
Možné typy ubytování najdete na www.intact.cz na stránkách určených škole LAL Malta.

Nevyučuje se: 1.1. - 3.1., 10.2., 19.3., 31.3., 
10.4., 1.5., 29.6., 8.9., 21.9., 8.12. a 21.12.2020 
- 1.1.2021.
Výuka probíhá: 9.00 - 12.30; 13.00 - 14.30 hod. 
Začátky: Cambridge Exam: FCE: 3.2., 27.4., 20.7., 
26.10.2020. CAE: 3.2., 4.5., 20.7., 26.10.2020. 
CPE: 27.1., 4.5., 26.10.2020.
Standard General+IELTS: Každé první pondělí v 
měsíci.
Zkoušky: FCE: 13.3., 6.6., 27.8., 1.12.2020.
CAE: 14.3., 10.6., 28.8., 2.12.2020.
CPE: 7.3., 12.6., 3.12.2020.
IELTS: Každý měsíc. Rádi Vám sdělíme nejbližší da-
tum zkoušky IELTS dle začátku Vašeho kurzu.

Cena v Kč zahrnuje výuku, WiFi připojení a pojištění proti úpadku CK.

• pro dospělé od 18 let
průměrný věk 28 let (v létě 21 let)Angličtina

Sliema
Kurzy zakončené zkouškou FCE, CAE, CPE nebo IELTS, slunná Malta, kvalitní 
škola, bohatá nabídka ubytování, 6 týdnů kurzu od 43 250 Kč!

Malta

IELS Malta je součástí řetězce LAL a vyučuje kur-
zy angličtiny na Maltě od roku 1985, má akre-
ditaci maltského ministerstva školství a je čle-
nem FELTOM (asociace maltských jazykových 
škol). IELS patří mezi největší jazykové školy 
angličtiny na Maltě, má 100 klimatizovaných tříd. 
Pestrá paleta kurzů (obecná angličtina, obchodní 
angličtina), nízký počet studentů ve třídách, bohatá 
nabídka aktivit pro volný čas, vlastní kavárna a knih-
kupectví, široká nabídka ubytování, WiFi zdarma 
v recepci a internetové kavárně, sídlo v klidné uli-
ci v centru Sliemy blízko promenády, to jsou před-
nosti LAL Malta.
Prosíme, podávejte přihlášky s předstihem, 
škola bývá na červenec vyprodaná už bě-
hem května.
Škola IELS Malta leží v centru Sliemy, která nabí-
zí mnoho obchodů, restaurací a míst pro odpoči-
nek, 20 minut jízdy od letiště, blízko nábřeží s vy-
hlídkou na Vallettu.

IELS Malta má širokou nabídku aktivit pro své stu-
denty. Odpoledne se můžete věnovat windsurfingu, 
paraglidingu, potápění nebo třeba tenisu, můžete 
se projet na lodi, vyrazit k Modré jeskyni nebo do 
Mdiny. Na večery zamlouvá škola místa v místních 
podnicích, abyste se mohli bavit i mimo vyučová-
ní. O víkendech pořádá LAL výlety na Gozo, Co-
mino, do Valletty aj. Většina z těchto aktivit se platí 
zvlášť na místě. Na kurz angličtiny v LAL Malta bu-
dete určitě rádi vzpomínat.

1.  Registrační poplatek účtovaný školou je 50 EUR, pro klienty INTACTu jen 1 190 Kč!
2.  Učební materiály stojí 660 Kč.
3.  Zkušební poplatek za zkoušku FCE, CAE, CPE nebo IELTS je 5 250 Kč.
4.  Příplatek 1 430 Kč týdně k ceně kurzu IELTS v termínu od 15.6. do 4.9.2020.

Rádi Vám zajistíme přímý let Praha - Malta - Praha v sobotu od 7.3. do 31.10.2020 za nejnižší dostup-
nou cenu. Mimo uvedený termín lze letět s přestupem nebo zvolit přímý let z Vídně.
Odvoz organizovaný školou z letiště do ubytování stojí 770 Kč, odvoz z letiště a zpět 1 350 Kč.
Pokud nemáte objednané ubytování přes školu LAL Malta, škola odvozy nezařizuje.

Škola: IELS (LAL) Malta, Sliema

Budova školy, pláž, studenti školy, recepce školy LAL Malta, výhled na Vallettu a studenti školy o přestávce

Sliema

Cambridge Exam 30 45 minut 6 týdnů 10 nejvíce 6 - 9

Standard General+IELTS 20+10 45 minut 1 - 7 týdnů 12 nejvíce 5 - 9

Kurz/týdny 2 4 6 7

Cambridge Exam --- --- 44 950 ---

Standard General+IELTS 14 420 28 830 43 250 50 460

Cambridge
Exam

má 30 lekcí týdně ve skupině nejvíce 10 studentů. Kurzy probíhají v přesných termínech, 
viz Začátky kurzů. Kurzy Cambridge Exam jsou určeny nejméně středně pokročilým stu-
dentům, je to specializovaná příprava na zkoušku FCE, CAE nebo CPE.
Je možné si připlatit více týdnů kurzu (kurz obecné angličtiny), viz www.intact.cz.

Standard
General+
IELTS

 má 20 lekcí obecné angličtiny a 10 lekcí přípravy na zkoušku IELTS týdně. Probíhá ve 
skupině nejvíce 12 studentů. Kurz je určen studentům, kteří uvažují o studiu na univerzi-
tě v Británii, Irsku, Austrálii, na NZ, v USA nebo v Kanadě. (Vyžaduje se výsledek 6,5 
bodů a výše.) Zkoušku lze složit v týdnu po ukončení kurzu.
Je možné si připlatit více týdnů kurzu (kurz obecné angličtiny), viz www.intact.cz.

---

PŘÍPLATKY:

DOPRAVA:

ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:

POPIS ŠKOLY:

VÝLETY A AKTIVITY:

SLOŽENÍ STUDENTŮ (podle jazyků, r. 2019):

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:

1. Italština ....................................................... 22%
2. Němčina .................................................... 19%
3. Španělština ................................................ 9%
4. Ruština ........................................................ 8%
5. Portugalština .............................................. 7%
Čeští studenti ............................................... 0%

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


