
Nevyučuje se: Učí se každý všední den.
Výuka probíhá: 8.45 - 10.15; 10.30 - 12.00; 
12.45 - 14.15 hod. samostudium a přístup do knihov-
ny; odpolední lekce 14.30 - 17.00 hod.
Začátky: 5.7., 12.7., 19.7., 26.7., 2.8., 9.8.2021
2.8. je nástupní termín na 1 - 2 týdny a 9.8.2021 
pouze na 1 týden. Kurzy končí 13.8.2021.

• pro učitele od 21 letAngličtina
Bournemouth

Bournemouth, krásné letovisko, škola specializovaná na učitele, praktická 
metodika, rodiny, rezidence, 2 týdny kurzu od 21 490 Kč!

Anglie

---

ITTC - International Teaching and Training Centre
byla založena v roce 1984 a nabízí kurzy nejvyšší 
kvality určené pro učitele angličtiny.
V roce 2001 se ITTC stala součástí jazykové školy 
BEET Language Centre, kterou také najdete v naší 
nabídce. Jedná se o rodinnou školu, která investo-
vala do ITTC značné finance a v roce 2011 zakou-
pila budovu Alpha Lodge, která dnes slouží pouze 
ke kurzům pro pedagogy. ITTC je akreditovaná 
škola, je členem English UK, Quality English, IALC, 
TEN, RALSA a IEF; BEET je navíc akreditovaný  
Britskou radou. Budova školy ITTC, Alpha Lodge, 
pochází z viktoriánského období, má 9 moder-
ně vybavených tříd, některé třídy mají interaktivní  
tabule. Studenti mají k dispozici malou kuchyň-
ku, společenskou místnost a zahradu, kde mohou  
relaxovat se svými spolužáky. Škola se může chlu-
bit velmi dobře sestavenou knihovnou, kde najdete 
mnoho užitečných knih a materiálů pro své studium,  
k dispozici je také studovna vybavená počítači 
s připojením na internet, WiFi připojení je možné 
po celé budově školy.
Bournemouth je čisté, upravené lázeňské a uni-
verzitní město, má 165 tisíc obyvatel. Písečná pláž 
je 11 kilometrů dlouhá. V červenci a srpnu se na  
pláži konají páteční ohňostroje. Bournemouth má 
krytý bazén, akvárium a spoustu obchodů.

Škola: ITTC, divize BEET Language Centre

Bournemouth

Refresher Course in Language & Methodology 20 45 minut 1 - 3 týdny 15 nejvíce 7 - 9

Refresher Course in Language & Methodology+4 20+4 45 minut 1 - 3 týdny 15 nejvíce 7 - 9

Refresher Course in Language & Methodology+8 20+8 45 minut 1 - 3 týdny 15 nejvíce 7 - 9

Kurzy/týdny 1 2 3

Refresher Course in Language & Methodology 10 750 21 490 32 240

Refresher Course in Language & Methodology+4 11 650 23 310 34 960

Refresher Course in Language & Methodology+8 12 320 24 650 36 970

Pro učitele, kteří mají zájem zlepšit svoji angličtinu a rozšířit své učitelské znalosti.

Refresher Course in 
Language &
Methodology

má 20 lekcí výuky angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15 učitelů. Zlepšíte si 
své jazykové schopnosti a seznámíte se s praktickými vyučovacími metodami. 
Kurz trvá jeden až tři týdny a má pevné začátky. 

Ke kurzu si můžete zvolit 4 nebo 8 lekcí týdně navíc a tím zvýšit intenzitu jazykového kurzu. Jako náplň 
si můžete zvolit: Speaking & Pronunciation Practice; Reading, Writing & Listening Skills; English for 
Business; English for Travel and Tourism; English for Media and Culture. Pokud zvolíte 4 lekce navíc, 
můžete si vybrat jednu z uvedených možností, pokud zvolíte 8 lekcí navíc, zvolte dvě možnosti. Lekce 
navíc probíhají ve škole BEET Language Centre, která se nachází v docházkové vzdálenosti od ITTC.

Účastníci kurzů ITTC se mohou zúčastnit programu, 
který pořádá škola BEET. Na programu jsou nejmé-
ně 4 večerní akce týdně (večírky, 2 přednášky, kví-
zové večery apod.) a placené sobotní výlety (Lon-
dýn, Stonehenge, Brighton, Bath, Salisbury) a vý-
lety do rázovitých vesniček v okolí Bournemouth. 
V Bournemouth se určitě nudit nebudete!

1. Němčina .................................................... 23%
2. Španělština ................................................ 23%
3. Čeští studenti ........................................... 12%
4. Italština ....................................................... 10%
5. Portugalština .............................................. 7%

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Londýn (Heathrow, Gatwick) - Praha, případně autobusovou jízden-
ku Praha - Londýn Victoria - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
Autobusová jízdenka Heathrow - Bournemouth - Heathrow stojí 1 890 Kč, autobusová jízdenka 
Gatwick - Bournemouth - Gatwick stojí 2 460 Kč a autobusová jízdenka Londýn Victoria - Bournemou-
th - Londýn Victoria stojí 1 950 Kč.

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, učební materiály, WiFi ve škole, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku CK.

Budova školy ITTC a studenti před školou

Ubytování je od So do So (rodiny) nebo od Ne do So (rezidence). cena týdně noc navíc

1. Rodina, cca 20 - 25 min. chůze od školy, jednolůžkový pokoj, sdílená kou-

pelna, polopenze, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma
5 460 780

2. Rezidence Student House, cca 10 min. chůze od školy, od neděle od 

15.00 hod. do soboty do 10.00 hod., jednolůžkový pokoj, bez stravy, WiFi 

zdarma, pračka v objektu

5 460 nelze

DOPRAVA:

ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:

POPIS ŠKOLY:

VÝLETY A AKTIVITY:

SLOŽENÍ STUDENTŮ (podle jazyků, r. 2019):

CENÍK UBYTOVÁNÍ 2021:

CENÍK KURZŮ 2021:

POPIS KURZŮ:

Počet lekcí 
týdně

Délka  
1 lekce

Délka kurzu  
v týdnech

Počet studen-
tů ve třídě

Jaz. úroveň  
viz str. 4PŘEHLED KURZŮ:

1.  Příplatek za speciální dietu v rodině je 610 Kč týdně.

PŘÍPLATKY:

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


