12 osobních doporučení

od studentů zahraničních jazykových pobytů

Cool Study
Sedlčany
Autenticitu osobních doporučení garantuje společnost gdi, s.r.o. Doporučení zasílají studenti výhradně
prostřednictvím elektronických formulářů gdi, s.r.o. 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 gdi s.r.o.

K 7. 10. 2018 evidujeme těchto 12 ověřených osobních doporučení:

1. 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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2. 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)

3. 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)

4. 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)

5. 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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6. 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 (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

7. 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)

8. 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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9. 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)

10. 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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11. 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)

12. 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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