Kaplan International

Melbourne
Naše škola se nachází přímo v centru města Melbourne. V
novém kampusu jsou klimatizované a příjemné učebny.
Škola má moderně vybavené studijní centrum a třídy.
V této části města je vždy co dělat. Je tady mnoho barů,
kaváren a obchodů Je zde také nákupní středisko Harbour
Town Shopping Centre.
Město Melbourne bylo vybráno jako nejlépe obyvatelné za rok
2012 a to z více než 140 hodnocených měst. Toto hodnocení bylo
provedeno britským týdeníkem The Economist. Velmi oblíbené je
toto město jak mezi turisty, tak i mezi studenty. Město je proslulé
organizováním závodů F1, které se zde pravidelně pořádají. Hraje
se zde také Australian Open Tennis Championships. Jen kousek
od Docklands je jedna z nejoblíbenějších Melbournských pláží a
to St Kilda.

Kaplan International Melbourne

Melbourne

Škola Kaplan International Colleges v
Sydney je akreditovaná organizací
NEAS

Naše jazyková škola je členem asociací
English Australia
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Vybavení školy
Třídy
Ve škole se nachází 15 tříd. V hodinách jsou využívány
CD přehrávače, DVD přehrávače a v neposlední řadě
i interaktivní tabule.

Studijní centrum/knihovna

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

Naše škola má skvělé studijní centrum. Všechny počítače
jsou vybaveny výukovými programy a vysokorychlostním
internetem, takže Vám již nebude nic bránit v efektivním
vzdělávání.Wi-Fi je dostupné po celé budově a to zdarma.

• Vyplnění formulářů a tvorbu studentské karty

Studentská hala

• Obdržení rozvrhu hodin

Studentska hala je členěna na dvě části, a to na vnitřní
část, kde se nachází mikrovlnky, automaty na pití a jídlo a
venkovní část, kde se nachází kavárna a bar.

aktivity

Každý týden se pořádají různé aktivity, které zajišťují
zaměstnanci školy.

Fitness centrum

• Obdržení studijní příručky
• Rozřazovací test, který určí jazykovou úroveň
studenta

• Prohlídku školy
• Seznámení se, s personálem školy.
Studenti budou zařazeni do skupiny, která bude
nejvíce odpovídat jejich jazykové úrovni. První den
si studenti přinesou vyplněné dokumenty od
Kaplan International English,pas, e-vizum, fotka
určité velikosti (jako na pas) Anglický slovník, tužku
a poznámový blok.

Studenti mohou navštívit místní fitness centrum, kde
mohou zlepšit svoji kondičku, nebo si třeba něco
zahrát.

Rozpis hodin
Za týden můžete mít až 28 klasických hodin a
7 hodin v K+ Klubech (konverzace na různé
témata, mluvení) Jedna hodina trvá 45 minut.
Nejdříve hodiny začínají v 08:30
Všechny hodiny končí v 15:45
Přestávky
10:00 - 10:15
11:45 - 12:30
14:00 - 14:15

Ranní přestávka
Oběd
Odpolední přestávka

Rozpis hodin je pouze informativního charakteru
Ve třídě

Studijní centurm
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Místní informace
Doprava

Pokud se chcete dopravovat veřejnou dopravou, musíte
si koupit kartu MYKI. Škola je blízko tramvajových a
autobusových zastávek.

Restaurace a kavárny
Mnohé stravovací zařízení se nacházejí přímo u
školy, s výběrem jídla určitě problém mít
nebudete

Mimoškolní aktivity
1 týden
Přivítaní nových studentů
Prohlídka Melbourne

Obchodní centra a supermarkety

Návštěva Botanické zahrady

Asi 5 minut od školy se nachází obchodní středisko.
Supermarketů najdete v okolí mnoho.

Návštěva Čínské čtvrti.
Návštěva akvária v Melbourne

Kaplan transfer z letiště

Studenti by si měli naplánovat let tak, aby přiletěli v
sobotu, nebo v neděli, jelikož výuka začíná většinou
pondělím. Studenti musí uvést informace o letu
(aerolinka, číslo letu, den příletu a čas) Studenti musí
poskytnout tyto údaje alespoň 2 týdny před příletem do
Melbourne.
Když přiletí studenti na mezinárodní letiště, bude tam
na ně čekat náš zaměstnanec s cedulí Kaplan
International Center a zaveze je do místa, kde budou
bydlet.

Návštěva ZOO.

2 týden
Pondělí
Úterý

Barbecue v parku
Výlet do zábavního parku

Středa

Návštěva Queen Victoria Market

Čtvrtek

Minigolf ve tmě

Pátek

Návštěva centra umění, filmu

Sobota

Návštěva mrakodrapu Eureka
Skydeck 88

Ceny v Melbourne
Ceny pouze informativního charakteru (AUD)

Jídlo a pití
Sendviče

$6.00 - $9.00

Pizza/těstoviny

$7.00 - $10.00

Káva

$3.00 - $3.50

Jídlo v hospodě $10.00 - $15.00

Lístky

Veřejná doprava (autobus, tramvaj, vlak): Na 2 hodiny
$3.60
Myki - týdenní karta
Zona 1
Zona 1 & 2
Tramvaje

$35.80
$60.60

St Kilda
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Kaplan International

Sydney

Zavítejte do krásného města Sydney,které nabízí kulturní
zážitky, mnohé vodní sporty a noční život, ale i odpočinek,
který Vám zprostředkují nádherné pláže a parky.
Posaďte se po náročných studijních dnech do kavárny na
pobřeží, popíjejte kávu a poslouchejte vlny. Až přijde
víkend, budete připraveni na divokou jízdu, třeba na surfu!

Nabízíme studium angličtiny v šestipatrové budově školy,
která je postavena ve stylu art deco. Ve škole je velká
knihovna, několik počítačových učeben a přístup k
internetu zdarma.Třídy jsou prostorné, klimatizované a
prosvětlené.

Sydney

Město

Kaplan International Sydney City
98-104 Goulburn Street
Sydney NSW 2000
Australia

Kaplan International English (Australia) Pty Ltd., ABN 31 003 631 043

Škola Kaplan International Colleges v Sydney je
akreditovaná organizací NEAS

Naše jazyková škola je členem asociací
English Australia
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Vybavení školy
Třídy

Škola má 23 tříd. V hodinách jsou využívány
CD přehrávače, DVD přehrávače a v
neposlední řadě i interaktivní tabule.

Studijní centrum/knihovna

Naše škola disponuje asi 50 počítači, které jsou vybaveny
výukovými programy a vysokorychlostním internetem,
takže Vám již nebude nic bránit v efektivním vzdělávání.
Wi-Fi je dostupné po celé budově a to zdarma.

Prostor vyhrazený studentům

Studenti si mohou odpočinout v kavárně, která je ve 4.
patře a je z ní nádherný výhled na město. Může se zde
sejít až 70 studentů, nachází se zde automaty s
horkými nápoji a internetová kavárna.

Sporty

Můžete zajít do místní posilovny, která je poblíž
školy.

Váš první den ve škole
Váš kurz započne celodenním programem,
který obsahuje:
• Vyplnění formulářů a tvorbu studentské karty
• Obdržení studijní příručky
• Rozřazovací test, který určí jazykovou úroveň
studenta
• Obdržení rozvrhu hodin
• Prohlídku školy
Studenti budou zařazeni do skupiny, která bude
nejvíce odpovídat jejich jazykové úrovni. První den
si studenti přinesou vyplněné dokumenty od Kaplan
International English,pas, e-vizum, fotka určité
velikosti (jako na pas) Anglický slovník, tužku a
poznámový blok.

Rozpis hodin
Za týden můžete mít až 28 klasických hodin a
7 hodin v K+ Klubech (konverzace na různé
témata, mluvení) Jedna hodina trvá 45 minut.
Nejdříve hodiny začínají v 08:30
Všechny hodiny končí v 15:45
Přestávky
10:00 - 10:15
11:45 - 12:30
14:00 - 14:15

Ranní přestávka
Oběd
Odpolední přestávka

Rozpis hodin je pouze informativního charakteru

Ve třídě

Studijní centrum
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Místní informace
Autobusy a vlaky

Na autobusy a vlaky si můžete koupit například týdenní
kartu, která je výhodnější, než jednotlivé lístky. Škola se
nachází poblíž zastávek hromadné dopravy.

Restaurace a Kavárny

Mnohé stravovací zařízení se nacházejí přímo u školy, s
výběrem jídla určitě problém mít nebudete.

Kaplan transfer z letiště

Recepce

Vlaková stanice Museum

Studenti by si měli naplánovat let tak, aby přiletěli v
sobotu, nebo v neděli, jelikož výuka začíná většinou
pondělím. Studenti musí uvést informace o letu
(aerolinka, číslo letu, den příletu a čas) Studenti musí
poskytnout tyto údaje alespoň 2 týdny před příletem do
Sydney.
Když přiletí na mezinárodní letiště, bude tam na ně
čekat náš zaměstnanec s cedulí Kaplan International
Center a zaveze je do místa, kde budou bydlet.

Transfer na vlastní pěst

4. patro

Taxi

Opera v Sydney

Před letištěm čekají taxíky, které může student využít.
Cesta do hostitelských rodin bude stát cca. od 30 AUD
do 90 AUD.

Shuttle Bus
Každou půlhodinu vyjíždí autobusy z letiště. Studenti
mohou zaplatit přímo u řidiče. Autobus zaveze studenta
do King Cross. Odtud si student bude muset vzít taxi
nebo může jet vlakem. Bydliště studentů se nachází
maximálně 50 minut od školy.

Mimoškolní aktivity
1 týden
Přivítání nových studentů
Prohlídka Sydney
6WĜHGD Procházka po pobřeží
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