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

GLOBE ENGLISH CENTRE
Exeter, Velká Británie
Škola s "rodinnou" atmosférou s individuálním přístupem ke všem účastníkům kurzů. Výuka probíhá ve velmi
malých skupinách 4 – 6 účastníků, v rezidenční čtvrti v Exeteru v typické anglické budově s terasou obklopené
pěkně udržovanou zahradou, 5 minut chůze od centra.
Registrace v účastnickém portálu EU - PIC 947802521.
http://www.globeenglish.co.uk/

Rok založení jazykové školy:

1978

Silné stránky školy:

Škola s "rodinnou" atmosférou s individuálním přístupem ke všem
účastníkům kurzů. Výuka probíhá ve velmi malých skupinách 4 – 6
účastníků.

Akreditace a kvalita:

IALC, English UK, British Council, Education UK

Velikost školy:

Střední – maximum 80 účastníků v kurzech pro dospělé, 230 v kurzech
pro děti a mládež

Prostředí:

Příjemné prostředí v rezidenční čtvrti v typické anglické budově s
terasou obklopené pěkně udržovanou zahradou, 5 minut chůze od
centra v Exeteru. V budově školy je k dispozici počítačová a
audiovizuální učebna, wiﬁ, kuchyňka pro přípravu horkých nápojů
poskytovaných školou.

Kurzy a jejich úroveň:

• Kurz všeobecné angličtiny ( A1, A2, B1, B2, C1, C2 )
• Kurz angličtiny s individuální výukou ( A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2 )
• Kombinovaný kurz všeobecné a obchodní angličtiny ( B1, B2, C1, C2 )
• Primary Methodology - metodický kurz pro učitele angličtiny ( B1, B2,
C1 )
• Secondary Methodology - metodický kurz pro učitele angličtiny ( B1,
B2, C1 )
• Secondary Methodology - kombinovaný kurz pro učitele angličtiny (
B1, B2, C1 )
• Primary Methodology - kombinovaný kurz pro učitele angličtiny ( B1,
B2, C1 )
• CLIL (Content and Language Integrated Learning) - kombinovaný kurz
pro učitele ( A2, B1, B2, C1 )
• Discovery Course - kurz angličtiny pro mládež 11 - 14 let, 15 - 17 let (
A0, A1, A2, B1, B2 )
• Explorer Course - kurz angličtiny pro děti 7 - 10 let ( A0, A1, A2, B1 )

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:

Průměr 4, maximum 6 účastníků ve skupině

Věkové složení účastníků:

Od 17 let, v kurzech pro dospělé průměrný věk 28 let

E-learning:

Ne

Aktivity ve volném čase:

V ceně kurzu pro dospělé je zahrnut program ve volném čase dle
nabídky jazykové školy. Na další kulturní, sportovní a poznávací aktivity
se připlácí.

Data ubytování:

Od neděle předcházející zahájení kurzu do neděle následující po
ukončení kurzu

NABÍDKA KURZŮ:
Kurz všeobecné angličtiny
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

15 hodin týdně

360 GBP

720 GBP

1 080 GBP

1 440 GBP

21 hodin týdně

470 GBP

940 GBP

1 410 GBP

1 880 GBP

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

1 týden

2 týdny

7,5 hodin týdně

500 GBP

1 000 GBP

15 hodin týdně

1 000 GBP

2 000 GBP

22,5 hodin týdně

1 500 GBP

3 000 GBP

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 + 6 hodin obchodní
angličtiny

520 GBP 1 040 GBP 1 560 GBP 2 080 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí
Primary Methodology - metodický kurz pro učitele angličtiny
Informace a program kurzu v anglickém jazyce
Cena kurzu

1 týden

21 hodin týdně

520 GBP

Termíny kurzu: 1týdenní kurzy od 11.2., 18.2., 11.3., 8.4., 15.4., 27.5., 12.8., 19.8., 21.10.2019
Secondary Methodology - metodický kurz pro učitele angličtiny
Informace a program kurzu v anglickém jazyce
Cena kurzu

1 týden

17,5 hodin týdně + ubytování v hostitelské rodině, plná penze

520 GBP

Termíny kurzu: 1týdenní kurzy od 11.2., 18.2., 11.3., 8.4., 15.4., 27.5., 12.8., 19.8., 21.10.2019
Secondary Methodology - kombinovaný kurz pro učitele angličtiny
Informace a program kurzu v anglickém jazyce

Cena kurzu

2 týdny

týdně 15 hodin všeobecné angličtiny + 6 hodin metodiky

1 040 GBP

Termíny kurzu: 2týdenní kurzy od 14.1., 11.2., 11.3., 8.4., 13.5., 17.6., 1.7., 15.7., 29.7., 9.9., 14.10., 11.11.,
2.12.2019
Primary Methodology - kombinovaný kurz pro učitele angličtiny
Informace a program kurzu v anglickém jazyce
Cena kurzu

2 týdny

týdně 15 hodin všeobecné angličtiny + 6 hodin metodiky

1 040 GBP

Termíny kurzu: 2týdenní kurzy od 14.1., 11.2., 11.3., 8.4., 13.5., 17.6., 1.7., 15.7., 29.7., 9.9., 14.10., 11.11.,
2.12.2019
CLIL (Content and Language Integrated Learning) - kombinovaný kurz pro učitele
Informace a program kurzu v anglickém jazyce
Cena kurzu

2 týdny

týdně 15 hodin všeobecné angličtiny + 6 hodin metodiky

1 040 GBP

Termíny kurzu: 2týdenní kurzy od 14.1., 11.2., 11.3., 8.4., 13.5., 17.6., 1.7., 15.7., 29.7., 9.9., 14.10., 11.11.,
2.12.2019
Discovery Course - kurz angličtiny pro mládež 11 - 14 let, 15 - 17 let
Ceny kurzů zahrnují daný počet vyučovacích hodin, program poznávacích, kulturních a sportovních aktivit ve
volném čase včetně dopravy a vstupenek, 24 hodinový dohled, studijní materiály, vstupní test, osvědčení o
absolvování kurzu, informační materiály, mapy, atd.
Podrobné informace v anglickém jazyce
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

15 hodin týdně + program aktivit ve volném čase

420 GBP 805 GBP 1 150 GBP 1 500 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí
Explorer Course - kurz angličtiny pro děti 7 - 10 let
Ceny kurzů zahrnují daný počet vyučovacích hodin, program poznávacích, kulturních a sportovních aktivit ve
volném čase včetně dopravy a vstupenek, 24 hodinový dohled a doprava z hostitelské rodiny do školy a zpět do
místa ubytování ( pouze při kurzu Explorers), studijní materiály, vstupní test, osvědčení o absolvování kurzu,
informační materiály, mapy, atd.
Podrobné informace v anglickém jazyce
Jazyková škola požaduje, aby účastníci kurzů Explorer měli s sebou doprovod dospělé osoby, popř. staršího
sourozence.

Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

15 hodin týdně + program aktivit ve volném čase

485 GBP 950 GBP 1 360 GBP 1 770 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí

UBYTOVÁNÍ:
Hostitelská rodina - ceny v GBP týdně
1lůžkový pokoj, plná penze

145 GBP

* od 23.06.2019 do 11.08.2019 je cena ubytování 155 GBP

PLUS - 1lůžkový pokoj, vyšší kategorie - na požádání s vlastní koupelnou, plná penze

230 GBP

Sdílený apartment - ceny v GBP týdně
0 GBP
1lůžkový pokoj, bez stravy

135 GBP

Zápisné

50 GBP

Studijní materiály a učebnice

V ceně kurzu

Poplatek za zajištění ubytování

Není požadován

Státní svátky a prázdniny školy: 1.1. - 4.1., 19.4., 22.4., 6.5., 27.5., 26.8., 23.12. - 31.12.2019 - škola je uzavřena a snaží se
vynahradit výuku v jiné dny

INFORMACE O DOPRAVĚ:
Letecká doprava
Časově nejvýhodnější je letecká doprava Heathrow, kam směřují lety s British Airways, a odkud jezdí přímé
autobusy do Exeteru. Cena letenek je zpravidla od 4000 Kč za obousměrnou letenku včetně zavazadel k
odbavení. Cena závisí na termínu cesty a zakoupení letenky.
Letenky z Ostravy, Brna, Pardubic směřují na Londýn Stansted, což je z hlediska návazné dopravy ve Velké
Británii nevýhodné.
Autobusová doprava Praha - Londýn a zpět
Autobusové jízdenky zajišťujeme u společnosti Regiojet. Cesta Praha - Londýn trvá přibližně 20 hodin. Cena
obousměrné jízdenky z Prahy je od 2500 Kč, pro mládež do 26 let sleva 10%, pro držitele karty ISIC sleva 15%.
Jízdenka z Brna je o 300 Kč dražší. Autobusy z Prahy do Londýna bývají často zpožděné, při zakoupení
návazných jízdenek předem doporučujeme počítat s časovou rezervou.
Autobusová doprava Londýn - Exeter a zpět
Jízdní řády Londýn - Exeter naleznete na www.nationalexpress.com. Jízdenky zajistíme na požádání.
Z autobusového nádraží Victoria / z letiště Heathrow do Exeteru můžete cestovat přímým autobusem, cesta trvá
3 - 4 / 4 - 6 hodin, autobusy jezdí každé 2 - 3 hodiny. Z letiště Gatwick / Stansted / Luton do Exeteru existuje
autobusové spojení s přestupem na letišti Heathrow nebo autobusovém nádraží Victoria v centru Londýna, cesta
trvá 4 až 6 hodin, autobusy jezdí každé 2 - 3 hodiny. Jízdenky se kupují najednou pro obě cesty na všechny
spoje v pokladně na autobusovém nádraží nebo předem na internetu na uvedených webových stránkách.
Přibližná cena obousměrných jízdenek od :
London Victoria - Exeter 15 GBP

London Heathrow - Exeter 25 GBP
London Gatwick – Exeter 51 GBP
London Stansted – Exeter 50 GBP
London Luton – Exeter 61 GBP
Ceny jsou platné za předpokladu, že všechny jízdenky jsou koupeny najednou.
Železniční doprava Londýn - Exeter a zpět
Z londýnského nádraží Paddington jezdí přímé vlaky do Exeteru a zpět. Cena obousměrné jízdenky je od 99 GBP,
cesta trvá 2 - 3 hodiny, vlakové spojení je každou hodinu.
Osobní přijetí na letišti + minibus
V období 24.6. - 5.8.2018 jazyková škola nabízí svým klientům osobní přijetí na letišti Heathrow s dopravou
minibusem pro 8 osob do místa ubytování a zpět. Cena služby je 90 GBP za 1 cestu. Řidič čeká na letišti
Heathrow od 11 do 16 hodin, pak celou skupinku dopraví do Exeteru. Pro odlet je třeba naplánovat spoj nejdříve
po 13. hodině, minibus přijíždí na Heathrow kolem 11. hodiny.
Osobní přijetí na letišti + taxi
Jazyková škola nabízí svým klientům osobní přijetí na letišti s dopravou autem do místa ubytování a zpět.
London Heathrow - Exeter a zpět - 240 GBP za 1 cestu / osobu
London Gatwick - Exeter a zpět - 265 GBP za 1 cestu / osobu
London Stansted - Exeter a zpět - 295 GBP za 1 cestu / osobu
Doprava z nádraží v Exeteru do místa ubytování
Hostitelské rodiny vyzvedávají účastníky kurzů na vlakovém nebo autobusovém nádraží v Exeteru a na konci
pobytu zajistí jejich dopravu zpět.
Doprava v Exeteru
1 / 2 / 3týdenní jízdenky na městskou dopravu je možné zakoupit v jazykové škole - cena 12,50 / 22 / 32,50 GBP.
Informace o městské dopravě v Exeteru naleznete na https://www.devon.gov.uk/public_transport.

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 GBP 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

