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

INLINGUA EDINBURGH
Základní informace o škole
Edinburgh, Velká Británie
Jazyková škola v centru Edinburghu nabízí efektivní výuku k plynulé komunikaci v anglickém jazyce v
maximálně 10členných skupinách.
Ve srovnání s cenami jazykové školy poskytujeme v roce 2018 2% slevu z ceny kurzu.
Registrace v účastnickém portálu EU - PIC 946680425
http://www.inlingua-edinburgh.co.uk

Rok založení jazykové školy:

1968

Silné stránky školy:

Efektivní výuka k plynulé komunikaci v anglickém jazyce v maximálně
10členných skupinách

Akreditace a kvalita:

British Council, English UK

Velikost školy:

Střední

Prostředí:

Škola se nachází v centru Edinburghu.

Kurzy a jejich úroveň:

• Kurz všeobecné angličtiny s individuální výukou ( A0, A1, A2, B1, B2,
C1, C2 )
• Kurz všeobecné angličtiny ( A1, A2, B1, B2, C1 )
• Kombinované kurzy všeobecné angličtiny - skupinová a individuální
výuka ( A1, A2, B1, B2, C1 )
• Kurz obchodní angličtiny v malých skupinách ( B1, B2, C1, C2 )
• Konverzace v angličtině ( A2, B1, B2, C1 )
• Kurz obchodní angličtiny s individuální výukou ( A2, B1, B2, C1, C2 )

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:

Maximálně 10 účastníků

Věkové složení účastníků:

Minimální věk 18 let

E-learning:

Ne

Aktivity ve volném čase:

V odpoledních hodinách kurz doplňuje společný program poznávacích,
kulturních a sportovních aktivit ve volném čase. Výlety a další aktivity
se hradí přímo ve škole.

Data ubytování:

Od soboty předcházející zahájení kurzu do soboty následující po
ukončení kurzu nebo od neděle předcházející zahájení kurzu do neděle
následující po ukončení kurzu

NABÍDKA KURZŮ:
Kurz všeobecné angličtiny s individuální výukou
Cena kurzů zahrnuje daný počet vyučovacích hodin, vstupní test, studijní materiály a zapůjčení učebnic, přístup
do studovny, wiﬁ, informační materiály a mapy, kávu a čaj o přestávkách v době výuky, osvědčení o
absolvování kurzu, vybrané aktivity ve volném čase.
Ceny 5+týdenních kurzů ve skupině a 3+týdenních kurzů s individuální výukou jsou výhodnější – sdělíme na
požádání.
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

15 hodin týdně

900 GBP

1 750 GBP

22,5 hodin týdně

1 350 GBP

2 650 GBP

30 hodin týdně

1 750 GBP

3 450 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí
Kurz všeobecné angličtiny
Odpolední hodiny jsou zaměřeny dle požadavků klienta na konverzaci nebo přípravu k mezinárodně uznávaným
zkouškám IELTS / FCE / CAE / CPE.
Cena kurzů zahrnuje daný počet vyučovacích hodin, vstupní test, studijní materiály a zapůjčení učebnic, přístup
do studovny, wiﬁ, informační materiály a mapy, kávu a čaj o přestávkách v době výuky, osvědčení o
absolvování kurzu, vybrané aktivity ve volném čase.
Ceny 5+týdenních kurzů ve skupině a 3+týdenních kurzů s individuální výukou jsou výhodnější – sdělíme na
požádání.
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

22,5 hodin týdně

385 GBP

770 GBP

1 155 GBP

1 540 GBP

15 hodin týdně

255 GBP

510 GBP

765 GBP

1 020 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí
Kombinované kurzy všeobecné angličtiny - skupinová a individuální výuka
Cena kurzů zahrnuje daný počet vyučovacích hodin, vstupní test, studijní materiály a zapůjčení učebnic, přístup
do studovny, wiﬁ, informační materiály a mapy, kávu a čaj o přestávkách v době výuky, osvědčení o
absolvování kurzu, vybrané aktivity ve volném čase.
Ceny 5+týdenních kurzů ve skupině a 3+týdenních kurzů s individuální výukou jsou výhodnější – sdělíme na
požádání.
Cena kurzu
týdně 15 hodin ve skupině + 15 hodin s individuální výukou

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

1 195 GBP 2 275 GBP 3 355 GBP 4 435 GBP

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

760 GBP

1 410 GBP 2 060 GBP 2 710 GBP

týdně 22,5 hodin ve skupině + 7,5 hodin s individuální výukou

815 GBP

1 515 GBP 2 215 GBP 2 915 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí
Kurz obchodní angličtiny v malých skupinách

Cena kurzů zahrnuje daný počet vyučovacích hodin, vstupní test, studijní materiály a zapůjčení učebnic, přístup
do studovny, wiﬁ, informační materiály a mapy, kávu a čaj o přestávkách v době výuky, osvědčení o
absolvování kurzu, vybrané aktivity ve volném čase.
Ceny 5+týdenních kurzů ve skupině a 3+týdenních kurzů s individuální výukou jsou výhodnější – sdělíme na
požádání.
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

15 hodin týdně

450 GBP

900 GBP

1 305 GBP

1 740 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí
Konverzace v angličtině
Cena kurzů zahrnuje daný počet vyučovacích hodin, vstupní test, studijní materiály a zapůjčení učebnic, přístup
do studovny, wiﬁ, informační materiály a mapy, kávu a čaj o přestávkách v době výuky, osvědčení o
absolvování kurzu, vybrané aktivity ve volném čase.
Ceny 5+týdenních kurzů ve skupině a 3+týdenních kurzů s individuální výukou jsou výhodnější – sdělíme na
požádání.
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

7,5 hodin týdně

130 GBP

260 GBP

360 GBP

480 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí
Kurz obchodní angličtiny s individuální výukou
Cena kurzů zahrnuje daný počet vyučovacích hodin, vstupní test, studijní materiály a zapůjčení učebnic, přístup
do studovny, wiﬁ, informační materiály a mapy, kávu a čaj o přestávkách v době výuky, osvědčení o
absolvování kurzu, vybrané aktivity ve volném čase.
Ceny 5+týdenních kurzů ve skupině a 3+týdenních kurzů s individuální výukou jsou výhodnější – sdělíme na
požádání.
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

15 hodin týdně

995 GBP

1 990 GBP

22,5 hodin týdně

1 490 GBP

2 980 GBP

30 hodin týdně

1 950 GBP

3 900 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí

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

235 GBP

Standard - 1lůžkový pokoj, polopenze

195 GBP

Executive - 1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, polopenze

285 GBP

1lůžkový pokoj, bez stravy

150 GBP

1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, bez stravy

170 GBP

Residence - ceny v GBP týdně
sdělíme na požádání

0 GBP

Zápisné

50 GBP

Studijní materiály a učebnice

V ceně kurzu

Poplatek za zajištění ubytování

0 GBP

Výuka probíhá i ve dnech státních svátků.

INFORMACE O DOPRAVĚ:
Letecká doprava
Přímé letecké spojení z Prahy do Edinburghu a zpět nabízí nízkonákladová společnost Ryanair v sobotu a neděli
a Easyjet v neděli. Další možností jsou lety s přestupem.
Přibližné ceny zpátečních letenek od 4600 Kč včetně zavazadel k odbavení. Cena závisí na termínu cesty a
zakoupení letenky.
Doprava z letiště do místa ubytování
Z letiště v Edinburghu jezdí přibližně každých 15 minut autobusy do centra Edinburghu, odtud dalším
autobusem dle místa ubytování nebo je možno použít taxi.
Osobní přijetí na letišti
Osobní přijetí na letišti, doprava autem do místa ubytování a zpět.na letiště
55 GBP za 1 cestu a osobu
Doprava v Edinburghu
Ubytování v hostitelských rodinách je v rezidenčních čtvrtích Edinburghu a pro cestu do jazykové školy je nutno
používat městskou dopravu. Cena jednotlivé jízdenky je 1,60 GBP, jednodenní jízdenky 4 GBP. V autobuse je
možné koupit jednotlivé a jednodenní jízdenky, 7denní, 2týdenní a 4týdenní jízdenky Ridacard v Travelshops na
několika místech v centru města. Při koupi jednotlivé jízdenky v autobusu je třeba mít připravenu přesnou
částku v drobných, řidiči nerozměňují a nevrací na bankovky.
Informace o městské dopravě v Edinburghu nalezente na http://lothianbuses.com.

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.
Výpočet ceny v CZK: Cena GBP x kurz devizy prodej ČNB platný v den vystavení faktury. Zaplacení se předpokládá nejpozději 6
týdnů před zahájením kurzu na podkladě faktury s týdenní splatností. Jiný termín fakturace a forma úhrady (v GBP, EUR) mohou být
dohodnuty.
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Kouřimská 303,28401 Kutná Hora
tel: 327 513 005, 606 870 433, info@jazyky-v-zahranici.cz
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