Jazykovky.cz

adresář jazykových škol a kurzů v ČR

4 osobní doporučení
od studentů jazykových kurzů

Agentura Festa - Pavel's English School
Učebna Střední vinařská škola Valtice
Studenti absolvovali a doporučili tyto jazykové kurzy
jazykové pobyty v ČR
Autenticitu osobních doporučení garantuje provozovatel největšího českého jazykového portálu Jazykovky.cz,
společnost gdi, s.r.o. Doporučení zasílají studenti výhradně prostřednictvím formulářů Jazykovky.cz a jsou
ponechána bez úprav. Doporučení je ověřováno podle IP adresy a náhodně prověřováno. Společnost gdi, s.r.o.
má kontakty na níže uvedené studenty. Úplnost a pravost tohoto dokumentu můžete ověřit na telefonu
516 116 547.

Mgr. Václav Kovařík
garant osobních doporučení Jazykovky.cz

K 8. 2. 2018 evidujeme tyto 4 ověřené osobní doporučení:

1. Lubomír Veselý, učitel, SOŠ a SOU Třešť

Třešť

„Letní jazykové kurzy ve Valticích, které vedou skvělí lektoři z Kanady, mě doslova nadchly. Bez
stresů z toho, že bude člověk zkoušen a vystaven významným pohledům ostatních, tady máte
možnost se angličtinu naučit, nebo ji zlepšit a vybrousit. Kdo chce, naučí se a obohatí slovní
zásobu či reálie Kanady, kdo nebere týdenní pobytový kurz až tak vážně, užije si krás jižní
Moravy a kontaktem s ostatními účastníky nebo lektory třeba jenom získá motivaci začít se
věnovat angličtině naplno. Můžete se spolehnout na profesionální přístup jak organizátorů kurzu,
tak pracovníků školy, prostě všech, kteří průběh zabezpečují. Výuka probíhá v několika blocích,
rozdělených buď podle úrovně …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany… studentů nebo podle jejich zájmů. Skupiny jsou prostupné; cítíte-li,

že úroveň vaší skupiny je nad vaše síly nebo naopak příliš nízká, máte možnost přestoupit.
Během výuky máte absolutní volnost komunikace s učitelem. Těm, kteří touží skloubit náročné
studium angličtiny s pohodovým pobytem v srdci jižní Moravy - krajem vína a bezpočtu památek
UNESCO - můžu tento kurz vřele doporučit. Mgr. Lubomír Veselý“
Hodnoceno 24.5.2017 z IP: 195.113.240.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

2. PhDr. Václav Senjuk, redaktor, editor, Economia a.s., SONS ČR z.s.
„Hned první zkušenost potvrdila, že jde o řízení amatérské - to jest od slova Amo, amas, amare milovat. Opravdový zájem vedení o kvalitu kurzů a opravdový zájem lektorů o to, aby se
studenti - klienti cítili co nejlépe. Uvolněná atmosféra, přitom při lekcích dobrovolná disciplína
(pravda, občas se vyskytne nějaký rušivý element téměř zákonitě, ale právě ta atmosféra jakýkoli
exces pomalu eliminuje. Jazyková praxe - a o tu tady jde - se nabývá postupně, skoro
nenápadně, o to však spolehlivěji a ve výsledku "trvanlivější". O tom jsem se přesvědčil konec
konců letos v dubnu při návštěvě ve Skotsku. Další věci jako program ve volných chvílích,
doplňkový program s hudbou atd. - to už je jen třešinka na dortu. A také proto tyhle kurzy běžně
doporučuji a soudím, že jsem i nějaké zájemce přesvědčil.“
Hodnoceno 22.5.2017 z IP: 195.39.87.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

3. Pavla Krejzlova, státní úředník

Netín 22

„Přátelé, vřele DOPORUČUJI!!! Týden v Pavel´s English School, pod taktovkou rodiny
Břouškových a kanadských lektorů, byl naprosto úúúžasný. Srdečný přístup, přátelská atmosféra,
rodinné zázemí. Velkým přínosem je počet vyučovacích hodin za den. Výuka probíhá dopoledne
i odpoledne, večer následuje odlehčená konverzace. Začátečníci i pokročilí si přijdou na své.
Prostě - je to takový výukový týden v pohodě:) Je moc krásné, že se organizátoři tak hezky a s
láskou starají o celý průběh kurzů a každého berou osobně. Břouškovi, díky za Váš laskavý
přístup. Studenti, věřte, tady se nemáte čeho bát. Neváhejte a jeďte! Byla jsem na kurzech po 3
roky. Nyní jezdí mé děti. Přeji vše dobré. Pavla “
Hodnoceno 21.5.2017 z IP: 88.146.176.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

4. Hana Daňková, učitelka

Čebín

„Atmosféra ve škole byla výborná nejen díky kanadským učitelům, ale i díky majitelům agentury.
Vracela jsem se sem několik let právě díky jejich vstřícnosti, rodinnému prostředí. Výuka byla
velmi intenzivní, prakticky probíhala celý den. Ráno jsme byli rozřazeni podle znalostí do skupin,
odpoledne a večer jsme si mohli vybrat mezi několika …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany… nabízenými aktivitami. Poznali jsme také kanadské lektory, kteří

nám představili svou zemi, měli velmi zajímavé přednášky i aktivity a s mnohými z nich jsme
dodnes přátelé. Určitě bych školu doporučila všem, kdo si chtějí zlepšit svou angličtinu, ale
zároveň se i pobavit, dozvědět se něco nového a najít nové přátele. “
Hodnoceno 20.5.2017 z IP: 85.13.73.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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