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

WIMBLEDON SCHOOL OF ENGLISH
Londýn, Velká Británie
Podle inspekcí British Council je Wimbledon School of English již 4. rok v řadě nejkvalitnější školou ve Velké
Británii - opět získala nejvyšší známky ve všech 15 hodnocených kriteriích. Nachází se v příjemné rezidenční
čtvrti v centru londýnské čtvrti Wimbledonu. Do centra Londýna je výhodné vlakové spojení, cesta trvá 17
minut.
Registrace v účastnickém portálu EU - PIC 942725153.
http://www.wimbledon-school.ac.uk

Rok založení jazykové školy:

1964

Silné stránky školy:

Velmi kvalitní jazyková škola se nachází v příjemné rezidenční čtvrti v
centru londýnské čtvrti Wimbledonu. Do centra Londýna je výhodné
vlakové spojení, cesta trvá 17 minut. Podle inspekcí British Council je
Wimbledon School of English nejkvalitnější školou ve Velké Británii.

Akreditace a kvalita:

British Council, English UK, Business English UK, Quality English, IALC

Velikost školy:

Střední - kapacita 25 učeben

Prostředí:

Jazyková škola sídlí v typické londýnské budově z 19. Století na klidné
ulici, je zde možnost zakoupení občerstvení, počítače s přístupem na
internet, wiﬁ, studovna, knihovna, zahrada

Kurzy a jejich úroveň:

• Kurz všeobecné angličtiny ( A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2 )
• Kurz všeobecné angličtiny pro účastníky 30+ ( B2, C1, C2 )
• Kurz angličtiny s individuální výukou ( A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2 )
• Teachers´ Refresher Course - metodický kurz pro učitele ( B2, C1 )
• Kombinovaný kurz angličtiny - skupinová a individuální výuka ( A0,
A1, A2, B1, B2, C1, C2 )
• CLIL - metodický kurz pro učitele ( B2, C1, C2 )
• Kurz obchodní a profesní angličtiny ( B2, C1 )
• Experience London - kurz všeobecné angličtiny + program zaměřený
na britskou a londýnskou kulturu pro účastníky 40+ (reálie) ( B1, B2 )
• IT - Teaching with Technology ( B2, C1, C2 )

Vyučovací hodina:

50 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:

Minimální věk 16 let, v červenci a srpnu 18 let, u kurzů obchodní a
profesní angličtiny 20 let

E-learning:

Ano – zdarma – 3 měsíce před zahájením kurzu a 3 měsíce po ukončení
kurzu

Aktivity ve volném čase:

V ceně kurzu je kulturní a poznávací program, další aktivity – celodenní
výlety o víkendu, návštěvy divadel, apod. za příplatek

Data ubytování:

Hostitelské rodiny - od neděle předcházející zahájení kurzu do soboty
následující po ukončení kurzu Residence - od soboty předcházející
zahájení kurzu do soboty následující po ukončení kurzu

NABÍDKA KURZŮ:
Kurz všeobecné angličtiny
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

23,33 hodin týdně

372 GBP

744 GBP

1 116 GBP

1 488 GBP

20 hodin týdně

318 GBP

636 GBP

954 GBP

1 272 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí / pro začátečníky od 7.1., 25.2., 29.4., 10.6., 2.9.2019
Kurz všeobecné angličtiny pro účastníky 30+
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

20 hodin týdně

470 GBP

940 GBP

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

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

týdně 20 hodin ve skupině + 3,33 hodin s individuální výukou

538 GBP 1 076 GBP 1 614 GBP 2 152 GBP

týdně 20 hodin ve skupině + 4,17 hodin s individuální výukou

593 GBP 1 183 GBP 1 779 GBP 2 366 GBP

týdně 20 hodin ve skupině + 5 hodin s individuální výukou

648 GBP 1 296 GBP 1 944 GBP 2 592 GBP

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

1 týden

2 týdny

16,67 hodin týdně

1 300 GBP

2 600 GBP

20 hodin týdně

1 560 GBP

3 120 GBP

23,33 hodin týdně

1 820 GBP

3 640 GBP

25 hodin týdně

1 950 GBP

3 900 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí
Kurz obchodní a profesní angličtiny
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

20 hodin týdně

318 GBP

636 GBP

954 GBP

1 272 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí
Experience London - kurz všeobecné angličtiny + program zaměřený na britskou a londýnskou
kulturu pro účastníky 40+ (reálie)
Cena kurzu

2 týdny

týdně 16,67 hodin týdně angličtiny + 8,33 hodin kulturní program

800 GBP

Termíny kurzu: 2týdenní cykly 13.5., 5.8., 30.9.2019
Teachers´ Refresher Course - metodický kurz pro učitele
Informace a program kurzu v anglickém kazyce
Studijní materiály v ceně kurzu.
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

20 hodin týdně

345 GBP

690 GBP

23,33 hodin týdně

394 GBP

788 GBP

Termíny kurzu: 1 / 2 týdenní kurzy od 7.1., 15.7.2019
CLIL - metodický kurz pro učitele
Studijní materiály v ceně kurzu.
Cena kurzu

1 týden

20 hodin týdně

345 GBP

Termíny kurzu: 1 týdenní kurz od 12.8.2019
IT - Teaching with Technology
Informace a program kurzu v anglickém kazyce
Studijní materiály v ceně kurzu.
Cena kurzu

1 týden

20 hodin metodiky týdně

345 GBP

Termíny kurzu: 1 týdenní kurz od 5.8.2019

UBYTOVÁNÍ:
Residence - ceny v GBP týdně
Kings Lodge Superior - 1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, bez stravy

265 GBP

Haynt Walk - 1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, bez stravy

210 GBP

Haynt Walk - 1lůžkový pokoj, bez stravy

160 GBP

Queens Lodge Superior - 1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, bez stravy, od 25 let

285 GBP

Cottenham Park - 1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, bez stravy

240 GBP

Cottenham Park - 1lůžkový pokoj, bez stravy

180 GBP

Hostitelská rodina - ceny v GBP týdně
1lůžkový pokoj, bez stravy

135 GBP

1lůžkový pokoj, snídaně

155 GBP

1lůžkový pokoj, polopenze

195 GBP

Standard Plus, 1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, bez stravy

170 GBP

Standard Plus, 1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, snídaně

190 GBP

Hostitelská rodina - ceny v GBP týdně
Standard Plus, 1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, polopenze

230 GBP

Superior, 1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, snídaně, v pěší vzdálenosti od školy

225 GBP

Superior, 1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, polopenze, v pěší vzdálenosti od školy

265 GBP

Superior, 1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, bez stravy, v pěší vzdálenosti od školy

205 GBP

Zápisné

55 GBP

Studijní materiály a učebnice

30 GBP

Poplatek za zajištění ubytování

55 GBP

Státní svátky a prázdniny školy: 1.1. - 4.1., 19.4., 22.4., 6.5., 27.5., 26.8., 23.12. - 31.12.2019 - škola je uzavřena a výuka
není nahrazena

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 110 GBP / Gatwick 135 GBP / Stansted 155 GBP / Luton 155 GBP za 1 osobu / 1 cestu. Cenu transferů
pro více osob cestujících společně sdělíme na požádání.
Doprava v Londýně
Pro městskou dopravu v Londýně doporučujeme zakoupení tzv. Oyster Card - informace naleznete
na http://cs.wikipedia.org/wiki/Oyster_card a https://oyster.tﬂ.gov.uk. Cena 7denní karty je 29,20 GBP,
měsíční 112 GBP. Karty lze koupit na letišti, z automatu v kterékoliv stanici metra, v novinových stáncích. Na
měsíční kartu je třeba fotograﬁe. Jednotlivé jízdenky jsou v Londýně poměrně drahé.

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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