
  

JAZYKOVÝ KURZ EMBASSY ENGLISH CAMBRIDGE 
Cambridge  
Cambridge je starobylé anglické univerzitní město, které se nachází asi 80 km na severovýchod od Londýna. Město, ve 
kterém žije zhruba 130 tisíc obyvatel si vás jistě získá svou příjemnou atmosférou a bohatou historií. Nejznámější 
institucí je University of Cambridge, kde studuje asi 22 000 studentů. Nejstarší kolej - Peterhouse, která existuje do 
současnosti, byla založena roku 1284.  
 

Embassy English 
Embassy English je jedním z předních světových poskytovatelů anglických jazykových kurzů po celém světě. Na svých 
školách v Anglii, USA, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu pomáhají každoročně zlepšit jazykové schopnosti desítkám 
tisíc studentů. Cílem všech kurzů je dosažení praktických výsledků, zlepšení kvalifikace pro následné zaměstnání a 
zvýšení úrovně angličtiny. Při výuce na školách Embassy English se ve velké míře využívá moderních technologií, jako 
např. používání interaktivní tabule, která umožní studentům přístup k digitalizovaným sešitům, vzdělávacím hrám a 
audio-video souborům. Studenti mají také přístup k on-line zdrojům mimo vyučování. 
 

Embassy English Cambridge 
Stylová budova školy je umístěna v klidném prostředí zhruba 20 minut chůze od centra města. Ve škole nechybí 
počítačová učebna a samozřejmostí je WiFi připojení na internet. O přestávkách i po vyučování se můžete občerstvit 
v jídelně nebo relaxovat v příjemné zahradě se stoly a lavičkami. 
 

Výuka 
Základní kurz: General English - Standard 20 
Nejčastěji využívaný kurz pro studenty všech úrovní angličtiny. První vyučovací den probíhá rozřazovací test, podle 
kterého jsou studenti rozděleni do jednotlivých tříd. Kurz obsahuje 20 lekcí týdně - každý den dopoledne od pondělí do 
pátku 4 lekce po 50 minutách. Volit můžete i intenzivnější kurz s 28 lekcemi týdně. Bližší informace Vám rádi poskytneme. 
 

Ubytování 
Pro ubytování doporučujeme využívat hostitelské rodiny. To Vám umožní pohled do reálného života angličanů a blíže se 
seznámit s místní kulturou a zvyky. S rodinou pak sdílíte prostory domu i sociální zařízení, stejně tak je v rodině 
poskytována i strava formou polopenze (snídaně, večeře). Rodiny jsou vybírány školou a jsou pravidelně kontrolovány. 
Ubytování je většinou ve vzdálenosti cca 30-45 minut od školy, kromě autobusu se můžete po městě pohybovat na kole, 
které je zde nejoblíbenějším přepravním prostředkem. Můžete si zvolit jednolůžkový nebo dvoulůžkový pokoj sdílený 
s jiným studentem/studentkou.  
 

 

                   
 
 

Cena za týden (min. pobyt 2 týdny) Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj 

Polopenze 14 900,- 13 900,- 

 
 

Cena zahrnuje: 
- výuku anglického jazyka (5x 4 lekce po 50 min) Po-Pa  
- 7x ubytování se stravou v hostitelské rodině (neděle-neděle) 
- nepovinné společné aktivity (většinou odpoledne nebo večer) 
- registrační poplatek 
- zapůjčení výukových materialů 
- certifikát o absolvování kurzu  
- místní daně a poplatky  
- 24-hodinová asistence v nouzi  
 

Cena nezahrnuje: 
- výlety pořádané školou 
- dopravu z/do ČR a transfer v Anglii (možno přiobjednat) 
- cestovní pojištění 
- příplatek 700,-Kč/týden v období 21.6.-30.8. 2015 

 

Poznámka: 
- minimální věk 16 let 
- nástup po celý rok 2015 každé pondělí 
- minimální pobyt 2 týdny 
- maximální počet studentů ve třídě: 15 
- kurzy neprobíhají ve dnech státních svátků  

 


