
1. Evelina Vašková, student gymnázia Liverpool

„Jazyková škola Lila je přímo v centru Liverpoolu. Studenti, učitelé i ostatní zaměstnanci školy jsou
příjemní a nekonfliktní. Také pokud máte jakýkoli problém, všichni se vám budou snažit vyhovět a
pomoci. Atmosféra ve škole je velmi uvolněná. Výuka probíhá spíše formou …pokračování na další
straně…

Jazykovky.cz  adresář jazykových škol a kurzů v ČR

od studentů jazykových kurzů

Cool Study
Sedlčany

Studenti absolvovali a doporučili tyto jazykové kurzy
studium v zahraničí

Autenticitu osobních doporučení garantuje provozovatel největšího českého jazykového portálu Jazykovky.cz,
společnost gdi, s.r.o. Jazykové školy hodnotí studenti výhradně prostřednictvím elektronických formulářů

Jazykovky.cz a jsou ponechána bez úprav. Autenticita doporučení je ověřována technickými prostředky a
namátkovou kontrolou. Společnost gdi, s.r.o. má kontakty na níže uvedené studenty. Úplnost a pravost

doporučení můžete nechat ověřit na telefonu +420 516 116 547.

Mgr. Václav Kovařík
garant osobních doporučení Jazykovky.cz

K 15. 4. 2023 evidujeme těchto 33 ověřených osobních doporučení:

33 osobních doporučení
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…pokračování z předchozí strany…  konverzace, debat. Školní zaměstnanci jsou opravdu milí a vyhoví
vám. I když není vaše angličtina nejlepší, domluvit se domluvíte. S výukou jsem byla velmi
spokojena. Budu se opakovat, ale lidský přístup učitelů, kteří jsou motivováni dělat svou práci má
za výsledek hodiny plné zábavné formy výuky. Mohu pouze doporučit!“

Hodnoceno 15.4.2023 z IP: 37.48.8.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

2. Jan Zoul, Konzultant, Editel s.r.o. Martinice u Jesenice

„Byl jsem 2 týdny v této škole Easy School of Languages ve městě Valletta na Maltě. Bydlel jsem
asi hodinku cesty autobusem na jihu ostrova ve městě Marsaskala. Ubytován jsem byl v hostitelské
rodině. Starší pár, pořádek nic moc, kuřáci ale jídlo bylo výborné. Škola se nachází v klidnější
ulici přímo ve Vallettě a není daleko od autobusového nádraží. V blízkosti jsou nějaké restaurace
a krámky. Škola je čtyř patrová, takže je to i s ranní rozcvičkou. Dopoledne je výuka ve třídě pro
cca 10 studentů a odpoledne jsou buď konverzace nebo soukromé lekce. Na recepci je šikovná
slečna, pro kterou není problém cokoliv zařídit. Na škole neučí žádný rodilý mluvčí, takže nějaký
akcent uslyšíte. Ve třídě jsou studenti s celého světa. V mé to byli Japonci, Němci, Columbijci,
Španělé a Francouzi. Učitelé jsou přátelští a není problém společně někam po škole vyrazit.
Použité studijní materiály Vám zůstanou, dostáváte okopírované pracovní listy. Učitelé se ptají na
co se chcete zaměřit, takže si můžete domluvit, jestli se chcete zaměřit například na poslouchání,
gramatiku nebo mluvení. Na Maltě je spousta památek, takže kdo to má rád, tak dobře pro něj.
Pláže jsou většinou skalnaté a kluzké, takže se používají pro vstup do moře i žebříky. Veřejná
doprava je dobrodružství a vystačila by na samostatné hodnocení, takže snad jen doporučím
jejich aplikaci do mobilu a 7 denní kartu za 21 Eura (září 2022), se kterou můžete 7 dní
neomezeně cestovat po ostrově. Školu bych doporučil spíše mladším studentům. Děkuji paní
Bazalové za bezproblémové sprostředkování.“

Hodnoceno 23.9.2022 z IP: 185.215.20.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

3. Jakub Štěpánek

„Každý den mě bavilo chodit do školy. Přístup a odhodlání ucítelů v ATC Bray je neskutečný.
Rozhodně jsem pocítil individuální pokrok v jazyce právě díky skvělým a ochotným učitelům.“

Hodnoceno 23.8.2022 z IP: 85.163.135.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

4. Pavel Janský, právník

„Lektorka byla výborná. Lekce byly zajímavé. Vše bylo dobře zorganizováno. Úroveň učiva byla
dobře zvolena. Školu v Montpellier rozhodně doporučuji.“

Hodnoceno 13.8.2022 z IP: 93.153.23.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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5. Natálie Sušienková, Student VŠ

„Jazyková škola v Bray byla jedna z nejlepších zkušeností, co jsem zažila. Škola byla perfektní,
výuka byla spíš v takovém přátelském duchu, nějakou část se pracovalo s knížkou a pak nějaké
aktivity spíše na oddych a zároveň více mluvení, na druhou stranu pokud člověk neměl třeba
náladu se zapojovat, nikdo ho do ničeho nenutil a stačilo jen poslouchat. Další plus za mě bylo,
že je škola přímo u pláže, takže přestávky se dají trávit na pláži a v neposlední řadě škola
pořádala každý den mimoškolské aktivity, takže člověk mohl poznat zajímavá místa v okolí,
poznat další lidi, nebo se jen inspirovat, kam si udělat výlet sám. Bydlení v residenci bylo taky
super, hlavní výhoda byla, že jste pánem svého času a cesta do školy trvala 5 minut. Po své
zkušenosti bych určitě Atc školu i Cool Study doporučila dál!“

Hodnoceno 2.8.2022 z IP: 37.48.57.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

6. Barbora Krásová, student

„Se školou jsem byla velmi spokojená, nejvíce se mi líbil osobní a přátelský přístup, díky kterému
jsem se na učitele mohla kdykoliv obrátit. Škola se navíc nachází v hezkých moderních
prostorách. Super bylo střídání učitelů, každý měl trochu jiný styl výuky. Pro větší posun v
angličtině bych potřebovala déle jak 4 týdny, pro mě to bylo ale dlouhé tak akorát. Celkově bylo
město Liverpool i škola LILA rozhodně skvělá volba, za kterou jsem hodně ráda.“

Hodnoceno 29.7.2022 z IP: 90.177.165.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

7. Renáta Koumarová, učitelka,
Základní škola a Praktická škola U Trojice 2104, Havlíčkův Brodp

Havlíčkův Brod

„Absolvovala jsem dvoutýdenní kurz výuky anglického jazyka s dotací 30 hodin týdně ve skupině
do deseti účastníků na Maltě. Kurz probíhal s dotací 4 hodiny dopoledne a odpoledne 2 hodiny
konverzace. Na konci jazykového kurzu byl znát velký posun v porozumění jazyka i jeho
praktické využití. Na začátku kurzu jsme dostala studijní materiály, lektorka využívala ICT,
pracovní listy, do výuky zapojovala i sluchová cvičení, také zadávala domácí úkoly pro
zopakování probraného učiva. Bohužel konverzace, která probíhala v odpoledních hodinách,
nenaplnila moje očekávání, pro mě nebyla přínosná. Nebyla to forma aktivní konverzace, lektor
nenaplnil mé očekávání. Velice si cením komunikace mezi účastníky i mimo aktivní části kurzu., To
byl dobrý přínos v rozvoji mé komunikace v anglickém jazyce. Bohužel 14 dní je poměrně krátká
doba pro zdokonalení jazyku. Atmosféra ve škole byla velice pozitivní, zaměstnanci se snažili
pomoci a byli přátelští. Školu bych kolegům doporučila.“

Hodnoceno 22.7.2022 z IP: 95.82.132.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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8. Filip Dierzé, student gymnázia Zliv

„Atmosféra ve škole byla velmi přátelská, zaměstnanci se chovali profesionálně. Prostory školy
byly příjemné a snadno dostupné v centru města. Školu bych vřele doporučil.“

Hodnoceno 22.7.2022 z IP: 185.131.61.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

9. Miroslava Dubská, asistent pedagoga, ZŠ Votice Kvasejovice 40, Sedlec - Prčice

„Ve škole byli všichni velice milí a přátelští. Měli jsme možnost okamžitému přestupu do jiné
skupiny, pokud bychom se z nějakého důvodu necítili ve skupině dobře, jak z důvodu znalostí
nebo neporozumění si se spolužáky. Ubytování od školy v rodinách bylo výborné, všichni studenti
s kterými jsem o tom mluvila byli naprosto spokojení. Výuka byla určitě pro mě přínosem, učitelé
se snažili vše dobře vysvětlit, dávali možnost přizpůsobit výuku, po dohodě se studenty, co by se
oni nejvíce chtěli v tomto období naučit a na co by se učitel měl zaměřit. Většina skupin byly
vyvážené po stránce věkové, i po stránce národnostní. Co nejvíce různých národností v jedné
skupině, aby nás to nutilo mezi sebou se domlouvat pouze anglicky.“

Hodnoceno 21.7.2022 z IP: 85.207.121.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

10. Jana Šťáhlavská

„Dobrý den, paní Bazalová, velké díky za péči před odjezdem i během pobytu, ze kterého jsem
měla velký strach. Přece jen už mé jazykové schopnosti za roky byly dávno zapadlé. Vše
probíhalo, jak jste mě před tím sdělovala. Je vidět, že máte velké zkušenosti a dokážete se vcítit
do pocitů uchazeče a dát i mnoho cenných rad, povzbuzení,... Ve škole byla celkově přátelská
atmosféra, jak mezi studenty, učiteli i dalším personálem. Učitelé dokáží rychle odhadnout, zda
je zařazení do skupiny pro vás optimální. Ve skupině jsme byli ze zemí :Čína, Mexiko, Polsko,
Itálie. Metodika byla přizpůsobená tak, abychom všechny zvládli a byli motivované se s chutí
domluvit. To mě fascinovalo. Bydlení jsem zvolila v destinaci, kde jsem měla na pokoji krom
základního a koupelny i lednici, rychlovarnou konvici. To bylo skvělé. Kuchyń byla také slušně
vybavena. Měli jsme po dvojicích služby na úklid kuchyně (vynesení odpadu do kontejnerů,
zatřídění nádobí,...),vyšlo to jen 1x za pobyt. Za 1 Euro jste pomohli použít pračku, sušičku.
Vyhovovalo mi, že jsem o přestávkách mohla na pokoj a bydlela přímo v historickém centru, byť
večer bylo poněkud slyšet hlučněji z ulice. Ale brzo jsem poznala město a i odpoledne jsme lépe
synchronizovali setkávání s ostatními spolužáky z jiných skupin, kteří měli výuku jinak. Ve volný
čas škola nabízela poznávací zájezdy po památkách, tradicích a i zábavné hry ve městě na
rozmluvení se. Celkově to bylo pro mě vystoupení z komfortní zony. Musela jsem mluvit, neboť i
odpoledne byl hlavní propojovací jazyk s ostatními němčina. Všem doporučuji jak Cool Study, tak
i tuto reg.školu. Tak a teď to nastartované jen udržet:-)! Paní Bazalové, za všechny služby děkuji.
Skvělá! Doporučuji. S pozdravem, Jana Š. “

Hodnoceno 22.8.2021 z IP: 212.79.110.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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11. Zuzana Herciková, student Telč

„Hned při příchodu jsem viděla usmívající se milou recepční a přátelské učitele. Výuka byla
vedena zaujímavým a zábavným způsobem. Každý případný dotaz mi byl zodpovězen a byl mi
vysvětlen i důvod, proč tomu tak je. Školu bych rozhodně doporučila :).“

Hodnoceno 22.9.2020 z IP: 77.48.234.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

12. Lada Kadaňková, OSVČ Brno

„Navštěvovala jsem jazykovou školu Tica na Kostarice.Ve třídě byli tak dva až tři
žáci.Individuální přístup,profesionální,velmi kvalitní učitelé.Kamarádské prostředí jak ze strany
studentů tak i ze strany profesorů.Cokoli bylo třeba vyřídit tak pomáhal(s rezervací ubytování v
jiných lokalitách,vysvětloval jak se kam dostaneme nebo jak zajistit lístky,jízdenky...) i personál
,který měl na starosti administrativní činnost.Vše co studenti chtěli změnit nebo si přáli něco na
víc,tak se vyřídilo dle přání studentů.Místní lidé a pracovníci školy usměvaví ,přátelští,pracovití.“

Hodnoceno 27.2.2020 z IP: 89.176.134.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

13. Kateřina Konvalinková Hrdlív

„V mém věku jsem si neuměla představit, že bych se mohla zúčastnit jazykového kurzu v
zahraničí, avšak šťastnou náhodou jsem se ocitla na stránkách jazykové agentury Cool Study. Z
počátku jsem se chtěla přihlásit spíše na nějaký poznávací zájezd doplněný výukou angličtiny
ap., avšak po telefonickém rozhovoru a milým, přesvědčivým přístupem paní Kamily Bazalové
jsem neodolala a nechala se zlákat na studijní pobyt v malé jazykové škole v překrásném městě
Winchesteru v Anglii. Z pobytu jsem přijela nadšená a věřím, že prostřednictvím paní Bazalové
podniknu ještě pár cest, protože je schopná ušít vám pobyt na míru, aby se tam člověk cítil dobře.
Takže nikdy není pozdě a doporučuji všem (i po padesátce :)), byl to úžasný zážitek a paní
Bazalová vám po celou dobu kryje záda a nemusíte se bát, že by to pro ni zprostředkováním
pobytu skončilo a dál už jste jí nezajímali. “

Hodnoceno 1.2.2020 z IP: 109.71.213.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

14. David Táborský, Controlling, NOVEM Car Interior Design, k.s. Domažlice

„Dublin -jedna z nejlepších dovolených!! Ale popořadě. K paní Bazalové jsme se dostali přes
doporučení a maximální spokojenost. Po několika telefonátech, kdy jsme vysvětlili svoje
požadavky na zaměření výuky. Nám paní Bazalová našla výbornou školu v centru Dublinu.
Dokonce se výborně skloubili naše rozdílné požadavky na kurzy. Já měl zájem o …pokračování na
další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  Business English a přítelkyně o General English. Kvalita výuky je na
míle daleko od výuky angličtiny, kterou jsem zažil, na české vysoké škole. Takže paráda. Z
bydlení v rodině - trošku strach, ale naše 65 letá Irka k nezaplacení. Jestli si chcete zlepšit
angličtinu, kontaktujte paní Bazalovou a pak se stačí jen těšit. “

Hodnoceno 9.11.2019 z IP: 46.23.52.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

15. Kristyna Hargitaiova, Veterinární lékař , Clinique Equine Acy Romance Acy-Romance

„Azurlingua, škola francouzštiny v Nice: Perfektní přístup, organizace a komunikace s paní
Kamilou Bazalovou. Zařídila mi vše i přes mírný časový pres. Škola jako taková je super, málo lidí
ve skupině, ideální i pro úplně začátečníky - přijela jsem s nulovou znalostí jazyka a s progresem
jsem velmi spokojená. Dostali jsme cvičebnici s cvičeními od A1.1 až po nejvyšší C obtížnosti, k
zakoupení klíč ke cvičením za 4e. Lektoři všichni extrémně ochotní, na hodiny dobre připravení a
milí. Venkovní zahrádka je super pro učení se ve volném čase. Jako bonus je přítomen školní
kocour Saša, který se dá o přestávkách drbat. Výuka se střídá dopoledne/odpoledne, takže si
člověk může zařídit pestrý program podle svého. Ubytování v rezidenci hned nad školou,
perfektně dostačující, nechybí nic zásadního. Moře cca 10 minut pěšky. Jela bych znovu a určitě
doporučuji!“

Hodnoceno 25.9.2019 z IP: 31.133.12.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

16. Kateřina Mandíková, student VŠ Praha 6

„V první řadě, děkuji moc Cool Study, protože bez této agentury bych nikdy tento kurz
neabsolvovala. Vše zařídila (já jsem se jen vezla a vše měla obstarané), vyhověla mým
požadavkům a vždy byla při ruce (připravená pomoct). Vše se dá s agenturou vyřešit a domluvit,
i když člověk nemá příliš peněz na jazykový kurz, nebo má trochu jiné (ne tak běžné) představy.
Agentura Vám pomůže zajistit kurz přímo pro Vás, tak jak si přejete. Vřele doporučuji každému.
Přístup vyučujících byl úžasný, nic nebyl problém, vše dokázali vysvětlit a poradit s čímkoliv jsem
potřebovala. Komunikace se všemi byla příjemná, pracovníci školy byli dostupní a připravení
pomoci. Ve škole byla milá atmosféra, o přestávkách nikdo nebyl sám, vždy jsme si povídali a vše
bylo velmi zábavné. Výuka v menší skupině probíhala lépe než ve větší skupině (člověk více mluví
a může se více zapojit), každopádně i ve velké skupině byla zábava, a učitel vždy dokázal něčím
zaujmout. Učitelé se ke studentům chovají jako k sobě rovným (možná i lépe), záleží jim na
studentovi, to bylo pro mě velké plus. Celkově tento jazykový pobyt hodnotím jako něco
excelentního. Moc všem doporučuji, protože jsou to úžasné a nepředstavitelné zážitky, opravdu
to za to stojí. Děkuji za všechno!“

Hodnoceno 3.9.2019 z IP: 94.113.216.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

17. Daniel Barták

„V srpnu 2019 jsem byl tři týdny na Maltě na jazykovém pobytu ve škole Sprachcaffe. Již od
příjezdu vše probíhalo bez problémů. Byl jsem ubytovaný přímo ve školní rezidenci. …pokračování
na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  Výhodou bylo, že jsem to měl na výuku do třídy pár kroků a také
jsem se mohl snadněji seznámit se všemi ostatními studenty. Ve výuce, jelikož jsem byl v úrovni
C1, jsme se věnovaly nejvíce konverzaci. Diskutovali jsme o různých tématech, nejen o tradičních
jako je cestování, jídlo nebo festivaly, ale také například o drogách, kriminalitě a korupci. Díky
tomu byly hodiny zábavné. Skvělí a ochotní učitelé ale nezapomínali ani na gramatiku nebo
poslech. Ke konci kurzu jsem opravdu cítil ve své angličtině zlepšení. Mimoškolní program byl
taky super. Aktivit výletů bylo na výběr tolik, že jsem ani nestihl se zúčastnit všeho. Nejvíce mě
bavili výlety po Maltě (ostrov Gozzo, Blue Lagoon, Mdina, Valletta, ...) a samozřejmě večerní
¨vycházky¨ do centra zábavy do Pacevillu. Jediné, co bych vytkl, by byla kvalita jídla (obědů a
večeří). Jídlo bylo sice chuťově dobré, bohužel se ale často opakovalo a jako přílohy se střídaly
pouze hranolky a rýže. Agenturu Cool Study a školu Sprachcaffe na Maltě bych určitě doporučil i
ostatním. Zlepšil jsem se v angličtině a navíc jsem zažil spoustu zábavy a poznal nové přátele. “

Hodnoceno 1.9.2019 z IP: 193.165.236.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

18. Tereza Škrobánková

„Na jazykovou školu Cool Study jsem se obrátila, protože jsem chtěla zkusit studium angličtiny
přímo ve Velké Británii. Zvolila jsem si přípravný kurz ke zkoušce CAE na 7 týdnů, s tím, že
poslední den proběhla ona zkouška. Paní Bazalová byla vždy velice ochotná a přátelská, se vším
mi pomohla a zařídila. Vybrala skvělou školu (LILA Liverpool) - výuka se mi líbila a bavila mě,
učitelé byli přátelští, opravdu se nám snažili předat co nejvíce znalostí, abychom zkoušku zvládli
a škola nabízela skvělý sociální program (pro každý den v týdnu měli připravenou aktivitu), což
mi umožnilo snadno vyjet na několik výletů. Musím říct, že jsem měla štěstí také na hostitelskou
rodinu, protože paní byla milá, výborně vařila a hlavně se mnou stále komunikovala a snažila se
mě něco naučit o anglické kultuře. Tuto zkušenost bych určitě všem doporučila, já byla 100%
spokojená a pokud se v budoucnu rozhodnu pro další jazykový pobyt, bez váhání se opět
obrátím na Cool Study.“

Hodnoceno 30.8.2019 z IP: 88.100.9.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

19. Jan Leština, Student SŠ Srubec

„Ve škole se mi libil pristup ucitelu a spoluprace se studenty. Ve skole byl i super program, kde se
vice seznamuje s teamerama a spoluzaky. Dobre a vhodne aktivity,kamaradsky pristup. Urcite
100% doporucuji sam bych se tam hned vratil.“

Hodnoceno 18.8.2019 z IP: 178.255.168.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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20. Kristýna Sobková, student Frýdek-Místek

„Líbil se mi přístup učitelů, byli velmi přátelští a milí. Škola byla příjemná, útulná a atmosféra byla
rodinná. S výukou jsem byla nadmíru spokojena, jak jsem už psala, učitelé byli hodní, takže jsem
se stále cítila dobře. Brandon College bych určitě doporučila. Jsem opravdu moc ráda, že jsem v
San Franciscu byla, získala nové zkušenosti a prožila mnoho nezapomenutelných zážitků.“

Hodnoceno 23.7.2019 z IP: 185.158.64.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

21. Ing. Milan Hájek, manager Praha 

„Na jazykovou školu Cool Study jsem se obrátil s poptávkou po jazykovém pobytu, umožňující
mi takzvaně oprášit angličtinu a zároveň co nejlépe poznat novou zemi. Mám slabost pro Asii,
jezdím tam pravidelně mnoho let a mám tam mnoho přátel, volba tedy padla na Filipíny. Paní
Bazalová trpělivě precizovala výběr školy podle mých představ a časových možností, a já po
krátké době od poptávky odcestoval do Lapu-Lapu City do jazykové školy Genius English
Proficiency Academy, kde jsem strávil příjemné čtyři týdny, nahlédl do života této ostrovní země a
skutečně výborně si osvěžil angličtinu, protože škola nabízí kromě skupinových lekcí také lekce
typu 1 : 1, tzn. učitel + jeden student, což mi naprosto vyhovovalo a navíc splňovalo moji
představu spousty denní konverzace. Když jsem se od managmentu školy jen tak mezi řečí
dozvěděl, že se Kamila několikrát dotazovala, jak se mi daří a zda jsem v pořádku, udělalo mi
radost, že zájem Cool Study o moje studium neskončil uhrazením faktury ale moji spokojenost
měla paní Bazalová na srdci i nadále. To bylo velmi příjemné zjištění a dodatečně Vám za Vaši
starost, paní Bazalová, děkuji. Samotný jazykový pobyt tohoto typu bych doporučil poněkud
zcestovalým studentům s alespoň intermediate úrovní angličtiny. “

Hodnoceno 12.6.2019 z IP: 213.220.212.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

22. Iveta Raimanová, specialista SAP, Stora Enso Ostrava - Zábřeh

„Dobrý den, paní Bazalová, v sobotu jsem se vrátila z Valencie a chtěla bych touto cestou
poděkovat za úžasný zážitek. Škola, ubytování, atmosféra, vyučující – vše bylo perfektní.Bydlela
jsem v rodině a s paní domácí jsem měla mnoho příležitostí sdílet zážitky ze školy, z města, ale
také probrat i jiná témata - lepší konverzaci jsem si nemohla přát. Nemám, co bych vytknula. 2
týdny uplynuly jako voda a zůstala mi milá vzpomínka a samozřejmě spousta kamarádů z
různých zemí světa. Určitě bych tuto školu doporučila a pokud bych uvažovala o dalším studiu –
rozhodně IH Valencia by byla ta správná volba. Přeji Vám hezký den a hodně spokojených
studentů, Iveta Raimanová“

Hodnoceno 7.10.2018 z IP: 193.165.236.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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23. Milan KOpecek , manager Zlin 

„Ondra, 14 let, ucastnik jazykoveho kurzu v Malaze: Kurz byl fantasticky, nejvice se mi libilo
pratelske prostredi. Uzasny byl program organizovany skolou. Mesto Benalmadena je moc
krasne mesto se super parkem. Uz se tesim kam poletim priste. poznamka od Ondrovych rodicu:
skvele doporuceni jazykoveho kurzu. Cela organizace kurzu byla bezproblemova. Po celou dobu
jsme vedeli, ze mame syna v dobrych rukou. Dekujeme ! “

Hodnoceno 3.9.2018 z IP: 141.6.11.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

24. Jan Marek, student Sedlčany

„Ve škole se mi nejvíce líbilo. 1. Bezpečnost a pořádek 2. Kvalitní hodiny angličtiny 3. Skvělé
výlety které potěší každého. Doporučuji si objednat pobyt nejméně na dva týdny za tuto dobu
jsem se parádně rozmluvil hlavně díky ostatním dětem a výbornému přístupu vedoucích a učitelů.
Každá exkurze se mi velice líbila a byly dobře vybrané. Musím také ohodnotit stravu která byla
velice dobrá. Ubytování bylo pěkné a líbilo se mi. Velice doporučuji tuto školu.“

Hodnoceno 21.8.2018 z IP: 85.163.64.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

25. Adam Bělov, student zš Křenice

„Líbilo se mi že, jsem si našel nové kamarády a moje angličtina se hodně zlepšila. Škola byla
přátelská a v ničem nebyl velký zmatek. Přístup zaměstnanců školy mi přišel dobrý. Výuka byla
rozdělena na dvě části (část zaměřenou přímo na jazyk a část projektovou), a to mi vyhovovalo.
Školu bych doporučil všem lidem, kteří se chtějí výrazně zlepšit v cizím jazyku. “

Hodnoceno 14.8.2018 z IP: 81.90.245.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

26. Aneta Lukschová, Fuka spedition s.r.o. České Budějovice

„Škola byla v pěkné lokaci. Pokoje byly nové a docela i velké. Na škole se mi nejvíce líbilo že se
všichni se všema bavili a všichni byli moc kamarádští. Toto se týká i vedoucích a učitelů. Měli jsme
zábavné aktivity a nikdy nebyla nuda. Výuku jsme měli většinou jako škola hrou dělali jsme hodně
malých projektů jako např. hostorie vlastního státu. Na konci každého týdne byl závěrečný test
pro vyhodnocení nejlepšího a nejvíce pokročilého žáka. Doporučila bych to určitě všem. Byli tam
i dospělí a maličcí takže na věku nezáleželo. :-) “

Hodnoceno 7.8.2018 z IP: 188.120.194.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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27. Lucie Herciková , student SŠ Telč

„S výukou i s ubytováním jsem byla spokojená. Prostředí ve škole bylo přátelské a měla jsem
spoustu možností komunikace v angličtině. Kurz mi vyhovoval, neměla jsem sice privátní hodiny,
ale škola nebyla přeplněná studenty, proto jsem měla jeden týden konverzaci ve skupině pouze
ve třech lidech. Byla jsem tedy spokojená. “

Hodnoceno 10.10.2017 z IP: 77.48.234.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

28. Eva Bartošová, student SŠ Petrovice

„Asi jako každý jsem již delší dobu toužila někam na delší dobu vycestovat. Tyto prázdniny se mi
to podařilo a společně s COOL Study jsem vyrazila na 6 týdnů do Anglie do Paigntonu. Po
příjezdu zde na mě již čekala moje rodina, která byla jením slovem naprosto úžasná. Maximálně
se mi snažila se vším vyjít vstříc, první den mě dokonce doprovodila do školy. Co se týče jídla, tak
to bylo výborné. Vařili hlavně indickou kuchyni, ale střídali ji s typickou anglickou. Co se školy
týče, tak jsem se toho trochu bála. Přece jen jsem jela sama a nikoho tam neznala. Ale vše bylo
perfektní a rychle jsem se rozkoukala a skamarádila. Výuka byla postavena hlavně na komunikaci
a procvičování anglického jazyka, ale nechyběla ani gramatika. Já jsem první měsíc navštěvovala
Lowcost course, kde se nám vystřídalo celkem osm učitelů, kteří předčili má očekávání. Celkový
dojem z kurzu je takový, že bych příště určitě vyrazila zase. A opět s agenturou COOL Study
kvůli jejímu vlídnému a osobnímu přístupu, což vidím jako ohromné plus oproti velkým agenturám.
Takže jestli se ještě rozhodujete, tak neváhejte a vyjeďte do světa a poznejte jeho, ale i sama
sebe. A třeba s COOL Study :) “

Hodnoceno 21.8.2017 z IP: 88.102.115.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

29. Veronika Tichá , učitelka ZŠ, ZŠ Přimda Přimda

„Zúčastnila jsem se kurzu v Dublinu a musím přiznat, že to pro mě byla naprosto skvělá
zkušenost. Učitelé v ATC Language Schools byli úžasní, snažili se všem vyjít vstříc a hlavně s
každým komunikovat. Takže pokud sem někdy pojedete, chtějte Maeve a Marca! Škola pořádala
nespočet výletů, což bylo prima, protože člověk si nemusel zajišťovat výlety sám na své triko.
Měla jsem štěstí i na složení třídy při výuce General English, kde jsme byli opravdu mezinárodní
skupina a byť někteří byli mladší anebo starší než já, byli jsme fajn parta :-) Při další části kurzu,
kterou byl Teacher Training Programme, jsme byly ve skupině pouze 4 učitelky a díky tomu šla
výuka uzpůsobit i individuálně, dle potřeb každé z nás. Ubytování v rodině hodnotím též kladně,
všichni byli moc milí a snažili se mi pobyt v Irsku zjednodušit, jak jen to šlo a chovat se ke mně,
jako bych byla člen jejich rodiny. “

Hodnoceno 19.8.2017 z IP: 77.48.195.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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30. Jana Anděl Valečková , učitelka, ZŠ Přimda Přimda

„LSI Portsmouth je velmi dobře vybavena pro výuku cizích jazyků. Nabízí kursy obecné
angličtiny, obchodní angličtiny i metodické kursy pro učitele. V řadě učeben se nacházejí
interaktivní tabule SmartBoard, jichž vyučující v hodinách hojně využívají. Zažila jsem výuku v
běžné třídě (cca 10 studentů) i výuku 1:1 či 1:2. Tyto "individuální" hodiny mi přinesly opravdu
hodně, neboť jsme se po dohodě s vyučujícím vždy zaměřili na to, co pro své povolání potřebuji.
Výuku ochotně přizpůsoboval mým potřebám. Musím přiznat, že dva týdny intenzivní metodiky v
LSI mi daly asi více než 3 roky studia na pedagogické fakultě. Všichni vyučující se na své hodiny
pečlivě připravují (bez ohledu na počet žáků ve třídě - stejně kvalifikovanou přípravu jsem
zaznamenala v běžné třídě jako při hodině 1:1), střídají různé aktivity, ve škole vládne velmi
příjemná atmosféra. Díky vstřícnosti pedagogů jsem měla možnost vidět výuku v různých třídách -
od nejnižší úrovně znalosti anglického jazyka po úroveň C2. Všichni vyučující odvedli naprosto
profesionální práci, studenti pracovali v hodinách ochotně a s nadšením. O přestávkách mohou
studenti využívat prostředí hal v druhém a pátém patře budovy i studovnu s počítači. Škola pro
studenty také zajišťuje různé odpolední volnočasové aktivity a sobotní výlety. S výukou v LSI
Portsmouth jsem byla velice spokojena a mohu tuto školu jen doporučit. Osobně uvažuji o tom, že
ji příští rok opětovně navštívím, abych si prohloubila své znalosti. Stejně tak jsem byla velice
spokojena s ubytováním v hostitelské rodině. Paní O'Leary je velmi příjemná a milá, cítila jsem se
u ní opravdu jako doma. “

Hodnoceno 15.8.2017 z IP: 46.167.202.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

31. Tereza Faktorová, obchodní referentka Praha 4

„Sprachcaffe Malta splnila mé očekávání. Výuku jsem měla jak dopoledne, tak odpoledne a
musím říci, že jsem byla spokojená především s mojí učitelkou Becky, která se nám vše snažila
detailně vysvětlit a kombinovali jsme jak gramatiku, tak konverzaci a poslech. Celková atmosféra
ve škole byla fajn. Poznala jsem nejvíce studentů z Japonska a Brazílie a potěšilo mě, že v celé
škole byl pouze jeden Čech, se kterým jsem se setkala až na konci pobytu, takže jsem celou dobu
musela mluvit opravdu anglicky:). Výhodou této školy je, že ubytováni můžete být v rámci
kampusu, kde je i venkovní bazén a vše máte nadosah. Nevýhodou mimo sezónu (v zimních
měsících) je, že zde není tolik mimoškolních aktivit. Celkově jsem byla se školou spokojena -
doporučuji :)“

Hodnoceno 5.1.2017 z IP: 109.80.202.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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32. Romana Koblihová, ekonom v neziskové organizaci Praha 10

„Školu ILA / Easy French v Montpellier můžu určitě doporučit. Výuka je velmi dobře
organizovaná, personál přátelský a škola organizuje řadu dalších aktivit (exkurze, degustace,...).
Výhodou je též, že škola se nachází v historickém centru města. Já měla štěstí, že jsem bydlela v
rodině též v centru, cca 10 min pěšky od školy.“

Hodnoceno 9.10.2016 z IP: 90.182.52.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

33. Kristina Nováková, studentka SŠ Mělník

„Ve škole ILAC (Vancouver) se mi líbil přístup učitelů a jejich styl výuky. Učitelé se věnují všem
studentům a snaží se zapojit každého do různých aktivit. Výuka byla zábavná i zajímavá. Mezi
největší pozitiva školy určitě patří umístění v centru, poté bohatý program aktivit po výuce a na
víkendy, možnost výběru druhého předmětu a samozřejmě poznávání lidí z celého světa. Školu
doporučuji každému.“

Hodnoceno 12.8.2016 z IP: 90.181.200.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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