CEC - Cork English College, Cork
Škola Cork English College byla založena již v roce 1978 a najdeme ji přímo v centru města. Přes řeku
River Lee se nachází hlavní nákupní třída St. Patrick's Street a studenti tak mají vše potřebné v pěší
vzdálenosti.
CEC se rozkládá ve třech historických zrekonstruovaných budovách s bezbariérovým přístupem a
studentům nabízí 30 moderních prostorných učeben s maximálním počtem 10 studentů (obecná
angličtina) nebo 12 studentů (Cambridge kurz) ve třídě. Průměrně je ve třídě 6-10 studentů. Studenti
mohou dále využívat počítačovou místnost, společenskou místnost s recepcí, několik studoven
a knihovnu s kopírkou. Samozřejmostí je připojení na Wi-Fi. K občerstvení slouží automaty na čaj a
kávu. Škola vyvinula pro studenty také e-learningovou platformu, kterou mohou studenti využívat i
další tři měsíce po skončení studia a aplikaci, kterou si studenti mohou stáhnout do mobilu. Velice
oblíbené je vlastní školní kino, které se nachází přímo v budově školy.
Studenti mohou zdarma využít volitelné lekce v odpoledních hodinách, které škola
nabízí. Každý student si určitě najde oblast, na které by rád zapracoval:
Jobs Club - Hledáte práci? Chcete udělat dojem na pohovoru? Potřebujete pomoci se
životopisem?
Irish Culture - Zajímává vás historie Irska? Chcete vědět více o kultuře a tradicích?
Functional Language - Víte například jak správně složit kompliment? Jak vyjádřit svůj názor?
Grammer Clinic - Není Vám jasná nějaká konkrétní gramatika?
Pronunciation Lessons - Zapracujte na své výslovnosti!
E-Learning Masterclass - Naučte se správně používat e-learning.

AKTIVITY
Škola pro své studenty připravuje také volnočasové aktivity. Odpolední aktivity zahrnují například
prohlídku města, výlety na zajímavá místa v okolí Corku, návštěvy uměleckých galerií a muzeí,
společné posezení kavárnách. Mezi večerní aktivity patří například kino, bowling, irské tance, školní
party nebo návštěva místních irských hospůdek. Na celodenní výlety a exkurze se jezdí například do
národního parku Killarney, na hrad Bunratty Castle nebo Rock of Cashel, na turistický okruh v hrabství
Kerry, na Moherské útesy nebo do města Clonakilty.
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Ceny v EUR / týden

Kurzy
Zápisné
Studijní materiály
Obecná angličtina
Obchodní angličtina
Cambridge FCE, CAE
FCE: 2/1 (10 t.), 2/4, 24/9
CAE: 2/1 (12 t.), 2/4, 24/9

Počet lekcí

20/26
20

Cena
70
50
230/290
230

20

2 300/10 t.
2 700/12 t.

20

920/4 t.

60 minut
5/10
60 minut
+6

60
275/500
50
+ 60
+ 500

Intenzivní 4týdenní Cambridge kurz
PET: 5/2, 21/5, 2/7, 12/11
FCE: 12/2, 28/5, 2/7, 30/7, 19/11
CAE: 21/2, 28/5, 2/7, 30/7, 19/11

Individuální výuka 1:1
Individuální výuka 1:2
Odpolední volitelné lekce TOEIC / BULATS / Work Preparation
Work Experience / Internship Programme (září-červen)

Délka lekce = 60 minut
V ceně kurzu také přístup do e-learningové opory CEC-Online Platform během kurzu i 3 měsíce po
jeho skončení.

DALŠÍ KURZY
IELTS
Academic Year Programme
English for Academic Purposes
English for Specific Purposes (Aviation / Military / Oil and Gas / Maritime Industry)
High School Programme
Winter Ministays Programmes
Family Programme - Parent and Child
Nově 2018: CEC Young Adults Cambridge Preparation Programme (16-19 let, červenec,
srpen)
Škola nabízí také odborné kurzy pro učitele (Teacher Refresher Course for Non-Native Teachers /
CLIL / TKT) a letní kurzy pro mládež ve věku 11-17 let. Na výběr klasický program s různými
aktivitami nebo zaměření na rugby, golf nebo jízdu na koni.

UBYTOVÁNÍ
Škola CEC nabízí široký výběr ubytování, protože každý student má jiné potřeby a preferuje jiný druh
ubytování. Někteří studenti preferují ubytování u místních hostitelských rodin, kde mohou poznávat
irskou kulturu a irský způsob života a procvičovat angličtinu. Každý student má vlastní pokoj se
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sdílenou nebo s vlastní koupelnou a stravování zajištěné polopenzí v týdnu, plnou penzí o víkendu.
Jednou týdně je v ceně také vyprání prádla. Navíc je v ceně ubytování také transfer při příjezdu a při
odjezdu. Druhou volnou studentů je ubytování v apartmánech s ostatními mezinárodními studenty.
Studenti si zajišťují stravování vlastní a mohou si vybrat jednolůžkový nebo dvoulůžkový pokoj se
sdílenou nebo s vlastní koupelnou. Apartmány mají pračku a jednou týdně probíhá úklid společných
prostor. Škola má k dispozici také vlastní apartmány, které se nachází přímo v centru města kousek od
školy. Minimální doba ubytování je 2 týdny. Studenti mají zajištěné povlečení i ručníky a samozřejmostí
je připojení na Wi-Fi. Pro náročnější klienty je možné zajistit ubytování v hotelech nebo v penzionech.
Ceny v EUR / týden

Ubytování
Hostitelská rodina, sdílená koupelna, polopenze, JP
Hostitelská rodina, vlastní koupelna, polopenze, JP
Sdílený apartmán, sdílená koupelna, bez stravy, JP/DP*
Sdílený apartmán, vlastní koupelna, bez stravy, JP
Soukromý apartmán, vlastní koupelna, bez stravy
Letní apartmán, bez stravy, JP sd. koupelna / JP vl. koupelna
3/6 - 19/8 2017
*

Příplatek ve VS
2/7 - 3/9
190
25
245
25
175/160
200
600/2-3lůžkový (max. 4 os.)
700/5lůžkový (max. 5 os.)
800/5 lůžkový (max. 6 os.)
Cena

155/175

Dvoulůžkové pokoje jsou určeny pro studenty cestující společně

DOPRAVA
Škola nezajišťuje soukromý transfer. Do Corku se ale můžete dostat jednoduše několika způsoby:
AUTOBUSEM
Pokud přiletíte na letiště v Dublinu, nejlepší způsob, jak se dostat do Corku je využí přímého autobusu
Aircoach nebo GoBe. Cesta trvá cca 3 hodiny 30 minut. Z dalších velkých měst je možné využít
autobusy CityLink nebo Bus Eireann.
VLAKEM
Cork Kent Station je vlaková zastávka situovaná cca 10 minut chůze od centra města. Více informací
na www.irishrail.ie.
LETECKY
Cork Airport se nachází cca 8 km od centra města, kam se nejlépe dostanete kyvadlovou dopravou,
která jezdí každých 30 minut od příletové haly. Cesta trvá cca 10-15 minut. Více informací
www.corkairport.com.
Škola je uzavřena ve státní svátky: 19/3, 2/4, 7/5, 4/6, 6/8, 29/10, od 21/12 přes Vánoce 2018
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Webová stránka školy: www.corkenglishcollege.ie
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