Kaplan International Center

New York
New York nabízí velké množství příležitostí nejen svým obyvatelům, ale i jeho
návštěvníkům. Není divu, že je New York jedno z nejpopulárnějších míst, kam lidé
jezdí za poznáním a studiem. Je zde více než 150 divadel na Broadwayi a mimo, 30
koncertních sálů a nespočet obchodů, restaurací i barů. Ať už Vás baví cokoli,
množství aktivit, které Vám New York nabídne, Vás ohromí.

NY Empire State Building - Kaplan
Naše škola v Empire State Building Center se nachází na samém vrcholu
New Yorku! Začněte studovat u nás a zažijte atmosféru výuky v tomto
úžasném městě a k tomu v 63. patře této jedinečné budovy. Empire State
Building je jen pár kroků od obchodního střediska Macy´s Herald Square a
nejslavnější haly na světě - Madison Square Garden.
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KAPLAN INTERNATINAL CENTER NEW YORK - EMPIRE STATE BUILDING

Vybavení koly
Třídy
Empire State Building Center nabízí 19 tříd, z nichž
většina poskytuje nádherný výhled na město.
Všechny třídy disponují moderním vybavením a
jsou prostorné.
Učitelé mají stále k dispozici audio- vizuální
techniku (televize, moderní počítače a projektory)

Studovna

Interaktivní tabule

Technologie
V naší škole máme špičkovou počítačovou učebnu s
rozsáhlou sbírkou výukových programů, které mohou
studenti aktivně využívat. Tato učebna poskytuje
potřebné technologické zázemí, které může student
maximálně využít. Wi-fi připojení zdarma je
samozřejmostí.

Studentská hala
Studentská hala nabízí příjemné prostředí pro
studium. V hale se nachází vybavení, které slouží k
odpočinku, studiu a
k nasycení po dlouhém dni.
Ze studentské haly máte výhled na Brooklyn
Bridge, Sochu svobody, Financial District a mnoho
dalšího.

Sportovní aktivity

Vá první den
Váš první den se bude konat v Kaplan
International New York Midtown school na
adrese: 131 West 56th Street, New York, NY
10019
Orientační program
· Kurzy angličtiny – začínají v 9:00
· Promluva s ředitelem školy
· Rozřazovací testy (určení úrovně AJ)
· Informace o výuce a zkoušce TOEFL
· Informace o škole a okolí
· Seznámení s programy, které škola nabízí
· Procházka školou
· Vyplnění různých formulářů souvisejících
s výlety apod.

Co si třeba zaběhat, zahrát fotbal nebo
baseball? Žádný problém, vše se
nachází blízko školy.

Činnosti
I když je poměrně snadné vymyslet si vlastní program
v New Yorku na dobu, kdy nebudete studovat, naše
škola nabízí mnohé činnosti, kterými si můžete zpestřit
své dny v tomto nádherném městě.
Díky mnohým večírkům, procházkám, výletům do
muzea, sportovním utkáním a divadelním
představením objevíte v New Yorku místa, o kterých
jste ani netušili, že existují. Tyto činnosti jsou vždy
organizovány zaměstnanci školy, kteří se Vám budou
snažit vyjít maximálně vstříc, aby se naplnily sny, se
kterými jste do USA přijeli.
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NY Midtown- Kaplan
Nae škola Kaplan International Midtown je nádherná estipatrová budova pøímo v
srdci Manhattanu  jen pár krokù od veho, co dìlá New York New Yorkem. Do deseti
minut dojdete pìky ke Carnegie Hall, k Theater District, Rockefellerovì centru a
Central parku. A kromì toho za ménì ne pìt minut dojdete na zastávku ètyø z pìti
hlavních linek metra, které vás dovezou k vaemu bydliti, èi jakémukoli jinému místu
ve mìstì, které byste chtìli navtívit.

Vybavení koly

Multimediální a IT centrum
Kromě počítačové učebny, ve které je 15 počítačů, máme v
celé budově bezplatné bezdrátové připojení k internetu.
Navíc máme i studovny v poklidném protředí s pracovním
prostorem, televizí a DVD přehrávačem.

Třídy

Knihovna

Manhattan International Center disponuje 17
klasickými třídami a dvěma malými pro
individuálnější výuku. Každá ze tříd je vybavena
audio-vizuální technikou.

V naší knihovně najdete širokou nabídku učebnic,
slovníků, textů na cvičení jednotlivých dovedností a
dalších užitečných publikací užitečných ke studiu. Máme
zde i multimediální materiály (CD, DVD), které si
studenti mohou vypůjčit a používat během daných
studijních hodin.

Kaplan International Center Midtown
Kaplan International Center Midtown
131 West 56th Street
New York, NY 10019
USA
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Studentská hala
Ve třetím patře najdete obrovskou studentskou halu,
do které se pohodlně vejde více než 50 studentů. V
hale najdete telefon, prodejní automaty a mikrovlnné
trouby. Kromě toho je na každém patře malá hala s
pohodlnými křesly a stolečky. V šestém patře je i
místnost určená pro modlitbu nebo meditaci pro ty,
kdo by chtěli mít chvíli klidu během dne.
Občerstvení
V samotné kole jídelna není, ale pár kroků od školy
najdete širokou nabídku restaurací od fast foodù přes
lahůdky až po kvalitní restaurace.
Sportovní aktivity
Kousek od školy si můžete zaběhat, zahrát
kopanou, baseball nebo jít na kajak. Studenti se
také mohou přihlásit do místní posilovny, která
je hned naproti školy a nebo poblží místa, kde
bydlí.
Mimoškolní aktivity
I když je poměrně snadné vymyslet si vlastní
program v New Yorku na dobu, kdy nebudete
studovat, naše škola nabízí mnohé činnosti, kterými
si můžete zpestřit své dny v tomto nádherném městě.
Díky mnohým večírkům, procházkám, výletům do
muzea, sportovním utkáním a divadelním
představením objevíte v New Yorku místa, o kterých
jste ani netušili, že existují. Tyto činnosti jsou vždy
organizovány zaměstnanci školy, kteří se Vám budou
snažit vyjít maximálně vstříc, aby se naplnily sny, se
kterými jste do USA přijeli.

Ve třídě

Ve škole

Vá první den
První den se musíte do Kaplan Center dostavit v 9:00. kola
se nachází na 131 West 56th Street.

Vá kurz zaène celodenním úvodem, který bude
zahrnovat:
 snídani a konverzační test
 pøedstavení zamìstnancù
 rozøazovací test (výbìr z testu TOEIC)
 informace o ubytování / obìd
 informace o výuce a rozdání knih
Na konci dne se dozvíte rozvrh hodin, èíslo uèebny, Vai
úroveò, dané dovednosti a èasy, kdy máte chodit do koly.
Budete zaøazeni do tøídy, která bude nejlépe vyhovovat Vaí
jazykové úrovni.

Okolí
Pět minut chůze od školy najdete Time Warner
Center (kvalitní nákupní centrum). Dále můžete
navštívit Armaniho, Benneton, Coach a Tourneau
nebo si dát sendvič v Whole Food Market (obchod
s nejčerstvější produkcí ve městě).
V Midtown

Recepce ve škole

New York

Studenti v Central Parku

Náklady

Ukázka z nabízených akcí

Pøibliné ceny v dolarech (mohou se zmìnit)

Toto je pouze ukázkový program a od skuteèného
programu se mùe liit.

Sendviè
Obìd v deli (jídlo s sebou)
nebo v levné restauraci
Obìd v normální restauraci
Hot Dog
Èaj/Káva
V lepí kavárnì

$6  $8
$10  $15
$25  $30
$3
$3
$4  $5

Lístky:
Film
$12
Autobus/metro
$2.25 (jedna jízda)
Týdenní lístek
$29
(neomezená jízdenka na metro)
Mìsíèní lístek
$104
(neomezená jízdenka na metro)

První týden
Pondìlí
Úterý
Støeda
Ètvrtek
Pátek
Sobota

Pøivítání nových studentù
Zpívání Broadwayských hitù v Bryant
Parku
Návtìva Sochy svobody
Veèer ve mìstì
Happy hour s Kaplanem
Víkend v Bostonu

Druhý týden
Pondìlí
Úterý
Støeda
Ètvrtek
Pátek

Film na molu
Návtìva námoøního muzea
Volejbalový zápas
Disko veèer
3 denní výlek k Niagarským vodopádùm

Pøeprava z letitì
Přeprava s námi
Naše škola může zařídit pohodlný a bezproblémový odvoz
z kteréhokoliv letiště do místa Vašeho bydliště. Náš řidič
Vás uvítá ihned po vyzvednutí Vašich zavazadel, poznáte
ho jednoduše podle cedule s nápisem Kaplan, kterou bude
držet.

Přeprava na vlastní pěst
Můžete zvolit buď dopravu žlutými taxíky, nebo využít
služeb veřejné dopravy,
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Miami
Vítejte v Kaplan International Center Miami. Naše škola se nachází v krásném Coral Gables, kde najdete
mnoho historických památek, 22 parků, 33 veřejných tenisových kurtů, dvě veřejná golfová hřiště a mnoho
dalších prvotřídních rekreačních zařízení. Mezi místní atrakce patří velká botanická zahrada s tropickými
rostlinami, bazén s umělou jeskyní vytvořenou z místního korálu a podvodními jeskyněmi, stromy lemované
cyklistické stezky, pěšiny na vycházky a mnoho dalšího. Přímo naproti naší skoly je nádherné obchodní
centrum, kde najdete velký výběr obchodů, kaváren a restaurací.
Atmosféra v naší škole je uvolněná a přátelská. Každý týden organizujeme společenské aktivity, např.
návštěva profesionálního sportovního utkání, vyjížďka na lodi, nebo zápas ve volejbale na South Beach.
V Miami se toho děje spousta a vy byste potřebovali, aby měl den alespoň 25 hodin, abyste mohli zažít vše,
co dělá toto město tak jedinečným. Ať už jste nadšenci umění, milovníci jídla, fanoušci nakupování, nebo
milovníci slunění, toto exkluzivní místo nabízí obrovské množství aktivit na celý den.
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Kaplan International Center Miami
4425 Ponce de Leon Blvd.
Coral Gables, FL 33146
USA
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KAPLAN INTERNATIONAL CENTER MIAMI

Vybavení koly
V naší škole se nacházá 8 tříd s přístupem k
multimediálním zařízením a to především k
interaktivním tabulím.
Kaplan International Center Miami má
počítačovou učebnu, ve které je 12 počítačů.
Studentská hala

Interaktivita

Naše škola má knihovnu, která obsahuje užitečnou
literaturu, učebnice a videa. Studenti si mohou
materiály vypůjčit a vrátit je na konci dne.
Ve studentské hale najdete lednici, mikrovlnou
troubu, nápojové automaty a dost místa, kde se
studenti mohou najíst a napít. Hned vedle této
haly jsou počítače, které mohou studenti využívat.
Přímo ve škole jídelna není, ale v blízkém okolí
Miami centra najdete velké množství restaurací,
kaváren a dalších míst, kde se můžete najíst.
V sousedním nákupním centru je tělocvična a
fitness centrum, kam se studenti mohou přihlásit.
Najdete zde bazén Elemis a posilovnu Equinox.

Vá první den
První den se musíte do Kaplan centra dostavit v
10:00.
Vá kurz zaène celodenním úvodem, který bude zahrnovat:





vyplnìní potøebných dokumentù
pøivítání nových studentù
prohlídku koly
informaèní materiály, smlouvy, informace o
studentských vízech
 rozøazovací test
Na konci dne se dozvíte vá rozvrh hodin, èíslo tøídy,
vai úroveò, informace o vaích dovednostech a
pøesné èasy hodin. Budete zaøazeni do tøídy, která
bude nejlépe odpovídat vaí jazykové úrovni.

V nákupním středisku, asi míli vzdáleném od školy
se nachází množství restaurací a kaváren. Navíc zde
najdete bowling, plavecký bazén, počítačovou
hernu a bar. Naše škola pořádá výlety a akce.

kola leí dva bloky od stanice metra Douglas Road.
Nedaleko od koly zastavuje nìkolik pravidelných
autobusových linek, které jezdí na letitì, plá a do okolí
Miami. Poslední týden v mìsíci nabízíme studentùm
monost koupit si mìsíèní jízdenku na veøejnou dopravu
za $55 nebo za $65 i s parkovací kartou.
Miami Beach

Studenti prozkoumávají město

KAPLAN INTERNATIONAL CENTER MIAMI

Náklady
Pøibliné ceny v dolarech (mohou se zmìnit)
Sendviè
Obìd
Hamburger
Jídlo v restauraci
Èaj/Káva

$6.50
$7.50
$8.00
$15.00
$2.00

Lístky:
Film
Autobus
Týdenní jízdenka na metro
Mìsíèní studentská jízdenka

$10.00  12.00
$2.00
$27.00
$55.00

Ukázka z nabízených akcí
Toto je pouze ukázkový program a od skuteèného
programu se mùe liit.
Pondìlí
Úterý
Pátek

Víkend

Pøivítání nových studentù!
Aktivity ve kole  napø. káva a koblihy,
mezinárodní spoleèný obìd
Baseballový zápas týmu Marlins, Zoo,
výlety na lodích, beach volejbal na
South Beach
Výlet do Orlanda do Disneylandu.

Informace o pøepravì
Přeprava s námi
Kdy přiletíte na mezinárodní letiště v Miami, bude tam
na Vás čekat náš zaměstnanec s cedulí Kaplan
International Center a zaveze Vás do místa, kde
budete bydlet.

Přeprava na vlastní pěst
Studenti obvykle přijíždíí o víkendu a jedou přímo
do místa, kde jsou ubytováni. Pokud nevyužíjí naší
přepravy, mohou jet buď taxíkem nebo autobusem a
metrem.
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