
Nevyučuje se: Učí se každý všední den.
Výuka probíhá: 9.30 - 11.00; 11.30 - 13.00; 
14.00 - 15.30 hod. V letních měsících se mohou 
tyto časy změnit.
Začátky: 6.1., 20.1., 6.7., 20.7.2020.

• pro učitele od 20 letAngličtina
OxfordOxford, prestižní univerzitní město, škola s tradicí, vysoká kvalita, vlastní 

restaurace a zahrada, WiFi zdarma, 2 týdny kurzu za 21 970 Kč!

Anglie

---

Oxford English Centre nabízí kurzy angličtiny pro 
dospělé v Oxfordu od roku 1979, má akreditaci  
Britské rady a je členem asociace English UK 
a prestižní mezinárodní asociace IALC. Školu řídí její 
zakladatel a majitel, Dr. Graham Simpson.
Oxford English Centre nabízí vysoce kvalitní kurzy 
obecné angličtiny, obchodní angličtiny i angličtinu
pro učitele.
Kurzy vyučují kvalifikovaní učitelé. Kurzy mají výbor-
ný mezinárodní mix studentů. Oxford English Centre 
sídlí v majestátní vile na Banbury Road, jen 15 minut 
chůze od historického centra Oxfordu. 
Oxford English Centre má studovnu s čítárnou, počí-
tače s připojením k internetu zdarma, školní restau-
raci a zahradní terasu. 
Oxford je sídlem nejslavnější světové univerzity. 
Starobylé město leží jen necelou hodinu autobu-
sem od Londýna. Mezi oxfordské profesory patřili 
mimo jiné J.R.R. Tolkien, autor Pána prstenů a Lewis 
Carroll, autor slavné knihy Alenka v říši divů a za 
zrcadlem. Na Oxfordu studovalo 26 britských pre-
miérů, nejméně 30 světových prezidentů a premi-
érů, 50 nositelů Nobelovy ceny, 120 nositelů zla-
té olympijské medaile a samozřejmě stovky spiso-
vatelů a umělců. Blízko Oxfordu je Stratford upon 
Avon, Blenheim Palace (rodiště Winstona Churchil-
la) a krásná chráněná krajinná oblast Cotswolds.

Škola: Oxford English Centre

Oxford

English for Teachers 20+10 45 minut 2 týdny 14 nejvíce 7 - 9

Kurzy/týdny 2 týdny

English for Teachers 21 970

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

English for Teachers má 20 lekcí angličtiny pro učitele týdně ve skupině nejvíce 14 klientů a k tomu 
10 lekcí angličtiny týdně se zaměřením na pokročilé procvičování jazyka.

Většina akcí pořádaných školou Oxford English  
Centre je zdarma - návštěvy blízkých hospůdek, 
barbecue na nádvoří školy, promítání filmů, kvízo-
vé večery, večery s karaoke apod. Víkendové výlety 
se platí zvlášť a míří do měst jako je Londýn, Bath, 
Stratford, Salisbury, Stonehenge apod.

1.  Registrační poplatek účtovaný školou je 95 GBP, pro klienty INTACTu jen 1 590 Kč!

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Heathrow (Stansted, Luton, Gatwick) - Praha za nejnižší dostupnou cenu!
Odvoz org. školou z letiště Heathrow stojí 5 160 Kč, z ostatních letišť 6 070 Kč. Odvoz zpět stojí stejně.
Autobusová jízdenka Heathrow - Oxford a zpět stojí 1 070 Kč, autobusy jezdí každou půlhodinu.
Autobusová jízdenka Stansted - Oxford a zpět stojí 1 740 Kč, Gatwick - Oxford a zpět stojí 1 280 
Kč, Luton - Oxford a zpět 1 310 Kč.
Autobusová jízdenka London Victoria - Oxford a zpět stojí 560 Kč.

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

Ubytování je od neděle před začátkem kurzu do soboty po ukončení kurzu. cena týdně noc navíc

1. Rodina, jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze 6 220 910

2. Rodina Ensuite, jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, polopenze 7 990 1 210

Rodiny jsou cca 20 minut MHD od školy, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma.

Budova školy Oxford English Centre, výuka, studenti na školní zahradě, školní jídelna, studenti u počítačů, pohled na Oxford

1. Španělština ................................................ 20%
2. Italština ....................................................... 18%
3. Polština ....................................................... 16%
4. Turečtina .................................................... 10%
5. Čínština ...................................................... 9%
Čeští studenti ............................................... 1%

PŘÍPLATKY:

DOPRAVA:

ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:

POPIS ŠKOLY:

VÝLETY A AKTIVITY:

SLOŽENÍ STUDENTŮ (podle jazyků, r. 2019):

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:

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


