
                    

MILNER SCHOOL OF ENGLISH WIMBLEDON 

Proč Milner School? 

 

Kvalita za skvělou cenu & zkušenosti: Škola Milner School je akreditována The British Council, je členem English UK a je 

držitelem Highly Trusted Sponsor status. Škola je pověstná svou přátelskou atmosférou, profesionálními lektory a kvalitou za 

skvělou cenu. Rodina Milnerů nabízí více než 30ti leté zkušenosti ve vedení jazykových škol v Anglii i Austrálii. 

 

Lokace: Milner School se nachází v bezpečné a příjemné rezidenční čtvrti populárního Wimbledonu, vzdáleného pouhých 20 

minut vlakem od centra Londýna. Škola je přímo v centru Wimbledonu, pouhých 8 minut pěší chůze od stanice metra a vlaku. 

 

Kurzy: Intenzivní obecná angličtina (6 úrovní: od základní po pokročilou), přípravu na IELTS, FCE, CAE, akademický rok, 

angličtina + tenis nebo soukromé hodiny. Délka lekce je 60 minut (ne 45 minut jako na jiných školách),  průměrný počet 

studentů ve třídě je 9 (maximálně 12). Kurzy začínají každé pondělí. Ke všem kurzům můžete navíc navštěvovat LEKCE 

VÝSLOVNOSTI ZDARMA. 

 

Pestrý národnostní mix: Vítáme tu studenty z celého světa včetně Koreji, Itálie, Brazílie, České republiky, Iránu, Španělska, 

Švýcarska, Japonska, Thajska, Turecka, Tchaj-wanu, Saudské Arábie, Polska a Ruska. Tato rozmanitost podporuje studenty, 

aby komunikovali v anglickém jazyce a poznali přátele třeba i na celý život. 

 

Vybavení & mimoškolní aktivity: Vybavení zahrnuje počítačovou místnost, WiFi zdarma, knihovnu, studovnu a studentskou 

kavárnou. Všichni studenti Milner School obdrží ČLENSTVÍ VE WIMBLEDONSKÉM SPORTOVNÍM CENTRU ZDARMA, 

což zahrnuje neomezený vstup do bazénu, posilovny a fitness centra. Studenti Milner School se mohou zdarma přihlásit do 

wimbledonské veřejné knihovny. Studentům nabízíme řadu zajímavých mimoškolních aktivit, které jsou buď zcela zdarma nebo 

za mírný poplatek.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Proč Wimbledon? 

 

Pulsující čtvrť: Wimbledon je oblíbeným místem mladých lidí, a to pro četné kavárny, tradiční anglické hospůdky, moderní 

bary, kina, nákupní centra a divadlo.  

 

500 hektarů přírodní zalesněné krajiny: Wimbledon je ideální pro ty, kteří milují aktivity pod širým nebem, jako např. jízdu 

na koni, golf, turistiku nebo samozřejmě tenis. 

 

Slavné tenisové centrum: Milner School je vzdálen pouze pár minut jízdy autobusem od All England Lawn Tennis Club, kde 

se každé léto pořádá nejstarší a nejslavnější tenisový turnaj na trávě. 

 

Místní hostitelské rodiny: Naše hostitelské rodiny, všechny navštíveny a prověřeny Milner School, žijí ve Wimbledonu a 

okolí. To znamená, že studenti mohou často chodit do školy pěšky a tím šetří čas i peníze za dopravu. 

 

Výborná dopravní dostupnost: Z Wimbledonu se dostanete do všech částí Londýna metrem, vlakem, autobusem nebo 

tramvají. 
 

 

 

                   


