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

• pro učitele od 18 letAngličtina
MargateMargate, intenzivní kurzy pro učitele angličtiny na základních a středních 

školách, kvalitní škola, malé anglické letovisko, 2 týdny kurzu od 32 780 Kč! 

Anglie

English in Margate je uznána Britskou radou
a je členem asociace English UK a IALC. Škola na-
bízí velmi kvalitní kurzy angličtiny. Sídlí v atraktivní 
historické budově z počátku 19. století, v klidné uli-
ci blízko centra Margate, nedaleko vlakového ná-
draží. Do nákupního centra nebo na písečné plá-
že dojdete pěšky za pár minut.
English in Margate má moderní, příjemně zařízené 
třídy vybavené televizory a videopřehrávači, učeb-
nu pro samostudium a malou knihovnu. 
Škola má  vlastní klub (The Hawley Club) s internetovou 
kavárnou, barem, klavírem, kulečníkem a 5 televizo-
rů, na nichž můžete sledovat zprávy, filmy i hudeb-
ní kanály. Každý den můžete využívat některý ze 
4 počítačů v klubu nebo se připojit na WiFi zdar-
ma. English in Margate má prosluněný uzavřený 
dvůr a pohodlné apartmány 100 metrů od školy.
Margate leží v jihovýchodní Anglii v hrabství Kent 
(zahrada Anglie) a má 42 000 obyvatel. Mar-
gate je nevelké, pohodové, oblíbené přímořské 
letovisko s písečnými plážemi. Za 2 hodiny se 
z Margate dostanete vlakem do centra Londýna.

English in Margate pořádá v pátek odpoledne pro 
své studenty výlety do míst jako je Canterbury a Do-
ver Castle. Škola pořádá téměř každý den nějakou 
akci - kuželky, karaoke večery, sledování filmů, lek-
ce salsy apod. Sobotní výlety se platí zvlášť, může-
te navštívit Londýn, Oxford, Cambridge i jiná vzdá-
lenější města. 
V Margate si můžete zahrát tenis, zaplavat si v ba-
zénu nebo vyzkoušet jízdu na koni. Rozhodně si za-
jděte do nejpopulárnějšího pubu zvaného Mecha-
nical Elephant, který v pondělí poskytuje studentům 
této školy slevu.

Ve škole English in Margate studovali učitelé z Fran-
cie, Itálie, Španělska, Švýcarska, Německa i Česka.

1.  Registrační poplatek účtovaný školou je 50 GBP, pro klienty INTACTu jen 1 210 Kč!
2.  Ubytovací poplatek při ubytování v rodinách je 990 Kč. Poplatek za speciální dietu je 760 Kč týdně.
3.  Příplatek od 20.6. do 30.8.2020 za ubytování v rodině se sdílenou koupelnou je 420 Kč týdně.
4.  Poplatek 20 GBP za zapůjčení učebních materiálů se platí ve škole, při jejich vrácení obdržíte částku zpět.
5.  Příplatek 620 Kč za příjezd do rodiny po 22.00 hod. nebo při odjezdu z rodiny před 6.00 hod.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha (Brno) - Stansted a zpět nebo Praha - Gatwick (Heathrow) a zpět, 
případně autobusovou jízdenku Praha - Londýn Victoria a zpět za nejnižší dostupnou cenu.
1.  Odvoz organizovaný školou z letiště Gatwick a Heathrow stojí 4 250 Kč, z letiště Stansted stojí 

odvoz 4 400 Kč. Odvoz zpět stojí stejně.
2.  Autobusová jízdenka (vždy s přestupem) Stansted - Margate - Stansted stojí 1 980 Kč, Gatwick - 

Margate - Gatwick stojí 1 850 Kč a Heathrow - Margate - Heathrow stojí 1 920 Kč.
3.  Z nádraží Londýn Victoria metrem na stanici King‘s Cross (5. zastávka) a odtud přímým vlakem do 

Margate. Cena zpáteční jízdenky je 45 - 60 GBP. Jízdenku si můžete koupit na nádraží Victoria.

Škola: English in Margate

Studenti před budovou školy, pláž

Margate

Nevyučuje se: 1.1. - 3.1., 10.4., 13.4., 8.5., 25.5., 
31.8. a 21.12.2020 - 1.1.2021.
Výuka probíhá: Po - Čt: 9.30 - 11.00; 11.30 - 
13.00 hod. a Pá: 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30 hod. 
a ještě Po a St 14.15 - 15.45 hod. a Út a Čt 14.15 
- 15.00 a 15.15 - 16.45 hod.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.

English+Methodology 20+10 45 minut 1 - 2 týdny 12 nejvíce 6 - 8

Teacher Development Course 24 45 minut 1 - 2 týdny 12 nejvíce 7 - 8

English+Methodology má 20 lekcí obecné angličtiny týdně a 10 lekcí pro učitele zaměřených 
tématicky. Kurz je určen učitelům, kteří pracují s dětmi od 10 let. Je zamě-
řen na management ve třídě, moderní výukové metody. Kurz má spous-
tu workshopů zaměřených třeba na plánování lekcí, testování studentů, 
CLIL a další.

Teacher Development 
Course

má 24 lekcí týdně s tématy pro učitele, je ideální pro učitele, kteří si chtě-
jí zlepšit své profesionální dovednosti. Kurz je zaměřen na roli učitele ve 
třídě, přípravu studijních materiálů, plánování lekcí, gramatiku, výslov-
nost a další. 

---

ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:

POPIS ŠKOLY:

VÝLETY A AKTIVITY:

SLOŽENÍ STUDENTŮ (podle jazyků, r. 2019):

PŘÍPLATKY:

DOPRAVA:

CENÍK UBYTOVÁNÍ 2020:

PŘI PŘÍJEZDU DO RODINY PO 22.00 HOD. ČI ODJEZDU PŘED 6.00 HOD. ŠKOLA ÚČTUJE PŘÍPLATEK 620 Kč.

Ubyt. poplatek u rodin je 990 Kč. Ubytování je od Ne do Ne nebo od So do So. cena týdně noc navíc

Rodiny jsou max. 30 minut chůze od školy, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma

1. Rodina, jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze 4 860 910

2. Rodina Executive, vyšší standard, jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, polopenze 7 280 1 060

3. Culver House, apartmány 100 m od školy, WiFi zdarma, pračka k dispozici, vratný depozit 100 GBP, bez stravy

jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, sdílená kuchyně, cena mimo 20.6. - 30.8.2020 7 220 ---

jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, sdílená kuchyně, cena 20.6. - 30.8.2020 7 650 ---

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 1 týden 2 týdny

English+Methodology 16 390 32 780

Teacher Development Course 17 750 35 470

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


