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

ENGLISH IN MARGATE
Margate, Velká Británie
Velmi kvalitní kurzy všeobecné a profesní angličtiny v příjemném prostředí anglického přímořského
letoviska. Škola je otevřená pro účastníky kurzů do pozdních večerních hodin ke studiu, posezení ve vlastní
kavárně a komunikaci s ostatními studenty. Ubytování v hostitelských rodinách a apartmentech v blízkosti školy.
Škola každoročně podporuje 5 kurzy 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.
Chcete si zjistit svou jazykovou úroveň ?
Registrace v účastnickém portálu EU - PIC 946277875.
Dále uvedené zvláštní nabídky není možno kombinovat.
https://englishinmargate.com/

Rok založení jazykové školy:

1995

Silné stránky školy:

Velmi kvalitní kurzy všeobecné a profesní angličtiny v příjemném
prostředí v historické budově v anglického přímořského letoviska,
výhodný poměr ceny a všech poskytovaných služeb.

Akreditace a kvalita:

IALC, English UK, British Council, Bildungsurlaub, TOEIC

Velikost školy:

Střední

Prostředí:

Elegantní historická budova na georgiánském náměstí v centru
přímořského letoviska Margate. Z budovy je výhled na školní zahradu.
Školní klub využívají účastníci k odpočinku během dne i večer.
Hrabství Kent je zajímavou oblastí s množstvím atraktivních míst k
poznávání.

Kurzy a jejich úroveň:

• Kurz všeobecné angličtiny ( A1, A2, B1, B2, C1 )
• Kombinované kurzy angličtiny - skupinová a individuální výuka ( A1,
A2, B1, B2, C1 )
• Kurz angličtiny s individuální výukou ( A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2 )
• Kombinovaný kurz všeobecné a profesní angličtiny ( B1, B2, C1 )
• Přípravné kurzy ke zkouškám FCE, CAE ( 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, v případě kurzů s individuální výukou
Needs Analysis a předběžný test

Velikost skupin:

Průměr 8, maximum 12 účastníků ve skupině

Věkové složení účastníků:

Minimální věk 16 let

E-learning:

Ano – v ceně kurzu 3měsíční přístup na e-learningový program Let´s
Learn English

Aktivity ve volném čase:

Kurzy pro dospělé – zdarma aktivity ve škole, prohlídku Margate s
průvodcem, další aktivity a výlety za příplatek

Data ubytování:

Od neděle předcházející zahájení kurzu do soboty následující po
ukončení kurzu

NABÍDKA KURZŮ:
Kurz všeobecné angličtiny
Varianta Standard je kurz všeobecné angličtiny v dopoledních hodinách.
Varianta Intensive zahrnuje kurz všeobecné angličtiny v dopoledních hodinách a pro odpolední výuku výběr ze 2
variant:
Skills for Social Interaction, Travel & Work
Business English - požaduje minimální úroveň B1 - v případě zájmu o tuto variantu zjistíme v jazykové škole
dostupnost.
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

Standard - 15 hodin týdně

220 GBP

440 GBP

660 GBP

880 GBP

Intensive - 22,5 hodin týdně

260 GBP

520 GBP

780 GBP

1 040 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí
Kombinované kurzy angličtiny - skupinová a individuální výuka
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

týdně 15 hodin ve skupině + 3 hodiny s individuální výukou

388 GBP

776 GBP

týdně 15 hodin ve skupině + 6 hodin s individuální výukou

556 GBP 1 112 GBP 1 668 GBP 2 224 GBP

týdně 15 hodin ve skupině + 9 hodin s individuální výukou

724 GBP 1 448 GBP 2 172 GBP 2 896 GBP

1 164 GBP 1 552 GBP

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

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

22,5 hodin týdně

960 GBP

1 920 GBP

2 880 GBP

3 840 GBP

15 hodin týdně

760 GBP

1 520 GBP

2 280 GBP

3 040 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí
Kombinovaný kurz všeobecné a profesní angličtiny
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

týdně 15 hodin všeobecné angličtiny + 7,5 hodin profesní angličtiny

395 GBP

790 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí
Přípravné kurzy ke zkouškám FCE, CAE
FCE - vstupní požadovaná úroveň B1,B2,C1
CAE - vstupní požadovaná úroveň B2,C1
Zkouška probíhá v posledním týdnu kurzu: FCE 10.3., 26.7., 13.10., 15.12.2018, CAE 17.3., 2.6., 24.8.,
15.12.2018

Cena 6týdenního cyklu je 1500 GBP.

Cena kurzu
22,5 hodin týdně

4 týdny
1 040 GBP

Termíny kurzu: FCE - 4týdenní kurz od 1.7.2019, 6týdenní kurzy od 4.2., 2.9., 4.11.2019

