
Jazykové pobyty 
v zahraničí

Prečo ísť na jazykové pobyty v zahraničí s IH Bratislava

Pri výbere pobytu zohľadňujeme tieto aspekty:
• krajina a mesto –Malta alebo Anglicko
• dĺžka kurzu ( 1 alebo 2 týždne)
• intenzita vyučovacích hodín (20hod./Malta alebo 20-28hod./Anglicko za týždeň)
• ubytovanie: je zabezpečené v študentských internátoch
• spôsob dopravy – letecky + transfer z a na letisko
• poistenie (UK - v cene, Malta - zabezpečuje zákonný zástupca)
• asistencia slovensky hovoriaceho delegáta

Language is a 
route map.

Ako si vybrať správny pobyt?

• moderný prístup učenia jazykov v najväčšej sieti škôl na svete International House a 
ďalších partnerských školách

• 150 škôl v 50 krajinách sveta
• používanie najnovších multimediálnych a počítačových zariadení
• medzinárodné prostredie vytvárané študentmi z celého sveta 
• možnosť spoznať kultúru, spôsob života a v neposlednom rade používať cieľový jazyk 

v reálnych situáciách
• zábavná a vzrušujúca skúsenosť
• mimoškolské aktivity
• pobyty pre tínedžerov vo veku: 12 -17 rokov

• Registrácia a platba najneskôr do 30.3.2020.
• Poplatok za  spiatočnú letenku: 150-200 € treba zaplatiť do konca registrácie 

(faktúrovať sa bude podľa skutočnej ceny letenky)
• Platba za pobyt pri cene od 1.1.2020 sa môže rozdeliť na dve splátky, celá suma musí 

byť pripísaná na účet IH BA do konca registrácie.

Kedy sa platí za pobyt/ do kedy sa treba registrovať?

teens
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Language 
is a route map.



Krajina:  UK
Škola:  IH London
Mesto:  Ellesmere 
                      (Ellesmere College)

Cena zahŕňa:
a)  Active English:  angličtina 20 h. a                                                                                                                     
   poobedná aktivita
b) English Plus:         angličtina 28 hodín
• ubytovanie a strava v študentskom dome
• skupinový transfer z/na letisko 
• študijné materiály 
• využívanie vybavenia školy    
• výlety a spoločenský program                              
• záverečný certifikát   
• 24-hodinový dozor    

IH Ellesmere sa nachádza v priestoroch Ellesmere College, internátnej školy založenej v roku 
1884. Škola patrí medzi popredné vzdelávacie inštitúcie vo Veľkej Británii. Historická budova 
školy je zasadená v prekrásnom prostredí, s vnútorným bazénom a vonkajšími ihriskami na 
rôzne aktivity. 

Termín pobytu  - od stredy do stredy

Ceny   	 	 1	týždeň	 	 	 2	týždne
platba do 31.12.2019  840€    1596€
platba po 1.1.2020  877€    1666€

Cena nezahŕňa:
• letenku
• vreckové / 50 L. za týždeň
• vratný deposit 50 Libier  (platí sa na mieste)
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Vek detí: 12 - 17 rokov

Ubytovanie
• Jednolôžkové, dvojlôžkové, 

trojlôžkové alebo štvorlôžkové izby
• Na izbe je k dispozícii skriňa 

a samostatný písací stolík
• Pohodlné študentské salóniky s TV 
• Nápoje a občerstvenie k dispozícií v 

spoločných priestoroch po celý deň
• Oddelené spacie a kúpeľňové 

zariadenia pre chlapcov a dievčatá
• Bezplatná práčovňa

8.7.-15.7.2020   8.7.-22.7.2020
(1 týždeň)   (2 týždne)

Ukážkový	
rozvrh



Krajina:  Malta
Škola:  Gateway School of English
Mesto:  San Gwann

Cena zahŕňa:
• vyučovanie 20 hod . za týždeň (od 9,00 – 12,30)
• ubytovanie a strava v juniorskej rezidencii 
• skupinový transfer z/na letisko 
• študijné materiály 
• uvítací balíček od školy
• využívanie vybavenia školy        
• výlety a spoločenský program (kúpanie v mori, 

Splash & FunWaterpark) 
• prístup na Wi-Fi v škole aj v rezidencii 
• záverečný certifikát 
• 24-hodinový dozor

Termín pobytu: - od nedele do soboty

Cena nezahŕňa:
• letenku
• vreckové / 50 € za týždeň

Škola je lokalizovaná v tichom a elegantnom rezidenčnom prostredí, 12-15 minút chôdze 
od pláže St Julians’ Bay alebo SpinolaBay.  Ubytovanie je vzdialené 50 metrov od pláže a 100 
metrov od zábavného aquaparkuSplash&Fun. Ideálne spojenie vzdelávania sa s pobytom pri 
mori.

Ceny     1	týždeň	 	 	 2	týždne
platba do 31.12.2019  730€    1460€
platba po 1.1.2020  780€    1510€
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2.8.-8.8.2020   2.8.-15.8.2020
(1 týždeň)    (2 týždne)

Vek detí: 12 - 17 rokov

Ubytovanie: 
• Trojlôžkové alebo štvorlôžkové izby so 

sociálnym zariadením
• Na izbe je k dispozícii skriňa a samostatný 

písací stolík
• Oddelené spacie a kúpeľňové zariadenia pre 

chlapcov a dievčatá
• Záhrada 
• V blízkosti pláže a mora

Ukážkový	
rozvrh



Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
+421 2 52 96 26 75
www.ihbratislava.sk 

Study abroad

Ako sa prihlásiť na jazykový pobyt?
Stačí si vybrať destináciu a dĺžku pobytu a kontaktovať nás :).

Ale sa registrujte online na našej stránke v časti Angličtina pre deti 
a tínedžerov / Zahraničné pobyty pre mládež.


