
Nevyučuje se: Učí se každý všední den.
Výuka probíhá: 9.00 - 9.30; 9.30 - 10.30, 10.45 - 
11.45; 12.00 - 13.00; 13.00 - 13.30; 14.30 - 15.30, 
15.45 - 16.45 hod.
Rozvrhy jsou orientační, mohou se měnit v závis-
losti na počtu studentů ve škole a ročním období. 
Začátky: 
Language and Methodology Refresher:
Primary: 6.7., 20.7., 3.8.2020.
Secondary: 20.4., 4.5., 6.7., 20.7., 3.8.2020.
Active Methodology: 6.7., 20.7., 3.8.2020.
Content and Language Integrated Learning: 20.7., 
3.8.2020.

• pro učitele od 18 letAngličtina
EdinburghEdinburgh, kurzy pro učitele angličtiny, metodika výuky pro učitele ZŠ a SŠ, 

jak učit jiné předměty v angličtině (CLIL), 2 týdny kurzu od 27 390 Kč!

Skotsko

---

Edinburgh School of English vyučuje kurzy anglič-
tiny v Edinburghu od roku 1969, je uznána Britskou 
radou a je členem asociace English UK.
Edinburgh School of English sídlí v krásné budo-
vě z roku 1820, která se nachází na Royal Mile,  
nejznámější ulici Edinburghu, která končí před  
Edinburským hradem.
Za starobylým vzhledem budovy najdete moderní 
a dobře vybavenou jazykovou školu. 51 let tradice, 
osobní přístup a zájem o každého studenta, to vše 
nabízí škola Edinburgh School of English.
Edinburgh je hlavní město Skotska. Nádherné 
historické město svými památkami a rozložením  
trochu připomíná Prahu.
Majestátní hrad uvidíte téměř z každé části cent-
ra města. Princess Street a Royal Mile jsou neza-
pomenutelné. Edinburgh má řadu muzeí, která roz-
hodně navštivte, např. Muzeum Skotska, Králov-
ské muzeum, Národní galerie nebo Muzeum války. 
Edinburgh je známý díky slavnému festivalu diva-
dla a hudby, který probíhá od 7.8. - 31.8. Edinbur-
ský festival je největší festival v Evropě. Edinburgh 
je bezpečné, přehledné a přátelské město s vyso-
kou kvalitou života.

Škola: Edinburgh School of English

Edinburgh

Language and Methodology Refresher 30 60 minut 2 týdny 8, 12 nejvíce 7 - 9

Active Methodology 20 60 minut 2 týdny 12 nejvíce 7 - 9

Content and Language Integrated Learning 20 60 minut 2 týdny 12 nejvíce 6 - 9

Kurzy/týdny 2 týdny

Language and Methodology Refresher 38 230

Active Methodology 27 390

Content and Language Integrated Learning 27 390

Language and 
Methodology
Refresher

má 10 hodin výuky obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 8 klientů, 10 ho-
din konverzace a týmových projektů a 10 hodin metodiky, organizace práce ve 
třídě a praktických vyučovacích metod ve skupině nejvíce 12 klientů.
Program trvá dva týdny a má pevné začátky různé pro učitele na základních 
(primary) nebo středních školách či pro učitele dospělých studentů (secondary).

Active
Methodology

má 20 hodin týdně zaměřených na metody výuky jazyka ve skupině nejvíce 12 klientů. 
Účastníci kurzu budou hodnotit předložené metody a diskutovat o jejich aplikaci ve 
vlastním kontextu výuky. Kurz je určen pro učitele na středních školách a dospělých osob.

C o n t e n t  a n d 
Language Inte-
grated Learning

má 20 hodin týdně zaměřených na metody výuky předmětů (zeměpis, matema-
tika, vědy) vyučovaných v angličtině ve skupině nejvíce 12 klientů. Kurz je určen 
pro učitele středních škol.

Edinburgh School of English nabízí bohatý program 
pro volný čas, který Vám přinese spoustu poznat-
ků o městě a Skotsku. Program zahrnuje návštěvu 
divadla, výuku skotských tanců, kino a večírek na 
uvítanou. Můžete si také vybrat z několika place-
ných celodenních výletů na známé památky nebo 
záhadné Loch Ness.

1.  Příplatek za ubytování v měsíci srpnu je v apartmánu 990 Kč týdně, v rezidenci 1 760 Kč týdně.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Edinburgh - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
Odvoz organizovaný školou z letiště stojí 1 940 Kč, odvoz zpět stojí stejně. Běžné taxi stojí cca 35 
GBP za jednu cestu. Autobus z letiště do centra stojí cca 4,50 GBP. 

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, zapůjčení učebních materiálů, 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, do 40 min. MHD od školy, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma

jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze 6 980 1 240

jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, polopenze 10 620 1 730

2. Apartmány, cca 25 min. chůze od školy, WiFi, jednolůžkový pokoj, vlastní 

koupelna, sdílená kuchyně, bez stravy, možnost praní, pouze od 28.6. do 29.8.2020
10 970 1 760

3. Residence Pollock Halls, cca 25 min. chůze od školy, WiFi zdarma,  jednolůžkový 

pokoj, sdílená koupelna, polopenze, možnost praní, pouze od 28.6. do 29.8.2020
14 570 2 340

Budova školy, Military Tattoo, Royal Mile, hrad v Edinburghu

1. Polština ....................................................... 23%
2. Čeští studenti ........................................... 21% 
3. Španělština ................................................ 14%
4. Maďarština ................................................ 11%
5. Němčina .................................................... 4% 

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


