Kaplan International

Cambridge
Naš škola nabízí klidné st dijní p ostř dí v p osl lém univerzitním městě Camb idg .
Tato škola byla po dlo ho dob j dnou z n joblíb nější h m zi st d nty po
celém světě.
Z města Camb idg , v kt ém s na hází mnoho ob hodů, hospůd k a
esta a í, s dop avít do hlavního města za méně n ž hodin . Město nabízí také mnoho
divad l, k ásné p ostř dí známé Camb idgské niv zity a jiné k lt ní zážitky.

Třídy
V škol s na hází 8 tříd, v každé z ni h můž pohodlně st dovat až
15 žáků. Každá třída j vybav na int aktivními tab l mi.
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Vybavení školy
Technologické zázemí
V našem nově zrekonstruovaném studijním centru, se
nachází 14 počítačů, na kterých je nainstalován nejnovější
software, který slouží studentům k vzdělávání a to formou
samostudia, které mohou využít ve volném čase. Rychlé
Wi-Fi připojení jim zaručí pohodlí pro práci i ve škole.

Váš první den ve škole
Váš kurz započne celodenním programem,
který obsahuje:
• Vyplňování formulářů

Další
Studenti si mohou půjčit laptopy a tablety přímo od nás
a využívat je v areálu školy.
Ve studijním centru se nachází mnoho knih a DVD,
které mohou využít ke studiu.
Studijní místnost
Kromě studijního centra máme i malou místnost, kde
se nachází 5 počítačů, tato místnost slouží k
poklidnému studiu.

• Rozřazovací test, který určí jazykovou úroveň
studenta
• Přivítání ředitelem
• Informace týkající se Vašeho rozvrhu
• Informace o škole
• Prohlídku školy
• Prohlídku města Cambridge

Bufet
V prostorách školy se nachází i bufet, kde si
mohou dát žáci studené i teplé jídlo a pití.
Zahrada
Naši studenti mohou relaxovat na velké zahradě,
která je součástí naší školy, v krásných letních dnech
je to ideální volba.

Rozpis hodin
Tento rozpis hodin je pouze informativního
charakteru.
1 část výuky
8:10 - 9:40
9:40 - 9:50
9:50 - 11:20

Hodina
Přestávka
Hodina

Volitelné B
12:45 - 14:00 (12:45 - 13:45 v pátky)
2 část výuky
14:05 - 15:35
15:45 - 16:00
16:00 - 17:25
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Hodina
Přestávka
Hodina
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Informace o městě
Transport - autobusy a vlaky
Na autobus si můžete koupit týdenní kartu, která je
výhodnější, než jednotlivé lístky.
Ze školy do centra je to asi 10 minut. Ve škole máte k
dispozici jízdní řády a můžete si zde i objednat lístky.

Informace o transferu z
letiště

Matematický most

Cambridgská univerzita

Kaplan Transfer
Studenti by měli přiletět na letiště Heathrow, Gatwick,
Luton nebo Stansted . Řidič bude čekat na studenty
na letišti a pomůže jim se zavazadly. Ceny za tuto
službu jsou cca. Heathrow £150 (z letiště), Gatwick
£185 (z letiště), Luton £100 (z letiště) a Stansted £85
(z letiště).
Studijní místnost

Bufet

Mimoškolní aktivity
1 TÝDEN
Prohlídka Cambridge- zdarma
Klubová noc - vstup zdarma do 10:30
Středa

Cesta do Londýna (muzikál)- GBP48

Čtvrtek

Studentská noc s našimi učiteli - zdarma
Bowling - GBP 10

Sobota

www.kaplaninternational.com

Výlet do Windsor Castle -GBP 35
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Oxford

Oxford je domovem nejstarší a nejprestižnější, anglicky mluvící univerzity na
světě. Podívejte se na úchvatnou Christ Church katedrálu, postavenou v roce
1160. Projděte si knihy k procvičení angličtiny v knihkupectví Blackwell, proslulé
díky největší místnosti pro prodej knih v Evropě.
Škola se nachází v elegantní budově v edvardiánském stylu v blízkosti centra
Oxfordu.

Třídy
V škol s na hází 11 tříd, v každé z ni h můž pohodlně st dovat až
15 st d ntů. Každá třída j vybav na int aktivními tab l mi.
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Vybavení školy
K+ Study Center a další
ve škole na studenty čeká nově zrekonstruované studijní
centrum, kde se nachází mnoho studijních materiálů.
V tomto centru, si mohou studenti vybrat z našich
výukových učebnic, nebo DVD. Mohou se také realizovat v
K+klubech, kde se zaměřují na konverzaci a procvičují
mluvení. Je zde více než 25 počítačů, které jsou určeny
jak na studium, tak i k zábavě.

Propracovaný studijní systém
Studenti se mohou zeptat specializovaného školského
personálu (koučů) na gramatiku, úkoly, nebo pomoc
při samostudiu a půjčit si potřebné vybavení.
Kavárna
Plnohodnotná kavárna zajišťuje studentům denní obědové
menu a speciality. Studenti mají na výběr z teplých obědů,
sendvičů, panini, salátů a dortů. Vše je za rozumnou cenu,
v poměru ke kvalitě jídla.

Váš první den ve škole
Váš kurz započne celodenním programem,
který obsahuje:
• Rozřazovací test, který určí jazykovou úroveň
studenta
• Procházku po Oxfordu
• Přivítání ředitelem, nebo jeho zástupcem
• Návštěvu K+Klubů
• Informace o škole
• Prohlídku školy
• Vyplnění formulářů

Zahrada
Naši studenti mohou relaxovat na zahradě, která je
součástí naši školy, v krásných letních dnech je to
ideální volba. Nachází se zde i Ping-pong a stolní
fotbálek.

Rozpis hodin
Tento rozpis hodin je pouze informativního
charakteru

Denní rozvrh
8:30 - 10:00 Výuka
10:00 - 10:15 Přestávka
10:15 - 11:45 Výuka
11.45 - 11:50 Krátká přestávka
11.50 - 13.05 Volitelný předmět
13.05 - 13.10 Krátká přestávka
13.10 - 14:25 Volitelný předmět
14:25 - 14:30 Krátká přestávka
14:30 - 16:00 Výuka
16:00 - 16:15 Přestávka
16:15 - 17:45 Výuka
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Informace o městě
Co by vás mohlo zajímat
Summertown: asi 10 minut pěšky od školy se rozléhá
město Summertown, zde se nachází mnoho kaváren,
restaurací a obchodů.
Jericho: Stačí se projít jen 15 minut a jste v Jerichu.
Toto město je známé svými skvělými bary a
restauracemi, nachází se zde i kino.
Autobusy
Na autobus si můžete koupit týdenní kartu, která je
výhodnější, než jednotlivé lístky.

Zahrada školy

Zahrada školy

Obchodní centra a supermarkety
Mnoho obchodních domů a supermarketů je chůzi
pár minut od vašeho ubytovaní, nebo od školy.
Wi-fi
Excelentní pokrytí Wi-fi po celé škole, včetně
zahrady.
Před kavárnou

Kavárna

Mimoškolní aktivity
1 TÝDEN
Pondělí

Prohlídka Oxfordu- zdarma

Úterý

Návštěva univerzit -od GBP 2 (za univerzitu)

Středa

Výlet za divadlem- GBP 11

Čtvrtek

Diskotéka - GBP 7.60

Pátek

Výlet do Londýna - GBP 25

Sobota Výlet do Bath a na Stonehenge- GBP 40

www.kaplaninternational.com

3

