
Praktické záležitosti

Přihláška
1. Přihlášku prosím vyplňte a podepište. Přihlášku nemůžeme zpracovat, jestliže neobsahuje níže uvedené:

a) Nevratný poplatek ve výši 185 USD.

b) Nevratnou zálohu na školné v částce 150 USD. Bude odečtena od školného za první kurz.

c) Číslo kreditní karty pro rezervaci Vašeho ubytování. NESE na Vaši kreditní kartu nebude účtovat nic, pokud splňujete všechny podmínky 
Dohody o ubytování NESE.

d) Požadujete-li expresní kurýrní službu, nevratný kurýrní poplatek v částce 90 USD.

e) Dopis o finanční podpoře. Měl by to být buď dopis Vaší banky uvádějící zůstatek Vašeho účtu nebo dopis poskytující záruku za Vaši finanční 
podporu a dopis banky osoby, organizace nebo zaměstnavatele, kteří Vás budou sponzorovat. Váš dopis finanční podpory musí prokazo-
vat, že vy anebo váš sponzor, máte finanční prostředky ve výši nejméně 3800 USD k dispozici za sezení.

2. Vezměte prosím na vědomí, že se můžete přihlásit přímo na webové stránce školy NESE na adrese APPLY.NESE.EDU. Pokud však chcete, 
pošlete tuto vyplněnou přihlášku e-mailem na adresu: apply@nese.edu

Registrace
Při registraci v NESE s sebou musíte přinést:

• pas a formulář I-20

• potvrzení o zaplacení školného a ubytování

• potvrzení o zdravotním pojištění, pokud si nekoupíte zdravotní pojištění NESE

Potřebujete-li pomoc s vyplněním přihlášky a formuláře požadujícího ubytování, zatelefonujte nám nebo navštivte místního zástupce školy 
New England School of English (NESE). Váš zástupce vám s radostí poskytne veškerou potřebnou pomoc.

Vaši přihlášku prostudujeme. Po přijetí vám NESE zašle:

• Akceptační balíček obsahující dopis NESE o akceptování vaší přihlášky.

• Jestliže jste požádali o zajištění ubytování, dopis o zajištění ubytování a smlouvu o akceptaci ubytování.

• Formulář I-20: Vezměte prosím na vědomí, že podle zákonů USA může být vízum I-20 vydáno pouze studentům, kteří chtějí intenzivně stu-
dovat anglický jazyk v denním studijním programu. Jestliže plánujete studovat v intenzivním programu NESE (denní studium), NESE vám vydá 
formulář I-20. Formulář I-20 přineste s sebou na Velvyslanectví nebo Konzulát USA, kde požádáte o studentské vízum (F-1). Vezměte prosím 
na vědomí, že zákony USA nedovolují studentům s vízem F-1 studovat večerně.

Všechny vrácené platby budou vyplaceny stejnou formou, v jaké byly obdrženy.

Pokud společnost NESE odmítne vaši žádost nebo zruší klasifikaci, vrátí se do 30 dnů refundace. V případě zamítnutí víz se vrátí i nevratné 
poplatky. Dotace pro všechny budoucí zasedání je plně vratná. Vezměte prosím na vědomí, že zástupci mohou mít zásady týkající se vrácení 
peněz, které se liší od zásad NESE. Další informace získáte od společnosti NESE nebo od svého zástupce.

Zrušení a vrácení zaplacených částek
Datum zrušení: Více než 2 týdny před začátkem 

kurzu
Méně než 2 týdny před 
začátkem kurzu

Po začátku kurzu

Poplatek za přihlášku Nevratný Nevratný Nevratný

Záloha na školné Nevratný Nevratný Plně vratná

Platba školného Plně vratná Plně vratná Prohodnoceno týdenne

Záloha na ubytování Žádné propadnutí Propadnutí v plném Propadnutí v plném

Platba za ubytování Plně vratná
Propadnutí záruky na bydlení 
ve výši 2503 USD

Pro-hodnocený poplatek + propadnutí 
záruky na bydlení ve výši 2503 USD
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Platba
Vezměte prosím na vědomí, že všechny poplatky musí být uhrazeny v plné výši 2 týdny před začátkem vaší první návštěvy a znovu 2 týdny 
před začátkem každého dalšího zasedání.

Způsob platby:

Flywire https://NESE.flywire.com

Kreditní / Debetní karta Visa, MasterCard, American Express, Diners

Cestovní šeky US $ nebo poukázka Platba na zakázku: Nová anglická škola angličtiny

Šek Vyčerpáno z účtu US $: zaplaceno Nové anglické škole angličtiny

Bankovní převod (převod IAT / ACH) Upozorňujeme, že převod IAT / ACH musí obsahovat jak číslo ABA, tak SWIFT kód.

Název 
banky:

Cambridge Trust Company  
1336 Massachusetts Avenue 
Cambridge, MA 02138 USA

ABA #: 011300595, BIC/SWIFT KÓD: CAUPUS31  
Ve prospěch: The New England School of English 
Účet č: 1228350900



Vyzvednutí na letišti
Za 90 USD (jedním směrem) vám můžeme zařídit vyzvednutí na letišti. Pro převozy z letiště po půlnoci nebo o svátcích - Díkůvzdání, Vánoce, 
Silvestr a Nový rok platí přirážka 60 USD. Taxi je levnější (přibližně 75-85 USD).

Ubytování
Můžete se rozhodnout žít v domě, v ubytovně nebo v bytě10. Přednost však mají studenti v denním studiu. Vyplňte prosím úplně přihlášku na 
ubytování. My zajistíme vše potřebné PŘED vaším příjezdem. Požadujeme, aby všichni studenti přijeli poslední neděli před začátkem prvního 
kurzu a odjeli první neděli po ukončení posledního kurzu. V případě speciálního povolení několika dalších dnů požadujeme zvláštní poplatek. 
Po ukončení studia na NESE nemůžete zůstat v domácnosti ani v internátu získaném přes NESE. Vezměte prosím na vědomí, že NESE musí 
nejprve obdržet zálohu na ubytování, teprve potom vám můžeme rezervovat místo na ubytovně NESE.

Zdravotní pojištění
V průběhu studia v USA musíte mít zdravotní pojištění. Pojištění si můžete koupit v NESE nebo můžete poskytnout doklady (v angličtině) o 
uzavřeném pojištění. Více informací o pojištění získáte přímo od NESE.

Termín pro podání přihlášky
Po obdržení formuláře přihlášky vám zašleme informační balíček, tzv. „akceptační balíček“, který obsahuje formulář I-20 (pokud jste o něj 
požádali). Tento materiál se obvykle zasílá obyčejnou poštou. Protože však materiály obsažené v tomto balíčku jsou velmi důležité, jestliže 
NESE Vaši přihlášku obdrží méně než 45 dní před začátkem kurzu, na který jste se přihlásili, velmi doporučujeme, abyste požádali o zaslání 
„akceptačního balíčku“ prostřednictvím expresní kurýrní služby. Přejete-li si, aby vám balíček byl zaslán expresní kurýrní službou, musíte 
zaplatit kurýrní poplatek v částce 90 USD.

Dopis o podmíněném přijetí
Jestliže potřebujete dopis o podmíněném přijetí, spojte se prosím s naší kanceláři, která vám s radostí pomůže.

Osobní kapesné
Doporučujeme, abyste plánovali asi 550 USD měsíčně na osobní nákupy, zábavu, dopravu, atd. Učebnice budou stát přibližně 140 USD za 
každý čtyř-týdenní kurz.

Klimatické podmínky
Průměrné teploty na jaře jsou 10 °C, v létě 22 °C, na podzim 13 °C a v zimě -1 °C. Extrémní teploty však mohou dosahovat hodnot od 37 °C v 
létě do -18 °C v zimě.

Další informace
Potřebujete-li další informace nebo v případě dotazů ohledně jakýchkoli aspektů souvisejících s New England School of English, zavolejte 
prosím na číslo (617) 864-7170 nebo (617) 864-7282, případně pošlete e-mail na adresu admissions@nese.edu. Jsme zde proto, abychom vám 
pomohli. Telefonicky nás můžete kontaktovat 24 hodin denně. Kontaktujte nás v době, která vám vyhovuje.

1.  Tento poplatek je jednorázový a nevratný.

2.  Nevratná záloha na školné bude odečtena od školného za první kurz.

3.  NESE na Vaši kreditní kartu nebude účtovat nic, pokud splňujete všechny podmínky 
Dohody o ubytování NESE. Bytová záruka: 500 USD.

4.  Volitelné odpolední kurzy stojí dalších 335 - 670 USD v závislosti na konkrétním kurzu.

5.  Zahrnuje 16 jídel týdně.

6.  Zahrnuje 14 jídel týdně.

7.  Všechny ceny platí do konce prosince 2020.

8. NESE bude uzavřena během prvního týdne ledna, posledního dubnového týdne, 
posledního srpnového týdne a posledních dvou týdnů v prosinci. NESE ubytování 
je k dispozici během těchto období za příplatek ve výši 47 USD – 205 USD za noc v 
závislosti na samostatném nebo sdíleném obsazení.

9. Cena za vícelůžkový pokoj. Cena za jednolůžkový pokoj je 2710 USD za každý kurz.

10. Apartmán pouze pro 30+. Cena za osobu. Cena za pár 3450 USD. Úklidová služba a jídlo 
nejsou zahrnuty v ceně

11. Jestliže student zaplatí najednou za 2 intenzivní kurzy, dostává slevu na školném. 
Poplatek za 8 týdnů intenzivního školení zaplacený najednou je 3690 USD.

12. Zdravotní pojištění NESE se vztahuje pouze na držitele víz F-1 NESE. Nevztahuje se na 
existující onemocnění. Více informací o pojištění získáte přímo od NESE. 

13. Soukromá výuka má cenu 90 USD za hodinu. Prosím, stáhněte si a vyplňte přihlášku na 
soukromou výuku.

Poplatky

Poplatek za přihlášku1 US$185

Záloha na školné1,2 US$150

Záloha na ubytování3 US$250

Poplatek za expresního kurýra US$90

Polointenzivní program (9:00 - 12:30) Intenzivní program (9:00 - 3:15)11

Školné4,7 US$1385 US$1385 US$1385 US$1895 US$1895 US$1895

Pobyt v domácnosti5,7,8 US$1310 --- --- US$1310 --- ---

Pobyt v internátu6,7,8,9 --- US$1750 --- --- US$1750 ---

Byt8.10 --- --- US$2910 --- --- US$2910

CELKEM US$2695 US$3135 US$4295 US$3205 US$3645 US$4805

Zdravotní pojištění12 --- --- --- US$160 US$160 US$160

http://nese.edu/assets/czech-cz_tutoring_application.pdf


Jméno 
Pan   

Paní   

Příjmení Křestní jméno Prostřední jméno

Adresa (trvalé bydliště)
Adresa

  Město Stát                                        PSČ

  Telefon Mobilní telefon

  E-mail Skype

Datum narození Stát narození Občanství
(den/měsíc/rok)

Potřebujete studentské vízum (F-1)?   Ano   Ne  V případě že ne, jaké vízum budete mít?

Plánuji studovat v   polo-intenzivním programu (9:00 - 12:30)  intenzivním programu (9:00 - 3:15)         Soukromá výuka13

Zaškrtněte prosím kurzy, které chcete navštěvovat:

2019 Kurzy 2020 Kurzy
 7. ledna - 1. února  1. července - 26. července  6. ledna - 31. ledna  29. června - 24. července

 4. února - 1. března  29. července - 23. srpna  3. února - 28. února  27. července - 21. srpna

 4. března - 29. března  3. září - 27. září  2. března - 27. března  31. srpna - 25. září

 1. dubna - 26. dubna  30. září - 25. října  30. března - 24. dubna  28. září - 23. října

 6. května - 31. května  28. října - 22. listopadu  4. května - 29. května  26. října - 20. listopadu

 3. června - 28. června  25. listopadu - 20. prosince  1. června - 26. června  23. listopadu - 18. prosince

Chcete, abychom pro vás zajistili ubytování?  Ano      Ne

Chtěl/a bych zajistit  ubytování v domácnosti   internát  byt10

Požadované období

Informace o ubytování v domácnosti
Můžete bydlet s malými dětmi?  Ano  Ne  Nezáleží na tom

Můžete bydlet s rodinou, která má kočky?  Ano  Ne

Můžete bydlet s rodinou, která má psy?  Ano  Ne

Kouříte?  Ano  Ne

Můžete bydlet s kuřáky?  Ano  Ne  Nezáleží na tom

Máte nějaké alergie?  Ano  Ne (pokud ano, vysvětlete prosím)

Co chcete, aby o vás hostitelská rodina věděla?

Informace o internátu
Jaký typ pokoje chcete?  Samostatný  Společný

Kouříte?  Ano  Ne

Záloha na ubytování
Vezměte prosím na vědomí, že NESE musí nejprve obdržet zálohu na ubytování, teprve potom vám můžeme rezervovat místo na 
ubytovně NESE. Pro účely této zálohy předložte prosím informace o své kreditní kartě. NESE na Vaši kreditní kartu nebude účtovat nic, 
pokud splňujete všechny podmínky Dohody o ubytování NESE.

 Chci složit zálohu na ubytování NESE prostřednictvím kreditní karty. (Nebude Vám účtováno nic, pokud splňujete _ všechny 
podmínky Dohody o ubytování NESE. Jestliže porušíte podmínky Dohody o ubytování NESE, může Vám být účtováno maximálně 250 
USD - 500 USD3 za kurz).

  Visa   MasterCard   American Express   Diners

Kreditní/debetní karta č. Bezpečnostní kód Platná do

Jméno držitele kartyr Podpis držitele karty
Hůlkovým písmem

CZ1920

Formulář žádosti: Část 1
1. Obě strany formuláře přihlášky vyplňte HŮLKOVÝM PÍSMEM.

2. K přihlášce přiložte:
a. nevratný přihlašovací poplatek ve výši 185 USD

b. nevratnou zálohu na školné ve výši 150 USD, která bude odečtena od školného za první kurz

c. Číslo kreditní karty pro rezervaci Vašeho ubytování. NESE na Vaši kreditní kartu nebude účtovat nic, 
pokud splňujete všechny podmínky Dohody o ubytování NESE

d. nevratný poplatek za expresního kurýra v částce 90 USD

e. dopis o finanční podpoře

3. Přihlášku podepište (pokud jste mladší 21 let, musí ji podepsat také váš rodič nebo 
zákonný opatrovník) a zašlete ji poštou, faxem nebo e-mailem na adresu:

        Admissions Office 
     The New England School of English 
     Harvard Square 
     36 John F. Kennedy Street 
     Cambridge, MA 02138 USA 
     e-mail: apply@nese.edu          fax: (617) 864-7282 

Informace o bytě
Kolik lidí zůstane v bytě?  1 Osoba  Pár

Kouříte?  Ano  Ne (Nekuřácký byt)



Platební informace
  Zaplatil jsem své poplatky s “flywire”: https://NESE.flywire.com                                   Zaplatil/a jsem poplatky bankovním převodem.

Datum bankovního převodu: Převedená částka USD Ref. č. převodu
(den/měsíc/rok) Je-li k dispozici

 Chci zaplatit za výlohy prostřednictvím kreditní karty.

Na moji kreditní nebo debetní kartu účtujte USD

 Visa  MasterCard  American Express  Diners

Kreditní/debetní karta č. Bezpečnostní kód Platná do

Jméno držitele karty Podpis držitele karty
Hůlkovým písmem

Informace o akceptačním balíčku
Zašlete mi prosím akceptační balíček (včetně formuláře I-20, jestliže jsem o něj požádal/a)

 prostřednictvím expresní kurýrní služby (přikládám 90 USD za 
tuto službu)

 leteckou poštou (bez poplatku)
Adresa

na adresu

 výše uvedeného trvalého bydliště
Město

 na jinou adresu:
Stát PSČ

Kontaktní informace v naléhavém případě
Koho má NESE kontaktovat v naléhavém případě?

Jméno

Vztah Telefon

Mobilní telefon E-mail

Potvrzení o financování, záloha na ubytování a zdravotní potvrzení
Jsem si vědom/a toho a potvrzuji, že náklady spojené se studiem na New England School of 
English jsou takové, jak je uvedeno v přiloženém souhrnu nákladů. Také plně rozumím tabulce 
Zrušení a vrácení zaplacených částek za studium na New England School of English, jak je uvedena 
v tomto formuláři přihlášky. Souhlasím s tím, že odpovídám za všechny výlohy a částky za zrušení 
vynaložené žadatelem v souvislosti se studiem na New England School of English. Místo zaplacení 
zálohy na ubytování v částce 250 USD - 500 USD3 souhlasím s tím, že jako záruku poskytnu NESE 
informace o kreditní nebo debetní kartě. Jsem si vědom/a toho, že. na kartu budou účtovány 
poplatky v

případě, že nebude splněná dohoda o ubytování NESE. Maximální účtovaná částka je 250 USD - 
500 USD3 za kurz. Po mém odjezdu z ubytování NESE nebude záloha na ubytování zadržována po 
období delší 90 dnů. Souhlasím s určením diagnózy a léčbou v případě zranění nebo onemocnění 
žadatele a také s předáním zdravotnických informací pro účely léčby a pojištění. Přijímám 
odpovědnost za veškeré zdravotní výdaje nad rámec zdravotního pojištění a dříve existující 
onemocnění, které není kryté zdravotním pojištěním. Předložení této žádosti představuje akceptaci 
podmínek zápisu podle přihlašovacího balíčku.

Jméno žadatele Jméno zákonného zástupce v případě, že žadatel je mladší 21 let

Podpis žadatele Datum Podpis zákonného zástupce v případě, že žadatel je mladší 21 let Datum

Jaké je vaše současné zaměstnání?

Řekněte nám prosím, kde jste získali tuto přihlášku?

Další informace
Popište prosím cíle vašeho studia na NESE.

Informace o vyzvednutí na letišti

 Ano. Zajistěte mi prosím vyzvednutí na letišti. Jsem si vědom/a toho, že tato služba stojí 90 USD.

 Ne. Nepotřebuji vyzvednout na letišti.

Formulář žádosti: Část 2

Informace o zdravotním pojištění

 Ano. Chci si koupit zdravotní pojištění od NESE. Jsem si vědom/a toho, že zdravotní pojištění NESE stojí 160 USD za kurz.

 Ne. Nechci si koupit zdravotní pojištění od NESE. Mám své vlastní pojištění.

36 John F. Kennedy Street
Cambridge, MA 02138, USA
tel (617) 864-7170 u fax (617) 864-7282
e-mail: admissions@nese.edu
http://www.nese.edu

©2019, The New England School of English, Inc.  All Rights Reserved.
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