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

INLINGUA - CHELTENHAM
Cheltenham, Velká Británie
Jazyková škola sídlí ve 3 budovách v centru Cheltenhamu. Jedna z budov slouží jako Business Centre a je určena
výlučně náročnějším dospělým účastníkům kurzů Executive. Cheltenham je bezpečné a příjemné lázeňské
město uprostřed Anglie s dobrým dopravním spojením do Londýna.
https://www.inlingua-cheltenham.co.uk

Rok založení jazykové školy:

1990

Akreditace a kvalita:

British Council, English UK, Business English UK

Kurzy a jejich úroveň:

• Kurz všeobecné angličtiny ( A1, A2, B1, B2, C1 )
• Kombinovaný kurz všeobecné angličtiny - skupinová a individuální
výuka ( A1, A2, B1, B2, C1, C2 )
• Kurz angličtiny s individuální výukou ( A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2 )
• Kombinovaný kurz všeobecné a obchodní angličtiny ( B1, B2, C1, C2 )
• Executive - kurz obchodní a profesní angličtiny v malých skupinách (
B1, B2, C1 )
• Executive - kombinovaný kurz individuální výuky a profesní
komunikace v malých skupinách ( B1, B2, C1, A2 )
• Aviation English - kombinovaný kurz všeobecné a letecké angličtiny (
B1, B2, C1 )
• Military English - kombinovaný kurz všeobecné a vojenské angličtiny (
B1, B2, C1 )
• English Extra Summer Programme - letní kurz všeobecné angličtiny (
A1, A2, B1, B2, C1 )
• Teacher Refresher Course - metodický kurz pro učitele ( B2, C1, C2 )
• CLIL - metodický kurz pro učitele ( B2, C1, C2 )

Vyučovací hodina:

60 minut

Vstupní test:

Ve škole v den zahájení kurzu

Velikost skupin:

Maximum 12 účastníků

Věkové složení účastníků:

Minimální věk 16 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 neděle následující po
ukončení kurzu

Doprava - zajistíme na požádání:

Časově a cenově nejvýhodnější doprava: letecky na Heathrow +
přímým autobusem do Cheltenhamu

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

7,5 hodin týdně

120 GBP

240 GBP

360 GBP

480 GBP

15 hodin týdně

295 GBP

590 GBP

885 GBP

1 180 GBP

22,5 hodin týdně

355 GBP

710 GBP

1 065 GBP

1 420 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí

Kombinovaný kurz všeobecné angličtiny - skupinová a individuální výuka
Kombinované kurzy angličtiny zahrnují výhody obou typů kurzů - přínos z dynamické práce ve skupině a
individuální přístup učitelů umožňující přípravu programu dle požadavků klienta.

Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

týdně 15 hodin ve skupině + 3,75 hodin individuální výuky

490 GBP

980 GBP

týdně 15 hodin ve skupině + 7,5 hodin individuální výuky

675 GBP 1 350 GBP 2 025 GBP 2 700 GBP

týdně 22,5 hodin ve skupině + 3,75 hodin individuální výuky

550 GBP 1 100 GBP 1 650 GBP 2 200 GBP

týdně 22,5 hodin ve skupině + 7,5 hodin individuální výuky

735 GBP 1 470 GBP 2 205 GBP 2 940 GBP

1 470 GBP 1 960 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

7,5 hodin týdně

460 GBP

920 GBP

15 hodin týdně

850 GBP

1 700 GBP

22,5 hodin týdně

1 195 GBP

2 390 GBP

30 hodin týdně

1 415 GBP

2 830 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí

Kombinovaný kurz všeobecné a obchodní angličtiny
Kombinovaný kurz zahrnuje všeobecnou angličtinu v mezinárodních skupinách dopoledne a hodiny profesní a
obchodní angličtiny odpoledne.
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

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

480 GBP

960 GBP

3 týdny

4 týdny

1 440 GBP 1 920 GBP

Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

týdně 15 hodin všeobecné angličtiny + 15 hodin obchodní
angličtiny

580 GBP 1 160 GBP 1 740 GBP 2 320 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí

Executive - kurz obchodní a profesní angličtiny v malých skupinách
Kurzy všeobecné a profesní angličtiny Executive probíhají v malých skupinách v Executive Centre školy, jehož
prostředí a vybavení odpovídá potřebám náročnějších dospělých klientů.
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

15 hodin týdně

490 GBP

980 GBP

1 410 GBP

1 880 GBP

22,5 hodin týdně

685 GBP

1 370 GBP

1 995 GBP

2 660 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí

Součástí kurzu je program aktivit: společná večeře s učizeli a ostatními účastníky kurzu, simulované obchodní
schůzky a jednání, exkurze do Morgan Car factory, bowling, apod., v sobotu celodenní výlet
Executive - kombinovaný kurz individuální výuky a profesní komunikace v malých skupinách
Kombinované kurzy angličtiny zahrnují výhody obou typů kurzů - přínos z dynamické práce ve skupině a
individuální přístup učitelů umožňující přípravu programu dle požadavků klienta.
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

týdně 22,5 hodin s individuální výukou + 7,5 hodin týdně v malé skupině

1 640 GBP

3 280 GBP

týdně 15 hodin s individuální výukou + 15 hodin týdně v malé skupině

1 470 GBP

2 940 GBP

týdně 15 hodin s individuální výukou + 7,5 hodin týdně v malé skupině

1 205 GBP

2 410 GBP

týdně 7,5 hodin s individuální výukou + 22,5 hodin týdně v malé skupině

1 155 GBP

2 310 GBP

955 GBP

1 910 GBP

týdně 7,5 hodin s individuální výukou + 15 hodin týdně v malé skupině
Termíny kurzu: Každé pondělí

Aviation English - kombinovaný kurz všeobecné a letecké angličtiny
Kombinovaný kurz zahrnuje všeobecnou angličtinu v mezinárodních skupinách dopoledne a hodiny letecké
angličtiny odpoledne. Kurz doplňují návštěvy leteckých ﬁrem v Gloucesteru a Bristolu, letiště v Birminghamu a
několika leteckých základen.

Cena kurzu
týdně 15 hodin všeobecné angličtiny + 7,5 hodin letecké angličtiny

4 týdny
1 295 GBP

Termíny kurzu: 4týdenní kurzy od 7.2., 9.5., 12.9., 24.10.2022

Military English - kombinovaný kurz všeobecné a vojenské angličtiny
Kombinovaný kurz v rámci jazykového vzdělávání NATO STANAG 6001 zahrnuje všeobecnou angličtinu v
mezinárodních skupinách dopoledne a hodiny vojenské angličtiny odpoledne.

Cena kurzu

4 týdny

Týdně 15 hodin všeobecné angličtiny + 7,5 hodin vojenské angličtiny

1 295 GBP

Termíny kurzu: 4týdenní kurzy od 7.2., 9.5., 12.9., 24.10.2022

English Extra Summer Programme - letní kurz všeobecné angličtiny
Cena kurzu
15 hodin týdně + program aktivit ve volném čase
22,5 hodin týdně + program aktivit ve volném čase

2 týdny

3 týdny

4 týdny

1 140 GBP

1 710 GBP

2 280 GBP

620 GBP

1 240 GBP

1 860 GBP

Termíny kurzu: Kurz probíhá v období 13.6. - 19.8.2022, je možné ho zahájit každé pondělí

Informace a program kurzu - v anglickém jazyce
Teacher Refresher Course - metodický kurz pro učitele
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

22,5 hodin týdně

355 GBP

710 GBP

Termíny kurzu: 1/2týdenní kurzy od 21.2., 25.4., 9.5., 20.6., 4.7., 18.7., 8.8., 22.8.2022

Informace a program kurzu - v anglickém jazyce
CLIL - metodický kurz pro učitele
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

22,5 hodin týdně

355 GBP

710 GBP

Termíny kurzu: 1/2týdenní kurzy od 21.2., 25.4., 9.5., 20.6., 4.7., 18.7., 8.8., 22.8.2022

Informace a program kurzu - v anglickém jazyce

UBYTOVÁNÍ:
Jazyková škola zajišťuje ubytování v hostitelakých rodinách, další typy ubytování - penzion, apartment, hotel na
požádání. Hostitelské rodiny jsou vzdáleny maximálně 30 minut chůze nebo městskou dopravou od školy.
Hostitelská rodina - ceny v GBP týdně
Self-catering, 1lůžkový pokoj, bez stravy, přístup do kuchyně

120 GBP

* od 03.07.2022 do 27.08.2022 je cena ubytování 135 GBP

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

160 GBP

* od 03.07.2022 do 27.08.2022 je cena ubytování 175 GBP

Standard, 1lůžkový pokoj, plná penze

180 GBP

* od 03.07.2022 do 27.08.2022 je cena ubytování 195 GBP

Executive - 1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, polopenze ve všední dny, plná penze o víkendu
* od 03.07.2022 do 27.08.2022 je cena ubytování 225 GBP

210 GBP

Hostitelská rodina - ceny v GBP týdně
Executive - 1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, plná penze

230 GBP

* od 03.07.2022 do 27.08.2022 je cena ubytování 245 GBP

Zápisné

60 GBP

Studijní materiály a učebnice

V ceně kurzu

Poplatek za zajištění ubytování

40 GBP

Státní svátky a prázdniny školy: 15.4., 18.4., 2.5., 2.6., 3.6., 29.8., 19.12. - 30.12.2022 - škola je uzavřena a výuka není
nahrazena

Rozvrh výuky: 9.00 - 10.30, 10.45 - 12.15, 13.30 - 15.00
Cena kurzů zahrnuje daný počet vyučovacích hodin, vstupní test, přístup do studovny, wiﬁ, informační
materiály, osvědčení o absolvování kurzu, program aktivit ve volném čase ve volném čase.
Ceny 5+týdenních kurzů ve skupině a 3+týdenních kurzů s individuální výukou jsou výhodnější – sdělíme na
požádání.
Přípravné kurzy k mezinárodně uznávaným zkouškám – informace a ceny sdělíme na požádání
Registrace v účastnickém portálu EU - OID: E10178485

INFORMACE O DOPRAVĚ:
Letecká doprava
Letecky do Londýna Heathrow - 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
Z Prahy do Londýna a zpět je možné cestovat každý den autobusem Flixbus s 1 přestupem (Paříž, letiště Kolín
nad Rýnem, Antverpy, cesta trná přibližně 26 hodin, cena 3000 - 4000 Kč. Přímé autobusy provozuje Regiojet 2x
týdně (odjezd z Prahy středa, pátek, odjezd z Londýna pátek, neděle), cesta trvá přibližně 20 hodin, cena
přibližně 3000 Kč.
Autobusová doprava Londýn - Cheltenham a zpět
Jízdní řády Londýn - Cheltenham naleznete na www.nationalexpress.com. Přímé spoje jsou z / na letiště
Heathrow, z ostatních londýnských letišť je možno cestovat s 1 přestupem. Jízdenky zajistíme na požádání.
Přibližná cena obousměrných jízdenek od:
London Heathrow - Cheltenham 62 GBP
Ceny jsou platné za předpokladu, že všechny jízdenky jsou koupeny najednou.
Osobní přijetí na letišti
Osobní přijetí na letišti, doprava autem do místa ubytování a zpět.na letiště - Heathrow 170 GBP, Gatwick /
Stansted 200 GBP, Luton 170 GBP za 1 cestu.
Doprava z autobusového nádraží v Cheltenhamu do místa ubytování
Z autobusového nádraží v Cheltenhamu 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 300 Kč. Autobusové jízdenky Regiojet zajišťujeme bez příplatku.

Jazyky v zahraničí s.r.o.
Palackého náměstí 320,28401 Kutná Hora
tel: 606 870 433, info@jazyky-v-zahranici.cz
Aktuální informace a nabídky: www.jazyky-v-zahranici.cz

