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

EMERALD CULTURAL INSTITUTE
Dublin, Irsko
Široká nabídka všeobecné a obchodní angličtiny v různých kombinacích. Po návratu z kurzu účastníci
kurzů pokračovat v on-line studiu s učiteli Emerald Cultural Institute v rámci e-learningového programu. Škola
Palmerston Park se nachází v historické budově nedaleko centra Dublinu obklopena velkou zahradou. V areálu
školy je samoobslužná jídelna s výbornou - převážně italskou - kuchyní.
Registrace v účastnickém portálu EU - PIC 946742214.
https://www.eci.ie/

Rok založení jazykové školy:

1986

Silné stránky školy:

Široká nabídka všeobecné a obchodní angličtiny v různých
kombinacích. Po návratu z kurzu můžete pokračovat v on-line studiu s
učiteli Emerald Cultural Institute v rámci e-learningového programu.

Akreditace a kvalita:

IALC, EAQUALS, ALT, ACELS, ISO 9001:2000, FIYTO

Velikost školy:

Velká

Prostředí:

Škola Palmerston Park se nachází v historické budově nedaleko centra
Dublinu obklopena velkou zahradou. Je zde 24 moderně vybavených
učeben, knihovnu, jazykovou laboratoř, studovnu, počítače s přístupem
na internet, wiﬁ. Jídelna a další učebny jsou v moderním objektu v
zahradě školy. Od roku 2014 škola vyučuje také v druhé budově Millton
Park – je v prostorném parku blízko centra města, kde má škola k
dispozici 30 moderně zařízených učeben, studovnu, přístup na internet
včetně wiﬁ, samoobslužnou jídelnu.

Kurzy a jejich úroveň:

• Kombinovaný kurz všeobecné a obchodní angličtiny ( B1, B2, C1, C2 )
• Kurz všeobecné angličtiny ( A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2 )
• Kombinované kurzy angličtiny - skupinová a individuální výuka ( B1,
B2, C1, C2, A0, A1, A2 )
• Kurz angličtiny s individuální výukou ( A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2 )
• Secondary Teachers´ Course ( B2, C1, C2 )
• Introduction to CLIL ( B1, B2, C1, C2 )
• Primary Teachers´ Course ( B1, B2, C1, C2 )

Vyučovací hodina:

60 minut

Vstupní test:

Ve škole v den zahájení kurzu

Velikost skupin:

Maximum 14 účastníků

Věkové složení účastníků:

Minimum 18 let

E-learning:

Ano - po návratu z kurzu je možné pokračovat v on-line studiu s učiteli
Emerald Cultural Institute v rámci e-learningového programu.

Aktivity ve volném čase:

V ceně kurzů jsou zahrnuty kulturní a sportovní aktivity, další možnosti
a výlety za příplatek

Data ubytování:

Od soboty / neděle předcházející zahájení kurzu do soboty / neděle
následující po ukončení kurzu

NABÍDKA KURZŮ:
Kombinovaný kurz všeobecné a obchodní angličtiny
Cena kurzu

2 týdny

3 týdny

4 týdny

GEN7 - týdně 20 hodin všeobecné angličtiny + 6 hodin obchodní angličtiny

740 EUR 1 110 EUR 1 480 EUR

Termíny kurzu: Každé pondělí
Kurz všeobecné angličtiny
Cena kurzu

2 týdny

3 týdny

4 týdny

GEN6 - týdně 20 hodin + 6 hodin příprava ke zkoušce IELTS, TOEFL

520 EUR

780 EUR

1 040 EUR

GEN1 - 20 hodin týdně

540 EUR

810 EUR

1 080 EUR

GEN4 - týdně 20 hodin + 6 hodin konverzace

680 EUR 1 020 EUR 1 360 EUR

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

2 týdny

GEN2 - týdně 20 hodin ve skupině + 5 hodin s individuální výukou

3 týdny

4 týdny

1 120 EUR 1 680 EUR 2 240 EUR

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

1 týden

2 týdny

20 hodin týdně

1 240 EUR

2 480 EUR

25 hodin týdně

1 500 EUR

3 000 EUR

30 hodin týdně

1 740 EUR

3 480 EUR

Termíny kurzu: Každé pondělí
Secondary Teachers´ Course
Informace a program kurzu - v anglickém jazyce
Cena kurzu
25 hodin týdně - zahrnuje kulturní aktivity

2 týdny
1 030 EUR

Termíny kurzu: 2týdenní kurz od 15.7.2019
Introduction to CLIL
Informace a program kurzu - v anglickém jazyce
Cena kurzu
25 hodin týdně - zahrnuje kulturní aktivity
Termíny kurzu: 2týdenní kurz od 19.8.2019
Primary Teachers´ Course

2 týdny
1 030 EUR

Informace a program kurzu - v anglickém jazyce
Cena kurzu

2 týdny

25 hodin týdně - zahrnuje kulturní aktivity

1 030 EUR

Termíny kurzu: 2týdenní kurz od 1.7.2019

UBYTOVÁNÍ:
Hostitelská rodina - ceny v EUR týdně
1lůžkový pokoj, polopenze ve všední dny, plná penze o víkendu

210 EUR

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

260 EUR

Residence - ceny v EUR týdně
St Raphaela´s Residence, 1lůžkový pokoj, bez stravy

220 EUR

St Raphaela´s Residence, 2lůžkový pokoj, bez stravy

175 EUR

Summer University Residence, 1lůžkový pokoj, plná penze, pouze v červenci a srpnu

450 EUR

Summer University Residence, 1lůžkový pokoj, bez stravy, pouze v červenci a srpnu

260 EUR

Zápisné

80 EUR

Studijní materiály a učebnice

V ceně kurzu

Poplatek za zajištění ubytování

75 EUR

Státní svátky a prázdniny školy: 1.1. - 4.1, 18.3., 22.4., 6.5., 3.6., 5.8., 28.10., 23.12. - 31.12.2019 - škola je uzavřena a
výuka není nahrazena

INFORMACE O DOPRAVĚ:
Letecká doprava
Přímé lety do Dublinu zajišťují společnosti Aer Lingus a Ryanair. Cena obousměrné letenky od 4500 Kč včetně
zavazadel k odbavení.
Osobní přijetí na letišti
Osobní přijetí na letišti v Dublinu, doprava autem do místa ubytování a zpět.na letiště - 80 EUR za 1 cestu. V
případě, že cestují 2 osoby společně, je cena 45 EUR za 1 cestu / osobu.
Doprava z letiště do místa ubytování a zpět
Pro dopravu z letiště do hostitelské rodiny je možno použít taxi, podle místa ubytování je cena přibližně 40 EUR
Z letiště v Dublinu do hostitelské rodiny je možno také cestovat hromadnou dopravou, jedna cesta stojí přibližně
10 EUR. Z letiště jezdí autobusy číslo 747 a 748 na Centrální autobusové nádraží, dále autobusem podle místa
ubytování.
Informace o městské dopravě v Dublinu:
www.dublinbus.ie

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 EUR 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.

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

