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

HORIZONTE
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.
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 933159983.
http://www.horizonte.com/

Rok založení jazykové školy:

1989

Silné stránky školy:

Dobrý poměr ceny a kvality poskytovaných služeb
Velkou předností školy je možnost ubytování v moderních
apartmentech přímo v objektu.
Ve škole je příjemná a neformální atmosféra.
Dle dlouhodobé statistiky hodnocení našimi klienty je nejlépe
hodnocenou školou v Německu.

Akreditace a kvalita:

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

Velikost školy:

Střední

Prostředí:

Budova školy se nachází v centru historického jádra Regensburgu.
Moderně vybavené učebny, počítače s přístupem na internet, wiﬁ,
automat na teplé a studené nápoje, možnost přípravy oběda ve
společné kuchyni v budově školy

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 )
• Kombinovaný kurz všeobecné němčiny a metodiky výuky + návštěva
německé školy ( B2, C1 )
• Kurz němčiny s individuální výukou ( A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2 )
• Kombinovaný kurz všeobecné němčiny a metodiky výuky ( B2, C1 )
• Kurz všeobecné němčiny pro učitele + seznámení s německým
vzdělávacím systémem + návštěva německé školy ( A2, B1, 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

NABÍDKA KURZŮ:
Kurz všeobecné němčiny
Kurz všeobecné němčiny - 22,5 hodin týdně zahrnuje 15 hodin týdně ve skupině + 7,5 hodin týdně v malých
skupinách 4 účastníků
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

15 hodin týdně

220 EUR

400 EUR

560 EUR

700 EUR

22,5 hodin týdně

460 EUR

880 EUR

1 280 EUR

1 660 EUR

Termíny kurzu: Každé pondělí, pro začátečníky ve vybraných termínech
Kombinované kurzy němčiny - skupinová a individuální výuka
Kombinovaný kurz všeobecné němčiny 15 hodin týdně ve skupině + 7,5 hodin všeobecné, profesní nebo
obchodní němčiny s individuální výukou neprobíhá v letní sezóně.
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

týdně 15 hodin ve skupině +3,75 hodin s individuální výukou

460 EUR

880 EUR

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

700 EUR 1 360 EUR 2 000 EUR 2 620 EUR

1 280 EUR 1 660 EUR

Termíny kurzu: Každé pondělí, pro začátečníky ve vybraných termínech
Kombinovaný kurz všeobecné němčiny a metodiky výuky + návštěva německé školy
Informace a program kurzu v německém jazyce
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

Týdně 15 hodin všeobecné němčiny + 7,5 hodin metodiky + návštěva německé školy

560 EUR 980 EUR

Termíny kurzu: 1týdenní kurzy od 18.2., 25.2., 25.11., 2.12.2019
2týdenní kurzy od 18.2., 25.11.2019
Kurz němčiny s individuální výukou
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
Informace a program kurzu v německém jazyce
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

15 hodin všeobecné němčiny + 7,5 hodin metodiky týdně

460 EUR

880 EUR

Termíny kurzu: 1týdenní kurzy od 18.2., 25.2., 8.7., 15.7., 22.7., 29.7., 5.8., 12.8., 19.8., 26.8., 25.11., 2.12.2019
2týdenní kurzy od 18.2., 8.7., 22.7., 5.8., 19.8., 25.11.2019
Kurz všeobecné němčiny pro učitele + seznámení s německým vzdělávacím systémem + návštěva
německé školy
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

22,5 hodin týdně + seznámení s německým vzdělávacím systémem + návštěva německé
školy

560 EUR 980 EUR

15 hodin týdně + seznámení s německým vzdělávacím systémem + návštěva německé
školy

420 EUR 600 EUR

Termíny kurzu: Každé pondělí - kromě německých školních prázdnin

UBYTOVÁNÍ:
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

220 EUR

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

260 EUR

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

195 EUR

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

173 EUR

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

162 EUR

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

165 EUR

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

147 EUR

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

137 EUR

Hostitelská rodina - minimálně 2 týdenní pobyt - ceny v EUR týdně
1lůžkový pokoj, polopenze

240 EUR

1lůžkový pokoj, snídaně

180 EUR

Zápisné

V ceně kurzu

Studijní materiály a učebnice

V ceně kurzu

Poplatek za zajištění ubytování

Není požadován

Státní svátky a prázdniny školy: 1.1., 19.4., 22.4., 1.5., 30.5., 10.6., 20.6., 15.8., 3.10., 1.11., 24.12., 25.12., 26.12.2019 škola je uzavřena a výuka není nahrazena

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 800m.
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 200 Kč. Autobusové jízdenky Regiojet zajišťujeme bez příplatku.
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