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Vážení klienti, 
děkujeme, že jste si pro jazykové vzdělání 
v rámci vaší společnosti zvolili právě 
STUDENT AGENCY. 

Dostává se vám do rukou naše specializo-
vaná nabídka pro manažery, profesionály, 
odborníky z různých oborů a klienty, kteří 
očekávají od svého partnera pro jazykové 
vzdělávání tu nejvyšší kvalitu služeb. 

Přehled kurzů, který jsme pro vás v tomto 
katalogu připravili, vychází z dlouholeté 
a prověřené spolupráce se zahraničními 
partnery a pyšní se pozitivními referencemi 
našich stálých zákazníků z řad významných 
nadnárodních i českých firem. 

Můžete vybírat z pečlivě sestavené nabídky, 
která poskytuje vysoce intenzivní či indivi-
duální jazykové vzdělání, kurzy zaměřené 
nejen na oborovou specializaci (např. man-
agement, obchod, právo, technické obory, 
medicína a farmacie...), ale i jazykovou 
výuku šitou přímo na míru vašim požadav-
kům. Pokud chcete spojit jazykové studium 
v zahraničí s aktivní dovolenou, rádi vám 
zorganizujeme studium angličtiny ve spo-
jení například s lekcemi golfu nebo tenisu, 
podvečerní ochutnávky vína nebo cestování 
po zajímavých místech vybraného regionu 
v doprovodu lektora. 

Dbáme na to, abyste se při jednání se STU-
DENT AGENCY setkávali s profesionálním 
přístupem koordinátorů, kteří mají s pobytem 
v zahraničí osobní zkušenosti. Naši kon-
zultanti jsou připraveni naslouchat vašim 

představám, dokáží vám pomoci vybrat 
kurz, který bude pro vás ten pravý. Také jsou 
schopni vás navštívit osobně přímo ve vaší 
společnosti, představit vám možnosti jazy-
kového vzdělání včetně jedinečných výhod 
s tím spojených a zodpovědět veškeré vaše 
dotazy.

Předním benefitem zahraničních cest se 
STUDENT AGENCY je bezesporu kompletní 
servis té nejvyšší kvality. Můžeme pro vás 
objednat odvoz na letiště luxusním taxi, 
zajistit přepravu našimi autobusovými nebo 
vlakovými linkami, zajistit letenky či pojištění, 
ubytování nebo pronájem vozu v zahraničí. 

Naďa Málková, ředitelka oddělení jazykových 
a studijních pobytů a její tým je plně připra-
ven naplnit vaše požadavky a očekávání, 
které máte od zahraničního pobytu. Kdykoliv 
se na ni můžete obrátit na e-mailové adrese: 
malkova@studentagency.cz.

Je tu pro vás. 

Přeji vám úspěšné cesty za vzděláním 
s jistotou, že tato investice se vám rozhod-
ně vyplatí.

Slovo úvodem
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10 hlavních důvodů
Proč právě se STUDENT AGENCY

1. Jsme agentura s dvaceti lety zkušeností 
ve zprostředkovávání jazykových a studijních 
pobytů v zahraničí. 

2. Nabízíme široké spektrum obecných i od-
borných jazykových kurzů organizovaných na 
míru přesně dle vašich potřeb a požadavků.

3. Poskytujeme komplexní servis. Kromě ja-
zykového kurzu vám zajistíme také ubytování, 
dopravu, cestovní pojištění, pronájem auta 
a řadu dalších doplňkových služeb. 

4. Najdete nás ve 13 městech ČR a SR. Po-
kud nemůžete přijít kvůli časovému vytížení 
na některou z našich poboček, sjednejte si 
osobní schůzku s obchodním zástupcem 
STUDENT AGENCY, který vás s naší nabídkou 
seznámí přímo ve vaší společnosti.

5. Jednají s vámi specialisté. Nabízíme 
profesionální asistenci při výběru a zajišťo-
vání kurzu na základě analýzy vašich potřeb, 

Studium jazyka v zahraničí 
Investice, která se vyplatí

Věrnostní a benefitní systém

Znalost cizích jazyků je v současné době nezbytnou podmínkou pro obchodní úspěch 
každé společnosti. S rozšiřováním působnosti mnoha firem za hranice státu narůstají 
nároky na jazykovou vybavenost – ať už jde o vnitrofiremní komunikaci nebo obecně 
o navazování mezinárodních kontaktů. 

Studovat s námi se vyplatí. STUDENT AGENCY nabízí svým stálým klientům zajímavé benefity.

kterou zajistí náš specialista na firemní 
a náročnou klientelu. 

6. Máme nejlepší ceny na trhu. 

7. Pečlivě si vybíráme jazykové školy, se kte-
rými spolupracujeme. Zaměřujeme se hlavně 
na kvalitu výuky, nabízené služby a profesio-
nalitu personálu. Naše partnerské organi-
zace mají dlouholetou tradici a zkušenosti 
v oblasti vzdělávání a výuky cizích jazyků. 

8. Poskytneme vám veškeré informace. 
Vytvořte si základní představu o svém kurzu 
díky tomuto katalogu. Pomůžeme vám s vý-
běrem nejvhodnějšího produktu, předáme 
potřebné informace před odjezdem a pro 
případy nouze v průběhu pobytu jsme vám 
k dispozici 24 hodin denně na speciální 
telefonní lince.

9. Zajímá nás váš názor – uvítáme jakékoli 
vaše připomínky nebo podněty. Zpětná vaz-
ba je pro nás i naše obchodní partnery velmi 
důležitá. Pružně reagujeme také na podněty 
od vás – našich klientů.

10. Lepšího partnera pro studium nenajdete. 
Kvalita našich služeb je oceňována nejen ši-
rokou veřejností, ale také profesionály v obo-
ru. STUDENT AGENCY byla v letech 2008, 
2009 a 2012 nominována na prestižní cenu 
LTM Star Awards v kategorii Agency Eastern 
Europe, každoročně udělovanou nejlepším 
jazykovým agenturám světa. A mimo jiné – 
jsme také členem mezinárodních asociace 
jazykových škol IALC, která přiděluje známku 
kvality evropským školám a agenturám.

Mezi naše významné klienty již nyní patří:

  Třinecké železárny, a. s.
  ABB, s. r. o.
  Hella Corporate Center
  HOCHTIEF CZ, a. s.
  Město Karviná
   Regionální rada regionu soudržnosti 
Jihovýchod, Jihozápad

  T-Mobile Czech Republic, a. s.
  Unipetrol, a. s.

Staňte se jimi i vy!

Slevy pro firmy a organizace

  Výše slev udělovaných firemním klientům a organizacím závisí na počtu zaměstnanců, 
které s námi firma vysílá na zahraniční jazykové a studijní pobyty.

Počet zaměstnanců Sleva na kurz s dopravou* Sleva na kurz bez dopravy*

2 až 4 až 7 % až 6 %

5 až 8 až 8 % až 7 %

9 až 12 až 9 % až 8 %

13 a více až 10 % až 9 %

  Nárok na čerpání určitých služeb STUDENT AGENCY zdarma 
(vnitrostátní, vlakové nebo autobusové jízdenky, cestovní pojištění Allianz).

  Turistický průvodce Anglie & Wales zdarma.

Mnohé partnerské školy STUDENT AGENCY často poskytují zvýhodněné ceny, ke kterým 
v průběhu roku mohou přidat sezonní nebo jiné mimořádné slevy.
Ceny, které nám školy poskytují, v sobě zahrnují už i provizi zprostředkovatele. Konečná cena 
pro klienta tak není nijak dále navyšována. Navíc za vás hradíme bankovní poplatky za pře-
vod peněz do zahraničí a veškeré další administrativní poplatky. Vycestovat s naší agenturou 
je tedy výhodnější než si rezervovat kurz přímo ve škole.

Naše doporučení

Zařaďte jazykové kurzy do vlastního 
benefitního systému zaměstna-
neckých výhod a přispívejte svým 
zaměstnancům na vzdělání, které 
se může vyplatit i vám.

*  Sleva se vztahuje pouze na kurz (ubytování a další služby poskytované školou do ní nejsou zahrnuty); 
v případě balíčkové ceny (kurz + ubytování účtované v jedné položce) udělujeme poloviční slevu na celý balíček.
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Podle čeho vybírat jazykový pobyt?

Zaměření výuky
Dle našeho názoru jedno z nejdůležitějších 
kritérií pro rozhodování firemních a exeku-
tivních klientů. Struktura tohoto katalogu 
pro profesionály je proto navržena tak, aby 
bylo na první pohled zřejmé, jaký typ kurzu 
vám daná škola může nabídnout: obecný pro 
zlepšení celkových znalostí nebo specializaci 
na určitý obor a specifická témata související 
s výkonem povolání.

Služby jazykových škol
Vedle kurzu je často velký důraz kladen na 
typ a kvalitu ubytování. Všechny jazykové 
školy spolupracují s hostitelskými rodina-
mi prověřené kvality. Spolupráce je často 
dlouhodobá a založená na pravidelných 
kontrolách tak, aby byl dodržován požadova-
ný standard ubytování. Hostitelská rodina je 
mezi našimi klienty nejoblíbenějším typem 
ubytování. Výhodou je maximální kontakt 
s cizím jazykem a nutnost komunikace 
i mimo výuku. Vedle ubytování v rodinách 
nabízí většina škol také alternativní ubytová-

Výběr jazykového pobytu

Intenzivní studium v zemi, kde se danou řečí mluví, je jedním z nejefektivnějších 
způsobů, jak se zdokonalit. Soustředění na výuku 20–40 lekcí týdně a maximální 
kontakt s jazykem i mimo ni vám přinese rychlý pokrok. K výhodám vyplývajícím ze studia 
v zahraničí patří také mezinárodní složení studentů, sdílení odlišných zkušeností 
a poznání nejen jazyka, ale i země a její kultury.

ní v podobě apartmánů, studií nebo hotelů. 
Tento typ ubytování volí klienti, kteří chtějí 
být více nezávislí a mají vyšší nároky na 
vybavení a poskytované služby. 

Pro klienty je důležitý také doprovodný 
program dle nabídky škol. Program zahrnuje 

aktivity organizované přímo školou nebo 
vychází z kulturního a sportovního vyžití 
v místě studia.

Firemní klienti uvítají možnost nahlédnout 
do fungování místních podniků, na vyžádání 
vám tuto možnost se školou ověříme. 

Další motivace k cestě do zahraničí
Mnoho našich klientů láká nejen studium 
cizího jazyka, ale také cestování a pozná-
ní. Nabídka jazykových kurzů v exotických 
destinacích nabízí jedinečnou možnost spojit 
příjemné s užitečným a v průběhu jazykové-
ho pobytu se učit, poznávat a užívat si dovo-
lenou. Kromě tradičních zemí, jako je Velká 
Británie, Irsko, Německo, Francie, Itálie či 
Španělsko, nabízíme pobyty také na Maltě 
nebo v zámoří, například USA, Kanada, Aus-
trálie, Jihoafrická republika nebo Barbados. 
Mnozí také chtějí trávit čas aktivně, a proto 
jazykové školy nabízí speciální programy 
kombinované se sportem a dalšími zajíma-
vými aktivitami jako potápění, tanec, vaření 
apod. 

Naše doporučení

Délka pobytu: Doporučujeme minimálně dvoutýdenní pobyty, ačkoliv platí čím déle, 
tím lépe. Nicméně časově vytíženým klientům zajistíme i kratší, týdenní kurz s vyso-
kou intenzitou výuky, aby pobyt v zahraničí byl co nejefektivnější. 

Nástupní termíny: Na kurz obecného jazyka je možné nastoupit téměř kdykoliv 
v průběhu celého roku. U kurzů pro začátečníky a specializovaných programů, 
které organizujeme, si raději preferovaný termín ověřte.

Kdy vycestovat: Doporučujeme volit pobyty mimo letní sezonu, kdy je ve školách 
méně studentů. Díky menšímu počtu studentů ve skupinách, vyššímu průměrnému 
věku je motivace ke studiu větší a výuka efektivnější.
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Obecný kurz
Výuka je zaměřena na běžný mluvený jazyk. 
Méně pokročilým zajistí osvojení základů 
jazyka ve velmi krátkém čase, více pokročilí 
studenti dosáhnou zlepšení komunikačních 
schopností a prohloubení dosavadních zna-
lostí jazyka. Pro větší efektivitu doporučujeme 
vyšší intenzitu výuky a studium v miniskupi-
nách, případně kombinaci skupinové výuky 
s privátními lekcemi.

Obchodní kurz
Kurzy jsou určeny všem, kteří využívají cizí 
jazyk v rámci svého zaměstnání. Výuka je 
zaměřena na rozšiřování slovní zásoby a ter-
minologie z oblasti obchodu, na správné 
psaní obchodní korespondence či vedení 
telefonického rozhovoru s obchodním 
partnerem, na obecné dovednosti administ-
rativy, na praktické nácviky přípravy a vedení 
obchodních jednání, tvorbu prezentací, 
simulaci obchodních schůzek atd. Kurzy mo-
hou být plně zaměřené na obchod, případně 
kombinované s obecnou výukou v podobě 
studia v miniskupině nebo formou privátních 
lekcí.

Typy jazykových kurzů

Kurz se specializací
Kurz je některými školami označován také 
jako kurz pro profesionály, exekutivní kurz. 
Jejich společným jmenovatelem je vysoká 
intenzita, malé studijní skupiny a profesionál-
ní péče o klienta. V nabídce škol naleznete 
kurzy zabývající se tématy konkrétních oborů 
jako například marketing, management, lé-
kařství, bankovnictví, právo, technické obory, 

energetika, cestovní ruch a další. Spektrum 
specializací je široké, rádi prověříme váš 
konkrétní požadavek. Tyto kurzy probíhají 
často také formou kombinovaného kurzu – 
to znamená, že jsou doplňkem obecné 
výuky, část lekcí probíhá v miniskupině nebo 
jsou kombinovány s privátními lekcemi pou-
ze s lektorem.

Privátní výuka
V případě, že pro určitý obor není v na-
bídce skupinový kurz, je vždy možné řešit 
specifické jazykové potřeby privátní výukou, 
při níž lze dosáhnout maximálního pokroku 
ve velmi krátkém čase. Hlavní předností 
je absolutní přizpůsobení výuky potřebám 
klienta, který si sám stanoví náplň, počet 
lekcí i tempo. Lekce je možno absolvovat 
samostatně nebo v kombinaci se skupino-
vým kurzem.

Výuka v rodině lektora
Jedna z nejefektivnějších a nejintenzivněj-
ších forem privátní výuky. Kurz neprobíhá 
ve škole, ale v domě lektora, u kterého 
zároveň bydlíte. Nastává tak velmi intenziv-
ní kontakt s jazykem – nejen během výuky, 
ale i mimo ni. Podle svého zájmu se můžete 
účastnit běžného života rodiny a společně 
absolvovat volnočasové aktivity. Vyučující je 
vybírán na základě preferencí klienta a má 
nejen potřebnou kvalifikaci, ale odpovídá 
také dalším požadavkům, jako jsou např. 
společné zájmy, odborné zaměření apod. 
(viz str. 42). 

Výuka v uzavřených skupinách
Kurzy jsou koncipovány na míru pro uza-
vřenou skupinu zaměstnanců jedné firmy. 
Škola zcela přizpůsobí kurz vašim poža-
davkům a oboru vašeho podnikání. Také 
velikost skupiny, termín i počet lekcí záleží 
pouze na vás. Jedinou podmínkou může být 
pokročilost jednotlivých studentů ve skupině 
na stejné úrovni, aby výuka byla kontinuální 
a efektivní. Tuto formu výuky nabízí téměř 
všechny jazykové školy. Sdělte nám svou 
představu o lokalitě a kurzu a my vám ji 
ověříme.

Výuka v ČR/SR
Pokud vám to časové možnosti nedovolí 
nebo pokud nemůžete najednou vyslat do 
zahraničí na jazykový pobyt více zaměst-
nanců, máte možnost využít kurzů cizího 
jazyka přímo ve vaší firmě/společnosti. 
Určete délku kurzu, termín a počet zaměst-
nanců, případně zaměření výuky a my vám 
domluvíme lektora, který za vámi přijede 
do místa sídla vaší společnosti. Na vás 
zůstává zajištění vhodné učebny a podmí-
nek k výuce.

Jazykové kurzy v exotických destinacích
Jedinečné řešení pro klienty, které lákají 
exotické zážitky a spojení studia jazyka s ne-
tradiční dovolenou. V nabídce destinací proto 
najdete Austrálii, Nový Zéland, Jihoafrickou 
republiku, Floridu či Havaj. Pokud preferujete 
strávit méně času na cestě a přesto si užít 
teplo a moře, pak ideální spojení studia ja-
zyka s aktivní dovolenou nabízejí země jako 
Malta, Kypr nebo také jižní Anglie 
(viz str. 56). 

Jazykový kurz jako aktivní dovolená
Jazykové školy nabízí speciální programy 
kombinované se sportem a dalšími zají-
mavými aktivitami. Máte tak jedinečnou 
možnost trávit čas po výuce aktivně, věnovat 
se svému koníčku nebo si vyzkoušet něco 
zcela nového. Nabídka je široká – od typicky 
letních aktivit jako potápění, plachtění, golf 
a safari, přes zimní sporty k tematickým kur-
zům spojených s vařením, tancem, degustací 
vína apod. (viz str. 58).
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Jazykový kurz
Na spokojenost s výsledkem pobytu má 
zásadní vliv výběr správné školy a jazykové-
ho kurzu. Rádi vám pomůžeme s rozhodová-
ním. Na základě analýzy potřeb doporučíme 
vhodnou lokalitu a nabídneme kurz šitý na 
míru odpovídající vašim představám a poža-
davkům. 

Ubytování
Vhodné ubytování je nedílnou součástí 
úspěšného jazykového pobytu v zahraničí. 
Jazykové školy nabízí nejčastěji na výběr 
mezi ubytováním v hostitelské rodině, ve stu-
dentských rezidencích, apartmánech nebo 
studiích. Náročnějším klientům zajistíme 
hotelové ubytování dle individuálních poža-
davků týkajících se kvality a úrovně služeb.

Doprava a cestovní služby
Zajistíme vám letenky jakékoli letecké spo-
lečnosti včetně nízkonákladových a char-
terových dopravců. Najdeme vám nejlepší 
variantu cesty s ohledem na vaše preference 
ceny, nadstandardní služby nebo využití 
vašich benefitů u konkrétní letecké společ-

Komplexní servis

STUDENT AGENCY se o své klienty stará od jejich prvního kontaktu se společností 
až do doby návratu z jazykového pobytu. Veškeré vyřizování spojené s cestováním 
převezmeme za vás a vy se můžete dále soustředit pouze na své obchodní aktivity.

nosti. Postaráme se o autobusové či vlakové 
jízdenky v rámci Evropy včetně návazných 
spojů na místo pobytu. Pro větší pohodlí 
si můžete objednat taxi transfer, který vás 
odveze z letiště přímo do ubytování.

Pomůžeme vám s vyřízením víz do zemí, kde 
platí vízová povinnost. A pokud není vyža-
dována osobní návštěva ambasády, žádost 
o vízum za vás také podáme.

Pronájem auta
V případě zájmu vám pro vaši zahraniční 
cestu zajistíme pronájem automobilů od 
předních světových autopůjčoven.

Pojištění
Ve spolupráci se světovou pojišťovnou 
Allianz jsme pro své klienty připravili cenově 
zvýhodněný a  komplexní balíček cestovního 
pojištění zahrnující léčebné výlohy s neome-
zenou výší pojistného krytí, úrazové pojištění, 
pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti 
za škodu a doplňkové asistenční služby. 
Jako nadstandardní službu nabízí Allianz 
také pojištění stornovacích poplatků. Jste-li 
z vážných důvodů dle pojistných podmínek 
nuceni kurz zrušit ještě před odjezdem, je 

možné většinu prostředků získat díky tomuto 
pojištění zpět. Pojistit se můžete také pro 
případ vynuceného předčasného návratu 
z pobytu, kdy vám při objektivních důvodech 
bude vrácena poměrná hodnota kurzu.

Veškeré tyto služby jsou volitelné a libo-
volně kombinovatelné. Pokud máte zájem 
zajistit si např. dopravu, ubytování či pojiš-
tění samostatně, samozřejmě vám to rádi 
umožníme.

Využijte služeb obchodního zástupce, 
který vám poskytne:

   poradenství ohledně výběru vhodného 
pobytu pro konkrétního zaměstnance

   prezentace nabízených programů pro širší 
kolektiv zaměstnanců nebo v případě, že 
mají o pobyt zájem např. rodinní příslušní-
ci vašich zaměstnanců

   představení možností, jak zvýšit kvalifikaci 
vaši i vašich zaměstnanců

   sjednávaní rámcových smluv a obchod-
ních podmínek

   informace o vhodných akčních nabídkách, 
seminářích a další službách STUDENT 
AGENCY, které by dle našeho názoru 
zaměstnance firmy nebo pracovníky per-
sonálního oddělení mohly zajímat
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Executive Training Institute 
Malta

Executive Training Institute (ETI) je jednou 
z nej kvalitnějších škol v naší nabídce. Kurzy 
jsou zaměřené na intenzivní výuku angličti-
ny a především zlepšování komunikačních 
dovedností těch, kdo využívají jazyk pro ko-
munikaci na mezinárodní úrovni i v profesní 
oblasti. Mnoho zaměstnanců nadnárodních 
společností a institucí absolvovalo jazykový 
kurz právě v této škole na Maltě. Kvalifikova-
ní lektoři mají zkušenosti z profesionálního 
a obchodního prostředí. K zajištění kvalitní 
výuky mají k dispozici nejnovější technologie 
a používají moderní vyýukové metody. Pokud 
chcete pokračovat v procvičování angličtiny 
i mimo výuku a rádi hrajete golf, pak si při-
plaťte lekce golfu s profesionálním trenérem. 

Executive Training Institute je dceřinou spo-
lečností školy European School of English 
(ESE), která je v oblasti vzdělávání naším 
dlouholetým partnerem. 

Malta je díky slunečnému počasí tím nej-
vhodnějším místem pro všechny, kdo si přejí 
spojit dovolenou u moře s výukou jazyka. 
Škola je navíc schopna zajistit i hlídání dětí 

v hostitelských rodinách v době výuky rodičů, 
je tedy vhodná i pro rodinný pobyt. 

Mezi klienty ETI v minulosti patřili
BOSCH, DHL, Evropský parlament, Saab, 
Siemens, Vodafone, Volkswagen a další. 

Naše doporučení,
proč studovat 
na Executive Training 
Institute

   Kurz angličtiny jako aktivní dovo-
lená – možnost spojení s golfem, 
vodními sporty aj.

   Nejlepší alternativa pro motivova-
né klienty – kvalita výuky a ser-
visu školy, jakou jinde na Maltě 
nenajdete

   Nadstandardně vybavené prostory 
školy – důraz na využití nejmoder-
nějších technologií

   V ceně kurzu je závěrečný report 
s doporučením pro další studium 
a přístup do e-learningové aplikace 
školy 3 měsíce po skončení kurzu

Komunikační dovednosti 
15/25 lekcí týdně

Kurz je zaměřen na rozvoj obchodní komunikace a vychází z výukových zdrojů, jako jsou multimédia a auten-
tické studijní materiály. Ty vedou ke vzniku podnětných diskusí v souvislosti s jazykovým vzděláváním. Kurz 
probíhá v miniskupině s max. 6 studenty.

Obchodní kurz 
15/25 lekcí týdně

Tento kurz zohledňuje fakt, že používání cizího jazyka v podnikání vyžaduje kombinaci jazykových znalostí 
a komunikačních dovedností. Jazykové znalosti vám dávají jistotu, že používáte správné formy. Komunikační 
dovednosti vám pak pomáhají budovat vztahy a plnit úkoly při výkonu svého povolání.

Kombinovaný kurz 
15 + 5/10/15 
lekcí týdně

Kurz kombinuje 15 lekcí obecné angličtiny v miniskupině s 5/10/15 privátními lekcemi, které vám umožní 
zdokonalovat se ve specifických oblastech jako například právo, lidské zdroje, letectví a další.

Privátní výuka 
15/20/30 lekcí týdně

Efektivní a intenzivní způsob studia, kdy volíte zaměření dle svých aktuálních potřeb.

Hostitelská rodina
Ubytování je zajištěno v jednolůžkových pokojích s polopenzí, sdílená koupelna. Rodiny jsou pečlivě vybírány 
a pravidelně monitorovány, aby poskytovaný standard ubytování byl na co nejlepší úrovni.

Nadstandardní
hostitelská rodina

V této variantě ubytování v hostitelské rodině budete mít navíc k dispozici WI-FI a vlastní koupelnu.

Studentská 
ESE rezidence

Nachází se v budově školy. k dispozici je jednolůžkový pokoj s vlastní koupelnou, televizí a WI-FI. V ceně 
je zahrnuta snídaně přímo v budově školy.

Hotel
Pokud preferuje více soukromí a nezávislé ubytování, pak je škola schopna pomoci se zajištěním alternativního 
ubytování v hotelech nebo penzionech. Pro více informací nás kontaktujte.

Kurzy

Ubytování

Nástupní termíny a ceny naleznete v samostatném ceníku.

Obecné zaměření 
Obchod, management a marketing 
Finančnictví a pojišťovnictví 
Právo 
Obrana, civilní letectví 
Privátní výuka (možnost dalších specializací)
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Pro mnoho lidí již schopnost domluvit se 
anglicky není jen přepychem, ale nezbytnos-
tí, jak dosáhnout úspěchu. Kurzy ve škole 
Anglo-Continental jsou určeny náročným, 
středně pokročilým a velmi motivovaným 
klientům, kteří potřebují zlepšit angličtinu 
kvůli profesním účelům. Kurzy probíhají 
v odděleném exekutivním centru, kde se 
nacházejí třídy pro výuku malých skupin. 
Nabídka specializovaných kurzů je velmi 
široká, a pokud v ní přesto nenaleznete svůj 
obor, škola vám v rámci privátních lekcí 
zajistí výuku dle vašich požadavků. Všichni 
učitelé jsou kvalifikovaní a mají také potřeb-
né vzdělání a znalosti pro výuku angličtiny 
jako cizího jazyka i speciálně zaměřených 
kurzů. V Anglo-Continental jsou specialisté 
na výuku angličtiny pro letectví (zejména pro 
piloty a dispečery řízení leteckého provozu); 
a tyto kurzy nabízí již přes 40 let.

Škola se nachází v klidné rezidenční části 
města a pěšky se snadno dostanete do cen-
tra města nebo na pláž. Kampus školy patří 
k těm největším ve Velké Británii a nabízí 
moderní zařízení včetně vybavené jazykové 

laboratoře, multimediálního výukového stře-
diska, studovny, knihovny, školní restaurace 
a rozlehlé zahrady. Studenti exekutivních 
a specializovaných kurzů mají přístup do 
oddělené executive lounge a mohou se tak 
více soustředit na studium. 

Naše doporučení,
proč studovat 
na Anglo-Continental

   Renomovaná jazyková škola 
s 60 lety zkušeností v oboru a vy-
váženým zastoupením jednotlivých 
národností v kurzech

   Vysoce individualizovaná výuka 
v miniskupině – průměrně 2, 
max. 4 studenti

   Vedení školy se zajímá o spoko-
jenost účastníků kurzu – např. 
páteční oběd probíhá za účasti 
zástupce školy

   Kvalitní hostitelské rodiny většinou 
v pěší vzdálenosti od školy

Obecný kurz 
20/25/30 lekcí týdně

Cílem je zvýšit schopnosti porozumění a zlepšit možnosti v praktickém použití jazyka – tzv. „language skills“ – 
při mluvení, čtení a v písemném projevu. Výuka zohledňuje veškeré aspekty jazyka na příslušné úrovni pokroči-
losti. Maximální velikost třídy je 15 studentů. Motivovaným klientům doporučujeme tento typ kurzu absolvovat 
v miniskupině 4 studentů.

Obecný kurz se speciali-
zací 30 lekcí týdně

20 lekcí obecné angličtiny probíhá v miniskupině o 4 studentech. 10 lekcí je pak specializováno na konkrétní 
obor (obchodní komunikace, finančnictví a pojišťovnictví, management, marketing, lékařství a právo) a maxi-
málně s vámi bude studovat 6–8 studentů dle sezony.

Kombinovaný kurz 
20/30 + 10 lekcí týdně

Kurz kombinuje 20/30 lekcí obecné angličtiny v miniskupině s 10 privátními lekcemi, které vám umožní zdoko-
nalovat se ve specifických oblastech a tím dosáhnout maximálního pokroku. 

Hostitelská rodina
Ubytování je zajištěno v jednolůžkových pokojích s polopenzí, o víkendu navíc s plnou penzí, sdílená koupelna. 
Rodiny jsou pečlivě vybírány a pravidelně monitorovány, aby poskytovaný standard ubytování byl na co nejlepší 
úrovni.

Nadstandardní
hostitelská rodina

Pro studenty exekutivních programů je doporučován tento typ ubytování, který splňuje požadavky náročnějších 
klientů. v této variantě ubytování v hostitelské rodině budete mít navíc k dispozici WI-FI a vlastní koupelnu. 
Je také zajištěn servis praní a žehlení prádla.

Hotel
Pokud preferuje více soukromí a nezávislé ubytování, pak je škola schopna pomoci se zajištěním alternativního 
ubytování v hotelech nebo penzionech. Pro více informací nás kontaktujte.

Kurzy

Ubytování

Nástupní termíny a ceny naleznete v samostatném ceníku.

Obecné zaměření 
Obchod, management a marketing 
Finančnictví a pojišťovnictví 
Právo 
Lékařství a farmacie 
Technické obory a IT 
Obrana, civilní letectví 
Energetika a ropný průmysl 
Cestovní ruch 
Privátní výuka (možnost dalších specializací)

Anglo-Continental
Bournemouth, Velká Británie
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MLS International College je větší rodinná 
škola, která si zakládá na kvalitní výuce. 
Kromě kurzů obecné angličtiny nabízí také 
kurzy specializované angličtiny a manažer-
ské programy. Proto je vhodná pro všechny 
studenty, motivované cílem zlepšit obecné 
znalosti angličtiny nebo znalosti potřebné 
pro výkon povolání. Specialitou školy MLS 
je angličtina pro letectví, s jejíž výukou má 
škola několikaleté zkušenosti. Ve specializo-
vaných programech škola úzce spolupracuje 
s profesionálními lektory, kteří dříve v dané 
oblasti pracovali nebo stále pracují. Při 
výuce čerpají ze svých zkušeností a jsou 
proto schopni do hodin vnést skutečnou 
atmosféru obchodního nebo průmyslového 
světa. Studenti, kteří se rozhodnou studovat 
na této škole, budou také mile překvapeni 
profesionálním a zároveň přátelským přístu-
pem lektorů.

Mezi významné klienty patřilo např.
Ministerstvo obrany ČR nebo Španělska, 
Královské vzdušné síly Ománu nebo nad-
národní společnosti jako Ernst and Young, 
Price Waterhouse Coopers a další.

Budova školy leží v centru města Bourne-
mouth, které patří díky nádherným píseč-
ným plážím mezi nejpopulárnější rekreační 
oblasti Anglie.

Naše doporučení,
proč studovat na MLS 
International College

   Cenově dostupné kurzy pro mladé 
profesionály – zvýhodněné ceny 
pro naše klienty

   Vedení školy pečlivě monitoruje ná-
rodnostní složení skupin – nízké pro-
cento českých a slovenských klientů

   Podpora komunikace či jiných 
dovedností – mimo vlastní výuku 
nabízí škola každý týden 1,5 hod. 
workshopy na různá témata

Obecný kurz 
22/32 lekcí týdně

Kurz je určen těm, kdo chtějí zlepšit především své obecné znalosti, komunikaci a rozšířit slovní zásobu. Priori-
tou je plynulé a přesné vyjadřování a porozumění běžné mluvené angličtině. V rámci komunikačních dovedností 
se pokročilí studenti účastní debat a diskusí.

Obchodní kurz 
22/32 lekcí týdně

Tento typ kurzu je vhodny pro začínající profesionály, kteří chtějí zlepšit komunikaci v angličtině v obecném ob-
chodním kontextu. Dozvíte se také klíčové dovednosti, které jsou potřebné v každém podnikatelském prostředí, 
například jak vést jednání, prezentovat atd. Dle pokročilosti v jazyce kurz kombinuje až 20 lekcí obchodní 
angličtiny s 2 volitelnými. U vyšší intenzity ještě navíc s 10 obecnými lekcemi.

Kurz se specializací 
na účetnictví/právo

Kurz je vhodný pro ty, kteří jsou již kvalifikovaní účetní nebo právníci stejně jako ti, kteří právě začínají ve své 
kariéře. Kurz se specializuje na rozvoj angličtiny, dovedností a komunikace ve vašem oboru. 

Kombinovaný kurz 
v miniskupině 
20 + 5/10 lekcí týdně

Velmi motivovaným studetům umožňuje škola studium v miniskupině s maximálně 6 studenty. Díky kombinaci 
s 5/10 privátními lekcemi z pobytu vytěžíte více a bude pro vás ještě efektivnější.

Hostitelská rodina
Ubytování je zajištěno v jednolůžkových pokojích s polopenzí, o víkendu navíc s plnou penzí, sdílená koupelna. 
Rodiny jsou pečlivě vybírány a pravidelně monitorovány, aby poskytovaný standard ubytování byl na co nejlepší 
úrovni.

Nadstandardní
hostitelská rodina

V této variantě ubytování v hostitelské rodině budete mít navíc k dispozici vlastní koupelnu a garanci internetu.

Studentské rezidence
Více nezávislosti v ubytování nabízí několik rezidencí, které jsou navíc v pěší vzdálenosti od školy. Na výběr 
máte z jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů s nižším nebo vyšším standardem (většinou znamená vlastní 
sociální zařízení). Ubytování je zajištěno bez stravy.

Hotel
Alternativně je možné vám zajistit ubytování v apartmánu, penzionu či hotelu. Bližší informace vám zjistíme 
na vyžádání.

Kurzy

Ubytování

Nástupní termíny a ceny naleznete v samostatném ceníku.

MLS International College
Bournemouth, Velká Británie

Obecné zaměření 
Obchod, management a marketing 
Finančnictví a pojišťovnictví 
Právo 
Obrana, civilní letectví 
Cestovní ruch 
Privátní výuka (možnost dalších specializací)

Ohlas našeho klienta
„Byla jsem velmi spokojená se školou MLS. 
Atmosféra, způsob výuky, vstřícnost peda-
gogů a v neposlední řadě i lokalita školy 
(v centru, poblíž parku a pláže).“ 
Ludmila Rumlová
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Hastings English Language Centre (HELC) 
má dlouholeté zkušenosti s výukou mezi-
národních studentů jak na poli obecné, tak 
obchodní angličtiny a nabízí velmi efektivní 
výuku. Napomáhá tomu fakt, že výuka 
probíhá v malých studijních skupinách a díky 
nízkému počtu studentů ve třídě je každému 
věnována dostatečná pozornost. V kombina-
ci s výhodnou cenou se řadí mezi nejoblíbe-
nější školy v naší nabídce.

Především v létě v ní potkáte řadu česky 
a slovensky hovořících studentů. Raději tedy 
doporučujeme vycestovat mimo letní sezonu. 
Motivovanějším klientům také v tomto méně 
rušném období nabídne více klidu na studi-
um. Pokročilejší studenti budou spokojeni 
s intenzivním obecným kurzem, výukou 
zaměřenou na obchodní angličtinu nebo 
exekutivní kurzy. 

Škola HELC sídlí ve dvou budovách v klidné 
části Hastingsu nazývané St. Helen‘s. Budo-
vy školy jsou od sebe vzájemně vzdálené asi 
100 metrů. Do centra města je to odsud asi 
20 minut chůze.

Ohlasy našich klientů
„Líbila se mi škola i vybraná rodina. Byla 
jsem velmi spokojená.“
Martina Křížová

„Levné a velmi kvalitní služby.“
Ludmila Bittnerová

Obecný kurz 
20/30 lekcí týdně

Kurz je určen těm, kteří chtějí zlepšit především své obecné znalosti, komunikaci a rozšířit slovní zásobu. Výuka 
zohledňuje veškeré aspekty jazyka na příslušné úrovni pokročilosti. Prioritou je plynulé a přesné vyjadřování 
a porozumění běžné mluvené angličtině. U intenzivní výuky je 28 lekcí doplněno o 2 volitelné lekce týdně. 
Na výběr bývá z gramatiky, výslovnosti a samostudia pod dohledem zaměstnance školy.

Kurz pro profesionály 
20/30 lekcí týdně

Základních 20 lekcí je věnováno obchodní angličtině a umožní vám náhled do profesionálního světa. Pokud 
zvolíte intenzitu 30 lekcí týdně, pak zbývajících 10 odpoledních lekcí se zaměřuje na procvičování znalostí 
obecné angličtiny. Výuka probíhá v miniskupině s maximálně 5–8 studenty.

Exekutivní kurz 
20 + 6 lekcí týdně

Kombinace kurzu pro profesionály a 6 privátních lekcí. Kurz je určen těm, kdo mají zkušenosti z světa obchodu 
a chtějí se zaměřit na odbornou přípravu odpovídající jejich požadavkům. Pro intenzivní formu studia je možné 
přidat také několik privátních lekcí.

Obchodní kurz 
31 lekcí týdně

Dopolední výuka probíhá společně se studenty angličtiny pro profesionály. Odpolední lekce jsou věnovány hlub-
šímu vhledu do světa obchodu. Nacvičují se např. obchodní prezentace, simulace obchodních jednání nebo 
telefonických rozhovorů a konferencí. Výhodou kurzu je opět nízký počet studentů ve skupině. 

Hostitelská rodina
Ubytování je zajištěno v jednolůžkových s polopenzí, sdílená koupelna. Rodiny jsou pečlivě vybírány a pravidel-
ně monitorovány, aby poskytovaný standard ubytování byl na co nejlepší úrovni.

Nadstandardní
hostitelská rodina

Klientům studujícím kurzy profesionální a exekutivní angličtiny nabízí škola možnost v hostitelských rodinách 
poskytujících vyšší standard ubytování. 

Hotel
Alternativně je možné vám zajistit ubytování v apartmánu, penzionu či hotelu. Bližší informace vám zjistíme 
na vyžádání.

Kurzy

Ubytování

Nástupní termíny a ceny naleznete v samostatném ceníku.

Hastings English Language Centre
Hastings, Velká Británie

Obecné zaměření 
Obchod, management a marketing 
Privátní výuka (možnost dalších specializací)

Naše doporučení,
proč studovat na Hastings 
English Language Centre

   Menší škola s přátelským týmem 
lektorů

   Výuka v malých skupinkách 
– obecná angličtina max. 8/10 
studentů, profesionální angličtina 
max. 6/8 studentů v závislosti na 
sezoně

   Vynikající ceny kurzů – zejména 
na pobyty mimo letní sezonu

   Umístění školy v klidné lokalitě 
města: skvělé podmínky 
a možnost soustředění se na 
studium



20 21/ angličtina

Inlingua Cheltenham si vybudovala skvělou 
pověst díky vysoce kvalitní výuce a širokému 
výběru kurzů pro profesionály. Čeká vás zde 
nejen zlepšení jazykových znalostí, ale také 
setkání s lidmi pracujícími v podobných 
oblastech jako vy, s nimiž si můžete vyměnit 
cenné zkušenosti. Každý týden se koná 
simulované obchodní setkání, kde si můžete 
procvičit nabité znalosti a řešit situace, 
které reálně mohou nastat. Na vyžádání 
se vám pokusí domluvit exkurzi v místních 
významných firmách. Prohlídka může často 
poskytnout stimulující a užitečné procvičení 
jazyka.

Inlingua Cheltenham je jedinou privátní 
jazykovou školou ve městě. Klienti tak těží 
z minimální přítomnosti mezinárodních 
studentů a maximální možnosti komunikovat 
s místními obyvateli čistou angličtinou.

Škola sídlí ve dvou budovách v těsné 
blízkosti centra města. Jedna funguje jako 
samostatné (exekutivní) centrum pro výuku 
profesionálů, kteří jsou tak zcela odděleni od 
studentů obecné angličtiny.

Mezi významné klienty patřili
Fujitsu Siemens, IBM, Peugeot, Nestlé, 
Volvo, Price Waterhouse Coopers, Ernst 
& Young a mnoho dalších. 

Ohlasy našich klientů
„Ubytování v rodině bylo příjemné, milé přijetí 
a bezproblémová komunikace, ochota po-
radit... Ve škole příjemný personál, vstřícné 
dámy na sekretariátu, skvělí učitelé.“
Andrea Horáčková

„Celý kurz i zajištění hodnotím velmi pozi-
tivně, nenapadá mne nic, čím bych přispěl 
k dalšímu zlepšování. Maximálně spokojen 
jsem byl s hostitelskou rodinou, která mi po-
skytla maximální podporu a vytvořila domácí 
zázemí. Rozložení výuky ve škole a organiza-
ce hodin byla vyhovující. Stejně tak i obsah 
hodin. Oceňuji, že bylo možné se na téma-
tech domlouvat operativně podle aktuálních 
potřeb. Stejně kladně hodnotím také aktivity 
školy směřující k rozvoji social English. Škola 
navíc poskytla dostatek materiálů k dalšímu 
studiu.“ 
Martin Svoboda 

Naše doporučení,
proč studovat na Inlingua 
Cheltenham

   Excelentní hodnocení nezávislou 
organizací Independent School 
Inspectors

   Výběr z mnoha možných kombi-
nací obecné a obchodní angličtiny 
a privátních lekcí

   Reprezentativní zázemí školy 
s nejmodernějším vybavením

   Společenský program určený 
výhradně exekutivním klientům 
a členství ve sportovním klubu 
v ceně pobytu

Obecný kurz
20/30 lekcí týdně

Ranní lekce jsou zaměřeny na gramatiku a jazykové dovednosti, odpolední hodiny zahrnují rozvoj dovedností 
jako poslech, čtení, psaní, výslovnost, ale také přibližují britskou kulturu a zvyky. V případě zájmu o studium 
v exekutivním centru a v miniskupině je možná kombinace obecného kurzu 20 lekcí týdně s 10 –20 obchodní-
mi lekcemi týdně.

Obchodní kurz 
v miniskupině 
20/30/40 lekcí týdně

Výuka je zaměřena na obchodní dovednosti (např. nácvik prezentace, telefonování, obchodní korespondence 
a dalších obchodních scénářů). Při sestavování obsahu kurzu vycházejí lektoři jak z jazykových znalostí jednotli-
vých účastníků, tak z jejich potřeb. Lekce probíhají v miniskupině max. 5 studentů.

Kombinovaný 
obchodní kurz 
20/30 + 10 lekcí týdně

Kurz kombinuje 20/30 lekcí obchodní angličtiny v miniskupině s 10 privátními lekcemi, které vám umožní zdo-
konalovat se ve specifických oblastech. Tyto kombinace jsou určeny pro konkrétní odvětví podnikání a můžou 
být vyučovány v různých formátech dle požadavků daného odvětví nebo jednotlivých společností.

Privátní výuka 
20/30/40/50 
lekcí týdně

Vysoce intenzivní kurz pro dosažení maximálního pokroku. Kurz je šitý na míru každého studenta. Ráno je ob-
vykle výuka zaměřena na všeobecné jazykové znalosti, zatímco odpolední výuka je zaměřena na specializované 
dovednosti související s vaší profesí.

Kurz pro profesionály 
40 lekcí týdně

Kurz je navrhován dle konkrétních požadavků pro specifické obchodní sektory a kombinuje 20 lekcí v minis-
kupině 5 studentů a 20 privátních lekcí. V rámci tohoto kurzu je možné zajistit výuku angličtiny potřebné pro 
oblast práva, managementu, marketingu, finančnictví a pojišťovnictví, energetiky a ropného průmyslu atd.

Hostitelská rodina
Ubytování je zajištěno v jednolůžkových pokojích s polopenzí, o víkendu navíc s plnou penzí, sdílená koupelna. 
Rodiny jsou pečlivě vybírány a pravidelně monitorovány, aby poskytovaný standard ubytování byl na co nejlepší 
úrovni.

Nadstandardní
hostitelská rodina

V této variantě ubytování v hostitelské rodině budete mít navíc k dispozici vlastní koupelnu. Členové hostitelské 
rodiny jsou zároveň převážně profesionálové ve svém oboru. Máte tak možnost využít pobytu nejen ke studiu 
angličtiny, ale také k získání zajímavých zkušeností. Většina rodin se nachází v pěší vzdálenosti vzdálenosti 
od školy nebo přibližně 20 minut jízdy autobusem. 

Hotel
Alternativně je možné vám zajistit ubytování v apartmánu, penzionu či hotelu. Bližší informace vám zjistíme 
na vyžádání.

Kurzy

Ubytování

Nástupní termíny a ceny naleznete v samostatném ceníku.

Obecné zaměření 
Obchod, management a marketing 
Finančnictví a pojišťovnictví 
Právo 
Obrana, civilní letectví 
Energetika a ropný průmysl 
Privátní výuka (možnost dalších specializací)

Inlingua
Cheltenham, Velká Británie
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Škola English in Chester byla založena roku 
1976 a je ve městě jedinou akreditovanou 
celoroční školou nabízející kurzy pro cizince. 
Tento fakt s sebou přináší výhody v podobě 
menšího počtu mezinárodních studentů ve 
městě, a tak jedinečnou možnost zažít pravé 
britské město severu Anglie a komunikovat 
s rodilými mluvčími. 

Předností školy jsou vysoce intenzivní kurzy 
a osobní přístup učitelů ke studentům.
Motivovaným klientům a profesionálům 
jsou určeny kurzy angličtiny v malé skupině 
s max. 6 studenty, které probíhají v exeku-
tivním centru Language Training Centre. Zde 
probíhá také kurz 25+ vhodný pro studenty, 
kteří preferují skupinu s vyšším věkovým 
průměrem a klidnější prostředí. Do této 
budovy nemají přístup mladší studenti ani ti, 
kdo volí obecné kurzy. Kurz obecné angličti-
ny má také výborně propracovanou struk-
turu a dostane se vám v něm velmi kvalitní 
výuky. Nedávné skvělé hodnocení inspektory 
Britské rady potvrdilo, že vybavení, zázemí 
a služby jsou na velmi vysoké úrovni a svědčí 
o celkové kvalitě studia v Chesteru.

Ohlas našeho klienta
„Já jsem byla velmi spokojená. Z celého 
pobytu mám velmi dobrý pocit. Výborná byla 
jak hostitelská rodina, tak celý vzdělávací 

Naše doporučení,
proč studovat 
na English in Chester

   Studium angličtiny ve velmi 
„anglickém“ prostředí v jednom 
z nejkrásnějších měst Anglie

   Akreditační organizace Britská 
rada uděluje škole opakovaně 
to nejlepší hodnocení

   Kurzy pro profesionály 
za vynikající ceny

   Vyvážené zastoupení národností 
mezi klienty školy

Obecný kurz 
28 lekcí týdně

Určen klientům, kteří chtějí zlepšit především obecné znalosti. Základem kurzu je 20 lekcí obecné angličtiny 
a 8 odpoledních lekcí s volitelným zaměřením například na dovednosti a komunikaci nebo obchodní angličtinu. 
Prioritou je plynulé a přesné vyjadřování a porozumění běžné mluvené angličtině.

Obecný kurz 
(25+) 30 lekcí týdně

Jedná se o krátkodobý intenzivní kurz zaměřený na osvěžení si znalostí angličtiny. Důraz je kladen zejména 
na mluvenou angličtinu a konverzační schopnosti. Program je určen studentům starším 25 let, kteří chtějí 
studovat v exekutivním centru s max. 6 studenty ve třídě a dosáhnout tak maximálního pokroku v nejkratším 
možném čase.

Obchodní kurz 
30 lekcí týdně

Tento typ kurzu je ideální pro klienty, kteří chtějí zlepšit komunikaci v angličtině v obecném obchodním kontex-
tu. Pod pojmem obchodní angličtina zde rozumíme především rozšíření specializované slovní zásoby, nácvik 
telefonování, vedení jednání, vyjednávání, prezentace a psaní pracovních e-mailů. Součástí je také použití 
angličtiny při společenském styku. Výuka probíhá v miniskupině 6 studentů.

Kombinovaný kurz 
30 + 5 lekcí týdně

Součástí kurzu je 30 hodin skupinové výuky pro profesionály a 5 privátních lekcí zaměřených na oblast obcho-
du. Lze zvolit i kombinaci 20 + 10 nebo 20 + 15. Individuální výuku lze zaměřit např. na management cestovní-
ho ruchu, finance, lidské zdroje, marketing, zákaznický servis, letectví, dopravu a logistiku.

Hostitelská rodina
Ubytování je zajištěno v jednolůžkových pokojích se snídaní nebo s polopenzí, sdílená koupelna. Rodiny jsou 
pečlivě vybírány a pravidelně monitorovány, aby poskytovaný standard ubytování byl na co nejlepší úrovni.

Nadstandardní
hostitelská rodina

V této variantě ubytování v hostitelské rodině budete mít navíc k dispozici vlastní koupelnu.

Studentská rezidence
V menší rezidenci jsou k dispozici jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. 
Ubytování je bez stravy, ale studenti mohou využívat sdílenou kuchyň. Vzdálenost pouhých 20–25 minut chůze 
od školy.

Hotel
Alternativně je možné vám zajistit ubytování v apartmánu, penzionu či hotelu. Bližší informace vám zjistíme 
na vyžádání.

Kurzy

Ubytování

Nástupní termíny a ceny naleznete v samostatném ceníku.

English in Chester
Chester, Velká Británie

Obecné zaměření 
Obchod, management a marketing 
Finančnictví a pojišťovnictví 
Právo 
Technické obory a IT 
Privátní výuka (možnost dalších specializací)

program ve škole a její lektoři. Opravdu 
mohu tuto školu doporučit svým přátelům.“
Lenka Chudobová
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Škola Hampstead School of English vám 
poskytne ty nejlepší podmínky ke studiu 
a patří k nejlepším školám ve Velké Británii. 
Jazykové kurzy v této škole doporučujeme 
všem motivovaným studentům, kteří si zaklá-
dají na vysoké kvalitě výuky, vybavení školy 
a všech poskytovaných služeb spojených 
s pobytem. Široká nabídka specializova-
ných kurzů pro různé profesní oblasti, vedle 
perfektního zázemí školy a vřelého přístupu, 
umocňuje skutečnost, že budou splněny 
vaše požadavky. Dle vaší motivace a času, 
který chcete trávit ve škole, můžete volit 
z různých intenzit výuky. Všem, kteří chtějí 
z pobytu vytěžit co nejvíce, doporučujeme 
efektivnější výuku v miniskupině. Exekutivní 
studenti mají přístup do oddělené business 
lounge. Všem je pak k dispozici kantýna, ve 
které si můžete připlatit teplé obědy. 

Škola je situována v jedné z nejkrásnějších 
a zároveň nejklidnějších oblastí Londýna – 
v rezidenční historické čtvrti Hampstead 
na severu britské metropole, kde mají svůj 
domov mnohé celebrity. Do centra metropo-
le se přitom dostanete za 25 minut.

Ohlas našeho klienta
„Dobrý den, jsem zpět. Musím říct, pokud 
bych  měl někdy někomu něco doporučit 
tak je to přesně tento kurz. Bylo to skvělé, 
zábavné, nezapomenutelná zkušenost, lidi 

Naše doporučení,
proč studovat na Hamps-
tead School of English

   Jedna z nejkvalitnějších jazykových 
škol ve Velké Británii

   Studium angličtiny v prestižní londýn-
ské lokalitě Hampstead vzdálené 
cca 25 minut cesty od centra města

   Minimální procento českých 
a slovenských klientů

   Skvělé zázemí školy a možnost 
ubytování ve studiových apartmá-
nech v pěší vzdálenosti od školy

Obecný kurz 
15/20/25/30 
lekcí týdně

Kurz je určen klientům, kteří chtějí zlepšit především své obecné znalosti. Studium vždy sestává z vyrovnaného 
množství gramatiky, slovní zásoby, poslechu, psaného a mluveného projevu. Motivovanějším klientům doporuču-
jeme zvolit variantu v miniskupině s max. 8 studenty, ve které má každý více prostoru a možností ke konverzaci.

Obchodní kurz 
5/10/15 lekcí týdně

Pokud se chcete zaměřit na angličtinu z oblasti obchodu, pak můžete studovat 15 lekcí obchodní angličtiny 
odpoledne nebo kombinovat s obecným kurzem. Tedy k základu 15 obecných lekcí zvolíte navíc 5/10/15 lekcí 
se specializací na obchod. Kurz lze studovat ve skupině max. 15 studentů nebo v miniskupině max. 8 studentů.

Kombinovaný kurz 
se specializací 15 + 
5/10/15 lekcí týdně

Kurz je určen profesionálům, kteří potřebují zlepšit angličtinu a rozšířit slovní zásobu v určité odborné oblasti. 
Kurz kombinuje 15 lekcí obecné angličtiny v miniskupině s 5 až 15 privátními lekcemi. Ve specializovaných 
lekcích se pak můžete zaměřit na obchodní komunikaci, diplomacii, právo, finance, pojišťovnictví, lékařství, 
farmacii, ropný průmysl, inženýrství.

Privátní výuka 
15/20/25/30 
lekcí týdně

Efektivní a intenzivní způsob studia, při které volíte zaměření dle svých aktuálních potřeb. 

Hostitelská rodina
Ubytování je zajištěno v jednolůžkových pokojích se snídaní nebo s polopenzí, sdílená koupelna. Rodiny jsou 
pečlivě vybírány a pravidelně monitorovány, aby poskytovaný standard ubytování byl na co nejlepší úrovni.

Nadstandardní
hostitelská rodina

V této variantě ubytování v hostitelské rodině budete mít navíc k dispozici vlastní koupelnu. Za příplatek vám 
škola zajistí také ubytování blíže škole s dojížděním max. 30 minut.

Apartmán – studio
Každý klient má zajištěný jednolůžkový pokoj v plně vybaveném studiu s Wi-Fi připojením a s vlastním sociál-
ním zařízením. Ubytování je bez stravy a můžete volit mezi vlastní kuchyňkou nebo sdílenou s dalšími studenty. 
Možnost zajištění dvoulůžkového pokoje pro 2 cestující spolu.

Hotel
Alternativně je možné vám zajistit ubytování v apartmánu, penzionu či hotelu. Bližší informace vám zjistíme 
na vyžádání.

Kurzy

Ubytování

Nástupní termíny a ceny naleznete v samostatném ceníku.

Hampstead School of English
Londýn, Velká Británie

Obecné zaměření 
Obchod, management a marketing 
Finančnictví a pojišťovnictví 
Právo
Lékařství a farmacie 
Technické obory a IT 
Obrana, civilní letectví 
Energetika a ropný průmysl 
Privátní výuka (možnost dalších specializací)

z celého světa… možná bych jel někdy rád 
znovu a na delší dobu. Děkuji za zprostřed-
kování skvělého vzdělávacího výletu.“
Jan Petr
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Jazyková škola The London School of English 
(LSE) patří mezi nejstarší a nejzkušenější 
jazykové školy a k absolutní špičce ve svém 
oboru. Všechny kurzy jsou intenzivní a praktic-
ky zaměřené. Klienti LSE jsou velmi motivo-
vaní. V budově potkáte většinou studenty 
starší 20 let a průměrný věk v centru Holland 
Park Gardens je 38 let. Výsledkem je studijní 
prostředí, které ve všech ohledech respektuje 
čas a motivaci věnovanou jazykovému kurzu. 

Škola má v Londýně dvě budovy, jedna 
z nich, s kapacitou 100 studentů, funguje 
jako samostatné exekutivní centrum. Budo-
va věnovaná výuce specializovaných kurzů 
pro profesionály se nachází v Londýně v Ho-
lland Park Gardens, což je exkluzivní část 
Kensingtonu nabízející ideální kombinaci: je 
velmi snadno dosažitelná z centra Londýna, 
ale zároveň je zde naprostý klid. Jednou 
z předností školy je vlastní restaurace, oběd 
zahrnutý v ceně kurzu a dobrá pěší vzdále-
nost z mnoha hostitelských rodin, která je 
v Londýně velmi vzácná. Nově rekonstruova-
ná a velmi moderně vybavená rezidence je 
také jen několik minut chůze od školy.

Mezi klienti školy patřili zaměstnanci 
nadnárodních společností jako například:
Coca Cola, Deloitte Touch, Hitachi, ING Life, 

Naše doporučení,
proč studovat na 
The London School 
of English

   Škola s tradicí od roku 1912 – více 
než 100 let zkušeností

   Skvělé reference – služeb školy 
opakovaně využívají světově 
proslulé značky a mezinárodní 
korporace

   Cena pobytu zahrnuje vynikající tří-
chodové menu ve školní restauraci

   Přístup do e-learningové aplikace 
školy od okamžiku objednání kurzu 
a až tři měsíce po jeho skončení

Obchodní komunikace 
30 lekcí týdně

Kurz je vhodný pro ty, kdo pracují v zodpovědných pozicích ve vedení společností, kdo potřebují používat 
angličtinu ve spojení s obchodem, finančními záležitostmi a při společenském styku. Práce ve skupině vyžaduje 
aktivní přístup účastníků. Je zaměřena velice prakticky, s použitím různých technik, jako je hraní rolí, videosi-
mulace, řešení problémů atd.

Efektivní komunikace 
15/25 lekcí týdně

Kurz rozvíjí praktické dovednosti jako schopnost vést jednání, vytvářet prezentace a celkově komunikovat 
v angličtině. Vhodný pro ty, kdo nemají dostatečnou znalost pro příliš specializované studium.

Kurz pro mladé 
profesionály 
24 lekcí týdně

Mnoho mladých lidí umí anglicky na komunikatovní úrovni, což ale nesplňuje požadavky na agličtinu z profesní-
ho hlediska. Kurz je určen těm, kdo svou kariéru právě začínají nebo nedávno začali. Cílem kurzu je intenzivní 
a rychlé zlepšení v potřebné oblasti (obchod nebo právo). 

Kurz se specializací 
na právo 
30 lekcí týdně

Lekce probíhají v miniskupině s max. 6 účastníky. Právníci potřebují jistotu, že přesně rozumí tomu, co čtou 
a slyší a zejména správně komunikují a přesně se vyjadřují. Lektoři jsou jazykoví specialisté se zvláštní od-
borností v oblasti práva. Součástí výuky jsou případové studie, jednání, diskuse a osobní návštěva advokátní 
kanceláře nebo civilního soudu.

Odborné kurzy 
pro profesionály 
30 lekcí týdně

Týdenní specializovaný kurz vyučovaný v miniskupině 6 studentů. Výuka je soustředěna na problematické ob-
lasti jedince, na specifickou a odbornou slovní zásobu a praktický nácvik v kontextu různých profesních situací 
(bankovnictví, finančnictví, lidské zdroje, ropný průmysl a další).

Hostitelská rodina
Ubytování je zajištěno v jednolůžkových pokojích se snídaní nebo s polopenzí, sdílená koupelna. Rodiny jsou 
pečlivě vybírány a pravidelně monitorovány, aby poskytovaný standard ubytování byl na co nejlepší úrovni.

Nadstandardní
hostitelská rodina

Nabízí stejné podmínky jako standardní hostitelská rodina, ovšem ve vyšším standardu a je zde k dispozici 
vlastní koupelna. Poskytuje se pouze se snídaní nebo se snídaní a 3 večeřemi za týden.

Studentská rezidence
Od roku 2014 je nově v nabídce tento nezávislý typ ubytování. K dispozici jsou jednolůžkové pokoje, vlastní 
kuchyňský kout a sociální zařízení. Pěší vzdálenost maximálně 25 minut chůze od školy.

Hotel
Alternativně je možné vám zajistit ubytování v apartmánu, penzionu či hotelu. Bližší informace vám zjistíme 
na vyžádání.

Kurzy

Ubytování

Nástupní termíny a ceny naleznete v samostatném ceníku.

The London School of English
Londýn, Velká Británie

Obecné zaměření 
Obchod, management a marketing 
Finančnictví a pojišťovnictví 
Právo 
Obrana, civilní letectví 
Energetika a ropný průmysl 
Privátní výuka (možnost dalších specializací)

Siemens, Škoda, Volkswagen, pracovníci 
Ministerstev, Ambasád a dalších.
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Wimbledon School of English patří mezi 
nejstarší privátní jazykové školy ve Velké Bri-
tánii. Jméno školy má mezi studenty i mezi 
ostatními jazykovými školami významné 
postavení již přes 50 let. Profesionálům 
nabízí možnost naučit se obecný jazyk nebo 
se zdokonalovat v konkrétní oblasti potřeb-
né pro jejich zaměstnání. Ačkoliv nabízí 
standardně pouze obchodní angličtinu, ráda 
vám zajistí jazykový pobyt pro uzavřenou 
skupinu studentů dle konkrétních požadavků 
se zaměřením např. na energetiku a ropný 
průmysl, obranu, civilní letectví a jiné. 

Vybavení školy odpovídá požadavkům mo-
derní doby a díky tomu nabízí motivovaným 
klientům kvalitní výuku. Ti jistě také ocení 
umístění budovy se zahradou, která se 
nachází v klidné rezidenční části jinak živého 
Wimbledonu. Tato atraktivní londýnská 
čtvrť se proslavila konáním nejznámnějšího 
a nejstaršího tenisového turnaje všech dob. 
Další, a určitě ne poslední výhodou je dobrá 
pěší vzdálenost z některých míst ubytová-
ní do školy, což v Londýně rozhodně není 
standardem.

Wimbledon School of English v minulosti 
zajišťovalo jazykové kurzy pro významné 
klienty
Hitachi, Chelsea Football Club, největší 
švýcarská banka UBS, italské vzdušné síly, 
a další.

Naše doporučení,
proč studovat na Wimble-
don School of English

   Profesionální a hodnotná výuka 
za přijatelné ceny

   Maximální pokrok v jazyce – 
individuální přístup ke studentům 
a vyžadována intenzivní příprava 
na výuku

   Člen organizace Quality English – 
sdružuje přední nezávislé, akredi-
tované jazykové školy

   Kurz obchodní angličtiny: vhodný 
nejen jako příprava na budoucí 
povolání v oblasti obchodu

Obecný kurz 
24/28 lekcí týdně

Je určen studentům, kteří si chtějí zdokonalit své jazykové schopnosti tak, aby se pro ně každodenní komunika-
ce v angličtině stala rutinou. Kurz se zaměřuje na všechny oblasti jazyka – poslech, mluvení, čtení, psaní a ko-
munikační dovednosti. Obecný kurz je možné doplnit minimálně 4 privátními lekcemi týdně a tím se zaměřit na 
specializaci v jazyce dle vašich požadavků.

Obchodní kurz 
24 lekcí týdně

Tento kurz je spojený s řadou obchodních témat. Zacílen je především na rozšíření slovní zásoby prostřednic-
tvím simulace konkrétních obchodních situací a diskusí případových studií. Kurz se také zaměřuje na psaní 
různých obchodních dokumentů, jako jsou zápisy z jednání, dopisy, reporty, e-maily aj.

Hostitelská rodina
Ubytování je zajištěno v jednolůžkových pokojích s polopenzí, sdílená koupelna. Rodiny jsou pečlivě vybírány 
a pravidelně monitorovány, aby poskytovaný standard ubytování byl na co nejlepší úrovni.

Nadstandardní
hostitelská rodina

V této variantě ubytování budete mít navíc k dispozici vlastní koupelnu. Za příplatek a v závislosti na dostup-
nosti je možné zajistit také dobrou pěší vzdálenost do školy.

Studentské domy 
a apartmány 

K dispozici jsou jednolůžkové pokoje, některé s vlastním sociálním zařízením, jiné se sdíleným. Není zajištěna 
strava, ale v domech je možnost vlastního vaření ve společné kuchyni. Většina z nich je v dobré pěší vzdálenos-
ti od školy. Ubytování je oblíbené zejména mezi mladšími studenty.

Hotel
Alternativně je možné vám zajistit ubytování v apartmánu, penzionu či hotelu. Bližší informace vám zjistíme 
na vyžádání.

Kurzy

Ubytování

Nástupní termíny a ceny naleznete v samostatném ceníku.

Wimbledon School of English
Londýn, Velká Británie

Obecné zaměření 
Obchod, management a marketing 
Právo 
Privátní výuka (možnost dalších specializací)
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ILS English je škola s více než dvacetiletou 
tradicí. Nabízí široké spektrum kurzů od 
obecné angličtiny přes angličtinu obchod-
ní až k privátním lekcím. Kurzy jsou šité 
na míru s cíleným zaměřením na určitou 
dovednost – např. prezentační schopnosti, 
psaní reportů, networking, vedení jednání 
a vyjednávací techniky, efektivní obchodní 
komunikace. Rozviňte své komunikační 
dovednosti a zdokonalte si plynulost komu-
nikace v anglickém jazyce nejen pro osobní 
potřeby, ale také pro potřeby komunikace 
v rámci svého povolání. 

Škola má zkušenosti se zajištěním kurzů pro 
uzavřené skupiny ať už v Nottinghamu nebo 
přímo ve firmách. Nejčastěji organizuje výu-
ku se zaměřením na obchodní komunikaci, 
energetiku a ropný průmysl nebo inženýrství. 
Pokud se chcete v rámci pobytu obohatit 
také o praktickou zkušenost a nahlédnout 
exkurzí do některé z místních firem, škola 
se vám pokusí vyhovět. V minulosti se tak 
klienti ILS podívali například do firmy s nad-
národní působností Siemens nebo do známé 
automobilky Rolls Royce. 

Škola spolupracovala na vzdělávacích 
programech s nadnárodními společnostmi, 
jako jsou
BOSCH, EON, Pepsi, Allied Irish Bank, Price 
Waterhouse Cooper, Siemens, Toyota, Petro-
leum Technical Instutite a mnohými dalšími. 

Naše doporučení,
proč studovat 
na ILS English

   Škola má dlouholeté zkušenosti 
s výukou korporátní klientely

   Minimální procento českých 
a slovenských klientů

   Možnost zajištění výuky v sídle 
vaší firmy v České republice nebo 
na Slovensku

Obecný kurz 
15/23 lekcí týdně

Kurz je určen studentům, kteří chtějí dosáhnout rychlého pokroku s cílem zlepšit všestranné jazykové doved-
nosti.

Kombinovaný kurz 
21 lekcí týdně

Dopoledních 15 lekcí je věnováno obecným znalostem angličtiny, na které navazuje 6 lekcí zaměřených 
na obchodní a další profesní rozvoj.

Kombinovaný obchodní 
kurz 15 + 6 lekcí týdně

Kurz se skládá z 15 lekcí obecné angličtiny a 6 privátních lekcí. Zaměřuje se zejména na komunikaci 
a na potřebný rozvoj v různých obchodních situacích.

Výuka v uzavřených 
skupinách

Kurzy šité na míru pro uzavřenou skupinu zaměstnanců jedné firmy přímo ve škole v Nottinghamu nebo v ČR/
SR. Nabízí maximální flexibilitu obsahu výuky, škola zcela přizpůsobí kurz oboru vašeho podnikání a potřebám 
vaší firmy. Místo konání kurzu, velikost skupiny, termín a počet lekcí záleží pouze na vás. Podmínkou je stejná 
úroveň pokročilosti jazyka u studentů ve skupině.

Hostitelská rodina
Ubytování je zajištěno v jednolůžkových pokojích s polopenzí, sdílená koupelna. Rodiny jsou pečlivě vybírány 
a pravidelně monitorovány, aby poskytovaný standard ubytování byl na co nejlepší úrovni.

Nadstandardní
hostitelská rodina

V této variantě hostitelské rodiny nabízí o něco vyšší standard ubytování výše uvedený typ. Rodiny bydlí v blíz-
kosti školy a v některých případech má student k dipozici navíc vlastní koupelnu. 

Hotel
Alternativně je možné vám zajistit ubytování v apartmánu, penzionu či hotelu. Bližší informace vám zjistíme 
na vyžádání.

Kurzy

Ubytování

Nástupní termíny a ceny naleznete v samostatném ceníku.

ILS English
Nottingham, Velká Británie

Obecné zaměření 
Obchod, management a marketing 
Privátní výuka (možnost dalších specializací) 
Výuka v ČR
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Language Specialists International (LSI) 
si získala vynikající jméno především díky 
vysokému standardu výuky a individualizo-
vanému přístupu ke klientům, a to nejen při 
výuce. Navíc je možné připlatit si např. i oběd 
s vyučujícím, při kterém si klienti mohou 
procvičit společenskou angličtinu.

Výuka kurzů angličtiny pro profesionály je 
silnou stránkou školy. Probíhá v samostat-
ném exekutivním centru a umožňuje tak 
maximální soustředění na studium. Pokud 
rádi hrajete golf, pak právě pro vás LSI 
nabízí sezonní kurz Professional English 
and Golf. Můžete tak spojit příjemné s uži-
tečným a při výuce angličtiny se procvičit 
i v tomto celosvětově oblíbeném rekreačním 
sportu. Školu doporučujeme také mladým 
profesionálům, kteří mohou využívat člen-
ství v univerzitním klubu, se kterým škola 
spolupracuje. 

Portsmouth je jedním z nejzajímavějších 
měst jihoanglického pobřeží. Hlavní atrakcí 
jdou doky s mnoha historickými loděmi 
a cca 10 km slunných pláží. 

Pobyt zde absolvovali klienti z mnoha 
renomovaných mezinárodních společností
BOSCH, Mitsubishi, Renault, Siemens, Volvo, 
GAZPROM a další. 

Ohlas našeho klienta
„Předčilo to mé očekávání, hlavně rodina 
a osobní přístup školy.“
Lucie Šístková

Naše doporučení,
proč studovat 
na Language Specialists 
International

   Vysoce intenzivní kompaktní 
program vhodný i pro jednotýdenní 
pobyt

   Součástí kurzu je i výuka„v teré-
nu“ – lektoři zprostředkovávají 
klientům komunikaci v reálném 
prostředí

   V ceně kurzu je přístup do e-lear-
ningové aplikace – od rezervace 
kurzu až do tří měsíců po jeho 
skončení

   Na kurzy do Portsmouthu se opa-
kovaně vrací např. management 
Třineckých železáren

Obecný kurz 
22,5 lekcí týdně

Kurz je určen těm, kdo chtějí zlepšit především své obecné znalosti, komunikaci a rozšířit slovní zásobu. Výuka 
zohledňuje veškeré aspekty jazyka na příslušné úrovni pokročilosti. Prioritou je plynulé a přesné vyjadřování 
a porozumění běžné mluvené angličtině. Klienti s pokročilou znalostí se účastní debat a diskusí.

Kombinovaný 
obchodní kurz 
12,5 + 12,5 lekcí týdně

Kurz je rozdělen do dvou částí: obecná angličtina ve skupině maximálně 12 studentů a obchodní angličtina 
v miniskupině, která se skládá nejvýše ze čtyř profesionálů z různých firem. Kurz obchodní angličtiny je navržen 
tak, aby účastník zlepšil komunikativní výkon v široké oblasti profesní, podnikatelské i obchodní.

Kurz pro profesionály 
25 lekcí týdně

Tzv. open group kurz – lekce probíhají v miniskupině s max. 4 účastníky z různých firem. Obsah kurzu vychází 
z potřeb konkrétní skupiny, ovšem i tak je důraz kladen na jazykové, obchodní dovednosti a simulace různých 
profesních scénářů.

Kombinovaný kurz 
pro profesionály 
12,5 + 12,5 lekcí týdně

Kombinace privátních lekcí s výukou v miniskupině (max. 4 účastníci). Dopoledne se individuální výuka sou-
středí na jazykové obtíže jedince, na specifickou a odbornou slovní zásobu, odpoledne je zaměřeno na komuni-
kaci a mezikulturní výměnu se studenty různých národností a také na obchodní prostředí a nejrůznější profesní 
situace – prezentace, setkání, jednání, řízení mezinárodního týmu aj.

Privátní výuka 
15/20/30 lekcí týdně 

Vysoce individuální kurz sestavený na základě podrobné analýzy potřeb účastníků.

Výuka v uzavřených 
skupinách

Kurzy šité na míru pro uzavřenou skupinu zaměstnanců jedné firmy přímo ve škole v Portsmouthu, nebo v ČR/
SR. Přináší maximální flexibilitu obsahu výuky, škola zcela přizpůsobí kurz oboru vašeho podnikání a potřebám 
vaší firmy. Velikost skupiny, termín a počet lekcí záleží pouze na vás.

Nadstandardní 
hostitelská rodina

Exekutivním klientům škola nabízí ubytování v jednolůžkových pokojích s polopenzí, o víkendu navíc s plnou 
penzí. Rodiny nabízí vysoký standard ubytování, garantují internet a jsou v pěší vzdálenosti od školy. Většina 
hostitelských rodin pochází z profesionálního nebo akademického prostředí.

Studentské apartmány
Ubytování je možné v jednolůžkovém pokoji, se sdíleným nebo vlastním sociálním zařízením. Vzhledem k tomu, 
že není zajištěna strava, je k dispozici sdílená kuchyň. Vzdálenost pouhých 15–25 minut chůze od školy. 

Hotel
Alternativně je možné vám zajistit ubytování v apartmánu, penzionu či hotelu. Bližší informace vám zjistíme 
na vyžádání.

Kurzy

Ubytování

Nástupní termíny a ceny naleznete v samostatném ceníku.

Language Specialists International
Portsmouth, Velká Británie

Obecné zaměření 
Obchod, management a marketing 
Finančnictví a pojišťovnictví 
Právo 
Lékařství a farmacie 
Technické obory a IT 
Cestovní ruch 
Privátní výuka (možnost dalších specializací) 
Výuka v ČR
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Regent Language Training je profesionální 
škola s více než padesátiletou tradicí, která 
svým studentům nabízí vysoce kvalitní výuku 
a vynikající technické zázemí. Je určená pro 
studenty, kteří vyžadují vysoký standard a za 
vynaložené prostředky očekávají odpovídající 
kvalitu. Nízké procento česky a slovensky ho-
vořících studentů dělá pobyt ještě efektivnější. 

Regent Language Training má centra 
v Londýně, Edinburghu, Oxfordu, Cambridge, 
Brightonu a Bournemouthu. Ačkoliv nabídka 
kurzů není v jednotlivých centrech široká, 
jsou velmi propracované a zaměřené na 
individuální potřeby každého studenta. Škola 
nabízí klasické kurzy angličtiny nebo skupi-
nové lekce kombinované s privátními, což 
studentům umožňuje prohloubení znalostí 
ve specifické oblasti slovní zásoby nebo gra-
matiky. Londýn a Oxford nabízí navíc speciali-
zované obchodní a kombinované kurzy, tzv. 
kurzy ClasSIX, které probíhají v miniskupině 
6 studentů.

Ať už vás láká kterákoliv destinace a zvolíte 
pobyt v některém z center Regentu, absolvu-

jete prvotřídní jazykový pobyt a dostane se 
vám maximální péče.

Naše doporučení,
proč studovat na Regent 
Language Training

   Renomovaná škola s více 
než padesátiletou tradicí 

   Důraz na monitorování pokroku 
klientů – např. videonahrávka pre-
zentačních schopností na začátku 
a na konci kurzu

   Školy umístěné nedaleko center 
měst – praktické pro poznání 
a kulturní vyžití

   Varianta pro motivované v Londýně 
a Oxfordu – výuka v miniskupině

Obecný kurz 
25 lekcí týdně 

Lekce jsou zaměřeny na specifický rozvoj základních aspektů cizího jazyka, ale také na týmové i individuální 
projekty, prezentace, debaty o tématech z oblasti historie, ekonomiky, sociologie, umění nebo kultury. Výuka 
slouží ke zvýšení sebedůvěry a plynulosti při používání angličtiny. 

Kombinovaný kurz 
25 + 5 lekcí týdně 

Pro zvýšení efektivity můžete přidat 5 privátních lekcí k obecnému kurzu, které vám umožní zdokonalovat 
se ve specifických oblastech a tím dosáhnout maximálního pokroku. Tyto kombinace jsou určeny pro konkrétní 
odvětví podnikání a můžou být vyučovány v různých formátech podle požadavků jednotlivce.

Privátní výuka 
15/20/25/30 
lekcí týdně

Kurz je šitý na míru každého studenta. Ráno je obvykle výuka zaměřena na všeobecné jazykové znalosti, 
zatímco odpolední výuka je zaměřena na specializované dovednosti související s vaší profesí. 

V Oxfordu a Londýně navíc:

Obchodní kurz 
25 lekcí týdně

Kurz je určen profesionálům a specializovaný modul je zaměřený na prezentace, telefonování, obchodní kore-
spondenci, vyjednávání, přípravu na interview, rozvoj slovní zásoby a diskuzi se zaměřením na měkké doved-
nosti a řízení projektů.

Kombinovaný kurz 
15 + 15 lekcí týdně

Kurz kombinuje 15 lekcí v miniskupině max. 6 studentů a 15 lekcí privátních, které jsou uzpůsobeny klientovi 
na míru. Kombinovaný kurz profituje z výhod jak skupinové, tak individuální výuky – nabízí možnost interakce 
i zaměření na specifické potřeby klienta.

Hostitelská rodina
Ubytování je zajištěno v jednolůžkových pokojích s polopenzí, sdílená koupelna. Rodiny jsou pečlivě vybírány 
a pravidelně monitorovány, aby poskytovaný standard ubytování byl na co nejlepší úrovni.

Nadstandardní
hostitelská rodina

V této variantě ubytování v hostitelské rodině budete mít navíc k dispozici vlastní koupelnu.

Studentská rezidence
Tento nezávislý typ ubytování je dostupný pouze v některých městěch a také se liší standardem služeb. Jedno-
lůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením a sdílenou kuchyní je celoročně k dispozici v Londýně a Oxfordu, 
v létě pak také v Brightonu. 

Hotel
Alternativně je možné vám zajistit ubytování v apartmánu, penzionu či hotelu. Bližší informace vám zjistíme 
na vyžádání.

Kurzy

Ubytování

Nástupní termíny a ceny naleznete v samostatném ceníku.

Regent Language Training
Londýn, Oxford, Edinburgh, Cambridge, Brighton 
Velká Británie

Obecné zaměření 
Obchod, management a marketing 
Privátní výuka (možnost dalších specializací)
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Škola The Devon School of English ideálně 
spojuje osobní přístup ke klientům a dlouho-
leté profesionální zkušenosti s výukou anglič-
tiny, čímž vytváří ideální prostředí k výuce 
jazyka. Škola se vedle obecných kurzů speci-
alizuje na obchodní angličtinu, kterou navíc 
můžete kombinovat s privátními lekcemi.
Umístění Paigntonu uprostřed nádherné 
přírody a mnoha golfových hřišť na pahorcích 
s výhledem na moře dalo majitelům školy 
skvělou příležitost zařadit do nabídky kurz 
angličtiny v kombinaci s golfem. 

The Devon School of English doporučujeme 
těm, kdo preferují klidnější prostředí a přátel-
skou atmosféru britského maloměsta. Větší 
efektivitu přináší pobyt mimo letní sezonu, 
kdy je ve škole méně studentů. Ve škole 
máte možnost připlatit si teplé obědy, a tak 
se nebudete muset starat o jejich zajištění.

Škola je umístěna do dvou budov obklope-
ných zahradou, které se nachází v rezidenční 
části Paigntonu a přesto blízko moře i centra. 
Paignton je jedním ze tří měst tzv. anglické 
Riviéry, kde vládne příjemné subtropické 

klima. Proto je také tato oblast jedním z nej-
oblíbenějších britských turistických cílů už od 
dob královny Viktorie.

Naše doporučení,
proč studovat na Devon 
School of English

   Rodinná škola – velmi individuální 
přístup k potřebám každého klienta

   Speciální kurz Angličtina plus golf 
s profesionálním trenérem 

   Skvělé ceny kurzů mimo letní 
sezonu, po celý rok speciální ceny 
pro naše klienty

   Studium angličtiny na anglické 
Riviéře, v malebném kraji Agathy 
Christie

Obecný kurz 
15/23 lekcí týdně

V rámci tohoto kurzu je kladen důraz na zvyšování sebevědomí v komunikaci a plynulosti projevu, ale také 
rozšíření slovní zásoby a zlepšení poslechu. Prioritou je porozumění běžné mluvené angličtině.

Kombinovaný kurz 
23 + 5 lekcí týdně

Pokud se chcete vedle studia ve skupině zaměřit na oblasti, které jsou pro vás problematické, pak volte navíc 
5 privátních lekcí a vyučující se bude věnovat jen vám.

Obchodní kurz 
15 + 8 lekcí týdně

Kurz kombinuje 15 lekcí obecné angličtiny a 8 lekcí obchodní angličtiny. Tento typ kurzu je ideální pro klienty, 
kteří chtějí zlepšit komunikaci v angličtině v obecném a obchodním kontextu, zejména v rámci výkonu zaměst-
nání. Součástí jsou také nácviky obchodního jednání, vyjednávání a také komunikace při společenském styku.

Obchodní kurz 
15 + 8 + 5 lekcí týdně

Pro ty, kdo chtějí dosáhnout maximálního pokroku během krátké doby, je ideální obchodní kurz rozšířený 
o 5 lekcí privátní výuky dle konkrétních požadavků studenta.

Angličtina plus golf 
15 lekcí týdně

Pro některé klienty jsou angličtina a golf dvě velmi důležité věci. Ráno probíhá výuka angličtiny a odpoledne hra 
golfu s profesionálním trenérem na některém z mnoha golfových hřišť. Škola nabízí 3 varianty kurzu, dle vaší 
pokročilosti ve hře.

Hostitelská rodina
Ubytování je zajištěno v jednolůžkových pokojích s polopenzí, o víkendu navíc s plnou penzí; sdílená koupelna. 
Rodiny jsou pečlivě vybírány a pravidelně monitorovány, aby poskytovaný standard ubytování byl na co nejlepší 
úrovni.

Nadstandardní
hostitelská rodina

V této variantě ubytování v hostitelské rodině budete mít navíc k dispozici vlastní koupelnu. Většina hostitel-
ských rodin v Paigntonu je v pěší vzdálenosti od školy.

Hotel
Alternativně je možné vám zajistit ubytování v apartmánu, penzionu či hotelu. Bližší informace vám zjistíme 
na vyžádání.

Kurzy

Ubytování

Nástupní termíny a ceny naleznete v samostatném ceníku.

The Devon School of English
Paignton, Velká Británie

Obecné zaměření 
Obchod, management a marketing 
Privátní výuka (možnost dalších specializací)

Ohlas našeho klienta
„Klidné prostředí malé rodinné školy, perfekt-
ní přístup vyučujících, perfektní podmínky 
pro studium i v hostitelské rodině.“
Dušan Štencel 
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Emerald Cultural Institute byl založen v roce 
1986 a za dobu své existence si vybudoval 
pověst profesionální a vysoce kvalitní školy. 
Doporučujeme ji všem klientům, zejména 
těm velmi motivovaným a vyžadujícím vysoký 
standard služeb a vybavení. Že na prvním 
místě je pohodlí klienta a vhodné podmínky 
pro studium, potvrdil již výběr umístění obou 
center školy – historické budovy se nachází 
v rezidenční části Dublinu. Klidné okolí plné 
zeleně tak umožňuje studentům soustředit 
se plně na studium. Také do vybavení školy 
jsou investovány nemalé částky a budovy 
jsou plně uzpůsobené a vybavené pro výuku. 
Vedle profesionálního prostředí zde panuje 
také velmi důležitá přátelská a osobní atmo-
sféra. Zájmem školy je především vyzdvih-
nout důležitost každého studenta a věříme, 
že i vy budete spokojeni.

Centrum města je vzdáleno od školy jen asi 
15 minut cesty MHD. Dublin má veškeré 
výhody metropole, zároveň si však uchovává 
kouzlo a přívětivost obyčejného města. Drsný 
ráz Irska, keltské tradice a hlavně pohostin-
nost a přátelská povaha místních obyvatel 

uchvátí každého návštěvníka. Irsko je proto 
vedle Velké Británie ideálním místem pro 
zdokonalení se v angličtině. 

Ve škole studovali zaměstnanci mnoha 
nadnárodních společností jako např.
Bayer, Coca Cola, Škoda, Seat nebo Siemens.

Naše doporučení,
proč studovat na Emerald 
Cultural Institute

   Škola s vynikající reputací – 
mimo jiné je držitelem certifikátu 
ISO 9001

   Emerald nabízí jazykový pobyt 
jako kulturní zkušenost – o vaši 
spokojenost se starají jak za-
městnanci školy – osobní řidiči 
transferů, italský šéfkuchař, koordi-
nátoři pro ubytování a společenský 
program – tak pečlivě vybrané 
hostitelské rodiny

   Náš specialista na kurzy 
pro profesionály v Dublinu

   Škola nabízí pobyty pro rodiče 
s dětmi

Obecný kurz 
20/26 lekcí týdně

Kurz vhodný pro studenty, kteří se chtějí zaměřit na všechny základní aspekty jazyka, přičemž je důraz kladen 
na mluvený projev. Intenzivní kurz je obohacený o tři odpoledne v týdnu s lekcemi konverzace, které probíhají 
v miniskupině 8 studentů. 

Kombinovaný kurz 
25/30 lekcí týdně

Kurz kombinuje 20 lekcí obecné angličtiny s 5/10 privátními lekcemi, které vám umožní zdokonalovat 
se ve specifických oblastech a tím dosáhnout maximálního pokroku. 

Obchodní kurz 
20 + 6 lekcí týdně

Kurz kombinuje výuku obecné angličtiny rozšířenou o 6 odpoledních lekcí se zaměřením na rozvoj jazykových 
dovedností v kontextu světa podnikání, např. vedení schůzí, konferencí a prezentací, obchodní korespondenci 
a slovní zásobu. Výuka probíhá v miniskupině s max. 6 studenty.

Kurz pro profesionály 
25 lekcí týdně

Týdenní intenzivní kurz v miniskupině 5 studentů. Kurz je určen účastníkům, kteří používají angličtinu při 
výkonu svého povolání. Náplň kurzu se skládá především ze simulace konkrétních situací a nácviku diskusí, 
obchodních jednání, vyjednávání nebo psaní reportů aj. V ceně kurzu je zahrnut oběd s lektorem.

Hostitelská rodina
Ubytování je zajištěno v jednolůžkových pokojích s polopenzí, o víkendu navíc s plnou penzí, sdílená koupelna. 
Rodiny jsou pečlivě vybírány a pravidelně monitorovány, aby byl poskytovaný standard ubytování byl na co nej-
lepší úrovni.

Nadstandardní
hostitelská rodina

V této variantě ubytování v hostitelské rodině budete mít navíc k dispozici vlastní koupelnu. 

Hotel
Alternativně je možné vám zajistit ubytování v apartmánu, penzionu či hotelu. Bližší informace vám zjistíme 
na vyžádání.

Kurzy

Ubytování

Nástupní termíny a ceny naleznete v samostatném ceníku.

Emerald Cultural Institute
Dublin, Irsko

Obecné zaměření 
Obchod, management a marketing 
Privátní výuka (možnost dalších specializací)
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Škola Galway Cultural Institute byla založena 
v roce 1989 a již dlouho je proslulá svými 
vyučovacími metodami, jejichž systém vám 
umožní dosáhnout rychlých výsledků i po 
několika týdnech studia. Široká nabídka za-
hrnuje kurzy obecné angličtiny, kombinované 
studium s privátními lekcemi, ale hlavně 
také specializované kurzy pro profesionály, 
které vám dají vhled do využití jazyka v mezi-
národním obchodním kontextu. Samostatná 
budova školy v blízkosti plážebyla postavena 
přímo pro výuku jazyka, takže nabízí per-
fektní zázemí ke studiu. V moderní budově 
školy se pořádají mimo jiné také kurzy, které 
navštěvují i irští studenti. Účastníci jazyko-
vých kurzů tak mají mimořádnou příležitost 
kontaktu s místními studenty během celého 
pobytu. Ve školní kantýně si můžete připlatit 
teplé obědy a nemusíte se starat o jejich 
zajištění mimo školu.

Bývalí studenti si pochvalují nejen přístup 
zaměstnanců školy, ale i pestrou a zábavnou 
výuku s výtečnými lektory, ubytování v po-
hostinných hostitelských rodinách a vlastně 
i místní, vstřícné a přátelské obyvatele:

Ohlasy našich klientů 
„Celkově jsou tady velmi milí a vstřícní lidé, 
také moje obava, že tady budu nejstarší, byla 
zbytečná. Určitě to plní moje očekávání – tak 
trochu dovolená, tak trochu studium.“ 
Taťána Abrahamová

Naše doporučení,
proč studovat na Galway 
Cultural Institut

   Inovativní výukové metody 
a špičkové vybavení

   Nově od roku 2014 – možnost studia 
kurzu pro profesionály v miniskupině

   Pozitivní a nadšené ohlasy 
bývalých studentů jsou důkazem 
kvalitní výuky i veškerých služeb 
spojených s pobytem

   Pobyt na pobřeží oceánu 
a nedaleko do pravé irské přírody

Obecný kurz 
20/30 lekcí týdně

Kurz vhodný pro studenty, kteří se chtějí zaměřit na všechny základní aspekty jazyka. Hlavním cílem je zlepšit 
se v porozumění a vlastním mluveném projevu.

Kombinovaný kurz 
26/30 lekcí týdně

Kurz přináší spojení dvou typů kurzů: kombinuje 20 lekcí obecné angličtiny s 6 nebo 10 privátními lekcemi, 
které vám umožní zdokonalovat se ve specifických oblastech a tím dosáhnout maximálního pokroku.

Kurz pro profesionály 
26/30 lekcí týdně

Nový typ kurzu byl vyvinut pro ty, kdo vyžadují zaměření na konkrétní potřeby podnikání. Kurz je intenzivní, prak-
tický a založený na dovednostech. Je ideální pro zkušené manažery a profesionály, kteří chtějí zlepšit angličtinu 
a odborné dovednosti v obchodním kontextu, a to v co nejkratším čase. Kurz se skládá z 20 obecných lekcí 
probíhajících v miniskupině s max. 6 účastníky. I přesto, že se jedná o obecný kurz, jsou v rámci jednotlivých 
aspektů jazyka zohledňováno využití ve světě obchodu. Odpoledne následuje 6/10 privátních lekcí. Minimální 
věk je 23 let, což garantuje již alespoň minimální zkušenost s daným prostředím. 

Hostitelská rodina
Ubytování je zajištěno v jednolůžkových pokojích s polopenzí, o víkendu navíc s plnou penzí, sdílená koupelna. 
Rodiny jsou pečlivě vybírány a pravidelně monitorovány, aby poskytovaný standard ubytování byl na co nejlepší 
úrovni.

Nadstandardní
hostitelská rodina

V této variantě ubytování v hostitelské rodině budete mít navíc k dispozici vlastní koupelnu. 

Hotel
Alternativně je možné vám zajistit ubytování v apartmánu, penzionu či hotelu. Bližší informace vám zjistíme 
na vyžádání.

Kurzy

Ubytování

Nástupní termíny a ceny naleznete v samostatném ceníku.

Galway Cultural Institute
Galway, Irsko

Obecné zaměření 
Obchod, management a marketing 
Privátní výuka (možnost dalších specializací)

„Dobrý den, děkuji moc za zprostředkování 
jazykového pobytu v Irsku na Galway Cultural 
Institute. V samotné škole se mi výuka moc 
líbila. Nebylo to jen o „biflování“, ale povídali 
jsme si i mimo osnovy, o zemi, o lidech atd. 
Učitelé byli lidští, stejně jako celý personál 
školy. A krásný pohled ze školy – na záliv 
Galway Bay, nádhera. Hostitelská rodina 
se opravdu stala mou rodinou. Děkuji tedy, 
a ať se tam všem daří stejně jako mně se 
stejně kladnými pocity.“
Michaela Flíborová
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Výuka v rodině lektora patří ke stále popu-
lárnějším formám studia. Tento program 
organizuje naše partnerská škola Internati-
onal Language Homestay (ILH), která sídlí 
v anglickém Margate. Student nedochází na 
individuální lekce cizího jazyka do školy, ale 
učí se přímo v domě lektora. Díky nepřetrži-
tému kontaktu s rodilým mluvčím tak dosáh-
nete maximálního pokroku v jazyce. Klienti 
jsou nuceni používat cizí jazyk nepřetržitě po 
celou dobu pobytu: při výuce, při společném 
stolování nebo při různých kulturních a spor-
tovních aktivitách, jichž se mohou během 
pobytu zúčastnit. 

Na základě informací o osobě klienta a jeho 
preferencích vyhledá škola vhodného vyuču-
jícího. Je zohledněn věk, jazyková pokročilost, 
zájmy atd. Vyučující má tak nejen dostatečné 
zkušenosti a kvalifikaci pro výuku, ale odpovídá 
i dalším požadavkům klienta. Tím je zaručeno, 
že výuka bude probíhat v přátelské atmosféře, 
což je při této formě studia velmi podstatné. 
Obsah výuky je plně přizpůsoben představám 
klienta a jeho požadavkům na zaměření kurzu; 
také tempo výuky se řídí podle něj. 

Každý jazykový pobyt je spojením studia 
jazyka a poznání životního stylu a kulturních 
zvyklostí obyvatel dané země, čímž nabízí 
možnost získání tzv. kulturní gramotnosti. 
Jako účastník pobytu tak brzy zjistíte, jak se 
lidé v dané zemi chovají v určitých situacích. 
Tato zkušenost je při jednání se zahraničními 
partnery často k nezaplacení.

Nejběžnější je studium angličtiny, ale ILH 
nabízí také další jazyky. Na výběr máte 
francouzštinu, němčinu, italštinu, španělšti-
nu, portugalštinu a japonštinu, a to v zemích, 

Naše doporučení,
proč zvolit Výuku v rodině 
lektora

   Maximálně intenzivní studium 
cizího jazyka

   Výhodnější ceny v porovnání 
s privátní výukou v jazykové škole

   Při výběru lektora zohledníme 
vaše zájmy a záliby

   Možnost studia různých cizích 
jazyků v různých destinacích 
po celém světě.

Obecný kurz 
15/20/25/30 
lekcí týdně

Obsah výuky vyučující plně přizpůsobí představám klienta a jeho jazykovým potřebám. Jelikož jste jediným stu-
dentem v kurzu, také tempo výuky se řídí podle vás. Tento kurz je možné zvolit v různých destinacích a studovat 
různé cizí jazyky.

Kurz pro profesionály 
15/20/25/30 
lekcí týdně

Kurz je vhodný pro ty, kteří požadují specializaci výuky na určitou oblast (marketing, finance, právo atd.). 
Škola se vždy snaží nabídnout vyučujícího s podobným profesním zaměřením. Tento kurz je možné absolvovat 
pouze ve Velké Británii a Irsku.

Kurz „London Plus“ 
15 lekcí týdně

Vhodné pro studenty s minimální znalostí angličtiny. Kurz zahrnuje ddoprovodný program (tři dny v týdnu), kdy 
klient v doprovodu lektora nebo člena jeho rodiny navštíví zajímavá místa v Londýně. Tento kurz je možné zajis-
tit také v jiných městech z nabídky školy.

Hostitelská rodina
Ubytování je zajištěno v jednolůžkových pokojích s plnou penzí, sdílená koupelna. Klient se účastní běžného 
života rodiny včetně rodinných a společenských událostí. Má tak jedinečnou příležitost spojit studium jazyka 
s poznáním života obyvatel a zvyků určité země.

Nadstandardní
hostitelská rodina

V této variantě ubytování v hostitelské rodině budete mít navíc k dispozici vlastní koupelnu. 

Kurzy

Ubytování

Nástupní termíny a ceny naleznete v samostatném ceníku.

Výuka v rodině lektora, různé lokality

Obecné zaměření 
Obchod, management a marketing 
Finančnictví a pojišťovnictví 
Právo 
Lékařství a farmacie 
Technické obory a IT 
Obrana, civilní letectví 
Energetika a ropný průmysl 
Cestovní ruch 
Privátní výuka (možnost dalších specializací)

kde se tímto jazykem běžně mluví. Naopak 
angličtinu můžete studovat i v netypických 
destinacích jako například Francie nebo Špa-
nělsko. Samozřejmostí je pak výuka anglič-
tiny ve Velké Británii, Irsku, na Maltě, v USA, 
Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu.
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Studium na prestižní škole The Language 
Academy ve Fort Lauderdale doporučujeme 
motivovaným klientům, kteří chtějí pobyt 
navíc spojit s dovolenou v Americe. Díky 
příjemnému klimatu a krásným plážím patří 
Florida mezi turisticky oblíbené destinace. 
Prostory školy v luxusní prosklené budově 
v centru města jsou moderně vybavené 
a splňují požadaky i náročnějších klientů. 
Specializované kurzy pro profesionály jsou 
zaměřeny na rychlé osvojení komunikačních 
dovedností v anglicky mluvícím prostředí 
a jejich další uplatnění v oboru. Výuka 
probíhá velmi efektivně v miniskupině s max. 
5 studenty. Kvalifikovaní lektoři učí, jak 
využívat angličtinu v obchodním prostředí 
a v rámci obecných kurzů také v běžném 
životě. Široká škála nabízených kurzů, důraz 
na kvalitně vedenou výuku v příjemném 
a profesionálním prostředí, to vše řadí tuto 
školu mezi vyhledávané a oblíbené školy, na 
které se naši klienti rádi opakovaně vrací.

Pokud preferujete velkoměsto a stále chcete 
studovat na slunné Floridě, zvolte Miami. 
Jestliže vás láká úplně jiný kout Ameriky než 

jih USA, nabízíme jazykové pobyty ve vě-
hlasném New Yorku, v nejznámějším městě 
Kalifornie San Franciscu, v Chicagu, Bostonu 
nebo na Havaji.

Naše doporučení,
proč zvolit The Language 
Academy

   Kvalitní výuka v reprezentativních 
prostorách budovy školy

   Škola se snaží maximalizovat 
klientův přínos z pobytu – na vy-
žádání zajistí schůzky s odborníky, 
návštěvy v lokálních firmách apod.

   Nejvhodnější varianta pro 
motivované klienty v Americe

   Ideální lokalita pro exotickou 
dovolenou s angličtinou

Obecný kurz 
20/22/30 lekcí týdně

Kurz je zaměřený na obecnou angličtinu a výuka se specializuje na klíčové znalosti a schopnosti používání 
jazyka, jako je výslovnost, plynulost projevu, gramatika, komunikace, kultura a psaní.

Obecný kurz v minisku-
pině 20 lekcí týdně

Specifikem tohoto kurzu je max. 5 studentů ve skupině, což umožňuje osobnější přístup a intenzivnější výuku. 
Kurz poskytuje prostředí vhodné pro vývoj konverzačních schopností, rozšíření slovní zásoby a osvojení si ang-
lické gramatiky.

Kombinovaný 
obchodní kurz 
20 + 5/10 lekcí týdně

Kurz kombinuje 20 lekcí obecné angličtiny s 5 nebo10 privátními lekcemi, které vám umožní zdokonalovat se 
ve specifických oblastech a tím dosáhnout maximálního pokroku. Sami si volíte zaměření dle vašich individuál-
ních potřeb.

Kurz pro profesionály 
v miniskupině 
20 + 5/10 lekcí týdně

Jedná se o velmi efektivní formu kurzu s maximálním počtem 5 studentů ve skupině. Zaměřuje se především 
na obchodní angličtinu potřebnou pro výkon zaměstnání. Privátní lekce kombinovaných kurzů je možné zaměřit 
na turistický ruch, právo, marketing, finance, IT, obchod a letectví nebo dle vašich požadavků.

Hostitelská rodina
Ubytování je zajištěno v jednolůžkových pokojích s polopenzí, sdílená koupelna. Rodiny jsou pečlivě vybírány 
a pravidelně monitorovány, aby poskytovaný standard ubytování byl na co nejlepší úrovni.

Apartmán/studio

Náročnějším klientům, kteří preferují nezávislé ubytování, nabízí škola apartmány na pláži nebo v blízkosti cen-
tra. Může se jednat o pokoj s kuchyňským koutem, jednopokojový apartmán s obývacím pokojem a oddělenou 
kuchyní nebo studio umístěné v hotelu s dalšímu dostupnými službami (bazén, prostory pro barbecue apod.). 
Pokoje jsou plně vybaveny včetně TV a telefonu. Každá jednotka má vlastní sociální zařízení. 

Hotel Alternativně je možné zajistit ubytování v penzionu či hotelu. Bližší informace vám zjistíme na vyžádání.

Kurzy

Ubytování

Nástupní termíny a ceny naleznete v samostatném ceníku.

The Language Academy
Fort Lauderdale, USA

Obecné zaměření 
Obchod, management a marketing 
Finančnictví a pojišťovnictví 
Právo 
Technické obory a IT 
Energetika a ropný průmysl 
Cestovní ruch 
Privátní výuka (možnost dalších specializací)

Ohlas našeho klienta
„Dobrý deň,
v mojom živote som už navštívil 4 jazykové 
školy. 2 v UK a 2 v USA. Do školy TLA sa vra-
ciam už tretí krát. Keď môžem porovnať, TLA 
je najlepšia z nich. Učitelia boli v každej ško-
le super, ale len v TLA trávia čas cez pres-
távky so študentami a komunikujú s nimi 
na rôzne témy. V TLA je málo študentov zo 
Slovenska alebo z Čiech. Osobne upred-
nostňujem ubytovanie v hostitelskej rodine. 
S týmto spôsobom ubytovania som bol zatial 
vždy spokojný. Angličtinu som začal študovať 
z osobnej potreby. Dnes angličtinu využívam 
aj v práci a pomohla mi získať lepšie pracov-
né zaradenie.“
Tomáš Dvoran



46 47/ angličtina

Tamwood International College je organizace, 
která má dlouholeté zkušenosti v oblasti ja-
zykových pobytů. O předním postavení mezi 
jazykovými školami svědčí také ocenění STM 
Star Awards 2013, v jehož rámci byla škola 
vyhlášena jako nejlepší v Severní Americe.

Budova školy byla vybrána pro své skvělé 
umístění, moderní vybavení a profesionální 
prostředí. Osobní přístup a kvalitní výuku 
v této menší škole pak zajišťují její kvallifi-
kovaní zaměstnanci. Vedle obecných kurzů 
se specializuje na kurzy obchodní angličtiny 
a angličtinu pro právníky. V rámci těchto 
kurzů lze po ověření zajistit exkurzi do 
některé z firem nebo právnických institucí 
ve Vancouveru, což obohatí váš pobyt o další 
zkušenost.

Kromě Vancouveru vám jazykový pobyt 
vyřídíme také v Calgary nebo Torontu. Jedi-
nečnou příležitost procvičit hned dva světové 
jazyky budete mít v Montrealu, kde se běžně 
mluví francouzsky. Města jsou do zasaze-
na do nádherné kanadské přírody a vybízí 
k mnoha výletům.

Naše doporučení,
proč studovat na Tamwood 
International College

   Škola byla opakovaně oceněna 
jako nejlepší svého druhu 
v Severní Americe

   Menší škola, která monitoruje po-
krok a spokojenost svých studentů

   Specializované kurzy pro právníky

   Ke kvalitě výuky přispívá i vyváže-
né národnostní složení studijních 
skupin

Obecný kurz 
20/25/30 lekcí týdně 

Kurzy ve třech různých intenzitách jsou zaměřeny na obecnou angličtinu. Výuka se specializuje na klíčové 
oblasti jazyka s cílem dosáhnout během pobytu maximálního pokroku. Do superintenzivního kurzu jsou také 
zařazeny lekce praktické angličtiny, které jsou zaměřeny na debaty na aktuální témata nebo interaktivní výuku.

Obchodní kurz 
25 lekcí týdně

Kombinovaný kurz 15 lekcí obecné angličtiny a 10 lekcí obchodní angličtiny umožňuje zlepšovat nejen obecné 
znalosti, ale také angličtinu pro potřeby mezinárodní komunikace. Lekce obchodní angličtiny se zaměřují na ob-
chodní korespondenci, slovní zásobu, probírají se konkrétní témata a předměty zájmu studentů jako například 
finance, účetnictví, marketing, obchod atd.

Kurz se specializací 
na právo 
25 lekcí týdně

Kurz je určen právníkům, studentům právnických fakult, soudcům a úředníkům působících v oblasti práva. 
V kurzu se učíte porozumět právním dokumentům v angličtině, psát právní dokumenty, posudky a koncepty. 
Samozřejmostí je slovní zásoba z oblasti práva a procvičování konverzačních schopností. Několik lekcí 
je zaměřeno také na obecnou angličtinu, gramatiku a slovní zásobu. Maximálně 8 studentů ve skupině 
umožňuje individuálnější přístup. 

Hostitelská rodina
Ubytování je zajištěno v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích s polopenzí, sdílená koupelna. Připlatit si 
můžete plnou penzi na celou dobu pobytu. Rodiny jsou pečlivě vybírány a pravidelně monitorovány, aby poskyto-
vaný standard ubytování byl na co nejlepší úrovni.

Nadstandardní 
hostitelská rodina

V této variantě ubytování v hostitelské rodině budete mít navíc k dispozici vlastní koupelnu s plnou penzí 
po celou délku pobytu.

Hotel
Alternativně je možné vám zajistit ubytování v apartmánu, penzionu či hotelu. Bližší informace vám zjistíme 
na vyžádání.

Kurzy

Ubytování

Nástupní termíny a ceny naleznete v samostatném ceníku.

Tamwood International College
Vancouver, Kanada

Obecné zaměření 
Obchod, management a marketing 
Finančnictví a pojišťovnictví 
Právo 
Privátní výuka (možnost dalších specializací)



48 49/ němčina

Škola Inlingua v Mnichově je tím pravým 
místem pro všechny, kdo se chtějí plně sou-
středit na jazykové pokroky a konverzovat od 
první vyučovací hodiny. Od svého založení 
v roce 1897 si buduje pověst kvalitní školy 
zaměřené na rozvoj všech aspektů výuky ja-
zyka. Vlastní učební metody a propracované 
studijní materiály jsou v praxi prověřenými 
prostředky, které pomáhají motivovaným 
studentům dosáhnout potřebné jazykové 
úrovně v optimálním čase. Pro zájemce je 
možný mimořádně intenzivní typ privátní 
výuky až do výše 50 lekcí týdně. Pokud jste 
firma, která komunikuje s německy mluvící-
mi obchodními partnery a chcete zvýšit své 
šance na trhu, pak lepší znalost němčiny 
u vašich zaměstnanců je jedním z kroků, jak 
toho dosáhnout. Inlingua vám zajistí výuku 
v uzavřené skupině dle vašich konkrétních 
požadavků.

Mnichov, bavorská metropole ležící na úpatí 
Alp, je jedním z nejpopulárnějších měst 
Německa. Škola Inlingua se nachází jen 
asi 10 minut chůze od hlavního náměstí 
Marienplatz. 

Ovšem jazykový pobyt můžete absolvovat 
také v Hamburku, Düsseldorfu, Berlíně, 
Frankfurtu nebo Heidelbergu. 

Naše doporučení,
proč studovat na Inlingua 
Mnichov

   Škola existuje od roku 1897 – 
výuka probíhá dle vlastní osvědče-
né metody inlingua-Methode

   Kurz můžete zefektivnit privátními 
lekcemi se zaměřením na váš obor

   Výuka v uzavřené skupině pro 
zaměstnance firmy v Mnichově 
nebo v ČR

   Mnichov je atraktivní metropole 
v podhůří Alp: Pobyt zde můžete 
pojmout jako dovolenou – v přípa-
dě zájmu škola zajistí ubytování 
i pro váš doprovod

Obecný kurz 
20/26 lekcí týdně

Kurz je určen těm, kdo chtějí zlepšit především své obecné znalosti, komunikaci, rozšířit slovní zásobu a po-
rozumět běžné mluvené němčině. Intenzivní kurz je obohacen o 6 odpoledních lekcí, ve kterých se diskutuje 
o aktuálních tématech.

Kombinovaný kurz 
20 + 10 lekcí týdně

Kombinace 20 lekcí týdně ve skupině + 10 individuálních lekcí, které vám umožní zdokonalovat se ve specific-
kých oblastech a tím dosáhnout maximálního pokroku.

Privátní výuka 
10/20/30/40/50 
lekcí týdně

Tento typ kurzu probíhá pouze mezi vámi a lektorem. Perfektně se tedy přizpůsobuje vašim individuálním poža-
davkům. Kurz je nabízen v různých intenzitách a je vhodný pro všechny jazykové úrovně.

Výuka v uzavřených 
skupinách

Jazyková příprava probíhá výhradně v cílovém jazyce a je poskytována vysokoškolsky kvalifikovanými rodilými 
mluvčími. Přináší maximální flexibilitu obsahu výuky, škola zcela přizpůsobí kurz potřebám a oboru vašeho pod-
nikání. Místo konání kurzu, velikost skupiny, termín a počet lekcí záleží pouze na vás. Výuka může probíhat ve 
škole Inlingua v Mnichově, v konferenční místnosti vybraného hotelu nebo přímo v sídle vaší firmy. Také zvolená 
forma výuky je na vás: privátní lekce, ve skupině nebo formou seminářů věnovaných tématům, jako jsou vedení 
jednání, tvorba prezentace, finance, obchodní korespondence atd. Obraťte se na nás s vašimi požadavky a rádi 
vám ve škole ověříme možnosti výuky. 

Hostitelská rodina
Ubytování je zajištěno v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích se snídaní nebo s polopenzí, sdílená 
koupelna. Rodiny jsou pečlivě vybírány a pravidelně monitorovány, aby poskytovaný standard ubytování byl 
na co nejlepší úrovni.

Nadstandardní
hostitelská rodina

V této variantě ubytování v hostitelské rodině budete mít navíc k dispozici vlastní koupelnu. 

Hotel
Alternativně je možné vám zajistit ubytování v apartmánu, penzionu či hotelu. Bližší informace vám zjistíme 
na vyžádání.

Kurzy

Ubytování

Nástupní termíny a ceny naleznete v samostatném ceníku.

Inlingua Mnichov
Německo

Obecné zaměření 
Privátní výuka (možnost dalších specializací) 
Výuka v ČR/SR

Pokud chcete strávit méně času na cestě, 
jistě uvítáte studium němčiny v Rakousku. 
Naše partnerská jazyková škola ve Vídni 
vám poskytne stejně kvalitní výuku jako ty 
v Německu. 
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Zájem o studium moderní a komunikativní 
ruštiny roste, ať už pro profesní účely nebo 
čistě pro zábavu. Škola Liden & Denz je 
vhodná pro motivované studenty, kteří poža-
dují výuku na vysoké úrovni. Kvalitu služeb 
a výuky potvrzuje nejvyšší ocenění STM 
Star Award za nejlepší jazykovou školu pro 

„ostatní“ jazyky, kterou škola získala hned 
několikrát. Liden & Denz je jednou z nejstar-
ších soukromých jazykových škol v Rusku 
a jejich centra naleznete v Moskvě, Petrohra-
du a nově také v lotyšské Rize. Do Lotyšška 
není nutné vyřizovat vízum a měnou je euro, 
takže vyřízení pobytu je o něco jednodušší 
než do Ruska. Školy jsou menší, situované 
poblíž center měst. 

Liden & Denz se pyšní zprostředkováním 
výuky pro společnosti a organizace
Scotland Yard, British Airways, Červený 
kříž, ambasády jednotlivých států, ale také 
koncern Yamaha, Volvo, Suzuki, Samsung 
Electronics, Siemens AG a mnoho dalších.

Ohlas našeho klienta
„Se školou jsem byla velice spokojená. Má 

„skupinová“ lektorka Daša byla naprosto do-
chvilná, vždy perfektně připravená a dávala 
stejný prostor všem studentům. Taky oceňuji, 
že dokázala vystihnout studijní potřeby 
jedno tlivých účastníků kurzu a přistupovala 
k nám v rámci svých časových možností 
individuálně. S „osobní“ lektorkou Sašou 

Naše doporučení,
proč studovat na Liden 
& Denz

   Škola je opakovaně oceňována 
jako nejlepší ve své kategorii – 
soukromá škola s výukou ruštiny 
jako cizího jazyka

   Možnost zvolit specializovaný kurz 
se zaměřením na obchodní ruštinu

   Škola zajišťuje kurzy ruštiny pro 
významné organizace světového 
významu

Obecný kurz 
20/25 lekcí týdně

Kurz je určen studentům, kteří chtějí dosáhnout rychlého pokroku s cílem zlepšit všestranné jazykové doved-
nosti a zdokonalit se pro potřeby každodenní komunikace.

Obchodní kurz 
20 + 5 lekcí týdně

Pokud se potřebujete zaměřit na obchodní ruštinu, pak škola tuto možnost nabízí jako doplněk obecného kurzu 
nebo privátních lekcí. Jedná se o 5 odpoledních lekcí, kdy výuka probíhá v miniskupině se 4 studenty

Kombinovaný kurz 
20 + 5 lekcí týdně

Specializovaný kurz je kombinací 20 lekcí obecného kurzu a 5 privátních lekcí se zaměřením na některý z ná-
sledujících sektorů: hotelnictví a cestovní ruch, letectví nebo instruktor lyžování. 

Privátní výuka 
15/20/30/40 
lekcí týdně

Vysoce individuální kurz nastavený na základě podrobné analýzy potřeb účastníků.

Hostitelská rodina
Ubytování je zajištěno v jednolůžkových pokojích se snídaní nebo s polopenzí, sdílená koupelna. Rodiny jsou 
pečlivě vybírány a pravidelně monitorovány, aby poskytovaný standard ubytování byl na co nejlepší úrovni.

Hotel
Alternativně je možné vám zajistit ubytování v apartmánu, penzionu či hotelu. Bližší informace vám zjistíme 
na vyžádání.

Kurzy

Ubytování

Nástupní termíny a ceny naleznete v samostatném ceníku.

Liden & Denz
Moskva, Petrohrad, Riga
Rusko/Lotyšsko

Obecné zaměření 
Obchod, management a marketing 
Právo 
Obrana, civilní letectví 
Privátní výuka (možnost dalších specializací)

jsme se zaměřily na zažití slovních obratů 
a rozšíření slovní zásoby. Také ona byla 
velmi profesionální s perfektně zvládnutou 
metodikou výuky. Chtěla bych tímto všem 
zúčastněným ještě jednou poděkovat.“
Jana Kociánová



52 53/ francouzština

Školu France Langue v Paříži doporučujeme 
všem, kdo hledají výbornou kvalitu, moderní 
a stylovou školu a jsou vysoce motivovaní. 
Přátelská a energická atmosféra panuje 
v obou budovách školy umístěných nedaleko 
proslulé Champs-Elysées. Pokud chcete klid-
nější prostředí, pak France Langue má školu 
také v Bordeaux, snad nejslavnější vinařské 
oblasti na světě. 

Kromě klasické jazykové výuky nabízí 
France Langue také specializované kurzy 
zaměřené na právo, obchod, medicínu 
nebo diplomacii. Lákadlem jsou tematic-
ké kurzy Francouzština a vaření/degusta-
ce vína, které spojují studium s tím, co je 
pro Francii typické – vyhlášená francouz-
ská kuchyně a vynikající francouzské 
víno.

Ohlas našeho klienta 
(Bordeaux): „Moc se mi líbilo, že byla škola 
spíše menší, ale měla skvělou rodinou 
atmosféru. Všichni učitelé a pracovníci byli 
velmi milí.“
Klára Strejčková

Ve Francii nabízíme samozřejmě jazykové 
pobyty i v dalších destinacích. Spojte studi-
um francouzštiny s dovolenou na Azurovém 
pobřeží – moderní velkoměsto Nice nebo 
nedaleké Antibes, příjemné historické měs-
tečko.

Naše doporučení,
proč studovat na France 
Langue

   Skvělá volba pro aktivní dovolenou 
– francouzština v okouzlující Paříži 
nebo v malebném Bordeaux

   Možnost spojit kurz francouzštiny 
s degustací vína či kurzem gastro-
nomie

   Část výuky je možné zaměřit 
na francouzštinu pro váš obor

   Rodinná škola, která vám vyjde 
vstříc

Obecný kurz 20/26/30 
lekcí týdně

Je určena studentům, kteří si chtějí zdokonalit své jazykové schopnosti tak, aby se pro ně každodenní komuni-
kace v cizím jazyce stala rutinou. Kurz se zaměřuje na veškeré oblasti jazyka – poslech, mluvení, čtení, psaní 
a komunikační dovednosti. Pro motivované klienty, kteří chtějí studovat ještě efektivněji, nabízí pařížské cent-
rum Ópera letní kurz v miniskupině 5 studentů. V případě zájmu vám dostupnost rádi ověříme.

Kurz se specializací 
26/30 lekcí týdně

Vylepšete si plynulost komunikace v profesionálním kontextu prostřednictvím 6/10 privátních lekcí přizpůsobe-
ných zcela na míru vašim profesním požadavkům. Studenti získávají a rozvíjí znalosti a jazykové dovednosti po-
třebné pro efektivní zvládnutí jazyka ve svém profesionálním prostředí. Privátní lekce jsou doplňkem obecného 
kurzu 20 lekcí a můžete se zaměřit na obchod, právo, lékařství, diplomacii nebo cestovní ruch.

Hostitelská rodina
Ubytování je zajištěno v jednolůžkových pokojích se snídaní nebo s polopenzí, sdílená koupelna. Za příplatek 
je možné vyžádat vlastní koupelnu nebo preferovanou lokalitu. Rodiny jsou pečlivě vybírány a pravidelně moni-
torovány, aby poskytovaný standard ubytování byl na co nejlepší úrovni.

Hotel
Alternativně je možné vám zajistit ubytování v apartmánu, penzionu či hotelu. Bližší informace vám zjistíme 
na vyžádání.

Kurzy

Ubytování

Nástupní termíny a ceny naleznete v samostatném ceníku.

Obecné zaměření 
Obchod, management a marketing 
Právo 
Lékařství a farmacie 
Cestovní ruch 
Privátní výuka (možnost dalších specializací)

France Langue
Paříž, Bordeaux, Francie

A proč třeba nejet studovat francouzštinu 
do Kanady? V Montrealu je, vedle angličti-
ny, druhým jazykem, kterým se zde běžně 
domluvíte. 
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Španělština  Malaca Instituto
Pro studium španělštiny doporučujeme tuto školu na slunečném jihu Španělska

Nástupní termíny a ceny naleznete v samostatném ceníku.

Nástupní termíny a ceny naleznete v samostatném ceníku.

Obecný kurz 
20 lekcí týdně

Kurz se zaměřuje na všechny aspekty cizího jazyka – gramatika, slovní zásoba, poslech a komunikace. 
Cílem je zlepšit znalost cizího jazyka a zvýšit sebevědomí v jeho používání.

Kurz se specializací 
20 + 10 lekcí týdně

Kurz je kombinací obecné italštiny pro zlepšování celkové znalosti jazyka a 10 privátních lekcí. V rámci individu-
ální výuky se budete mít možnost zaměřit na vámi požadované oblasti jako obchodní korespondence, bankov-
nictví, právo, zdravotní péče, hotelnictví, cestovní ruch, letectví aj.

Ubytování
Hostitelská rodina (jednolůžkové pokoje se snídaní nebo polopenzí), apartmány, rezidence, hotely. 
Pro více informací nás kontaktujte.

Obecný kurz 
20 lekcí týdně

Tento kurz je určen všem – od úplných začátečníků pro pokročilé – a je navržen tak, aby studentům rychle
umožnil zlepšit jejich komunikační dovednosti v obecné španělštině.

Kurz se specializací 
20 + 10 lekcí týdně

Tento kurz je určen mladých profesionálům a studentům, kteří chtějí zlepšit svou španělštinu v kontextu me-
zinárodního trhu a obchodu. Program se skládá z kombinace 20 lekcí obecné španělštiny a 10 lekcí ze světa 
obchodu zabývajících se teorií importu, exportu, marketingu a médií, obchodních zvyků apod. Specializované 
lekce probíhají v miniskupině s max. 6 studenty.

Obchodní kurz 
30 lekcí týdně

Kurz je navržen tak, aby pomohl manažerům a profesionálům zlepšit schopnost komunikovat ve španělštině. 
Výuka probíhá v miniskupině s max. 6 studenty. Kurz je založen na hraní rolí a praktických situací ze světa 
podnikání. Řešit tak budete například představení vlastní osoby, produktové prezentace, účast na jednáních, 
vyjadřování názorů, lidské zdroje, veletrhy a konference, průzkum trhu, analýzy atd.

Ubytování
Hostitelská rodina (jednolůžkové pokoje se snídaní nebo polopenzí), apartmány, rezidence, hotely. 
Pro více informací nás kontaktujte.

Kurzy Kurzy

Obecné zaměření      Obchod, management a marketing      Privátní výuka (možnost dalších specializací)

Kurzy španělštiny zajistíme také v dalších městech Španělska (Barcelona, Salamanca, Madrid, Valencie, Alicante, Sevilla, Granada 
a Marbella) nebo ve vzdálených exotických zemích jako např. Argentina, Kostarika, Dominikánská republika, Chile nebo Peru.

Dále s námi můžete studovat

   Portugalština: Portugalsko – Porto; Brazílie – Sao Paulo/Maceio
   Čínština: Čína – Peking, Šanghaj
   Japonština: Japonsko – Fukuoka, Tokyo
   Arabština: Maroko – Rabat

Obecné zaměření      Obchod, management a marketing      Finančnictví a pojišťovnictví      Právo      Lékařství a farmacie      Technické obory a IT      

Obrana, civilní letectví      Cestovní ruch      Privátní výuka (možnost dalších specializací)

logo ???Ostatní jazyky

Italština  Scuola Leonardo da Vinci / Centro Culturale Giacomo Puccini
Dvě světově proslulé partnerské školy najdete v italském Římě, Florencii, Miláně, Sieně a Viareggiu
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Havaj
Nejexotičtější stát USA – nádherná divoká 
příroda, azurově modré moře, tropické 
klima. Na kvalitní výuku angličtiny dbá 
Intercultural Communication College (ICC) 
Honolulu.

Barbados
Dovolená v tropickém ráji. English in Barba-
dos zajistí privátní lekce angličtiny v prosto-
rách hotelu, kde klient bydlí.

Mexiko, Kuba
Milujete latinskoamerickou kulturu s energií 
nabitou hudbou, chutným jídlem, nekonečně 
bílé pláže, potápění a relaxaci? Pak je oblast 
Karibiku tou správnou volbou. Sprachca-
ffe Language Plus je specialista na výuku 
španělštiny.

Jihoafrická republika
Svou exotičností a přírodními krásami přita-
huje stále více lidí, kteří cestují za poznáním 
a aktivním odpočinkem. Vyzkoušejte výuku 
angličtiny ve škole LAL Cape Town.

Jazykové kurzy v exotických destinacích
Spojení studia a dovolené

Thajsko
Bangkok, směsice luxusních obchodních 
domů a rezidencí, rušných ulic, tržišť a krás-
ných buddhistických chrámů, ze kterých dý-
chá klid a pohoda. Areál školy International 
House se nachází v obchodní čtvrti města.

Indie
Dlouhé a široké pláže spolkového státu Goa 
lákají turisty z celého světa. Škola Incredible 
English, která sídlí v budově bývalého hotelu 
nedaleko překrásné pláže, nabízí kombinaci 
studia a a poznávání exotické Indie.

Austrálie
Ohromí rušnými velkoměsty, ale také pláže-
mi, pouštěmi i pralesy, ojedinělými vačnatci, 
kulturou a zvyky domorodých obyvatel.
Zvolte nižší intenzitu studia na některé 
z australských jazykových škol a dopřejte si 
odpočinek na prosluněných plážích.

Nový Zéland
Ostrovní země plná nádherných hor, lesů 
a jezer, nekonečných zelených pastvin i dlou-
hých plaží. Láká nejen cestovatele, ale také 

ty, kdo si chtějí odpočinout od každodenního 
shonu a užít si aktivní dovolenou. Kvalitní 
studium v prověřených partnerských školách 
ve čtyřech městech.

Informace o jazykových kurzech v jednotli-
vých destinacích jsou součástí samostat-
ného katalogu. Zavolejte nebo nám napište 
a my vám jej zašleme.
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Vyberte si z aktivit a destinací, 
které vás lákají nejvíce.

English & Golf
Ve Velké Británii, na Maltě, v exotické Jiho-
africké republice nebo na Novém Zélandu.

Plachtění a potápění
Ideální spojení dovolené na Maltě a těchto 
typicky letních aktivit.

Travelling Classroom
Angličtina na turistické cestě po africkém 
Safari.

Reef Safari
Skvělá kombinace výuky angličtiny s nejpo-
pulárnější aktivitou v australském Cairnsu – 
potápěním.

Study & Activity
Jižní ostrov Nového Zélandu je jako stvořený 
pro aktivní dovolenou: kayaking, okružní 
platby, turistika, jízda na koni, lyžování nebo 
snowboarding.

Jazykové pobyty pro děti a mládež
Při výběru je třeba zvážit, nakolik je vaše 
dítě samostatné, jak dobře ovládá cizí jazyk, 
jaké jsou jeho komunikační schopnosti, 
případně zda už má za sebou podobnou 
zkušenost. Tato kritéria hrají důležitou roli při 
rozhodování, zda bude vhodnější zvolit pobyt 
s doprovodem delegáta nebo pobyt individu-
ální bez účasti česky/slovensky hovořícího 
zástupce v místě pobytu. Jazykové kurzy 
probíhají zejména v letních měsících a v těch 
nejžádanějších destinacích: Velká Británie, 
Irsko, Malta, Kypr, USA, Kanada, Německo, 
Rakousko, Francie, Itálie nebo Španělsko. 

Kurzy pro rodiče s dětmi
Rodiče stále častěji volí kombinaci dovolené 
a studia cizího jazyka se svými dětmi. Na 
výběr je z variant, kdy mají výuku zajištěnu 
rodiče i děti, existuje ale také možnost jet 
s dětmi pouze jako doprovod. V tomto přípa-
dě mají rodiče se svými dětmi zajištěno pou-
ze společné ubytování a zatímco děti navště-
vují jazykový kurz, rodiče si užívají dovolenou. 
Většina pobytů je nabízena v závislosti na 
fungování dětských jazykových center, která 

Jazykové pobyty jako aktivní dovolená Jazykové pobyty pro děti a mládež

Spojení studia cizího jazyka 
  se sportovními aktivitami, jako je golf, tenis, jóga nebo turistika
  se zážitky při plachtění, potápění, kayakingu nebo na safari
  se zimními sporty: lyžování nebo snowboarding
  s tematickými kurzy zaměřenými na kulinářské umění, vaření a degustaci vína
  s uměním: hudbou, tancem nebo malováním

Nejen vám, rodičům, ale také vašim dětem nabízíme možnost zdokonalovat se v cizím jazyce. 

Degustace vína
Kombinace výuky s ochutnávkou vína ve 
vyhlášených vinařských oblastech Francie, 
Itálie a Nového Zélandu.

Kulinářské umění
Kurzy zaměřené na vaření a přípravu míst-
ních kulinářských specialit nabízí partnerské 
školy ve Francii, Itálii, Španělsku, na Kubě, 
v Mexiku nebo v Indii.

V rámci programu Výuka v rodině lektora 
v různých lokalitách je možné zajistit jízdu na 
koni, tenis, golf, plachtění, tanec, a jiné akti-
vity v závislosti na lokalitě a její vybavenosti.

Kontaktujte nás a rádi vám o programech 
poskytneme více informací.

jsou často otevřena pouze v období letních 
prázdnin. Naše partnerské školy nabízí kurzy 
pro rodiče s dětmi na Maltě, Kypru, ve Velké 
Británii a v Irsku.

Studia na střední škole a univerzitě 
v zahraničí
Kromě jazykového vzdělávání nabízíme také 
dlouhodobé programy v zahraničí. Studenti 
středních i základních škol mají možnost 
vyzkoušet si roční, příp. semestrální studium 
na školách po celém světě. 

Pro více informací o programech a nabídce 
nás kontaktujte.
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Nabízíme vám profesionální asistenci při výběru a zajišťování kurzu.

Kontaktujte našeho specialistu na firemní a náročnou klientelu:
  telefonicky na osobní lince 539 000 334
  e-mailem na executive@studentagency.cz

Pomůže vám s výběrem a doporučí pobyt dle vašich potřeb a požadavků.

Můžete využít také služeb obchodního zástupce STUDENT AGENCY, který vás formou osobní 
schůzky nebo prezentace přímo ve vaší společnosti seznámí s naší nabídkou.

Kontakty

letenky do celého světa

Cestovní služby
pro firmy
kompletní servis
vlastní letecký poradcewww.orbix.cz



JAZYKOVÉ KURZY PRO PROFESIONÁLY
V ZAHRANIČÍ


