
Nevyučuje se: Učí se ve všední dny i o víkendu.
Výuka probíhá: 9.10 - 10.40; 11.00 - 12.30 hod. 
nebo 14.10 - 15.40; 16.00 - 17.30 hod.
Začátky: Vždy v pondělí.
2týdenní kurz: 13.7., 20.7. a 27.7.2020.
3týdenní kurz: 13.7. a 20.7.2020.
4týdenní kurz: 13.7.2020.
Kurzy končí 10.8.2020.

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

• pro děti a mládež
od 14 do 17 letAngličtina

Winchester 
Winchester, letní rezidenční kurzy angličtiny pro mládež, nádherné město, 
bohatý program, 2 týdny včetně ubytování, stravování a odvozů od 47 750 Kč!

Anglie

LAL St. Swithun‘s je uznaná Britskou radou a je 
členem English UK. Škola LAL získala před 10 lety 
možnost pořádat letní kurzy angličtiny pro děti 
v prostorách St. Swithun‘s Winchester.
St. Swithun’s Winchester patří mezi nejlepší sou-
kromé dívčí školy v Anglii, sídlí v historickém městě 
Winchester necelé dvě hodiny jihozápadně od 
Londýna v hrabství Hampshire. V letních kurzech 
angličtiny samozřejmě studují dívky i chlapci.
Winchester má 40 000 obyvatel, chlubí se úžas-
nou gotickou katedrálou (je zde pohřbena Jane 
Austenová, autorka románu Pýcha a předsudek) 
a zbytky hradu, kde je vystaven kulatý stůl mýtic-
kého krále Artuše. Winchester byl sídelním městem 
skutečného krále, Alfréda Velikého, krále Wessexu. 
Škola LAL St. Swithun’s má krytý bazén, sportovní 
halu, fotbalové hřiště a tenisové kurty. WiFi připojení 
k internetu je zdarma. 

Kurz Classic Summer School zahrnuje každoden-
ní večerní a odpolední aktivity, dva výlety týdně, 
celodenní a půldenní např. Stratford-Upon-Avon, 
Portsmouth, Windsor, Londýn nebo Oxford.
Kurz Sports Summer School zahrnuje 12 lekcí te-
nisu nebo fotbalu (záleží na výběru studenta), ná-
vštěvu Wimbledon Lawn Tennis Club nebo Stam-
ford Bridge, večerní a odpolední aktivity a dva vý-
lety týdně.
St. Swithun’s nabízí řadu sportovních aktivit: fotbal, 
basketbal, volejbal, tenis, badminton, squash, 
baseball, cricket, rugby, pozemní hokej, plavání, 
stolní tenis, kulečník a kuželky. Škola také nabízí 
nesportovní aktivity: malování na trička, na sklo, 
kvízy, karaoke, promítání filmů, internetovou kavár-
nu, stolní hry, bingo a další činnosti. Večer je na 
programu diskotéka, různé kvízy, filmové večery, 
karaoke nebo talentová show. Vaše děti se zde 
určitě nudit nebudou!

1. Italština ....................................................... 30%
2. Ruština ........................................................ 21%
3. Čínština ...................................................... 19%
4. Němčina .................................................... 10%
Čeští studenti ............................................... 2%

1.  Příplatek za jednolůžkový pokoj je 610 Kč týdně.
2.  Škola účtuje poplatek za vyzvednutí a předání dětí cestujících s asistencí letušky (pouze Heathrow) 

ve výši 1 820 Kč za obě cesty.

Letenku Praha - Londýn (Heathrow, Gatwick) - Praha Vám rádi zajistíme za nejnižší dostupnou cenu.  
Odvoz školním autobusem z Heathrow do Winchesteru a odvoz zpět je zdarma (přílet od 10.00 
do 18.00 hod. a odlet od 11.00 do 19.00 hod., vždy v pondělí).
Odvoz školním autobusem z Gatwicku do Winchesteru a zpět stojí 4 860 Kč (přílet od 10.00 do 
17.00 hod. a odlet od 14.00 do 18.00 hod., vždy v pondělí).

Škola: LAL St. Swithun’s Winchester

Winchester

Budova školy, studenti o přestávce, kulatý stůl krále Artuše a studenti na výletě

Classic Summer School 20 45 minut 2 - 4 týdny 15 nejvíce 2 - 8

Sports Summer School 20+12 45 minut 2 týdny 15 nejvíce 2 - 8

Kurz/týdny 2 3 4

Classic Summer School 47 750 70 840 94 460

Sports Summer School 51 650 --- ---

Pro studenty ve věku 14 - 17 let, kteří chtějí studovat v rezidenční škole v krásném prostředí hrabství 
Hampshire a užít si bohatého programu pro volný čas.

Classic Summer 
School

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupince nejvíce 15 studentů, trvá 2, 3 
nebo 4 týdny. Nabízí zajímavé denní a večerní aktivity.

Sports Summer 
School

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupince nejvíce 15 studentů a 12 lekcí 
vybraného sportu pod vedením zkušených lektorů. Studenti si mohou vybrat mezi 
tenisem a fobalem. Kurz trvá 2 týdny.

Pozor, kurzy začínají v pondělí, tedy pondělní odlet z ČR a pondělní návrat!

---

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:

ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:

POPIS ŠKOLY:

VÝLETY A AKTIVITY:

SLOŽENÍ STUDENTŮ (podle jazyků, r. 2019):

Kolej St. Swithun’s, vícelůžkové pokoje, plná penze, od večeře v pondělí před začátkem kurzu do snídaně v pon-
dělí po ukončení kurzu. Vezměte si, prosím, zámek na skříňku a vlastní ručníky, ložní prádlo poskytuje škola. Stu-
denti platí po příjezdu depozit 80 GBP na případné škody. V den odjezdu jim budou peníze vráceny, pokud ne-
způsobí žádnou škodu. WiFi a praní 1x týdně zdarma. Noc navíc nelze.

Sleva s
kamarádem

více na str. 7

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


