karty ISIC sleva 15%.
Jízdenka z Brna je o 300 Kč dražší. Autobusy z Prahy do Londýna bývají často zpožděné, při zakoupení
návazných jízdenek předem doporučujeme počítat s časovou rezervou.
Autobusová doprava Londýn - Oxford a zpět
Jízdní řády Londýn - Oxford naleznete na www.nationalexpress.com. Jízdenky zajistíme na požádání.
Na lince Heathrow - Oxford a zpět jezdí také Airlink - viz https://airline.oxfordbus.co.uk/heathrow/ - jízdenky
zajistíme na požádání, cena obousměrné jízdenky 30 GBP - cesta trvá 1.30 hod, autobus jezdí každou půlhodinu
Na lince Londýn Victoria - Oxford a zpět jezdí také X90 - viz https://x90.oxfordbus.co.uk/ - jízdenky lze koupit
pouze v autobuse, nelze online
Přibližná cena obousměrných jízdenek od:
London Victoria - Oxford 20 GBP
London Heathrow - Oxford 30 GBP
Ceny jsou platné za předpokladu, že všechny jízdenky jsou koupeny najednou.
Osobní přijetí na letišti
Osobní přijetí na letišti Heathrow, doprava autem do místa ubytování a zpět.na letiště - 120 GBP za 1 cestu,
Gatwick / Stansted / Luton je dražší, sdělíme na požádání.
Doprava z autobusového nádraží v Oxfordu do místa ubytování
Z autobusového nádraží v Oxfordu 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 200 Kč. Autobusové jízdenky Regiojet zajišťujeme bez příplatku.
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