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

HORIZONTE - REGENSBURG
Regensburg, Německo
Jazykovou školu Horizonte charakterizuje výhodný poměr ceny a kvality poskytovaných služeb. Ve škole, která
se nachází přímo v historickém jádru Regensburgu, je příjemná a neformální atmosféra, a každé odpoledne
možnost společného programu pod vedením některého z učitelů nebo pracovníků školy. Velkou předností školy
je možnost ubytování v moderních apartmentech přímo v budově školy.
V letních měsících bude probíhat v maximálně 8členných skupinách a nebude účtován příplatek v letní sezóně.

Škola podporuje 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.
http://www.horizonte.com/

Rok založení jazykové školy:

1989

Akreditace a kvalita:

IALC, ALTO, Test Daf, CSN, FADAF, WYSE

Kurzy a jejich úroveň:

• Kurz všeobecné němčiny ( A0, A1, A2, B1, B2, C1 )
• Kombinované kurzy němčiny - skupinová a individuální výuka ( A0,
A1, A2, B1, B2, C1 )
• Kurz němčiny s individuální výukou ( A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2 )
• Kombinovaný kurz všeobecné němčiny a metodiky výuky ( B2, C1 )

Vyučovací hodina:

45 minut - pro názornější porovnání cen uvádíme na webových
stránkách počty hodin v hodinách 60 minut

Vstupní test:

Vstupní test vyplňují klienti před odjezdem do zahraničí

Velikost skupin:

Maximum 12 účastníků

Věkové složení účastníků:

Minimálně 17 let

E-learning:

ne

Aktivity ve volném čase:

V ceně kurzu je zahrnut poznávací, kulturní a sportovní program ve
volném čase s doprovodem zaměstnanců školy. Studenti si hradí
vstupné a jízdné.

Data ubytování:

Od neděle předcházející zahájení kurzu do soboty následující po
ukončení kurzu

Doprava - zajistíme na požádání:

Časově a cenově nejvýhodnější doprava: přímé vlakové nebo
autobusové spojení z Prahy do Regensburgu

NABÍDKA KURZŮ:
Kurz všeobecné němčiny
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

15 hodin týdně

200 EUR

380 EUR

550 EUR

700 EUR

225 EUR

430 EUR

625 EUR

800 EUR

440 EUR

860 EUR

1 270 EUR

1 660 EUR

Od 03.07.2023 do 26.08.2023

22,5 hodin týdně

Termíny kurzu: Každé pondělí, pro začátečníky ve vybraných termínech

Kurz všeobecné němčiny - 22,5 hodin týdně zahrnuje 15 hodin týdně ve skupině + 7,5 hodin týdně v malých
skupinách 4 účastníků
Kombinované kurzy němčiny - skupinová a individuální výuka
Kombinované kurzy němčiny 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 s individuální výukou

440 EUR

860 EUR

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

680 EUR 1 340 EUR 1 990 EUR 2 620 EUR

1 270 EUR 1 660 EUR

Termíny kurzu: Každé pondělí, pro začátečníky ve vybraných termínech

Kombinovaný kurz všeobecné němčiny 15 hodin týdně ve skupině + 7,5 hodin všeobecné, profesní nebo
obchodní němčiny s individuální výukou neprobíhá v letní sezóně.
Kurz němčiny 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

3 týdny

4 týdny

15 hodin týdně

960 EUR

1 920 EUR

2 880 EUR

3 840 EUR

Termíny kurzu: Každé pondělí - kurz neprobíhá v červenci a srpnu

Kombinovaný kurz všeobecné němčiny a metodiky výuky
Kurz kombinuje intenzivní jazykový kurz v dopoledních hodinách a metodiku výuky němčiny.
Cena kurzu

2 týdny

15 hodin všeobecné němčiny + 7,5 hodin metodiky týdně

880 EUR

Od 01.07.2023 do 31.08.2023

Termíny kurzu: 2týdenní kurzy od 13.2., 3.7., 17.7., 31.7., 14.8., 20.11.2023

Informace a program kurzu - v německém jazyce
Informace a program kurzu - v anglickém jazyce

930 EUR

UBYTOVÁNÍ:
Hostitelská rodina
Většina hostitelských rodin bydlí v okrajových čtvrtích Regensburgu, pro dopravu do školy účastníci kurzů
používají městskou dopravu.
Při příchodu do hostitelské rodiny je placena záloha 100 EUR, která je na konci pobytu vrácena.
Ubytování v hostitelských rodinách není poskytováno pro 1týdenní pobyty.
Residence v budově školy
Tento typ ubytování přímo v historickém jádru Regensburgu je vhodný pro dospělé i pro mladé studenty, kteří
ocení možnost komunikace a společných aktivit se studenty z ostatních zemí. V residence jsou 1lůžkové a
2lůžkové pokoje - 2lůžkové pokoje jsou určeny pouze 2 účastníkům, kteří cestují spolu.
4.patro - pokoje s vlastním příslušenstvím, 1 velká společná kuchyně.
3. patro - pokoje se společným příslušenstvím a kuchyní pro 2 - 4 pokoje, klidnější prostředí
Apartment v budově školy
V budově školy jsou 2 jednolůžkové apartmenty s vlastním příslušenstvím a malou kuchyňkou.
V residence i v apartmentech je k dispozici wiﬁ.
Pro všechny typy ubytování je při začátku pobytu je placena záloha 100 EUR, která je na konci pobytu vrácena.
Na požádání zajistíme hotelové ubytování - své požadavky na úroveň a požadované služby prosím uveďte v
přihlášce.
Residence v budově školy - ceny v EUR týdně
2.patro - 1lůžkový pokoj, společné příslušenství a kuchyně pro 2,3,4 pokoje, bez stravy, při
1týdenním pobytu

260 EUR

2.patro - 1lůžkový pokoj, společné příslušenství a kuchyně pro 2,3,4 pokoje, bez stravy, při
2týdenním pobytu

195 EUR

2.patro - 1lůžkový pokoj, společné příslušenství a kuchyně pro 2,3,4 pokoje, bez stravy, při
3týdenním pobytu

173 EUR

2.patro - 1lůžkový pokoj, společné příslušenství a kuchyně pro 2,3,4 pokoje, bez stravy, při
4týdenním pobytu

163 EUR

4. patro - 1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, společná kuchyně pro celé patro, bez stravy, při
1týdenním pobytu

280 EUR

4. patro - 1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, společná kuchyně pro celé patro, bez stravy, při
2týdenním pobytu

210 EUR

4. patro - 1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, společná kuchyně pro celé patro, bez stravy, při
3týdenním pobytu

187 EUR

4. patro - 1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, společná kuchyně pro celé patro, bez stravy, při
4týdenním pobytu

175 EUR

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

200 EUR

1lůžkový pokoj, polopenze

280 EUR

Zápisné

V ceně kurzu

Studijní materiály a učebnice

V ceně kurzu

Poplatek za zajištění ubytování

Není požadován

Státní svátky a prázdniny školy: 6.1., 7.4., 10.4., 1.5., 18.5., 29.5., 8.6., 15.8., 3.10., 1.11., 25.12., 26.12.2023 - škola je
uzavřena a výuka není nahrazena

Rozvrh výuky: 9.00 - 10.30, 11.00 - 12.30 / 13.30 - 15.00
Cena kurzů zahrnuje daný počet vyučovacích hodin, vstupní test, studijní materiály a učebnice, přístup do
studovny, wiﬁ, informační materiály, osvědčení o absolvování kurzu, vybrané aktivity ve volném čase.
Přípravné kurzy k mezinárodně uznávaným zkouškám – informace a ceny sdělíme na požádání
Ceny 5+týdenních kurzů ve skupině a 3+týdenních kurzů s individuální výukou jsou výhodnější – sdělíme na
požádání.
Registrace v účastnickém portálu EU - OID: E10114453

INFORMACE O DOPRAVĚ:
Železniční doprava
Cesta vlakem z Prahy trvá necelých 5 hodin, existuje přímé spojení. denně, a to v dopoledních i odpoledních
hodinách.
Cena zpáteční vlakové jízdenky je přibližně 1700 Kč. Informace o jízdních řádech najdete
na http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/.
Autobusová doprava
Autobusy společnosti Flixbus jezdí z Prahy několikrát denně, cesta trvá přibližně 3 hod 30 min, cena dle
vybraného spoje 1000 - 1400 Kč.
Informace o jízdních řádech a rezervace jízdenek na https://shop.ﬂixbus.cz
Doprava v Regensburgu
Z vlakového a autobusového nádraží v Regensburgu do ubytovny ve škole je možno dojít pěšky - je to asi 800
m. Hostitelské rodiny jsou v rezidenčních čtvrtích na obvodu historického centra, nejjednodušší je použít taxi.
Cesta městskou dopravou je také možná - informace naleznete na http://www.rvv.de.

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 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

