Lexis English, Brisbane
Škola nabízí jazykové i odborné kurzy.
Lexis English je síť oblíbených jazykových škol, které nabízí studium
angličtiny v pěti jedinečných lokalitách. Transfery mezi lokalitami jsou při studiu na více
školách zdarma.
Byron Bay | Noosa | Perth | Sunshine Coast
Škola Lexis English se nachází přímo v centru na Adelaide Street. Škola se nachází v nově
zrekonstruované budově na šesti patrech jen kousek od řeky Brisbane a nádherného parku Southbank
Parklands. Ze střešní terasy je krásný výhled a studenti zde mohou relaxovat a užívat si místního
slunce. Škola má k dispozici celkem 12 plně vybavených učeben, počítačovou učebnu s přístupem na
internet zdarma, Wi-Fi připojení po celé budově školy, recepci, odpočinkovou místnost s televizí,
Playstationem a Wii, plně vybavenou kuchyňku, kde si studenti mohou dát čaj nebo kávu zdarma,
zmíněnou střešní terasu a knihovnu. Škola je velikostně spíše menší a tak zde panuje velice přátelská
atmosféra a lektoři mají individuální přístup ke každému studentovi. Jako bonus škola nabízí program
„Lexis Work Shop“, který studentům radí, jak si najít v Brisbane brigádu.

AKTIVITY
Škola pro své studenty zajišťuje nejrůznější volnočasové aktivity, aby si studenti svůj pobyt užili na
maximum. Pořádá sportovní události, zahradní grilovací party, návštěvy zajímavých míst v okolí a
o víkendu i celodenní exkurze po Austrálii. Studenti v Brisbane milují noční kluby na pobřeží Gold
Coast, oblíbené jsou pikniky ve Fortitude Valley, opalování a koupání na pláži Southbank’s City Beach
nebo nákupy na Queen St. Mall. Zajímavá je i místní přírodní rezervace Lone Pine Koala Sanctuary,
kde žijí koaly, vombati, emu, ptakopyskové a papoušci kakadu.

CENY 2017
Ceny v AUD / týden
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Kurzy

Počet lekcí

Zápisné
Studijní materiály
Obecná angličtina
IELTS
Cambridge

Cena
200
od 115
430

3/1 - 10/3 (FCE/CAE/CPE)
13/3 - 2/6 (FCE/CAE/CPE)
19/6 - 25/8 (FCE/CAE)
4/9 - 24/11 (FCE/CAE/CPE)

4 300/10 t.
5 160/12 t.
20 + 5

Certificate III Business

3 000/30 t.

9/1, 13/2, 20/3, 24/4, 29/5, 3/7, 7/8, 11/9, 16/10, 20/11

Diploma Business

9 200/92 t.

20/3, 8/5, 26/6, 14/8, 2/10, 20/11

Diploma Leadership and Management

13 000/52 t.

20/3, 24/7, 20/11

Individuální výuka
OSHC pojištění

60 minut

120
54/měsíc

DALŠÍ PROGRAMY
Teacher Training (CELTA)
English for Academic Purposes
English for Medical Professionals

UBYTOVÁNÍ
Studenti školy Lexis English si mohou vybrat ubytování dle svých představ. Na výběr mají ubytování
v hostitelské rodině v jednolůžkovém, častěji ve dvoulůžkovém pokoji. Rodiny jsou pravidelně
navštěvovány a kontrolovány zástupcem školy. Některé žijí přímo v centru, některé na předměstí.
V ceně je zahrnuta strava polopenzí, o víkendech plná penze. Minimální délka ubytování musí být 4
týdny. Další variantou je ubytování ve studentském domě v jednolůžkovém pokoji spolu s ostatními
studenty, který se nachází přibližně 10 minut od kampusu školy. Studenti mají společnou kuchyni,
obývací pokoj a koupelnu a stravují se sami. Platí se p oplatek za úklid 60 AUD, vratná kauce
300 AUD.
Ceny v AUD / týden

Ubytování
Ubytovací poplatek
Hostitelská rodina, JP/DP, polopenze
Hostitelská rodina, JP, polopenze, vlastní koupelna
Hostitelská rodina pro mladší 18 let, JP, polopenze
Hostitelská rodina, JP, snídaně
Sdílený studentský dům, JP/DP
- min. 4 týdny, depozit 300 AUD, poplatek za úklid: 60 AUD/t.

Cena
165
260/230
285
275
225
225/180

DOPRAVA
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Cena transferu z/na letiště je 120 AUD/cestu a osobu.
Škola je uzavřena ve dnech: 2/1, 26/1, 14/4 - 17/4, 25/4, 1/5, 16/8, 2/10, 25/12 - 1/1 2018
Webová stránka školy: www.lexisenglish.com
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