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WIMBLEDON, bezpečná a klidná oblast asi 20minut vlakem od centra Londýna, je znám jako centrum 

světového tenisu. Ve Wimbledonu naleznete unikátní kombinaci atraktivní staré vesničky, dynamického 
městského centra a více než 500 hektarů zeleně a čerstvého vzduchu. Velkou výhodou je snadná 
dosažitelnost centra Londýna, přičemž ve Wimbledonu je levněji než právě v centru. V opačném směru 
spojují pravidelné vlakové spoje Wimbledon s proslulými místy v Jižní Anglii, jako např. Brighton, Canterbury 
nebo Stonehenge. Navíc Wimbledon nabízí velké možnosti využití volného času návštěvou celé řady 
divadel, kin, hospůdek a restaurací. V krásném zeleném prostředí si také můžete vychutnat jízdu na koni, 
golf, tenis nebo jen procházku po okolí.  

 
ŠKOLA 
Milner School of English má již třicetiletou tradici (v Anglii  
a Austrálii) a je uznávána Britskou radou. Dále je členem asociace 
ENGLISH UK, což je zárukou vysoké úrovně výuky a ostatních 
služeb. Škola se nachází v centru Wimbledonu v klidné postranní 
ulici, 600 m od nádraží, autobusy zastavují v blízkosti školy. 
Nákupní centrum The Centrecourt, multikino Odeon, fitness 
centrum a plavecký bazén jsou v dosahu školy, stejně tak i tenisové 
kurty a les ideální pro procházky a odpočinek. Milner School  
of English je obklopena kavárnami a obchody.  

 
 
V budově školy je 17 centrálně vytápěných tříd, které jsou 
prosvětlené a velmi vzdušné, vybavené pohodlným nábytkem. 
Škola pojme 90 až 150 studentů. Dále má tato škola 
společenskou místnost, knihovnu, studovnu s audiovizuální 
technikou, počítačovou učebnu s volným přístupem na internet  
a kavárnu s nabídkou domácích jídel. Pro studenty škola 
organizuje mimoškolní aktivity během týdne i o víkendu. Všichni 
studenti obdrží kartu studenta na slevy.  
 

AKTIVITY  
Každé pondělí po vyučování je pro nové studenty organizována 
přivítací party. V další dny je připravován program pro volný čas, 
např. návštěva muzikálu, obří vyhlídkové kolo, celodenní výlety 
do Oxfordu, Cambridge nebo Brightonu, mezinárodní party, 
návštěva typických anglických hospůdek, hrady  
ve Warwick, Leeds nebo Dover, tenisové turnaje ve Wimbledonu 
a mnoho dalších. 
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 CENY 2016                                                         
                                                                                 Ceny v GBP / týden 

 
 
- Délka lekce = 60 minut 
- ZDARMA 1x týdně lekce výslovnosti  
- ZDARMA vstup do veřejné knihovny 
- ZDARMA vstup do Wimbledon Leisure 
Centre - 7 dní v týdnu, 3 minuty od školy, 
posilovna, 25m vnitřní bazén a fitness 
 
- V ceně kurzů nejsou zahrnuty poplatky  
za zkoušky: FCE: 140 GBP, CAE 145 
GBP, IELTS 170 GBP. 
 
 
 
 

 
 

ANGLIČTINA + TENIS  
Oblíbený program, který zahrnuje výuku angličtiny v rozsahu 15 hodin  
za týden + soukromé hodiny tenisu 3x týdně odpoledne, sobotní skupinový 
trénink, denní garantovaný přístup do Wimbledon Leisure Centre  
a návštěvu tenisového muzea.  
 
 

UBYTOVÁNÍ  
Ubytování je zajišťováno v místních hostitelských rodinách, které jsou 
pravidelně kontrolovány a navštěvovány zástupcem školy. Ubytování  
ve dvoulůžkovém pokoji je možné pouze pro páry nebo kamarády cestující 
společně. Většina rodin je v pěší vzdálenosti od školy. Příjezd v neděli, 
odjezd v sobotu. Další typy ubytování na vyžádání. 
  

Ceny v GBP / týden 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOPRAVA  

                          Ceny v GBP / týden 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Škola je uzavřena ve státní svátky:  25/3, 28/3, 2/5, 30/5, 29/8 2016 
 

 
 

Webová stránka školy:  www.milnerschool.co.uk 

Kurzy 
Počet 
lekcí 

Cena 

Zápisné                                                               40 

Studijní materiály                                                30 

General English  

15/22 

1-2 t. 159/224 

Cambridge FCE, CAE 
FCE: 14/3 (12t.), 27/6 (8t.), 
19/9 (12t.) 
CAE: 14/3 (12t.), 19/9 (12t.) 

3-8 t. 142/205 

IELTS 9-23 t. 131/188 

Individuální výuka 
60 

minut 
50 

Akademický rok  15 3 199 / 36 t. 

Akademický rok 22 4 216 / 36 t. 

Ubytování Snídaně Polopenze 

Ubytovací poplatek 55 

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj 133 178 

Hostitelská rodina, dvoulůžkový pokoj 123 153 

Samostatná koupelna  +50 

Letiště Cena 

Gatwick 100 

Luton, Stansted 160 

http://www.milnerschool.co.uk/

