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

EASY SCHOOL OF LANGUAGES
Valletta, Malta
Easy School nabízí kvalitní kurzy na všech úrovních pod vedením plně kvaliﬁkovaných učitelů, výhodou jsou
malé skupiny maximálně 9 účastníků. Po ukončení kurzu na Maltě je možné ve studiu pokračovat
prostřednictvím on-line programu e-learning. Škola se nachází v moderně a vkusně opravené budově v centru
starobylé Valletty.
Škola každoročně podporuje 4 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.
Registrace v účastnickém portálu EU - PIC 948862634.
http://www.easysl.com

Rok založení jazykové školy:

2003

Silné stránky školy:

Easy School nabízí kvalitní kurzy na všech úrovních pod vedením plně
kvaliﬁkovaných učitelů. Výhodou jsou malé skupiny maximálně 9
účastníků. Po ukončení kurzu na Maltě je možné ve studiu pokračovat
prostřednictvím on-line programu e-learning.

Akreditace a kvalita:

IALC, FELTOM, Ministry of Education, City and Guilds

Velikost školy:

Střední

Prostředí:

Škola je nachází v centru starobylé Valletty. Budova školy je moderně
vybavena a plně klimatizována, ve všech učebnách jsou interaktivní
tabule. Účastníci kurzů mají k dispozici studovnu a internetovou
kavárnu.

Kurzy a jejich úroveň:

• Kombinovaný kurz všeobecné a obchodní angličtiny ( B1, B2, C1, C2 )
• Kombinovaný kurz všeobecné a profesní angličtiny ( A1, A2, B1, B2,
C1, C2 )
• English Language Development and an Introduction to CLIL
Methodology for Primary School Teachers - kombinovaný kurz pro
učitele se zaměřením na výuku CLIL ( A2, B1, B2, C1, C2 )
• Essential Digital Technology in the Classroom - kurz pro učitele s
využitím moderních technologií ( B1, B2, C1, C2 )
• Kurz všeobecné angličtiny ( A1, A2, B1, B2, C1, C2 )
• Kurz angličtiny pro mládež 11 - 17 let ( A1, A2, B1, B2, C1 )
• Vocabulary Development and Insight into Pronunciation for Teachers
and Educational Staﬀ B1/B2 - jazykový kurz pro učitele a zaměstnance
školy ( B1, B2 )
• Kurz angličtiny pro účastníky 50+ ()
• Kombinované kurzy angličtiny - skupinová a individuální výuka ( A1,
A2, B1, B2, C1, C2 )
• English Language Development an Introduction to CLIL Methodology
for Secondary School Teachers - kombinovaný kurz pro učitele se
zaměřením na CLIL ( A2, B1, B2, C1, C2 )
• Understanding and Applying CLIL Methodology for Secondary School
Teachers - metodický kurz se zaměřením na CLIL ( A2, B1, B2, C1, C2 )
• Advanced Digital Technology in the Classroom - kurz pro učitele s
využitím pokročilých moderních technologií ( B1, B2, C1, C2 )
• Vocabulary Development and Insight into Pronunciation for Teachers
and Educational Staﬀ A2 - jazykový kurz pro učitele a zaměstnance
školy ( A2 )
• Creativity and Motivation in the Classroom with Teacher Language
Development - metodický kurz pro učitele angličtiny ( B2, C1, C2 )
• English Language Development for Teachers and Staﬀ Working in
Education A1/A2 - jazykový kurz pro učitele a zaměstnance škol ( A1,
A2 )
• English Language Development for Teachers and Staﬀ Working in
Education B1/B2 - jazykový kurz pro učitele a zaměstnance škol ( B1,
B2 )

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 i obchodní angličtiny – maximum 9 účastníků
Kurzy pro učitele angličtiny – maximum 25 účastníků

Věkové složení účastníků:

Minimální věk 18 let

E-learning:

Ano – kurzy za úhradu, program na míru dle požadavků klienta

Aktivity ve volném čase:

Program aktivit ve volném čase, podle typu aktivity zdarma nebo za
příplatek

Data ubytování:

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

NABÍDKA KURZŮ:
Kurz všeobecné angličtiny
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

22,5 hodin týdně

235 EUR

470 EUR

705 EUR

940 EUR

15 hodin týdně

160 EUR

320 EUR

480 EUR

640 EUR

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

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

týdně 15 hodin všeobecné angličtiny + 7,5 hodin obchodní angličtiny 315 EUR 630 EUR 945 EUR 1 260 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 + 3,75 hodin s individuální výukou

275 EUR 550 EUR

825 EUR

1 100 EUR

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

395 EUR 790 EUR 1 185 EUR 1 580 EUR

Termíny kurzu: Každé pondělí
Kurz angličtiny pro účastníky 50+
Cena kurzu

2 týdny

15 hodin týdně + poznávací a kulturní program + ubytování + polopenze + transfery

1 385 EUR

Termíny kurzu: 2týdenní cykly od 3.3., 31.3., 12.5., 22.9., 27.10.2019
Kombinovaný kurz všeobecné a profesní angličtiny
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

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

495 EUR 990 EUR 1 485 EUR 1 980 EUR

Termíny kurzu: Každé pondělí
Essential Digital Technology in the Classroom - kurz pro učitele s využitím moderních technologií
Informace a program kurzu v anglickém jazyce
Cena kurzu

1 týden

15 hodin týdně prezentace + 7,5 hodin týdně workshop

350 EUR

Termíny kurzu: 1 týdenní cykly od 11.2., 5.8., 11.11.2019
English Language Development for Teachers and Staﬀ Working in Education A1/A2 - jazykový kurz
pro učitele a zaměstnance škol
Informace a program kurzu v anglickém jazyce
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

22,5 hodin týdně

350 EUR

700 EUR

Termíny kurzu: 1týdenní cykly od 5.11., 19.11.2018
1týdenní cykly od 22.4., 1.7., 15.7., 29.7., 4.11.2019
2týdenní cykly od 1.7., 15.7., 29.7.2019
English Language Development and an Introduction to CLIL Methodology for Primary School
Teachers - kombinovaný kurz pro učitele se zaměřením na výuku CLIL
Informace a program kurzu v anglickém jazyce

Cena kurzu

1 týden

15 hodin všeobecné angličtiny + 7,5 hodin metodiky

350 EUR

Termíny kurzu: 1 týdenní cykly od 19.11.2018
1 týdenní cykly od 15.7.2019
Vocabulary Development and Insight into Pronunciation for Teachers and Educational Staﬀ A2 jazykový kurz pro učitele a zaměstnance školy
Informace a program kurzu v anglickém jazyce
Cena kurzu

1 týden

15 hodin všeobecné angličtiny + 7,5 hodin výslovnosti

350 EUR

Termíny kurzu: 1 týdenní cykly od 18.2., 22.7.2019
English Language Development for Teachers and Staﬀ Working in Education B1/B2 - jazykový kurz
pro učitele a zaměstnance škol
Informace a program kurzu v anglickém jazyce
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

22,5 hodin týdně

350 EUR

700 EUR

Termíny kurzu: 1týdenní cykly od 15.11.2018
1týdenní cykly od 22.4., 1.7., 15.7., 29.7., 4.11.2019
2týdenní cykly od 1.7., 15.7.2019
Vocabulary Development and Insight into Pronunciation for Teachers and Educational Staﬀ B1/B2 jazykový kurz pro učitele a zaměstnance školy
Informace a program kurzu v anglickém jazyce
Cena kurzu

1 týden

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

350 EUR

Termíny kurzu: 1 týdenní cykly od 5.8., 11.11.2019
Creativity and Motivation in the Classroom with Teacher Language Development - metodický kurz
pro učitele angličtiny
Informace a program kurzu v anglickém jazyce
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

22,5 hodin týdně

350 EUR

700 EUR

Termíny kurzu: 1 týdenní cykly od 29.7., 5.8.2019
2 týdenní cykly od 29.7.2019
Understanding and Applying CLIL Methodology for Secondary School Teachers - metodický kurz se
zaměřením na CLIL
Informace a program kurzu v anglickém jazyce
Cena kurzu

1 týden

22,5 hodin týdně

350 EUR

Termíny kurzu: 1týdenní cykly od 18.11.2019
English Language Development an Introduction to CLIL Methodology for Secondary School Teachers
- kombinovaný kurz pro učitele se zaměřením na CLIL
Informace a program kurzu v anglickém jazyce
Cena kurzu

1 týden

15 hodin všeobecné angličtiny + 7,5 metodiky

350 EUR

Termíny kurzu: 1 týdenní cykly od 8.7.2019
Advanced Digital Technology in the Classroom - kurz pro učitele s využitím pokročilých moderních
technologií
Informace a program kurzu v anglickém jazyce
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

týdně 15 hodin prezentace + 7,5 hodiny workshop

350 EUR

700 EUR

Termíny kurzu: 2 týdenní cykly od 8.7., 14.10.2019
Kurz angličtiny pro mládež 11 - 17 let
Informace a vzorový program v anglickém jazyce
Cena kurzu včetně programu volném čase a ubytování v hostitelské rodině s plnou penzí - 580 EUR týdně
Cena kurzu včetně programu volném čase a ubytování v residence s plnou penzí - 660 EUR týdně
Při ubytování v residence účastníci kurzů platí vratnou zálohu na ubytování ve výši 50 EUR.
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

Southern Junior Programme - 15 hodin týdně

380 EUR 760 EUR 1 140 EUR 1 520 EUR

Termíny kurzu: Kurz probíhá v období 30.6. - 25.8.2019 - je možné ho zahájit každé pondělí v tomto období

UBYTOVÁNÍ:
Hostitelská rodina - ceny v EUR týdně
2lůžkový pokoj, snídaně

150 EUR

* od 22.06.2019 do 01.09.2019 je cena ubytování 200 EUR

2lůžkový pokoj, polopenze

180 EUR

* od 22.06.2019 do 01.09.2019 je cena ubytování 230 EUR

2lůžkový pokoj, plná penze

200 EUR

* od 22.06.2019 do 01.09.2019 je cena ubytování 250 EUR

1lůžkový pokoj, snídaně

210 EUR

* od 22.06.2019 do 01.09.2019 je cena ubytování 310 EUR

1lůžkový pokoj, plná penze

260 EUR

* od 22.06.2019 do 01.09.2019 je cena ubytování 360 EUR

1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, polopenze

300 EUR

* od 22.06.2019 do 01.09.2019 je cena ubytování 400 EUR

1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, snídaně
* od 22.06.2019 do 01.09.2019 je cena ubytování 370 EUR

270 EUR

Hostitelská rodina - ceny v EUR týdně
1lůžkový pokoj, polopenze

240 EUR

* od 22.06.2019 do 01.09.2019 je cena ubytování 340 EUR

Residence - ceny v EUR týdně
1lůžkový pokoj, bez stravy

240 EUR

* od 22.06.2019 do 01.09.2019 je cena ubytování 315 EUR

1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, bez stravy

300 EUR

* od 22.06.2019 do 01.09.2019 je cena ubytování 375 EUR

Residence - Northern Junior Programme - ceny v EUR týdně
2+lůžkový pokoj, společné příslušenství, plná penze

Zápisné

V ceně kurzu

Studijní materiály a učebnice

35 EUR

Poplatek za zajištění ubytování

Není požadován

260 EUR

Státní svátky a prázdniny školy: 1.1., 19.3., 19.4., 1.5., 7.6., 15.8., 13.12., 24.12. - 31.12.2019 - výuka je nahrazena v ostatní
dny v týdnu

INFORMACE O DOPRAVĚ:
Letecká doprava
Přímé letenky Praha – Malta a zpět zajišťuje společně Air Malta / ČSA v sobotu v letním období - přibližně od
začátku května do konce října. Cena od 4500 Kč včetně zavazadel k odbavení, závisí na termínu cesty a
rezervace, v hlavní sezóně je cena podstatně vyšší.
Přímé letenky Vídeň – Malta a a zpět zajišťuje společně Air Malta / Austrian Airlines každý den. Cena od 5000 Kč,
závisí na termínu cesty a rezervace. Na letiště ve Vídni zajistíme dopravu přímým autobusem Student Agency –
obousměrná jízdenka z Prahy 990 Kč.
Osobní přijetí na letišti
Účastníkům kurzů doporučujeme osobní přijetí na letišti při příletu a následnou dopravu z letiště do místa
ubytování a zpět na letiště.
Služba je poskytována za poplatek 40 EUR celkem za obě cesty.
Doprava z letiště Malta Transfer
Společnost Malta Transfer zajišťuje transfery z letiště na Maltě do více než 150 míst na Maltě a zpět v ceně od 5
EUR za osobu / cestu. Transfery je možné zajistit a uhradit na https://www.maltatransfer.com/. Zajistíme na
požádání s příplatkem 200 Kč.

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

