
Nevyučuje se: 1.1., 2.4., 5.4., 3.5., 31.5., 30.8., 
27.12. - 31.12.2021.
Pokud svátek připadne na pondělí, je výuka nahra-
zena celodenní exkurzí.
Výuka probíhá: 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30 hod.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.

• pro učitele od 18 letAngličtina
SidmouthKurzy pro učitele angličtiny, Sidmouth, Devon, celoroční kurzy, 6 studentů ve třídě 

(9 v létě), sobotní odvozy z Heathrow zdarma, 2 týdny kurzu za 17 980 Kč!

Anglie

---

Sidmouth International School byla založena
roku 1976, je uznaná Britskou radou a je členem 
asociace English UK. Specializuje se na kurzy 
angličtiny pro náročnější dospělé studenty a kurzy 
pro mladší a starší děti.
Sidmouth International School sídlí v centru měs-
ta, 5 minut od pobřeží. Škola vlastní 5 center, kte-
rá jsou od sebe 5 minut chůze. Dvě centra jsou ur-
čena pro dospělé (May Cottage a Victoria House) 
a tři centra pro děti a mládež.
Sidmouth International School má velice pestrý  
mezinárodní mix studentů složený ze 35 zemí.  
Škola má pro dospělé studenty k dispozici 15 tříd, 
nádhernou zahradu a WiFi zdarma. 
Škola má též své zkušební centrum a Teacher Tra-
ining Centre. Vezměte o prázdninách svoje děti 
s sebou, jejich škola je jen 5 minut chůze od škol 
pro dospělé!
Sidmouth je krásné přímořské městečko na jihozá-
padě hrabství Devon. Má 15 000 obyvatel a roz-
kládá se v údolí řeky Sid. V Sidmouthu můžete na-
vštívit kino, divadlo, krásnou pohodovou pláž, mno-
ho obchodů a bazén. Agatha Christie byla tímto 
městečkem přímo nadšená a vybírala si je pro svo-
je hrdiny. Hrabství Devon je považováno za jedno 
z nejkrásnějších v Anglii, navíc má nejteplejší pod-
nebí v Anglii.

Škola: Sidmouth International School

Sidmouth

Overseas Teachers of English 20+8 45 minut 1 týden + 6 (9*) nejvíce 5 - 9

* Od 7.6. do 27.8.2021 je v kurzech nejvíce 9 studentů ve třídě.

Kurzy/týdny 2 3 4 další týden

Overseas Teachers of English 17 980 26 970 35 660 8 920

Kurz je určen učitelům, kteří mají zájem zlepšit svoji angličtinu a své učitelské schopnosti.

Overseas Teachers 
of English

má 20 lekcí výuky obecné angličtiny a 8 lekcí angličtiny pro učitele týdně 
zaměřené na metodiku výuky a práci ve třídě.

Sidmouth International School pořádá odpoled-
ní a večerní akce jako jsou návštěva divadla, 
rybaření, barbecue atd. 
Škola organizuje i půldenní výlety každý čtvrtek 
a celodenní výlety každou sobotu do blízkých měst. 
Mezi oblíbené cíle patří Exeter, Bristol, Londýn,  Ply-
mouth, Dartmoorský národní park, Stonehenge, 
Bath nebo Salisbury atd.

Ve škole Sidmouth International School studovali 
učitelé z Německa, Itálie, Francie, Španělska, České 
republiky atd.

1.  Registrační poplatek účtovaný školou je 1 680 Kč.
2.  Sezónní příplatek ke kurzu v termínu 7.6. - 27.8.2021 je 2 680 Kč týdně.
3.  Příplatek za speciální dietu v rodině je 1 520 Kč týdně.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Londýn Heathrow nebo Bristol - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
Odvoz organizovaný školou: Sobotní odvoz školním autobusem z letiště Heathrow do ubytování
v Sidmouthu a zpět je zdarma. 
Na Heathrow byste měli přiletět nejpozději v 15.00 hod. Ze Sidmouthu odjíždí autobus tak, abyste  
stihli odlet z Heathrow ve 14.30 hod. a později. Cesta trvá 3 - 4 hodiny.
Odvoz org. školou z letiště v Bristolu do ubytování v Sidmouthu stojí 4 400 Kč. Odvoz zpět stojí stejně.

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

Ubytování je od soboty před začátkem kurzu do soboty po ukončení kurzu. 

Noc navíc nelze od 29.5. do 28.8.2021!
cena týdně noc navíc

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

1. Rodina Standard, jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze 5 610 820

2. Rodina Executive, jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, vyšší standard, polopenze 8 680 1 240

Jedna z budov školy, studenti, pláž a ulice v Sidmouthu

PŘÍPLATKY:

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 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


