
Intensive 22,5 60 minut 1 týden + 8 nejvíce (v létě 10) 3 - 9

IELTS 12,5+10 60 minut 1 - 4 týdny 8 nejvíce (v létě 10), 10 odpoledne 5 - 9

INTACT - studium v zahraničí, s. r. o., tel.: 800 555 700, email: info@intact.cz, www.intact.cz

Nevyučuje se: 1.1. - 3.1., 10.4., 13.4., 4.5., 25.5., 
31.8., 21.12.2020 - 1.1.2021.
Výuka probíhá: Po - Čt: 9.30 - 10.45; 11.00 - 
12.15; 13.15 - 14.15; 14.30 - 15.30 hod. Od 15.30 
- 17.00 hod. možnost samostudia v prostorách ško-
ly. Pá: 9.30 - 10.45; 11.00 - 12.15; 13.30 - 14.30; 
14.45 - 15.45 hod. Od 15.45 - 17.00 hod. mož-
nost samostudia v prostorách školy
Začátky: Intensive: každé pondělí, je-li v pondělí 
svátek, začíná se v úterý.
IELTS: 17.2. - 13.3., 18.5. - 12.6., 27.7. - 21.8., 5.10. 
- 30.10.2020. Zkouška se koná v sobotu po ukon-
čení kurzu v Southamptonu (14.3., 13.6., 22.8., 
31.10.) či Portsmouthu ( 20.6., 22.8.).

• pro dospělé od 18 let
průměrný věk 35 let (v létě 25 let)Angličtina

WinchesterWinchester, 1 lekce = 60 minut, nejvíce 8 studentů ve třídě (v létě 10), rodinná 
atmosféra, kurzy IELTS i o prázdninách, WiFi zdarma, 2 týdny od 13 990 Kč!

Anglie

Škola: ATC Winchester School of English

Cena v Kč zahrnuje výuku, internet, přístup k on-line výukovému programu, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku CK.

Kurzy angličtiny ve Winchesteru nabízí škola ATC 
Winchester School of English od roku 1989.
Škola je uznána Britskou radou a je členem asocia-
ce English UK. Škola se zaměřuje na dospělé, moti-
vované klienty, kteří chtějí studovat v krásném, men-
ším městě v malých skupinách.
ATC Winchester School of English má kapacitu 40 
studentů. Škola dbá na individuální přístup ke stu-
dentovi, školu vlastní a řídí sami lektoři. Internet je 
zdarma, můžete využívat knihovnu školy.
Celý rok můžete bezplatně využívat internetový vý-
ukový program školy.
Winchester je historické město, které leží nece-
lé dvě hodiny jihozápadně od Londýna v hrab-
ství Hamsphire. Winchester má 40 000 obyvatel, 
chlubí se úžasnou gotickou katedrálou (je zde po-
hřbena Jane Austenová, autorka románu Pýcha 
a předsudek) a zbytky hradu, kde je vystaven ku-
latý stůl mýtického krále Artuše. Winchester byl sí-
delním městem skutečného krále, Alfréda Velikého, 
krále Wessexu.

ATC Winchester School of English nabízí mnoho ak-
tivit a výletů pro volný čas. Mezi aktivity patří např. 
kino, návštěva místních hospůdek, kde můžete ochut-
nat místní pivo a speciality, International Food Party 
ve škole, sledování filmů ve škole, diskuse o knihách 
a filmech, poslech hudby, volejbal, návštěva diva-
dla (cca 11 GBP) nebo kina (8 GBP). 
O víkendu ATC Winchester School of English obvy-
kle nabízí celodenní výlety do měst jako je Londýn, 
Oxford nebo Bath, které se platí zvlášť.

1. Italština ....................................................... 22%
2. Španělština ................................................ 18%
3. Němčina .................................................... 14%
4. Turečtina .................................................... 11%
Čeští studenti ............................................... 1%1.  Učební materiály stojí 1 820 Kč, ke kurzu IELTS 2 120 Kč. Zkouška IELTS stojí 5 460 Kč.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Londýn - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
Odvoz organizovaný školou z letiště Londýn Heathrow (Gatwick) do ubytování ve Winchesteru sto-
jí 3 640 Kč. Odvoz zpět stojí stejně.
Autobusová jízdenka Heathrow - Winchester - Heathrow stojí 1 620 Kč, Gatwick - Winchester - Gatwick 
stojí 3 260 Kč a Stansted - Winchester - Stansted stojí 3 680 Kč.
Z Prahy se dostanete přímým letem do Bournemouth, je třeba se přesunout z letiště do centra na vlako-
vé nádraží a odtud jezdí každou hodinu vlak do Winchesteru. Zpáteční jízdenka Bournemouth - Win-
chester - Bournemouth stojí cca 30 GBP a koupíte si ji na vlakovém nádraží.

Budova školy, studenti školy

Winchester

Kurz/týdny 2 3 4 5 6 další týden

Intensive 13 990 20 980 27 680 34 600 40 990 6 830

IELTS 13 990 20 980 27 680 --- --- ---

Ubytování je od neděle před začátkem kurzu do neděle po ukončení kurzu. cena týdně noc navíc

1. Rodina Self Catering, 5 - 25 min. chůze či MHD od školy, jednolůžkový pokoj, bez 

stravy, sdílená koupelna, možnost používat kuchyň, WiFi zdarma, praní jednou týdně
3 490 520

2. Rodina Standard, 5 - 25 min. chůze či MHD od školy, jednolůžkový pokoj,

polopenze, sdílená koupelna, WiFi zdarma, praní jednou týdně
4 550 670

3. Rodina Executive, 5 - 25 min. chůze či MHD od školy, jednolůžkový pokoj,

polopenze, vlastní koupelna, WiFi zdarma, praní jednou týdně
5 990 870

Příplatek od 31.5. do 30.8.2020 za ubytování v rodinách Standard i Executive je 310 Kč týdně.

Noc navíc od 31.5. do 30.8.2020 v rodině Standard i Executive nelze zajistit.

Pro dospělé motivované studenty, kteří chtějí kvalitní výuku angličtiny v malé skupině ve Winchesteru. 

Intensive má 22,5 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 8 studentů (v létě 10).

IELTS má 12,5 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 8 studentů (v létě 10) 
a 10 lekcí týdně zaměřených na zkoušku IELTS. Kurzy probíhají v přesně sta-
novených termínech, viz Začátky kurzů a trvají 1 - 4 týdny.

---

ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:

POPIS ŠKOLY:

VÝLETY A AKTIVITY:

SLOŽENÍ STUDENTŮ (podle jazyků, r. 2019):

PŘÍPLATKY:

DOPRAVA:

CENÍK UBYTOVÁNÍ 2020:

CENÍK KURZŮ 2020:

POPIS KURZŮ:

Počet lekcí 
týdně

Délka  
1 lekce

Délka kurzu  
v týdnech

Počet studentů ve třídě
Jaz. úroveň  

viz str. 4PŘEHLED KURZŮ:


