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

ALCE
Bologna, Itálie
Jazyková škola ALCE je v historickém centru Bologni a patří k nejlepším jazykovým školám v Itálii. Kurzy jsou
vyučovány v malých skupinách maximálně 8 účastníků.
A něco zvláštního a sympatického ? Každý pátek jsou všichni účastníci kurzů pozváni na oběd a přípitek s učiteli
ve škole - prý vaří sám pan ředitel !
Statistika z února 2018:
V tomto roce v jazykové škole již studovali účastníci ze 40 zemí
63% účastníků je ve věkové kategorii 17 - 34 let, 37% starších 35 let
Nejpopulárnějším kurzem je kurz všeobecné italštiny 23 hodin týdně + 3 hodiny seminářů zaměřených na
gramatiku nebo ústní komunikaci
Registrace v účastnickém portálu EU - PIC 909267622.
http://www.studyitalian.it

Rok založení jazykové školy:

1999

Silné stránky školy:

Patří k nejlepším jazykovým školám v Itálii, kurzy jsou vyučovány v
malých skupinách maximálně 8 účastníků.

Akreditace a kvalita:

IALC, ALTO,CSN, CILS, EDUITALIA

Velikost školy:

Střední - maximální kapacita 65 studentů

Prostředí:

Škola je umístěna v centru města několik minut od historických
památek.

Kurzy a jejich úroveň:

• Kurz italštiny + semináře o italské historii, umění, literatuře ( A2, B1,
B2, C1 )
• Kurz všeobecné italštiny ( A1, A2, B1, B2, C1 )
• Kombinované kurzy italštiny - skupinová a individuální výuka ( A1, A2,
B1, B2, C1 )
• Kurz italštiny s individuální výukou ( A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2 )
• Kurz italštiny pro účastníky 45+ ( A2, B1, B2, C1 )

Vyučovací hodina:

60 minut

Vstupní test:

Test a pohovor ve škole v den zahájení kurzu

Velikost skupin:

Maximum 8 účastníků

Věkové složení účastníků:

Minimální věk 17 let, průměr 26 let

E-learning:

Ne

Aktivity ve volném čase:

V odpoledních hodinách a o víkendu škola nabízí bohatý poznávací,
kulturní a sportovní program, většina aktivit je v ceně kurzu, účastníci
si platí případné vstupné a dopravu.

Data ubytování:

Od neděle předcházející zahájení kurzu do soboty následující po
ukončení kurzu

NABÍDKA KURZŮ:
Kurz italštiny + semináře o italské historii, umění, literatuře
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

týdně 20 hodin všeobecné italštiny + semináře 6 hodin

395 EUR

750 EUR

Termíny kurzu: Každé pondělí
Kurz všeobecné italštiny
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

23 hodin týdně

225 EUR 410 EUR 555 EUR

700 EUR

20 hodin týdně ve skupině + 10 hodin v malé skupině

365 EUR 670 EUR 945 EUR 1 220 EUR

Termíny kurzu: Každé pondělí / kurzy pro začátečníky jednou měsíčně
Kombinované kurzy italštiny - skupinová a individuální výuka
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

týdně 20 hodin ve skupině + 5 hodin s individuální výukou

380 EUR 700 EUR

990 EUR

1 280 EUR

týdně 20 hodin ve skupině + 10 hodin s individuální výukou

530 EUR 970 EUR 1 395 EUR 1 820 EUR

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

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

Všeobecná italština, 10 hodin týdně

320 EUR

640 EUR

960 EUR

1 280 EUR

Všeobecná italština, 30 hodin týdně

825 EUR 1 650 EUR 2 475 EUR 3 300 EUR

Všeobecná italština, 20 hodin týdně

580 EUR 1 160 EUR 1 740 EUR 2 320 EUR

Obchodní a profesní italština, 10 hodin týdně

405 EUR

Obchodní a profesní italština, 20 hodin týdně

695 EUR 1 390 EUR 2 085 EUR 2 780 EUR

Obchodní a profesní italština, 30 hodin týdně

940 EUR 1 880 EUR 2 820 EUR 3 760 EUR

810 EUR

1 215 EUR 1 620 EUR

Termíny kurzu: Každé pondělí
Kurz italštiny pro účastníky 45+
Cena kurzu

2 týdny

20 hodin týdně + poznávací a kulturní program

760 EUR

Termíny kurzu: 2týdenní kurzy od 6.5., 9.9.2019

UBYTOVÁNÍ:

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

205 EUR

1lůžkový pokoj, bez stravy

140 EUR

Superior, 1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, polopenze

250 EUR

Superior, 1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, bez stravy

190 EUR

Residence - ceny v EUR týdně
Bilbo / Frodo House, 1lůžkový pokoj, bez stravy, při 1týdenním pobytu

150 EUR

* od 16.06.2019 do 14.09.2019 je cena ubytování 160 EUR

Bilbo / Frodo House, 1lůžkový pokoj, bez stravy, při 2+týdenním pobytu

Zápisné

40 EUR

Studijní materiály a učebnice

35 EUR

Poplatek za zajištění ubytování

40 EUR

130 EUR

Státní svátky a prázdniny školy: 1.1., 22.4., 25.4., 1.5., 15.8., 4.10., 1.11., 16.12. - 31.12.2019 - škola je uzavřena a výuka
není nahrazena

INFORMACE O DOPRAVĚ:
Letecká doprava
Přímé lety provozuje ČSA - cena od 5000 Kč za obousměrnou letenku včetně zavazadla k odbavení
Autobusová doprava Praha - Bologna a zpět
Autobusové jízdenky zajišťujeme u společnosti Regiojet. Cesta Praha - Bologna trvá přibližně 17 hodin. Cena
obousměrné jízdenky z Prahy je od 2200 Kč, pro mládež do 26 let sleva 10%, pro držitele karty ISIC sleva 15%.
Osobní přijetí na letišti
Osobní přijetí na letišti / autobusovém nebo vlakovém nádraží, doprava autem do místa ubytování a zpět - 40 /
25 EUR za 1 cestu

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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