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

GALWAY CULTURAL INSTITUTE
Galway, Irsko
Jazyková škola je přímo u pobřeží, je moderně vybavena, včetrně samoobslužné restaurace, kde si účastníci
kurzů mohou koupit občerstvení včetně chutných a cenově výhodných obědů. Většina ubytování je v pěší
vzdálenosti od školy. Galway je příjemné město s krásným okolím, které může být cílem mnoha zajímavých
výletů.
Registrace v účastnickém portálu EU - PIC 929605806.
https://www.gci.ie/

Rok založení jazykové školy:

1989

Silné stránky školy:

Využití moderních metod výuky - všechny učebny jsou vybaveny
interaktivními TV, možnost ubytování v apartmentech v pěší
vzdálenosti od školy, osobní přístup učitelů a zaměstnanců jazykové
školy

Akreditace a kvalita:

ACELS, IALC, FIYTO, RELSA

Velikost školy:

Střední

Prostředí:

Jazyková škola je přímo u pobřeží. V budově je 25 prostorných a
moderní technikou vybavených učeben, studovnu, café restaurant, kde
si účastníci kurzů mohou koupit občerstvení včetně chutných a cenově
výhodných obědů.

Kurzy a jejich úroveň:

• General English + Using Drama, Music and Culture in the Classroom
(Primary) - kombinovaný kurz pro učitele ( B2, C1 )
• Certiﬁcate in Leadership & Management - kurz obchodní angličtiny (
B2, C1, C2 )
• Certiﬁcate in Marketing & Social Media - kurz obchodní angličtiny (
B2, C1, C2 )
• Kombinované kurzy angličtiny - skupinová a individuální výuka ( A1,
A2, B1, B2, C1, C2 )
• Certiﬁcate in Business & Entrepreneurship - kurz obchodní angličtiny (
B2, C1, C2 )
• Kurz všeobecné angličtiny ( A1, A2, B1, B2, C1, C2 )
• Kurz angličtiny s individuální výukou ( A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2 )
• Letní odpolední kurz angličtiny ( A1, A2, B1, B2, C1, C2 )
• General English + Academic Writing & Presentation Skills (Tertiary
Education) ( B2, C1 )
• General English + CLIL - kombinovaný kurz pro učitele ( B2, C1 )
• IT - General English + Technology (Primary & Secondary) ( B2, C1 )

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:

Kurzy všeobecné angličtiny – maximum12, v letní sezóně 14 účastníků,
v malých skupinách 3 – 6 účastníků

Věkové složení účastníků:

Minimálně 17 let, v letní sezóně 16 let, v malých skupinách 23 let

E-learning:

Ne

Aktivity ve volném čase:

Škola nabízí poznávací program – výlety, návštěvy historických
památek – vybrané aktivity si účastníci kurzů hradí přímo v jazykové
škole

Data ubytování:

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

15 hodin týdně

215 EUR

430 EUR

645 EUR

860 EUR

19,5 hodin týdně

255 EUR

510 EUR

765 EUR

1 020 EUR

22,5 hodin týdně

275 EUR

550 EUR

825 EUR

1 100 EUR

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 + 4,5 hodin s individuální výukou

515 EUR 1 030 EUR 1 545 EUR 2 060 EUR

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

695 EUR 1 390 EUR 2 085 EUR 2 780 EUR

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

1 týden

2 týdny

1 440 EUR

2 880 EUR

15 hodin týdně

980 EUR

1 960 EUR

30 hodin týdně

1 855 EUR

3 710 EUR

22,5 hodin týdně

Termíny kurzu: Každé pondělí
Letní odpolední kurz angličtiny
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

15 hodin týdně

185 EUR

370 EUR

555 EUR

740 EUR

19,5 hodin týdně

215 EUR

430 EUR

645 EUR

860 EUR

22,5 hodin týdně

230 EUR

460 EUR

690 EUR

920 EUR

Termíny kurzu: Probíhá v období 24.6. - 6.9.2019 - zahájení kurzu každé pondělí v tomto období
Probíhá v období 24. - 30.8.2019 - zahájení kurzu každé pondělí v tomto období
Certiﬁcate in Leadership & Management - kurz obchodní angličtiny

Cena kurzu

3 týdny

15 hodin týdně

825 EUR

Termíny kurzu: 3týdenní kurzy od 8.7.2019
General English + Using Drama, Music and Culture in the Classroom (Primary) - kombinovaný kurz
pro učitele
Cena kurzu

2 týdny

týdně 15 hodin všeobecné angličtiny + 7,5 hodin metodiky

900 EUR

Termíny kurzu: 2týdenní kurzy od 15.4., 12.8.2019
Certiﬁcate in Marketing & Social Media - kurz obchodní angličtiny
Cena kurzu

3 týdny

15 hodin týdně

825 EUR

Termíny kurzu: 3týdenní kurzy od 29.7.2019
Certiﬁcate in Business & Entrepreneurship - kurz obchodní angličtiny
Cena kurzu

3 týdny

15 hodin týdně

825 EUR

Termíny kurzu: 3týdenní kurzy od 19.82019
IT - General English + Technology (Primary & Secondary)
Cena kurzu včetně programu ve volném čase a ubytování v hostitelské rodině s plnou penzí je 650 GBP týdně.
Cena zahrnuje kurz, studijní a informační materiály, vstupní test, osvědčení o absolvování kurzu, program aktivit
ve volném čase pod vedením učitelů včetně poplatků za vstup – 3 odpolední exkurze a aktivity, celodenní výlet
do Londýna, osobní přijetí na letišti v Londýně a následná doprava do místa ubytování a zpět na letiště.
Informace a program kurzu v anglickém jazyce
Ubytování v hostiteslké rodině je zajištěno od neděle předcházející zahájení kurzu do soboty / neděle následující
po ukončení kurzu.
Cena kurzu

2 týdny

týdně 15 hodin všeobecné angličtiny + 7,5 hodin metodiky

900 EUR

Termíny kurzu: 2týdenní kurzy od 15.4., 15.7.2019
General English + CLIL - kombinovaný kurz pro učitele
Informace a program kurzu v anglickém jazyce
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

týdně 15 hodin všeobecné angličtiny + 7,5 hodin metodiky

485 EUR

900 EUR

Termíny kurzu: 1týdenní kurz od 29.10.2019
2týdenní kurzy od 15.7., 12.8.2019

General English + Academic Writing & Presentation Skills (Tertiary Education)
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

týdně 15 hodin všeobecné angličtiny + 7,5 hodin metodiky

485 EUR

900 EUR

Termíny kurzu: 1týdenní kurz od 11.2.2019
2týdenní kurz od 9.9.2019

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

215 EUR

* od 22.06.2019 do 08.09.2019 je cena ubytování 235 EUR

1lůžkový pokoj, polopenze ve všední dny, plná penze o víkendu, do 25 minut chůze od školy

250 EUR

* od 22.06.2019 do 08.09.2019 je cena ubytování 270 EUR

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

275 EUR

* od 22.06.2019 do 08.09.2019 je cena ubytování 295 EUR

1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, polopenze ve všední dny, plná penze o víkendu, do 25 minut
chůze od školy

310 EUR

* od 22.06.2019 do 08.09.2019 je cena ubytování 330 EUR

Residence - ceny v EUR týdně
1lůžkový pokoj 3*, vlastní příslušenství, bez stravy

225 EUR

* od 22.06.2019 do 08.09.2019 je cena ubytování 265 EUR

1lůžkový pokoj 3*, bez stravy

200 EUR

* od 22.06.2019 do 08.09.2019 je cena ubytování 240 EUR

1lůžkový pokoj 4*, bez stravy

220 EUR

* od 22.06.2019 do 08.09.2019 je cena ubytování 260 EUR

1lůžkový pokoj 4*, vlastní příslušenství, bez stravy

245 EUR

* od 22.06.2019 do 08.09.2019 je cena ubytování 285 EUR

Zápisné

60 EUR

Studijní materiály a učebnice

60 EUR

Poplatek za zajištění ubytování

60 EUR

Státní svátky a prázdniny školy: 1.1. - 4.1., 18.3., 3.6., 22.4., 5.8., 6.5., 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.
Doprava z letiště v Dublinu do Galway a zpět
Z letiště v Dublinu existuje přímé autobusové spojení společnosti Aircoach do Galway Coach Park. Cesta trvá 3
hodiny, autobus jezdí každou hodinu. Informace naleznete na www.gobus.ie. Cena obousměrné jízdenky je
28 EUR.
Doprava z autobusového nádraží do místa ubytování a zpět

Pro dopravu z autobusového nádraží do hostitelské rodiny doporučujeme použít taxi.

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.
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Kouřimská 303,28401 Kutná Hora
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Aktuální informace a nabídky: www.jazyky-v-zahranici.cz

