PhDr. Antonín Mikulášek
T.G. Masaryka 28
360 01 Karlovy Vary
tel. 353 229 466,
602 / 10 10 16

INFORMACE
o studiu angličtiny pro dospělé ve školním roce 2020/2021
School of English úspěšně funguje od roku 1990. Formou kursů v odpoledních a večerních
hodinách jednou či dvakrát týdně po 90 minutách se můžete vzdělávat na všech úrovních
pokročilosti, takže uspokojí jak ty, kteří potřebují angličtinu jen k základnímu porozumění tak
ty, kteří hodlají zdolat First Cambridge Certificate nebo Cambridge Certificate in Advanced
English. Učebny s nejmodernějším technickým vybavením jsou pro maximálně 12 studentů.
Základní učebnicí je New Headway Student´s a Woorkbook (1. až 5. ročník). Doporučuji
Vám si je zakoupit ve specializovaných prodejnách včas, tj. nejpozději v půlce srpna. Výuku
doplňují audio a videoprogramy, písničky, hry a další materiály, tak aby výuka byla zábavná
a vedla k plynulé komunikaci.
Kursy 2x týdně mají 128 vyučovacích hodin po 45 minutách, tj. 64 vyučovacích dvojhodin.
Cena kursu je 10.500 Kč. Slevu 500 Kč na každý kurs máte při placení do 30. srpna 2020.
V případě, že nebudeme moci odučit stanovený počet hodin do konce srpna 2021, zavazuji se
k vrácení školného za každou neodučenou hodinu. Testy se píší dvakrát ročně a hodnotí se na
procenta. Výsledky se sdělují diskrétně každému studentovi zvlášť. Tři nejlepší studenti obdrží
v následujícím školním roce slevu 500, 300 a 200 Kč.
Roční školné je možno platit buď složenkou, převodním příkazem na účet České spořitelny a.s.
0803301309/0800 (jako var. symbol uveďte datum Svého narození) nebo přímo ve škole. Ze
závažných důvodů je možné se odhlásit ještě do 15. srpna 2020 a bude Vám vráceno školné
s odpočtem 10% z původní ceny kursu. Po tomto termínu však škola nemůže nést následky na
Vaše pozdní rozhodnutí a školné se nevrací.
Začínáme v týdnu od 7. září 2020.
Pokud si vyberete některý z kursů, nejprve doručte přihlášku na adresu školy. Vyčkejte
zprávu o Vašem zařazení do kursu a teprve potom, prosím, uhraďte kursovné. Děkuji.
Upozornění: Ve škole se přezouváme. Je též nutné dodržovat začátek hodiny, po němž není
možné se do učebny dozvonit. Ve škole platí striktní zákaz používání mobilních telefonů a
do výuky nebude vpuštěn nikdo s respiračním virovým onemocněním.
S dotazy se na mne můžete obracet na tel čísle 602 / 10 10 16. Podrobnější informace
najdete na www.schoolofenglish.cz, e-mail: info@schoolofenglish.cz.
Na shledanou se těší
PhDr. Antonín Mikulášek

