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ZÁKLADNÍ INFORMACE:

NABÍZENÉ KURZY:

• Rok založení: 2002
• Minimální věk studentů: 12/16
• Celkový počet studentů: 200
• Počet studentů ve třídě: 10–15
• Výborný národností mix

• Standard & Intensive General English
• Business English
• IELTS & Cambridge
• Teacher Training & Erasmus+
• 50+ program
• Junior courses & Family program

INFORMACE O ŠKOLE
Gateway School of English (GSE) byla založena roku 2002 a momentálně se řadí k nejkvalitnějším jazykovým školám na Maltě!
GSE naleznete v klidné a elegantní rezidenční čtvrti v blízkosti živé čtvrti St. Julian‘s (12–15 minut chůze od zátoky St. Julian’s
nebo Spinola Bay). Budova školy je dvojpodlažní a disponuje osmi světlými a prostornými učebnami, společenskými prostory
a velkým vnitřním i venkovním prostorem pro relaxaci a odpočinek.
Studenti mohou být ubytování v útulné školní rezidenci, kterou nalezneme hned vedle školní budovy nebo v hostitelských rodinách, vzdálených do 15 minut chůze od školy. Studenti mohou také využít ubytování v jednom z mnoha místních hotelů.

DOVOLENÁ S ANGLIČTINOU NA MALTĚ
PRO CELOU RODINU!

PROČ SI VYBRAT GATEWAY
• rodinná škola s individuálním přístupem ke studentům
• vysoce kvalifikovaní a zkušení lektoři
• kurzy všech typů úrovně a intenzity, včetně kurzů pro
   učitele Erasmus+, kurzů pro juniory a pro rodiče s dětmi
• ubytování v útulné rezidenci nebo v hostitelských
   rodinách v blízkosti školy
• škola situována pouhých 15 minut od pláže Spinola Bay
• bohatý doprovodný program (kulturní a sportovní akce,
   výlety a spousta dalších aktivit)

Škola Gateway aktivně podporuje spojení studia angličtiny a dovolené pro rodiče s dětmi. Každým rokem si více
a více rodin přeje spojit příjemné s užitečným a vyrazit
na krásnou dovolenou se spoustou nevšedních zážitků a
zároveň si zlepšit svoji angličtinu a poznat nové přátelé z
celého světa.
Gateway vychází vstříc každé rodině a snaží se rozvrh a
program celé rodiny přizpůsobit jejich požadavkům. Gateway nabízí také možnost hlídání menších dětí, zatímco
vy budete studovat. Škola zajišťuje bohatý program volnočasových aktivit. Rodiče s dětmi jsou zpravidla ubytováni v
hotelu nebo ve školní rezidenci, která je jen pár minut od
budovy školy. Na rezidenci je připojení k internetu a vše,
co budete potřebovat.
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