
Nevyučuje se: 1.1. - 3.1., 13.4., 25.5., 31.8. a 
21.12.2020 - 1.1.2021. Pokud svátek připadne 
na pondělí, kompenzují se 4 lekce v pátek od-
poledne. Za ostatní dny se výuka nenahrazuje. 
Výuka probíhá: 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30; 
13.30 - 15.00 hod. (v pátek není odpolední výuka).
Začátky: 13.1., 10.2., 9.3., 6.4., 11.5., 15.6., 
29.6., 13.7., 27.7., 7.9., 12.10., 9.11. a 30.11.2020. 

Cena v Kč zahrnuje výuku, zapůjčení učebních materiálů, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku CK.

• pro učitele od 21 letAngličtina
Exeter

Exeter, kvalitní škola, kurzy pro učitele angličtiny na základních, středních a vyš-
ších odborných školách, kurzy CLIL, skvělá škola, 2 týdny kurzu za 30 930 Kč!

Anglie

Globe English Centre Exeter nabízí kurzy anglič-
tiny pro dospělé v Exeteru již od roku 1978. Škola 
je uznaná Britskou radou a je členem asociace 
English UK. Školu řídí její majitelé.
Globe English Centre obklopují zahrady, sídlí v hez-
ké viktoriánské budově, blízko centra. Škola má 12 
tříd, které jsou vybavené DVD přehrávači a televi-
zory.  Studovna se 14 počítači je otevřená od 8.30 
do 17.00 hod. Ve studovně si můžete zdarma při-
pojit vlastní notebook.  Globe má terasu a zahradu. 
Káva a čaj jsou zdarma. WiFi připojení je zdarma. 
Exeter je hlavní město krásného hrabství Devon, kte-
ré leží v jihozápadní Anglii. Město má cca 100 000 
obyvatel, leží 12 km od moře, v nejteplejší části An-
glie. Na pláž v Exmouthu se dostanete vlakem za 
20 minut, zastávka je jen 3 minuty chůze od ško-
ly. Exeter má nádhernou raně gotickou katedrálu, 
spoustu parků a vynikající univerzitu. 
Exeter se pravidelně umísťuje v čele žebříčků brit-
ských měst s nejvyšší kvalitou života. Devon určitě 
znáte z televize, natáčejí se zde filmy s Hercule Po-
irotem nebo německé romantické filmy inspirované 
romány Rosamunde Pilcher.

Globe English Centre pořádá pro učitele angličtiny 
odpolední a večerní akce, které jsou zdarma a so-
botní placené celodenní výlety do blízkých měst 
jako je Plymouth, Bristol, Oxford, Bath nebo hrabství 
Cornwall, Dartmoorský národní park atd. 
Občas se jezdí i do Londýna. V Exeteru můžete hrát 
golf, tenis, squash, basketbal, jezdit na koni apod.

V roce 2019 měla škola Globe English Centre uči-
telské klienty z Německa, Polska, Francie, České 
republiky, Španělska a dalších zemí.1.  Registrační poplatek účtovaný školou je 1 370 Kč. Příplatek za dietu v hostitelské rodině je 610 Kč týdně.

Škola: Globe English Centre Exeter

Studenti školy, katedrála v Exeteru

Exeter

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Londýn Heathrow (Bristol) - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
Odvoz organizovaný školou z letiště Bristol do ubytování v Exeteru a zpět stojí 7 280 Kč.
Odvoz z Londýna: od 21.6. do 9.8.2020 nabízí škola nedělní odvoz z a na letiště Heathrow škol-
ním autobusem za 5 460 Kč. Platí pro přílety mezi 11.00 - 16.00 hod. a odlety mezi 14.00 - 16.00 
hod., vždy v neděli.
Doprava z Londýna: návazná autobusová jízdenka Londýn Heathrow - Exeter a zpět stojí 2 220 Kč.

Primary Teachers 20+8 45 minut 2 týdny 6 nejvíce 6 - 10

Secondary Teachers 20+8 45 minut 2 týdny 6 nejvíce 6 - 10

CLIL Course 20+8 45 minut 2 týdny 6 nejvíce 6 - 10

Ubytování je od Ne do Ne. Rodiny jsou do 2,8 km od školy (pokud je rodina vzdále-

nější, obdržíte od školy permanentku na autobus), WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma.
cena týdně noc navíc

1. Rodina Standard, jednolůžkový pokoj, plná penze (od Po do So obědy v balíčku) 4 690 760

2. Rodina Standard, viz výše, cena od 21.6. do 9.8.2020 4 990 910

3. Rodina Plus, jednolůžkový pokoj, vyšší standard, sdílená koupelna (vlastní kou-

pelna možná, nelze ji však garantovat), plná penze (od Po do So obědy v balíčku)
6 980 1 370

4. Apartmán, vlastní kuchyně a příslušenství, pro 1 - 3 osoby, cena 11 380 Kč týdně, od 21.6. do 9.8.2020 

cena 18 970 Kč týdně.

Kurzy jsou určeny učitelům, kteří mají zájem zlepšit svoji angličtinu a rozšířit znalost metodiky výuky  
angličtiny. Všechny kurzy jsou kombinací 20 lekcí obecné angličtiny a 8 lekcí vybraného kurzu pro učitele.

Primary Teachers je určen učitelům angličtiny na základních školách, jeho náplní je výu-
ka slovní zásoby, komunikativní a kreativní postupy ve výuce dětí, ale 
i výuka pomocí moderních technologií.

Secondary Teachers je určen učitelům angličtiny na druhém stupni základních a na střed-
ních školách, jeho náplní je rovněž výuka slovní zásoby a výslovnosti, 
kurz je zaměřen hlavně na komunikativní a kreativní výuku.

CLIL Course je určen učitelům angličtiny na středních a vyšších odborných školách. 
Rozšíříte si znalosti výuky odborných předmětů v angličtině, jeho náplní 
je výuka slovní zásoby, plánování lekcí, využití moderních technologií.

---

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:

Kurzy/týdny 2 týdny

Primary Teachers 30 930

Secondary Teachers 30 930

CLIL Course 30 930

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


