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

MILNER SCHOOL OF ENGLISH - LONDÝN
Londýn, Velká Británie
Jazyková škola se nachází v rezidenční čtvrti v Londýně Wimbledonu. Většina ubytování je v pěší vzdálenosti od
školy a není nutno pro dopravu do školy používat městskou dopravu. Do centra Londýna je výhodné vlakové
spojení, cesta trvá 17 minut. V jazykové škole je jídelna s domácí stravou. Účastníci kurzů mají zdarma přístup
do Wimbledon Leisure Centre vzdáleného 3 minuty chůze od školy, kde je k dispozici tělocvična, 25 m bazén a
ﬁtness. Mají také zdarma přístup do místní knihovny, která je asi 10 minut od budovy školy.

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://milnerschool.co.uk/

Rok založení jazykové školy:

1977

Akreditace a kvalita:

British Council, English UK, Quality English, IELTS

Kurzy a jejich úroveň:

• Kurz všeobecné angličtiny ( A1, A2, B1, B2, C1, C2 )
• Kurz angličtiny s individuální výukou ( A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2 )
• Přípravný kurz ke zkouškám FCE, CAE, IELTS ( B2, C1 )
• Kurz angličtiny + tenis ( A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2 )

Vyučovací hodina:

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

Vstupní test:

Ve škole v den zahájení kurzu vstupní pohovor a krátký jazykový test

Velikost skupin:

Maximum 16 účastníků

Věkové složení účastníků:

Minimální věk 16 let, průměrný věk je 18 – 25 let

E-learning:

Ne

Aktivity ve volném čase:

V ceně kurzu jsou některé kulturní a poznávací akce. Za příplatek škola
nabízí bohatý program ve volném čase.

Data ubytování:

Od neděle předcházející zahájení kurzu do soboty následující po
ukončení kurzu

Doprava - zajistíme na požádání:

Časově a cenově nejvýhodnější doprava: letecky Londýna + městskou
dopravou do místa ubytování

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

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

5 hodin týdně

80 GBP

160 GBP

210 GBP

280 GBP

15 hodin týdně

215 GBP

430 GBP

579 GBP

772 GBP

20 hodin týdně

254 GBP

508 GBP

690 GBP

920 GBP

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

10 hodin týdně

500 GBP

1 000 GBP

20 hodin týdně

1 000 GBP

2 000 GBP

30 hodin týdně

1 500 GBP

3 000 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí

Přípravný kurz ke zkouškám FCE, CAE, IELTS
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

20 hodin týdně

203 GBP

406 GBP

552 GBP

736 GBP

15 hodin týdně

172 GBP

344 GBP

465 GBP

620 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí

Kurz angličtiny + tenis
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

týdně 15 hodin angličtiny + 4 hodiny tenisu

385 GBP 750 GBP 1 040 GBP 1 380 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí

UBYTOVÁNÍ:
Většina ubytování je v pěší vzdálenosti od školy, popř. krátkou jízdou městskou dopravou.
Hostitelské rodiny poskytují ubytování v 1lůžkových pokojích, 2lůžkový pokoj je možno zajistit pro 2 účastníky
cestující společně. Poskytují speciální dietu za příplatek 20 GBP týdně.
Na požádání zajistíme hotelové ubytování - své požadavky na úroveň a požadované služby prosím uveďte v
přihlášce.

Hostitelská rodina - ceny v GBP týdně
1lůžkový pokoj, snídaně

140 GBP

* od 01.07.2021 do 31.08.2021 je cena ubytování 155 GBP

1lůžkový pokoj, polopenze

185 GBP

* od 01.07.2021 do 31.08.2021 je cena ubytování 200 GBP

1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, snídaně

190 GBP

* od 01.07.2021 do 31.08.2021 je cena ubytování 205 GBP

1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, polopenze

235 GBP

* od 01.07.2021 do 31.08.2021 je cena ubytování 250 GBP

Zápisné

55 GBP

Studijní materiály a učebnice

40 GBP

Poplatek za zajištění ubytování

60 GBP

Státní svátky a prázdniny školy: 1.1., 2.4., 5.4., 3.5., 31.5., 30.8., 20.12. - 31.12.2021 - škola je uzavřena a výuka není
nahrazena

Cena kurzů zahrnuje daný počet vyučovacích hodin, navíc 1 hodinu týdně procvičování anglické
výslovnosti, vstupní test, studijní materiály tištěné školou, přístup do studovny, wiﬁ, informační materiály,
osvědčení o absolvování kurzu, vybrané aktivity ve volném čase, přístup do Wimbledon Leisure Centre a místní
veřejné knihovny. Učebnice si účastníci kurzů kupují v jazykové škole - přibližná cena 40 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 Cambridge, IELTS – informace a ceny sdělíme na
požádání.
Registrace v účastnickém portálu EU - OID: E1008114

INFORMACE O DOPRAVĚ:
Pro dopravu do Londýna je možno použít kterýkoliv letecký spoj, návazná městská doprava do místa ubytování
zpravidla s jedním přestupem. Z letiště Heathrow je možno cestovat do centra metrem, z ostatních letišť
autobusem.
Letecká doprava
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.
Osobní přijetí na letišti
Osobní přijetí na letišti, doprava autem do místa ubytování a zpět.na letiště

Heathrow 100 GBP / Gatwick 110 GBP / Stansted 160 GBP / Luton 160 GBP za 1 osobu / 1 cestu. Cenu transferů
pro více osob cestujících společně sdělíme na požádání.
Doprava v Londýně
Pro městskou dopravu v Londýně můžete používat svou bezkontaktní platební kartu, funguje jako Oystercard,
tedy při více cestách částka za den nepřekročí určitou hodnotu. Pro mládež je výhodnější používat slevové karty
Public Transport London.

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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