
Nevyučuje se: Učí se každý všední den.
Výuka probíhá: 9.10 - 10.40; 11.00 - 12.30 nebo 
14.10 - 15.40; 16.00 - 17.30 hod.
Začátky: Vždy v neděli. Classic Summer School:
2týdenní kurz: 10.7., 17.7., 24.7.2022.
3týdenní kurz: 10.7., 17.7.2022.
4týdenní kurz: 10.7.2022.
Film-Making a Coding Summer School: 10.7.
a 24.7.2022
Kurzy končí 7.8.2022.

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, učební materiály, uvedené ubytování, stravování, dopravu z letiště Heathrow do ubytování a zpět 
pouze v neděli v uvedené časy, uvedený program, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku CK.

• pro děti a mládež
od 11 do 17 letAngličtina

BerkhamstedBerkhamsted, letní rezidenční kurz, kurzy programování na Raspberry Pi, 
filmování, starobylá škola z r. 1541, bohatý program, 2 týdny od 51 940 Kč!

Anglie

LAL Berkhamsted je uznaná Britskou radou a je 
členem English UK. Škola LAL má dlouholeté zkuše-
nosti s kurzy angličtiny pro mládež a kvalitní učite-
le. Kurzy v LAL Berkhamsted probíhají na soukromé 
škole Berkhamsted School v Berkhamstedu v hrab-
ství Hertfordshire, pouze 45 minut jízdy autobusem 
od Londýna. Je to klasická, starobylá anglická in-
ternátní škola z roku 1541 a la Harry Potter. Škola 
je skvěle vybavená, má vyhřívaný bazén, sportov-
ní halu a WiFi zdarma. Výuka, ubytování a aktivity 
probíhají v areálu školy.
Berkhamsted je malé městečko v hrabství Hert-
fordshire s 18 tisíci obyvateli. Bylo založeno v 10. 
století, nejslavnějším rodákem je spisovatel Graham 
Greene, který na Berkhamsted School také studo-
val. Po prohrané bitvě u Hastingsu v roce 1066 v 
Berkahmstedu Anglosasové kapitulovali a odevzdali 
Anglii Vilému Dobyvateli.

Kurz Classic Summer zahrnuje pět odpoledních 
aktivit týdně (výlety, sporty, hry), každodenní ve-
černí aktivity (diskotéka, talent show, karaoke, dra-
čí doupě, honba za pokladem apod.) a dva výle-
ty týdně - jeden celodenní a jeden půldenní, např. 
Londýn, Oxford, Windsor, Cambridge.
Kurz Coding má místo 3 odpoledních aktivit týd-
ně lekce programování. Kurz zahrnuje 2 odpoled-
ní aktivity týdně, každodenní večerní aktivity a dva 
výlety týdně - jeden celodenní a jeden půldenní.
Kurz Film-Making zahrnuje odpolední výuku za-
měřenou na filmování (psaní scénaře, vytváření sto-
ryboardu, technika natáčení, střih). Kurz zahrnuje 
2 odpolední aktivity týdně, každodenní večerní ak-
tivity a dva výlety týdně - jeden celodenní a jeden 
půldenní. V Berkhamstedu se určitě nudit nebudete!

1. Italština ....................................................... 35%
2. Čínština ...................................................... 19%
3. Španělština ................................................ 15%
4. Francouzština ............................................ 12%
Čeští studenti ............................................... 2%

1.  Odvoz z Heathrow a zpět v uvedené časy je ZDARMA. Odvoz z Gatwicku a zpět stojí 4 890 Kč.
2.  Dieta bez příplatku.
3.  Škola účtuje poplatek za vyzvednutí a předání dětí cestujících s asistencí letušky (pouze Heathrow) 

ve výši 1 830 Kč za obě cesty.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Londýn (Heathrow nebo Gatwick) - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
Odvoz školním autobusem z Heathrow do Berkhamsted a odvoz zpět je zdarma (přílet a odlet od 
8.00 do 20.00 hod., vždy v neděli). Odvozy v jiné časy stojí 4 540 Kč.
Odvoz školním autobusem z Gatwick do Berkhamsted a odvoz zpět stojí 4 890 Kč (přílet od 10.00 
do 18.00 hod. a odlet od 14.00 do 18.00 hod. vždy v neděli). Odvoz v jiné časy stojí 11 490 Kč. 

Škola: LAL Berkhamsted

Berkhamsted

Budova školy, studenti v jídelně a na výletě a školní bazén

Coding Summer School 20+8 45 minut 2 týdny 16 nejvíce 4 - 8

Film-Making Summer School 20+11 45 minut 2 týdny 16 nejvíce 4 - 8

Classic Summer School 20 45 minut 2 - 4 týdny 16 nejvíce 3 - 8

Kurz/týdny 2 3 4

Coding Summer School 59 970 --- ---

Film-Making Summer School 58 530 --- ---

Classic Summer School 51 940 77 660 99 920

Coding Summer School má 20 lekcí obecné angličtiny a 8 lekcí programování týdně ve třídě nej-
více 16 studentů. V programování se probírá terminologie, typy progra-
mování, budete řešit úkoly. Navštívíte Bletchley Park, kde byl prolomen 
kód Enigma a odvezete si domů počítač Raspberry Pi!

Film-Making Summer 
School

má 20 lekcí obecné angličtiny a 11 lekcí Film Making týdně ve třídě nej-
více 16 studentů. Budete pracovat s ostatními  studenty na krátkém filmu, 
který budete prezentovat na konci kurzu.

Classic Summer School má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve třídě nejvíce 16 studentů. Kurz 
obsahuje bohatý volnočasový program a 2 výlety týdně.

---

PŘÍPLATKY:

DOPRAVA:

CENÍK UBYTOVÁNÍ 2022:

CENÍK KURZŮ 2022:

POPIS KURZŮ:

Počet lekcí 
týdně

Délka  
1 lekce

Délka kurzu  
v týdnech

Počet studentů ve 
třídě

Jaz. úroveň  
viz str. 4PŘEHLED KURZŮ:

ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:

POPIS ŠKOLY:

VÝLETY A AKTIVITY:

SLOŽENÍ STUDENTŮ (podle jazyků, r. 2019):

Školní kolej, od neděle do neděle, vícelůžkové pokoje (2 - 4lůžkové), sdílená koupelna, plná penze, ložní prádlo 
poskytuje škola, vlastní ručníky s sebou. Dieta je zdarma. Vezměte si s sebou visací zámek se dvěma klíči. Studen-
ti platí po příjezdu 80 GBP depozit. V den odjezdu dostanete peníze zpátky, pokud nezpůsobíte žádnou škodu. 
WiFi zdarma a praní 1x týdně zdarma. Noc navíc nelze.

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

https://bit.ly/2YcI35Y


