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Rozdíl je v našich 
zkušenostech

Leo Languages má 
pro vás ten správný 

kurz, bez ohledu na 
Váš věk nebo studijní 

cíle
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Metoda výuky v ILH

Cizí jazyky vyučujeme 
metodou International 
Language Homestay více 

než 20 let a naše bohaté zkušenosti 
ukázaly, že studium a ubytování s 
učitelem v jednom domě je jedním z 
nejefektivnějších a nejpříjemnějších 
způsobů výuky jazyka.

Budete bydlet v pohodlném domě 
vašeho učitele a studovat kurz v 
intenzitě 15, 20, 25 nebo 30 hodin 
týdně – intenzitu výuky si zvolíte 
sami.

Lektor připraví lekce na základě Vašich 
požadavků, zájmů a potřeb. Výuka 
připravená na míru a přizpůsobená 
Vašemu tempu Vám dodá sebedůvěru 
a pomůže k rychlejšímu pokroku.

Vyzkoušejte 
studium v rodině 
učitele

Pobyty ILH zahrnují ubytování s 
plnou penzí. Po výuce se začleníte do 
běžného chodu rodiny, stejně jako do 
jejího společenského života. Rodina 
Vás přijme jako nového člena.

Během času stráveného v domě 
Vašeho učitele budete neustále 
komunikovat v cizím jazyce a proces 
učení bude pokračovat i mimo lekce – 
během jídla, při trávení volného času, 
nebo třeba na výletech. 

Při výběru hostitelské rodiny jsou 
brány v úvahu Vaše zájmy, ale 
také požadavky na stravování, na 
nekuřácké prostředí nebo jiné 
specifi cké potřeby.

International Language Homestays
WWW.ILH.COM

ilh
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“

”

ILH má přes 20 let 
zkušeností s 
výukou studentů 
všech věkových i 
společenských skupin

Úplné začlenění
Lektor se Vám bude plně věnovat od začátku až do konce pobytu. Kurz bude 
připravený na míru, s přihlédnutím k Vašim zájmům, úrovni znalosti a osobním 
cílům.

Pobyt v rodině učitele a účast na denním chodu domácnosti Vám pomůže začít 
přemýšlet v cizím jazyce nejen při výuce. Jazyková cvičení pokračují i během 
dne – při jídle, na výletech nebo při trávení volného času s Vašimi hostiteli. Tato 
varianta je spojením efektivního kurzu a zajímavé dovolené.

Odborné jazykové kurzy
Výuka vedoucích pracovníků
Tyto kurzy jsou připravené pro odborníky a motivované studenty se specifi ckými 
požadavky na výuku, které souvisejí s jejich profesí. Před začátkem kurzu 
proběhne analýza potřeb, během kurzu lektor využívá metodiku vhodnou pro 
daný obor a odborné výukové materiály.

Lekce lze připravit v oboru dle Vašeho přání – mohou být zaměřené například na 
právo, fi nance, bankovnictví, účetnictví, marketing, obchod, letectví, lékařství atd. 

Příprava na zkoušky
Kurz sestavený pro studenty bez ohledu na věk, jejichž cílem je složení jazykové 
zkoušky. Na míru připravené výukové materiály jsou zahrnuty.

Podpora místního koordinátora
Během pobytu Vám bude k dispozici místní koordinátor, jež dohlíží na hladký 
průběh kurzů. Koordinátoři jsou vždy připraveni zodpovědět dotazy ohledně 
výuky nebo samotného pobytu.

Naši hostující lektoři
Lektoři jsou vybírání na základě 
zkušeností, odborného vzdělání 
a schopnosti vyučovat formou 
individuálních lekcí. Místní koordinátor 
bere při výběru nejvhodnějšího lektora 
v úvahu věk, zájmy, osobní a jazykové 
potřeby každého studenta.

Accreditation

       Lokality
Anglie, Skotsko, Irsko, Malta, Francie, 

Španělsko, USA, Kanada, Rakousko, 

Austrálie, Nový Zéland, Německo, 

Portugalsko, Itálie a Japonsko

       Délka pobytu Neomezeně

       Jazykové schopnosti 

Vhodné pro všechny úrovně

       Maximální velikost třídy 

Individuální výuka, výuka pro páry a 

pro rodiny

       Lekce 

15, 20, 25 nebo 30 hodin týdně

      Termíny kurzů Celoročně

       Věk Bez věkového omezení
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Další možnosti
WWW.ILH.COM

Spojte Váš ILH kurz s poznáváním památek

Přidáním City Plus nebo City Expedientce k Vašemu kurzu můžete 

výuku zkombinovat s poznáváním památek. V doprovodu vašeho 

učitele nebo jiného dospělého člena rodiny můžete navštívit nedaleké 

město, poznat místní historii a lépe proniknout do jazyka, který studujete.

Přidejte k Vašemu ILH kurzu seznámení s místní 

kulturou
S variantou Hobby Plus na Vás čekají půldenní nebo celodenní výlety 

za místními kulturními či historickými zajímavostmi. Na výlety Vás 

bude doprovázet lektor nebo jiný dospělý člen rodiny. Varianta Activ-

ity Plus nabízí příležitost, jak se dozvědět o místních tradicích, dědictví a kultuře 

země, ve které studujete.

Přidejte ke svému ILH kurzu Vaší oblíbenou aktivitu

Pokud Váš kurz doplníte o variantu Hobby Plus, budete moci kombino-

vat výuku s vaší oblíbenou činností: ať už je to jízda na koni, golf, tanec, 

plachtění, vaření nebo potápění.

Každý kurz ILH je připraven tak, aby studentovi přinesl co nejlepší zkušenost. Již 

před odjezdem si můžete zarezervovat například hry golfu, tenisu, jízdy na koni či 

tanec nebo jiné kulturní aktivity.

“ Prozkoumejte 
město se svým 
učitelem “
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Společný kurz pro mládež

Ideální volba pro mladší studenty, kteří by rádi studovali kurz ILH 

společně s jedním nebo dvěma studenty jiných národností. Studium je 

vhodné pro ty, kteří již angličtinu studovali a nejsou úplnými začátečníky.

Lekce

Výuka v intenzitě 15 lekcí týdně 

probíhá v klidném přátelském 

prostředí a je zaměřená na všechny 

aspekty použití cizího jazyka. 

Některým studentům lépe vyhovuje 

společným pobyt a studium s dalším 

studentem. 

Pobyt v rodině
hostujícího učitele

Studenti jsou ubytováni v domě 

učitele, v lokalitě Jižní Anglie. Na čas 

se stávají vítaným členem rodiny. 

Poloha

Kent i Essex nabízejí nepřeberné 

množství hradů, středověkých měst, 

pláže i nádhernou přírodu. Studenti 

tak mají široké možnosti trávení vol-

ného času.

Společný kurz s
ostatními studenty

Společný kurz s ostatními studenty 

jiných národností je pro mladší stu-

denty výbornou motivací k dalšímu 

studiu.

1

3

2

4

       Lokality
Kent a Essex, Velká Británie

       Délka pobytu 2 - 4 týdny

       Jazykové schopnosti 

Vhodné pro středně pokročilé 

studenty

       Maximální velikost třídy
3 studenti

       Lekce
15 hodin týdně

       Termíny kurzů
Kurzy probíhají jen během června 

- srpna

       Věk  14 - 17

     

      

    

    

    

    

    

ILH speciální letní kurz
WWW.ILH.COM

“ Učte se a 
seznamujte 
se s novými 
přáteli “

Poznámka: Společný kurz je další možnost. Mladí studenti si mohou 

individuální výuku objednat kdykoli během roku a ve všech lokalitách.
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Škola

Elegantní historická budova na geor-
giánském náměstí v centru města Mar-
gate. Z budovy je výhled na obezděnou 
školní zahradu.

Ubytování

Všechny naše přátelské rodiny jsou 
vybaveny wi-fi  a jsou v docházkové 
vzdálenosti od školy. K dispozici je také 
ubytování s vlastní koupelnou. Další 
možností je ubytování v pohodlně 
vybavených apartmánech nebo ve 
studentských domech v blízkosti školy.

Ve třídě

Naši přátelští a kvalifi kovaní učitelé 
mají k dispozici rozsáhlé akademické 
zdroje a výborné zázemí. Můžete si být 
jistí, že kurz pro Vás bude přínosem.

Poznávání Kentu

Při půldenních či celodenních výletech 
můžete navštívit krásná místa a objevit 
dědictví Kentu – zahrady Anglie.

Najděte si nové 
přátele

Oblíbenou školní kavárnu s příjemnou 
atmosférou studenti využívají k 
odpočinku během dne i večer. K 
dispozici zde mají bezplatné wi-fi , 
kulečník a televizi.

Místní oblast

Margate, Broadstairs and Ramsgate, 
které společně vytváří oblast Thanetu 
(140 tis. obyvatel), nabízí širokou škálu 
nákupních a rekreačních možností, 
včetně muzeí, galerií, divadel, kin, 
nočních klubů, kasin a sportovních 
center.

English in Margate
WWW.ENGLISHINMARGATE.COM

1

4

2

5

3

6

ENGLISH
IN MARGATE

Škola - co nabízíme

Jsme přátelská jazyková škola s výukou angličtiny pro dospělé, 

nacházející se v oblíbeném přímořském městečku Margate v Kentu, na 

jihovýchodě Anglie. Nabízíme velmi kvalitní kurzy angličtiny, připravené 

speciálně s ohledem na potřeby dospělých, ať už jsou to odborné kurzy, přípravné 

kurzy na zkoušky nebo kurzy se zaměřením cestování.
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Kurzy

Všeobecný kurz angličtiny (Standardní/Intenzivní)
Cílem tohoto kurzu je zlepšit úroveň studentů angličtiny v mluvení, čtení, 
poslechu a psaní, stejně jako v gramatice, slovní zásobě a výslovnosti. Odpolední 
kurzy nabízejí celou řadu doplňujících možností včetně obchodní angličtiny a 
přípravy na zkoušky.   

Kombinace standardního kurzu s individuální 
výukou
Studenti mohou kombinovat standardní kurz s odpoledními individuálními lekcemi, 
které jsou přizpůsobeny jejich konkrétním cílům požadovaným v zaměstnání, nebo si 
mohou vybrat celodenní individuální výuku plně přizpůsobenou jejich požadavkům. 
Studenti také mohou s lektorem zajít na pracovní oběd.

Příprava na jazykové zkoušky
Nabízíme přípravné kurzy na tyto mezinárodně uznávané zkoušky: IELTS, TOEIC, 
BULATS, Cambridge First Certifi cate and Cambridge Advanced English. Zkoušky 
TOEIC a BULATS můžete složit přímo ve škole, ostatní zkoušky lze složit v blízkém 
okolí.

Exkluzivní balíček služeb
Cena zahrnuje kombinovaný kurz, oběd v restauraci s lektorem, exkurze s 
doprovodem, transfery z letiště a ubytování v apartmánu nebo v hostitelské 
rodině, v jednolůžkovém pokoji s vlastní koupelnou. 

Zahrada Anglie
Odpolední výlety za kulturou jsou vždy sestavené do týdenních bloků a od dubna 
do září je můžete zkombinovat s libovolným kurzem.

“ Nachází se 

pouhých 500 metrů 

od překrásných 

zlatých písků v 

Margate “

London

Luton Airport
Stansted Airport

w Airport

Gatwick Airport

Brighton

Canterbury

DoverFolkestone
(Eurotunnel)

Ashford International
Station (Eurostar)

0 100 km

Ebbsfleet International
Station (Eurostar)

Kent

Whitstable

Margate

Ramsgate

Colchester

Eurotunnel train 
to Europe

Kent International AirportLondon

Stansted Ai

       Lokality Margate, Velká 

Británie

       Délka pobytu Neomezeně

       Jazykové schopnosti
Vhodné pro všechny úrovně 

od začátečníků až po pokročilí, 

(pro úplné začátečníky ve formě 

individuálních lekcí)            

       Maximální velikost třídy 

12 (průměrně 8) studentů                                                                                                                       

       Lekce 
Od 20 do 40 lekcí týdně

       Termíny kurzů Celoročně

       Věk 18+
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“ Jsme mno-
hem více než 
jazyková škola, 
nabízíme neza-
pomenutelné 
zkušenosti. “

Margate a okolí
WWW.ENGLISHINMARGATE.COM

Přijeďte a studujte v Margate

Margate se nachází v jihovýchodní Anglii. Do Londýna se během hod-

iny a půl dostanete hromadnou dopravou nebo autem. Město a okolí 

nabízí rozmanité možnosti trávené volného času, k zlatavým písčitým 

plážím je to pouhých 5 minut chůze. Na studium v Margate nikdy nezapomenete!

• Krásná pobřežní lokalita necelou hodinu a půl od centra Londýna

• Přátelská škola je určena dospělým, vysoce motivované studentům, a má 
velmi dobrý národnostní mix

• Nezávislá škola (není součástí řetězce) s vlastním managementem

• Přátelští a nápomocní učitelé s dlouholetými zkušenostmi a vedení školy s 
osobním přístupem

• Nádherná školní budova s vynikajícím vybavením

• Široký sortiment akademických kurzů, přípravných kurzů na zkoušky a 
odborných kurzů

• Pracovní umístění/programy s kombinací práce a studia

• Multimediální studijní centrum je otevřeno celý den i během večerů

• Školní kavárna s výbornou atmosférou, otevřená vždy ve večerních 
hodinách, pomáhá studentům rychleji se spřátelit

• Vysoký standard ubytování v rodinách a rezidencích. Obě varianty jsou v 
pěší vzdálenosti

• Vynikající společenský program s týdenními akcemi v našem studentském 
klubu

• Pravidelné výlety s doprovodem za památkami nejen v oblasti Kentu a s 
víkendovými výlety do Edinburgu, Dublinu, Paříže, Amsterdamu a do Bruggy 
pořádáme ve spolupráci s agenturou GTS 
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Přijďte a studujte 
v krásné přímořské 
lokalitě

…s rychlým dopravním spojením do Londýna
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“ Unikátní

jazykový

kurz pro

mladé

studenty “

Home Group6
WWW.HOMEGROUP6.COM

Lekce

Přátelské a uvolněné prostředí 

Vám nabídne bezpočet příležitostí 

ke komunikaci. Zkušení lektoři 

Vás zapojí do výuky, pomohou 

dosáhnout plynulého projevu a získat 

sebedůvěru.

Volnočasové 
aktivity

Na odpoledne a soboty je pro Vás 

připravený kulturní a sportovní 

program, od výletů do Londýna a 

projížďky vyhlídkovým autobusem, 

po návštěvu historického Cantebury 

a jeho slavné katedrály. Veškeré 

vstupné a doprava je zahrnuto v ceně.

Lokalita

Whistable je krásné, tradiční přímořské 

městečko v hrabství Kent, známé nejen 

rušnou hlavní třídou s butiky, ale i 

námořním dědictvím, čilým přístavem 

a trhem s rybami a ústřicemi.

Město se může také pochlubit krásnou 

oblázkovou pláží s promenádou a 

nádherným zámkem se zahradami. 

V místě se nachází i plavecký bazén 

nebo bowling.

Ubytování

Studenti bydlí v přátelské hostitelské 

rodině ve Whistable nebo jeho okolí. 

Ubytování je s plnou penzí.

1

3

2

4

Výuka v Home Group6

Home Group 6 je nový a jedinečný způsob, jak se naučit anglicky. 

Budete studovat v malé skupině (maximálně 6 studentů) v příjemném 

prostředí v domě učitele a zároveň se budete moci spřátelit s ostatními 

studenty. Přátelská, rodinná atmosféra ‘domácího vyučování’ studenty nadchne. 

Po skončení dopoledních hodin se v doprovodu místního koordinátora mohou 

zúčastnit odpoledních výletů do zajímavých míst v okolí.

       Lokality Whitstable, Velká 
Británie

       Délka pobytu  2, 4 nebo 6 
týdnů. Uzavřeným skupinám lze 
délku pobytu přizpůsobit, a to 
během celého roku. 

       Jazykové schopnosti 
Vhodné pro úrovně středně až více 
pokročilí

       Maximální velikost třídy
6 studentů

       Lekce 20 lekcí týdně + další 
aktivity/výlety

       Termíny kurzů Kurzy probíhají 
od června do srpna. Uzavřeným 
skupinám lze termín přizpůsobit.

       Věk  14 - 17
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Program English in a Castle

Zámek poskytuje skutečně výjimečné místo ke studiu. Studenti 

se mohou těšit z dědictví předků a krásných okolních zahrad. V 

malebném městečku Whitstable mohou využít některou z mnoha 

zajímavých kulturních příležitostí.

Lekce

Základní linií tohoto kurzu je bohaté 
kulturní dědictví Kentu. Studijní 
projekty jsou zaměřené na region 
a jeho historický původ. Klíčovými 
prvky kurzu jsou team-building, 
prezentace a hodnocení.

Aktivity

Kurz je doplněný kulturním 
programem zahrnujícím výlety za 
místními historickými zajímavostmi 
a volitelnými lekcemi tance, divadla 
nebo výtvarného umění, můžete se 
těšit i na celodenní výlet do Londýna 
a vyjížďku vyhlídkovým autobusem. 
Veškeré vstupné a doprava je 

zahrnuto v ceně.

Lokalita

Whistable je krásné, tradiční přímořské 
městečko v hrabství Kent, známé nejen 
rušnou hlavní třídou s butiky, ale i 
námořním dědictvím, čilým přístavem 
a trhem s rybami a ústřicemi.

Město se může také pochlubit krásnou 
oblázkovou pláží s promenádou a 
nádherným zámkem se zahradami. 
V místě se nachází i plavecký bazén 
nebo bowling.

Ubytování

Studenti bydlí v přátelské hostitelské 
rodině ve Whistable nebo jeho okolí. 
Ubytování je s plnou penzí.

1

3

2

4

       Lokality Whitstable, Velká 
Británie

       Délka pobytu Letní mezinárodní 
kurzy je možné absolvovat v délce 2 nebo 
4 týdnů. Uzavřeným skupinám lze délku 
pobytu přizpůsobit, a to během celého roku 

       Jazykové schopnosti 
Vhodné pro úrovně středně až více 
pokročilí

       Maximální velikost třídy 
14 studentů

       Lekce Letní mezinárodní kurzy 
probíhají v intenzitě 24 lekcí týdně. 
Uzavřené skupiny studentů mohou na 
kurz přijet kdykoli během roku a mohou 
si zvolit libovolný počet lekcí.

       Termíny kurzů Letní mez-
inárodní kurzy probíhají ve stanovených 
dvoutýdenních turnusech. Uzavřeným 
skupinám lze termín přizpůsobit.

       Věk  Letní mezinárodní kurzy jsou 
určené pro studenty ve věku od 16 do 17 let. 
Toto omezení neplatí pro uzavřené skupiny.

      

      

      

      

        

    

      

English in a Castle
WWW.ENGLISHINACASTLE.COM

“ Učte se 
královninu 
angličtinu na 
nádherném 
zámku “
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“ Vzdělávácí
cesta do
Londýna nebo
Brightonu “City English

WWW.CITYENGLISH.CO.UK

Program

Lektor Vás každý den zavede do jiné 
části města a výklad zaměří na různá 
témata, jako například na ústavu a 
dědictví, bankovní a fi nanční systém, trh 
s potravinami nebo na galerie a muzea.

Lokalita

Londýn je místem, kde se potkává 
historická minulost a pulsující 
současnost, je místem s bohatou 
kulturou a věhlasnou architekturou. 
Vibrující, osobitý a originální Brighton 
nabízí jak energii velkoměsta, 
tak svobodu moře. Je tu spousta 
příležitostí ke trávení volného času 
a spousta míst, kam musíte zajít – od 
ikonických turistických atrakcí až po 
nádherné pláže.

Výuka

Během dne budete zpracovávat 
malé projekty nebo budete pracovat 
ve dvojici s ostatním studentem.
Při objevování města, jeho kultury a 
dědictví si budete zlepšovat jazykové 
znalosti. V programu City English 
mohou být zahrnuty návštěvy muzeí, 
divadel, sportovních událostí nebo 
restaurací či klubů.

Ubytování

Ve spolupráci s organizací Britannia 
Student Services nabízíme kvali-tní  
ubytování v rezidenci (bez stravy, s 
možností vaření) přímo v centrech 
obou měst. Další variantou je ubytování 
v hotelu nebo v hostitelské rodině.

1

3

2

4

CITY
ENGLISH

Program City English

Vynikající způsob, jak se svými spolužáky, přáteli nebo kolegy 

objevovat nejslavnější světovou metropoli a nejtajemnější anglické 

pobřeží. Lektor Vás vezme na objevnou cestu, během které poznáte 

skutečný Londýn nebo Brighton a objevíte nejzajímavější fakta o těchto 

úchvatných městech. 

       Lokality Londýn & Brighton,  

        Velká Británie

       Délka pobytu  1 týden

       Jazykové schopnosti
Vhodné pro studenty od úrovně 

méně pokročilí (pre-intermediate)

       Maximální velikost třídy 

Uzavřené skupiny mohou mít libo-

volný počet studentů

       Lekce
Lektor se studentovi věnuje 

průměrně 6 hodin denně

       Termíny kurzů
Během celého roku

       Věk 14 + (studenty mladší 

18 let musí doprovázet skupinový 

vedoucí)
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Program Junior Residence

Učebny jsou umístěny ve světlé moderní budově v areálu St Lawrence 

College v městečku Ramsgate. Stravování je zajištěno v původní 

budově školy a studenti tak stolují v nádherné, dřevem obložené 

jídelně, kde jsou vystaveny obrazy bývalých ředitelů.  

Lekce

Kurz je sestaven s ohledem na 
zájmy a potřeby mladších studentů. 
Lekce jsou založené na aktivitách a 
projektech, které studenty budou 
bavit. Lektoři jsou vybíráni na základě 
zkušenosti s výukou mladších 
studentů, podmínkou je přátelský 
přístup.

Lokalita

Ramsgate je rušné přístavní město 
na pobřeží Kentu, pouhých patnáct 
mil východně od Cantebury a 
poblíž historického Doveru, Dealu 
a Sandwiche. Město je známé 
královským přístavem, živými 
kavárnami, atmosférou přímořské 
lokality a zlatými písečnými plážemi. 

Volnočasové 
aktivity

Součástí je bohatý volnočasový 
program zahrnující sportovní aktivity, 
návštěvy muzeí a hradů, celodenní 
výlety do okolních měst a také 
výlet do Londýna včetně projížďky 
vyhlídkovým autobusem.

Ubytování

Studenti jsou ubytováni v moderní 
budově rezidence v areálu školy. 
Dohled je zajištěn manažerem a 
několika asistenty, ubytování je 
s plnou penzí. Podobný program 
můžeme v určitých termínech 
během roku nabídnout také v Kent 
College ve městě Canterbury. Zajistit 
můžeme i pobyt v anglické internátní 
škole, a to v délce od 4 týdnů po celý 
akademický rok.

1

3

2

4

     Lokality Ramsgate & Canterbury, 
Velká Británie

       Délka pobytu Letní 
mezinárodní kurzy je možné absolvovat 
v délce 2 nebo 4 týdnů. Uzavřeným 
skupinám lze délku pobytu přizpůsobit, 
a to během celého roku 

       Jazykové schopnosti 
Vhodné pro méně pokročilé, středně 
pokročilé a pokročilé studenty 

       Maximální velikost třídy  14

       Lekce Letní mezinárodní kurzy 
probíhají v intenzitě 24 lekcí týdně. 
Uzavřené skupiny studentů si mohou 
zvolit libovolný počet lekcí. 

       Termíny kurzů Letní mezi-
národní kurzy probíhají ve stanovených 
dvoutýdenních turnusech. Uzavřeným 
skupinám lze termín přizpůsobit.

       Věk Letní mezinárodní kurzy 
jsou určené pro studenty ve věku od 
12 do 15 let. Toto omezení neplatí pro 
uzavřené skupiny.

    

   

      

     

     

      

    

Junior Residence
WWW.JUNIOR-RESIDENCE.COM

“ Výuka 

angličtiny v

St Lawrence 

College “

RESIDENCE
JUNIOR
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Language Teacher Guide
WWW.LANGUAGETEACHERGUIDE.COM

Co nabízíme
Language Teacher Guide byl vytvořen 
pro klienty, kteří nepožadují ubytování v 
rodině, neboť si ubytování zařizují sami 
(např. v hotelu nebo apartmánu). Náš 
jazykový učitel-průvodce přichází do 
klientova ubytování a zde jej vyučuje 
formou individuálních lekcí. Program 
připravuje s přihlédnutím k cílům a 
požadavkům studenta. Druhou variantou 
jsou společné návštěvy města se 
strukturovanými lekcemi, které probíhají 
během procházek. Na studentovu žádost 
je možné i skloubení obou variant. 

Program lze maximálně přizpůsobit.

Jazykoví učitelé-průvodci jsou 
kvalifi kovaní učitelé jazyka, kteří mají 
zkušenosti jak s individuální výukou, tak 
s průvodcovstvím cizinců po místních 
zajímavostech. 

Pro koho
Program je sestavený pro jednotlivce, 
rodiny nebo malé skupiny. Ideální je pro 
ty, kteří jsou na dovolené nebo na služební 
cestě, rádi by se seznámili s městem, kde 
pobývají a zároveň se naučili místní jazyk. 
Program je dostupný celosvětově.

Languages

Nov
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Languages Now
WWW.LANGUAGESNOW.COM

All Abroad Languages
WWW.ALLABROADLANGUAGES.COM

Co nabízíme
Dejte nám vědět, co si přejete, a my 
vám připravíme balíček, do kterého 
zkombinujeme ty nejlepší prázdniny a 
nejefektivnější a zábavný způsob studia 
cizího jazyka – jazyka té země, kde budete 
pobývat. K výuce můžete přidat výlety za 
památkami, turistickými atrakcemi nebo 
volnočasové aktivity, které máte rádi – 
proč například nezkombinovat studium 
italštiny s kurzem italského kulinářského 
umění? Nebo proč nepřidat potápění 
k výuce španělštiny? Objevujte svět, 
možnosti jsou neomezené!

Na výběr je ubytování v hostitelských 
rodinách, studentských rezidencích, 
apartmánech nebo hotelech. Ve všech 
případech lze zvolit variantu s vlastní 
koupelnou. 

Pro koho
Program je vhodný naprosto pro 
všechny! Cokoli si přejete navštívit 
nebo cokoli si přejete dělat – připravíme 
Vám balíček s programem na míru za 
nižší cenu, než byste čekali.

Co nabízíme
Školám nebo fi rmám můžeme zajistit 
kvalifi kovaného a zkušeného lektora, 
který připraví intenzivní jazykový kurz a 
bude studenty vyučovat v požadovaném 
místě. Tyto kurzy jsou obvykle jedno- až 
dvoutýdenní. Školu nebo společnost v 
některých případech prosíme o pomoc s 
vyhledáním ubytování pro lektora.

Program je vytvořený na míru potřebám 
studentů a zároveň tak, aby doplnil 
jakoukoli již probíhající výuku. Naším 
cílem je aktivovat schopnosti a stavět 

na znalostech, jež studenti mají, pomoci 
jim získat sebedůvěru a zlepšit plynulost 
projevu.

Pro koho
Určeno školám nebo fi rmám, pro které je 
jednodušší a efektivnější, pokud učitelé 
přijedou k nim - dostupné celosvětově.
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“ Staňte se 
kvalifi kovaným 
učitelem 
Angličtiny jako 
cizího jazyka “

Train to Teach English
WWW.TRAINTOTEACHENGLISH.COM

V naší škole nabízíme intenzivní kurzy pro učitele a zdokonalovací 

kurzy pro učitele, ve kterých jsou zahrnuty náslechy a praktická část, 

kdy sami budete vyučovat (v závislosti na kurzu, který si vyberete).  

Kurzy Cert TESOL - Trinity College, Londýna

Tento čtyřtýdenní intenzivní kurz je vhodný pro každého, kdo chce zlepšit své 

pedagogické schopnosti a získat formální potvrzení pro výuku angličtiny jako 

cizího jazyka. Certifi kát může být volbou pro studenty v období mezi studiem 

střední školy a university, kteří chtějí pracovat a zároveň cestovat, pro jednotlivce, 

kteří chtějí změnit profesi nebo pro kohokoli, kdo si chce zvýšit kvalifi kaci. 

Zdokonalovací kurzy pro učitele

Krátký, dvoutýdenní intenzivní kurz sestavený pro ty, kdo chtějí získat odpovídající 

pedagogické dovednosti, klíčové schopnosti a kompetence a zdokonalit své 

výukové metody angličtiny jako cizího nebo druhého jazyka. Program je obzvlášť 

vhodný pro učitele evropských základních a středních škol, kteří vyučují nebo 

chtějí vyučovat svůj předmět v angličtině (spojení výuky daného předmětu 

a cizího jazyka). Po úspěšném absolvování kurzu získají účastníci certifi kát. 

V programu je zahrnut náslech metodika.

1

2

Staňte se kvalifikovaným učitelem Angličtiny

       Lokality Margate, Velká Británie

       Délka pobytu  2 - 4 týdny 
Uzavřeným skupinám lze délku 
pobytu přizpůsobit, a to během 
celého roku

       Jazykové schopnosti
Kurz pro učitele - úroveň více pokročilí
Zdokonalovací kurz pro učitele - 
úroveň středně pokročilí

       Maximální velikost třídy 
12 studentů

       Moduly
60 nebo 130 hodin

       Termíny kurzů Pevně 
stanovené termíny během celého 
roku. Uzavřeným skupinám lze 
termín přizpůsobit. 

       Věk  18+    

      

     

      

     



Leo Languages je pro mne vyvrcholením více než třicetiletých zkušeností v oblasti 
jazykové výuky.

Rané vzpomínky mne vrací do doby, kdy jsem sám byl studentem, a letní měsíce 
jsem trávil výukou angličtiny rozdováděné mládeže v kostelech. To mne ale 
neodradilo!

Po absolvování univerzity v Bristolu jsem prošel kurzem pro učitele angličtiny v 
Londýně. V polovině osmdesátých let jsem se připojil k místní, částečně rodinné 
fi rmě, která celosvětově propagovala kurzy formou ‘studia v domě učitele’. Na 
začátku devadesátých let jsem v jihovýchodní Anglii založil vlastní společnost, 
Student Reservations, která nyní vystupuje jako Leo Languages. V roce 1995 jsem 
v jihovýchodní Anglii založil školu pro dospělé. Následovaly akreditace British 
Council a členství v English UK. Byli jsme také vyzváni stát se členem organizace 
ILAC, ceněné globální sítě nezávislých jazykových škol.

Pod hlavičkou Leo Languages bych Vám rád nabídl komplexní a rozmanitou škálu 
jazykových kurzů, kde si z nabídky vybere každý.

www.leolanguages.com

ADAM WILTON
GENERÁLNÍ ŘEDITEL

telefonní číslo s předvolbou: +441843 227700 (přímá linka 9202)
mobilní telefon: +44 7939 208591 
email: adam@leolanguages.com



kontaktujte nás 

Leo Languages
The Towers
Hawley Square
Margate
Kent CT9 1PH
United Kingdom

Telefon +44 1843 227700
Fax +44 1843 223377
Email info@leolanguages.com

www.leolanguages.com

Leo Languages je obchodní název fi rmy Student Reservations Ltd.
Sídlo společnosti: The Towers, Hawley Square, Margate, Kent. CT9 1PH Velká Británie
Registrováno v Velké Británii, DIČ společnosti. 02724410 | Vat No. GB 624 513 462
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