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

MALACA INSTITUTO - MÁLAGA
Malaga, Španělsko
Dle hodnocení kvality jazykových škol je Malaca Instituto nejlepší jazykovou školou ve Španělsku Přímo v areálu
školy je možnost ubytování v residence Club Hispánico, samoobslužná restaurace, velký bazén s terasami a
slunečníky. K moři a písečným plážím je asi 10 minut pěšky do centra Malagy přibližně 15 minut městskou
dopravou.
http://www.malacainstituto.com

Rok založení jazykové školy:

1971

Akreditace a kvalita:

IALC, CEELE, EAQUALS, Instituto Cervantes, EEAm Dub CertCo

Kurzy a jejich úroveň:

• Kurz všeobecné španělštiny ( A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2 )
• Kurz španělštiny s individuální výukou ( A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2 )
• Kombinovaný kurz všeobecné a obchodní španělštiny ( B1, B2, C1, C2
)
• Kombinovaný kurz všeobecné španělštiny a profesní španělštiny
mezinárodního obchodu ( B1, B2, C1, C2 )
• Kombinovaný kurz všeobecné španělštiny a metodiky výuky ( C1, C2,
B2 )
• Kombinovaný kurz všeobecné španělštiny ve skupině + metodiky
výuky v malých skupinách ( A2, B1, B2, C1, C2 )
• Kurz všeobecné španělštiny + ﬂamenco / salsa ( A0, A1, A2, B1, B2,
C1, C2 )
• Kurz španělštiny pro účastníky 50+ ( A0, A1, A2, B1, B2, C1 )
• Kurz španělštiny pro mládež 15 - 20 let ( A0, A1, A2, B1, B2, C1 )

Vyučovací hodina:

50 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:

Maximum 10 účastníků

Věkové složení účastníků:

Minimální věk 16 let, celoroční průměr 27 let, v letním období 22 let,
mimo letní sezónu 36 let.

E-learning:

Ne

Aktivity ve volném čase:

V ceně je 5 kulturních aktivit týdně (tanec, ﬁlmy, rozhovory atd.), škola
nabízí další aktivity, zdarma nebo za příplatek

Data ubytování:

Od neděle předcházející zahájení kurzu do soboty následující po
ukončení kurzu

Doprava - zajistíme na požádání:

Časově a cenově nejvýhodnější doprava: přímé lety Praha - Malaga se
Smartwings

NABÍDKA KURZŮ:
Kurz všeobecné španělštiny
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

16,67 hodin týdně

205 EUR 399 EUR 584 EUR

762 EUR

týdně 16,67 hodin + 3,33 hodin konverzace

242 EUR 473 EUR 695 EUR

909 EUR

týdně 16,67 hodin + 5 hodin konverzace

260 EUR 508 EUR 745 EUR

973 EUR

týdně 16,67 hodin + 8,33 hodin konverzace

295 EUR 576 EUR 845 EUR 1 104 EUR

Termíny kurzu: Každé pondělí

Odpolední výuka probíhá v malých skupinách maximálně 6 účastníků a je zaměřena především na rozvoj ústní
komunikace.
K nejintenzivnější variantě kurzu (16,67 + 8,33 hodin týdně) nabízí jazyková škola v lednu, únoru, březnu, říjnu,
listopadu a prosinci s ubytováním v Club Hispánico v areálu školy namísto 1lůžkového pokeje 2lůžkový pokoj
bez navýšení ceny - druhá osoba může být příplatku.
Kurz španělštiny 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

16,67 hodin týdně

920 EUR

1 840 EUR

2 760 EUR

3 680 EUR

Termíny kurzu: Každé pondělí

Kombinovaný kurz všeobecné a obchodní španělštiny
Kombinovaný kurz zahrnuje všeobecnou španělštinu v mezinárodních skupinách dopoledne a hodiny profesní a
obchodní španělštiny odpoledne.
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

týdně 16,67 hodin všeobecné španělštiny + 8,33 hodin obchodní 605 EUR 1 199 EUR 1 784 EUR 2 362 EUR
španělštiny
Termíny kurzu: Každé pondělí v lednu, únoru, březnu, dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu, září, říjnu,
listopadu, 2.12., 9.12., 16.12.2019

Kombinovaný kurz všeobecné španělštiny a profesní španělštiny mezinárodního obchodu
Kombinovaný kurz zahrnuje všeobecnoušpanělštinu v mezinárodních skupinách dopoledne a hodiny profesní
španělštiny odpoledne.

Cena kurzu

2 týdny

4 týdny

týdně 16,67 hodin všeobecné španělštiny + 8,33 hodin profesní španělštiny
mezinárodního obchodu

567 EUR 1 057 EUR

Termíny kurzu: 2týdenní kurzy od 25.1., 8.2., 3.5., 17.5., 6.9., 20.9.2021
4týdenní cykly od 25.1., 3.5., 6.9.2021

Rozvrh výuky:
Všeobecná španělština 8.30 - 12.30 nebo 16.00 - 20.00
Profesní španělština 12.40 - 14.30
Ke kurzu (16,67 + 8,33 hodin týdně) nabízí jazyková škola v lednu a únoru s ubytováním v Club Hispánico v
areálu školy namísto 1lůžkového pokeje 2lůžkový pokoj bez navýšení ceny - druhá osoba může být příplatku.
Kombinovaný kurz všeobecné španělštiny a metodiky výuky
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

týdně 16 ,66 hodin všeobecné španělštiny + 8,33 hodin metodiky výuky

448 EUR 842 EUR

Termíny kurzu: 1týdenní kurzy od 18.7., 25.7. 2021
2týdenní kurzy od 18.7.2022

Rozvrh výuky: 8.30 - 14.30
Informace o kombinovaném kurzu pro učitele v anglickém jazyce
Informace o kombinovaném kurzu pro učitele ve španělském jazyce
Kombinovaný kurz všeobecné španělštiny ve skupině + metodiky výuky v malých skupinách
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

Týdně 20 hodin všeobecné španělštiny + 4,16 hodin metodiky výuky

572 EUR

1 133 EUR

Termíny kurzu: Každé pondělí

Rozvrh výuky: 8.30 - 14.30
Kurz všeobecné španělštiny + ﬂamenco / salsa
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

týdně 16,67 hodin španělštiny + 4,17 hodin tance

405 EUR

799 EUR

Termíny kurzu: Flamenco / Salsa - 1/2týdenní kurzy každé pondělí

Rozvrh výuky: kurz španělštiny 8.30 - 12.30, kurz tance 14.00 - 16.00 nebo 16.00 - 18.00
Začátky kurzu pro začátečníky sdělíme na požádání.
Ke kombinovanému kurzu španělštiny a tance nabízí jazyková škola v březnu a říjnu s ubytováním v Club
Hispánico v areálu školy namísto 1lůžkového pokeje 2lůžkový pokoj bez navýšení ceny - druhá osoba může být
příplatku.

Kurz španělštiny pro účastníky 50+
Kurz všeobecné angličtiny zaměřený na rozvoj praktických komunikačních dovedností a porozumění pro
účastníky ve věkové kategorii 50+. Výuka probíhá v dopoledních hodinách, odpoledne a večer je společný
poznávací a kulturní program.
Cena kurzu

2 týdny

4 týdny

týdně 12,5 hodin + odpolední poznávací program + celodenní výlet o víkendu

637 EUR 1 253 EUR

Termíny kurzu: 2týdenní kurzy od 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 16.5., 30.5., 29.8., 12.9., 26.9., 10.10.,
24.10., 7.11., 21.11.2022

Rozvrh výuky: 8.30 - 11.20
Ke kurzu španělštiny pro účastníky 50+ je doporučeno ubytování v Club Hispánico v areálu školy.
Kurz španělštiny pro mládež 15 - 20 let
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

4 týdny

12,5 hodin týdně + odpolední program aktivit

278 EUR

481 EUR

947 EUR

Termíny kurzu: 1týdenní kurzy od 4.4., 11.4., 18.4.2022
4.4., 11.4., 13.6., 27.6., 4.7., 18.7., 1.8., 15.8.2022
4týdenní kurzy od 13.6., 27.6., 4.7., 18.7., 1.8.2022
6týdenní kurz od 13.6., 27.6., 4.7., 18.7.2022

Rozvrh výuky: v jarním období 9.30 - 12.30, v letním období 16.00 - 19.00
Program aktivit ve volném čase - pondělí až pátek
Podrobné informace o kurzu v anglickém a španělském jazyce
Studentům ve věku 15 let je určeno pouze ubytování v hostitelských rodinách, od 16 let je možné také
ubytování v Club Hispánico v areálu školy.

UBYTOVÁNÍ:
Jazyková škola nabízí ubytování ve španělských hostitelských rodinách a v Club Hispánico - residence v areálu
školy.
Club Hispánico
Nabízí několik typů ubytování:
10 apartmentů s vlastní kuchyňkou
23 pokojů Executive
25 1lůžkových pokojů
19 2lůžkových pokojů
13 3lůžkových pokojů
Všechny pokoje mají vlastní příslušenství a wiﬁ.

V residence je 24hodinová recepce. K dispozici jsou pračky fungující na mince, k zapůjčení žehličky a žehlicí
prkna.
Restaurace školy je otevřena každý den v době snídaně, pondělí až pátek v době oběda, neděle až pátek v době
večeře.
Jídla jsou podávána formou bufetu.
V restauraci školy je možno si předplatit několik variant stravování:
Snídaně - každý den
Polopenze - snídaně každý den + obědy pondělí až pátek + večeře v neděli
Plná penze - snídaně každý den + obědy pondělí až pátek + večeře neděle až pátek
Jídla je možné platit také jednotlivě přímo v restauraci.
Cena v EUR

2týdenní
pobyt
56

3týdenní
pobyt
84

4týdenní
pobyt
112

cena za
den
6

Snídaně
Polopenze = snídaně +
232
348
464
22
oběd nebo večeře
Plná penze
348
522
696
38
Hostitelská rodina
Hostitelské rodiny posyktují polopenzi - snídani a pozdní oběd - okolo 15. hodiny - po vyučování.
V maximální vzdálenosti 30 minut chůze nebo jízdy městskou dopravou od školy.
Všechny hostitelské rodiny poskytují wiﬁ.
Na požádání zajistíme hotelové ubytování a ubytování v apartmentu - své požadavky na úroveň a požadované
služby prosím uveďte v přihlášce.
Hostitelská rodina - ceny v EUR týdně
1lůžkový pokoj, polopenze, wiﬁ, 1 týden (6 dnů)

210 EUR

* od 05.06.2022 do 03.09.2022 je cena ubytování 258 EUR

1lůžkový pokoj, polopenze, wiﬁ - při 2týdenním pobytu

228 EUR

* od 05.06.2022 do 05.09.2022 je cena ubytování 280 EUR

Club Hispánico - ubytovna v objektu školy - ceny stravování viz informace o ubytování - ceny v EUR
týdně
1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, bez stravy, wiﬁ

252 EUR

* od 05.06.2022 do 03.09.2022 je cena ubytování 308 EUR

1lůžkový pokoj Executive, vlastní příslušenství, bez stravy, wiﬁ

476 EUR

* od 05.06.2022 do 03.09.2022 je cena ubytování 532 EUR

1lůžkový apartment Executive, vlastní příslušenství a kuchyň, bez stravy, wiﬁ

567 EUR

* od 05.06.2022 do 03.09.2022 je cena ubytování 623 EUR

Zápisné

70 EUR

Studijní materiály a učebnice

V ceně kurzu

Poplatek za zajištění ubytování

Není požadován

Státní svátky a prázdniny školy: 28.2., 14.4., 15.4., 2.5., 15.8., 19.8., 8.9, 12.10., 1.11., 6.12., 8.12., 19.12. - 30.12.2022 škola je uzavřena a výuka není nahrazena

Škola se nachází v rezidenční čtvrti Malagy, blízko El Palo, což byla v minulosti rybářská vesnice a nyní je to
molo s množstvím tradičních hospůdek. Pláž je vzdálena asi 10 minut chůze od školy.

V areálu školy je budova s učebnami, studovnami a kancelářemi školy, residence Club Hispánico, restaurace s
vlastní kuchyní, velký bazén s terasami se slunečníky a lehátky.
Pro výuku tématicky zaměřených kurzů je ve škole velmi pěkné taneční studio pro výuku ﬂamenca a salsy a
cvičná kuchyně pro praktické semináře o španělské tradiční kuchyni.
Většina účestníků je z evropských zemí.
Cena kurzů zahrnuje daný počet vyučovacích hodin, studijní materiály a učebnice, vstupní test, kartu studenta
školy, osvědčení o absolvování kurzu, informační materiály, přístup do studovny, wiﬁ, řízený e-learning od
přihlášení na kurz a po 3 měsíce po jeho ukončení, aktivity ve volném čase - prohlídku Malagy s průvodcem,
promítání ﬁlmů, lekce ﬂamenca a salsy, přibližně každé 3 týdny party s živou hudbou.
Přípravné kurzy k mezinárodně uznávaným zkouškám DELE – 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: E10158004

INFORMACE O DOPRAVĚ:
Letecká doprava
Na lince Praha - Malaga operuje společnost Smartwings, další možností jsou o lety s přestupem. Cena letenek
je od 3000 Kč za obousměrnou letenku včetně zavazadel k odbavení. Cena závisí na termínu cesty a zakoupení
letenky.
Osobní přijetí na letišti, doprava do místa ubytování
Malaca Instituto nabízí možnost osobního přijetí na letišti v Malaze a dopravy do místa ubytování. Cena 55 EUR
za 1 cestu / 110 EUR celkem za obě cesty. V příletové hale vás bude očekávat zástupce školy s tabulkou s vaším
jménem.
Individuální doprava - taxi
Pokud se rozhodnete použít pro cestu z letiště taxi, počítejte s cenou přibližně 26 EUR za jednu cestu. Cesta
trvá asi 30 minut.
Individuální doprava veřejnými dopravními prostředky – autobus
Z letiště do místa ubytování je také možné cestovat městskou dopravou. Cesta z letiště trvá přibližně 1 hodinu
a je nutno jednou přesedat.

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

