SELC, Bondi, Sydney
Škola nabízí jazykové i odborné kurzy.
SELC City, Sydney
Jazyková škola SELC byla založena v roce 1985 a je jednou z nejdéle působících jazykových
škol v Austrálii. SELC sídlí v Sydney ve světoznámém přímořském regionu Bondi, který je
vyhlášený příjemným klimatem, pohodovým životním stylem, přátelskými lidmi a nachází se
pouhých pár minut MHD od centra města. Studenti studují v bezpečném a kosmopolitním
prostředí, s restauracemi, kavárnami, bary, nádhernými písčitými plážemi, velkými otevřenými
parky, a to vše jen pár minut od školy. Kdo má rád, může si užívat příjemné procházky po pláži.
V okolí najdeme také supermarkety, kino a zábavní centrum, fitness centra, pěší nákupní zónu
a každý týden pořádané trhy.
SELC studentům nabízí 23 světlých učeben, Wi-Fi připojení, velkou terasu s panoramatickým
výhledem, počítačovou učebnu, knihovnu se studijními materiály, časopisy a novinami. Ve
škole jsou dále k dispozici mikrovlnky, automat na nápoje a moderní kavárna provozována
studenty. Veškeré důležité informace, například týkající se ubytování, práce, volnočasových
aktivit, se studenti dozví z informační tabule. Pro odreagování mohou využít stolní tenis.

AKTIVITY
Studentům je ve škole k dispozici klub Kookaburra Club, který zajišťuje nejrůznější
volnočasové aktivity. Například každý měsíc klub zajišťuje uvítací party pro nové studenty,
každý týden pořádají sportovní aktivity jako je fotbal nebo plážový volejbal, výlety za zajímavými
památkamy v Sydney, víkendové výlety na krásné pláže, kde si studenti vyzkouší surfování,
klub zajišťuje také filmové večery, večerní okružní plavbu s party, BBQ na pláži, bowling a
mnoho dalšího. Více informací na webové stránce školy.

CENY
Jazykové kurzy
Ceny v AUD / týden

Kurzy

Počet týdnů

Zápisné, studijní materiály
Obecná angličtina - denní kurz *

Cena
0

20 + 5
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Obecná angličtina - večerníKurzy
kurz *

20týdnů
Počet

IELTS*

20 + 4

Angličtina pro akademické účely*

20 + 4

- Délka kurzu 4-36 týdnů

Cambridge FCE, CAE, CPE
10 t.: 3/1
12 t.: 13/3, 5/6 (pouze FCE), 4/9

English for Customer Service Communication*
- Professional Barista Training, délka kurzu 4 týdny

Cena

225

20 + 4
20 + 4

Odborné kurzy
Ceny v AUD

Kurzy
Business and Administration
Certificate III in Business Administration
Diploma of Business
Leadership and Management
Certificate IV in Leadership and Management
Diploma of Leadership and Management
Advanced Diploma of Leadership and Management
Project and Program Management
Certificate IV in Project Management Practice
Diploma of Project Management
Advanced Diploma of Program Management
Sport and Fitness
Certificate III in Fitness
Certificate IV in Fitness
Diploma of Sport and Recreation Management

Délka

Cena

3 termy
4 termy

1 400/term

3 termy
4 termy
4 termy

1 400/term

3 termy
4 termy
4 termy

1 400/term

3 termy
4 termy
4 termy

1 400/term

Pozn.: 3 termy = cca 9 měsíců; 4 termy = cca 12 měsíců

UBYTOVÁNÍ
Ubytování je důležitou součástí studijního pobytu v zahraničí. Škola SELC zajišťuje dva typy
ubytování - v hostitelské rodině nebo ve studentské rezidenci - a je pouze na studentovi, který
typ lépe odpovídá jeho potřebám. Pokud je to jen trochu možné, ubytování je zajištěno co
nejblíž škole. Ubytování v hostitelské rodině je stále více oblíbenější, protože je to nejlepší
způsob, jak poznat běžný život Australanů, poskytuje skvělou příležitost procvičovat anglický
jazyk a je to také kulturní zážitek. Škola vybírá hostitelské rodiny, které žijí v Eastern Suburbs.
Rodiny jsou pravidelně navštěvovány a jsou vybírány podle toho, zda nabízí kvalitní ubytování a
mají zájem o poznávání studentů z jiných zemí a kultur. Student ubytovaný v rodině si může
vybrat i stravování, které je zajištěné polopenzí nebo bez stravy, kdy ale může využívat
kuchyňské vybavení. Druhou variantou je studentská rezidence SELC Bondi Lodge, která
nabízí příjemné, čisté a cenově dostupné ubytování, které se nachází jen pár minut pěšky od
školy i od pláže Bondi. Pokoje jsou buď jednolůžkové nebo dvoulůžkové. Každý pokoj má
mimo jiné Wi-Fi připojení, televizi a lednici. K dispozici je společná moderní kuchyňka, prádelna
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a venkovní prostory, kde je možné relaxovat. V ceně ubytování je zahrnuta snídaně.
Ceny v AUD / týden

Ubytování
Ubytovací poplatek (pouze při změně nebo prodloužení
ubytování)
Hostitelská rodina, polopenze
Hostitelská rodina, bez stravy
Hostitelská rodina pro mladší 18 let, polopenze
SELC Bondi Lodge, sdílená koupelna, snídaně, JP/DP
SELC Bondi Lodge, vlastní koupelna, snídaně, JP/DP
SELC Bondi Lodge, vlastní koupelna, snídaně, 3lůžkový pokoj
SELC Bondi Lodge, vlastní koupelna, snídaně, 4lůžkový pokoj

Cena
65-125
294
231
343
392 za pokoj/280 za
os.
630 za pokoj
280 za os.
210 za os.

DOPRAVA
Cena za vyzvednutí na letišti je 145 AUD/osobu.
Webové stránky školy: http://selceducation.com/australia/
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