Anglo-Continental
Bournemouth, UK
Angličtina pro děti a mládež
English for Young Learners
English for Teenagers

Informace o škole
 Anglo-Continental School of English je instituce

založená v roce 1950 s akreditací British Council.
 Kurzy pro mládež nabízí ty nejlepší podmínky pro
výuku – profesionálně vedené kurzy kvalifikovanými
lektory a volnočasovými pedagogy v mezinárodním
prostředí s důrazem na individuální zájmy a
schopnosti studentů.
 Výhodu je lokace nedaleko centra města a vynikající
zázemí pro studium a relaxaci.
 Učebny jsou světlé a prostorné s připojením
k internetu, rozsáhlá knihovna vybavená softwarem
pro samostudium, terasa a prosluněná zahrada, velká
samoobslužná restaurace.

Informace o škole

Bournemouth
 Bournemouth je živé univerzitní městečko necelé

dvě hodiny jihozápadně od Londýna.
 12 km písčitých pláží, nádherné parky, zahrady a
řada obchodů, butiků, klubů, restaurací i kaváren.
 Ideální místo pro všechny sportovní nadšence

English Language and Activity C 2.20













věková skupina 10 – 13 let a 14 – 16 let
20 hodin týdně
mezinárodní skupina dětí
2 – 3 lektoři v kurzu
13 dětí ve skupině (max.15 dětí)
1 celodenní výlet týdně
1 půldenní výlet týdně
Odpolední program denně
2 společenské večery týdně
Nástup: od 3.6. do 12.8. každé pondělí

Cena kurzu C2.20
 Věková skupina 10 – 13 let

 2 týdny: £1723, tj. 51 700 Kč
 každý další týden: £759, tj. 27 800Kč
• Cena zahrnuje: zápisné, vstupní test, 20 lekcí týdně,

výukové materiály, studentskou kartu, certifikát,
prohlídku školy a okolí první den, wi-fi, sportovní a
společenské aktivity, výlety včetně vstupů, ubytování
ve dvoulůžkovém pokoji, praní prádla, internet na
pokoji, plnou penzi (3 jídla denně).
• dojíždění do školy pod dohledem dospělé osoby

Cena kurzu C2.20
 Věková skupina 14 – 16 let

 2 týdny: £1567, tj. 47 000 Kč
 každý další týden: £681, tj. 24 500Kč

• Cena zahrnuje: zápisné, vstupní test, 20 lekcí

týdně, výukové materiály, studentskou kartu,
certifikát, prohlídku školy a okolí první den, wi-fi,
sportovní a společenské aktivity, výlety včetně
vstupů, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, praní
prádla, internet na pokoji, plnou penzi (3 jídla
denně).

Intensive Teenagers Programme C3.30
 věková skupina 14 – 16 let

 28 hodin týdně
 jazyková úroveň B1 až C1
 13 studentů ve skupině (max. 15)

 1 celodenní výlet týdně
 1 půldenní výlet týdně
 4 vzdělávací aktivity týdně (téma: film-making, music,

fashion, drama, product design and technology,
science, communication technology)
 2 společenské večery týdně
 nástup: 17.7., 24.7., 1.8., 8.8., 15.8., 22.8.2019

Cena kurzu C3.30
 Věková skupina 14 - 16 let

 2 týdny: £1697, tj. 50 900 Kč
 každý další týden: £746, tj. 22 380Kč

• Cena zahrnuje: zápisné, vstupní test, 28 lekcí

týdně, výukové materiály, studentskou kartu,
certifikát, prohlídku školy a okolí první den, wi-fi,
sportovní a společenské aktivity, vzdělávací
aktivity, výlety včetně vstupů, ubytování ve
dvoulůžkovém pokoji, praní prádla, internet na
pokoji, plnou penzi (3 jídla denně).

Program dne
 Od pondělí do pátku

 7:30 – 8:00 snídaně
 8:45 – 12:15 výuka
 12:15 – 13:15 oběd ve škole

 13:15 – 16:30 odpolední program (pro kurzy C2.20)
 13:15 – 16:30 výuka + vzdělávací program (C3.30)
 Večer s hostitelskou rodinou, popř. program ve

škole
• Sobota – celodenní výlet od 8:30 do 19:00
• Neděle – program v hostitelské rodině

Vacation Programme V2.20
 věková skupina 16 - 20 let
 20 hodin týdně
 jazyková úroveň A1 až C1
 13 studentů ve skupině (max. 15)
 1 celodenní výlet týdně
 5 odpoledních společenských aktivit týdně

 2 společenské večery týdně
 nástup: od 3.6. do 12.8.2019 každé pondělí

Cena kurzu V2.20
 Věková skupina 16 - 20 let
 2 týdny: £1277, tj. 38 300 Kč (dvoulůžkový

pokoj)
 2 týdny: £1337, tj. 40 100Kč (jednolůžkový pokoj)
 každý další týden: £566, tj. 16 980Kč
• Cena zahrnuje: zápisné, vstupní test, 20 lekcí
týdně, výukové materiály, studentskou kartu,
certifikát, prohlídku školy a okolí první den, wi-fi,
sportovní a společenské aktivity, výlety včetně
vstupů, ubytování, praní prádla, internet na
pokoji, plnou penzi (3 jídla denně).

Hostitelská rodina
 Výhody ubytování v rodině
 Student zažije Anglii na vlastní kůži
 Příležitost využít každou chvíli na konverzaci a

procvičování jazyka v reálném prostředí a situacích
 Vřelá atmosféra, domácí prostředí
 Rodina pomůže s nástupem do školy první den
• Ubytování
 Dvoulůžkový pokoj se sdílenou koupelnou
 Od pondělí do pátku obědy ve škole, ostatní jídla v
hostitelské rodině
 Praní prádla jednou týdně
 Wi-fi

Doprava
 Přímé spojení Praha - Bournemouth

 Dopravce Ryanair, let 2 hodiny
 cena od 3000 Kč včetně zavazadla
 transfer z letiště £52 za jednu cestu – osobní auto
• Přímé spojení Praha – London Heathrow
 Dopravce British Airways, let 2 hodiny
 Cena od 7000 Kč včetně zavazadla
 Transfer z letiště školním busem £46 za jednu

cestu, délka 2 hodiny

PROGRESS Language Institute
 Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat

PROGRESS Language Institute s.r.o.
Marie Kárová – Studium v zahraničí
Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno
tel: 312 662 556, 603 94 72 12
e-mail: studiumvzahranici@pli.cz
www.pli.cz
• https://www.anglo-continental.com/aboutus/photos-videos/bournemouth/

