Jazykovky.cz

adresář jazykových škol a kurzů v ČR

8 osobních doporučení
od studentů jazykových kurzů

ENGLISHstay - Anglicky za týden s rodilým mluvčím
Beroun
Studenti absolvovali a doporučili tyto jazykové kurzy
individuální studium, firemní 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 22. 10. 2017 evidujeme těchto 8 ověřených osobních doporučení:

1. Oldřich Vykydal, IT - OSVČ
„Naprosto jedinečná příležitost k rozmluvení se. Výborný mix lektorů. Krásné prostředí. Skvělá
organizace. 10 z 10“
Hodnoceno 22.10.2017 z IP: 37.48.15.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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2. Martin Herzog , IT
„Výborně zorganizované. Velmi ochotní organizátoři. Příjemní lektoři. Výborný program na
rozmluvení. Co se týče zlepšení slovní zásoby a gramatiky, tak zde je prostor pro zlepšení.
Lektoři moc neopravují a nová slovní zásoba se neprocvičuje“
Hodnoceno 17.10.2017 z IP: 37.188.134.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

3. Martin Sulovsky, manazer, RMS sro

Zilina

„Skola englishstay ako aj cely kurz ma velmi pozitivnu a priatelsku atmosferu, cloveka to od
prvej chvile pohlti a musim povedat, ze az odputa od reality. Vyuka takou formou akou prebieha
je fantasticka, majitelia sa staraju doslova o vsetko a celkovy dojem - nutne zazit.:)“
Hodnoceno 16.6.2017 z IP: 195.91.97.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

4. Martina Somrová, Silon

Tábor

„Lektoři byli naprosto skvělí! Měli pochopení, byli zábavní a opravdu se snažili vše vysvětlit.
Trávila jsem s nimi moc ráda i volný čas. Poznala jsem spousty zajímavých nových lidí. A velké
poděkování patří i Tomášovi s Luckou, kteří byli senzační! Moc děkuji za cas stravený na vašem
kurzu.“
Hodnoceno 29.4.2017 z IP: 31.30.58.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

5. Pavel Ryant, Majitel firmy, JR servis, s.r.o.

Hodonice

„Atmosféra ve škole je extrémně přátelská. Neexistuje nic, co by se pořadatelé nepokusili vyřešit,
stoprocentní úspěšnost. Zúčastnil jsem se v minulém roce stejného týdenního kursu s Angloville,
Englishstay je bez diskuse lepší. Výuka se velmi efektivně zorganizovaná. Výuka byla na vysoké
úrovni, dobrovolným lektorům velmi záleželo na tom, abychom rozuměli a něco se naučili. Byl
jsem velmi spokojen a každému tento kurs chválím a doporučuji. “
Hodnoceno 23.3.2017 z IP: 88.101.106.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

6. Jana Fischerová, Lékař, Interní a revmatologická ambulance

Rychnov nad Kněžnou

„Přikládám kopii formuláře, který jsem vyplňovala na závěr kurzu: Líbilo se mi úplně všechno.
Nenašla jsem jedinou věc, se kterou bych mohla být alespoň trochu nespokojená. Jak jste byli
spokojeni s rozsahem a obsahem programu? Lepší kurz jsem zatím nezažila. Měla jsem
vyplněnou každou chvilku dne, což je správně. Nejela jsem na kurz, abych lelkovala, ale abych
se zlepšila v angličtině. Aktivity byly různorodé a pestré a proto jsme si užili spoustu legrace.
Rozvázali jsme Vám jazyk a rozmluvili Vás anglicky za 6 dní? …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany… Myslím, že jsem se určitě zlepšila. Snadněji nacházím slova, která

byla ukrytá někde vzadu v mé hlavě a samozřejmě jsem přidala spoustu nových slovíček, která
jsem dosud neznala. Hlavně je tam teď musím nějak udržet :) Ohodnoťte lektory, a pokud jste
byli spokojeni, doporučte nás jiným. Všichni byli milí, přátelští, otevření, komunikativní. Snažili se
nám pomoct ve zlepšení vyjadřovacích schopností a měli spoustu trpělivosti, když jsme se
několikrát doptávali, co nám to před chvíli vlastně říkali. Překvapil mě jejich neutuchající zájem o
naši republiku a naše zvyky. Ubytování bylo podle Vašich představ? Perfektní. Strava a
občerstvení na kurzu? Bez připomínek. Dostala jsem 3 svá nejoblíbenější jídla, navíc velice chutně
upravená, takže není co dodat. Co máme podle Vás na našich kurzech zlepšit? Udržet stávající
kvalitu. Víc už ani snad nejde ? A nebo ještě trochu té jogy :) MUDr. Jana Fischerová 15.5.2016“
Hodnoceno 5.6.2016 z IP: 94.112.102.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

7. Andrea Tomaščinová, zdravotná sestra

Prešov

„Na kurze som bola v máji. Bola som veľmi spokojná, aj keď to bolo veľmi ťažké, pretože moja
angličtina je slabšia a často som sa trápila, keď som nerozumela. Program bol sice náročný, ale
veď na to som tu bola. Skvelý nápad bol výlet do Tábora. Naozaj som nabrala väčšiu odvahu
hovoriť v angličtine a mala som pocit, že som sa zlepšila. Zábavné boli kolektívne hry na
odľahčenie a záverečné prezentácie, ktoré boli perfektné. Lektory boli úžasní a trpezliví. Najlepší
bol Peter z Austrálie, ale aj Fiona, Gus a môj mentor John, ktorý mi veľmi pomáhal s mojou
záverečnou prezentáciou. Ubytovanie úplne skvelé! Oceňujem vírivku. Strava bola pestrá, bol
výber z 3 jedál a aj napriek tomu, že som diabetička nemala som problém ani s dodržaním diéty.
Občerstvenie bolo k dispozícii (čaj, káva, voda) počas stretnutí s lektormi. Ostatné sa dalo
objednať podľa mojich požiadaviek. Dúfam, že sa mi to podarí a na druhý rok si to zopakujem.
Zatiaľ budem pokračovať s angličtinou doma so svojou učiteľkou, ale chcem zmenu a viac
komunikovať a menej riešiť gramatiku. Tak dúfam, že na ďalšom kurze to budem mať ľahšie.
Ďakujem za všetko, robíte to super a ste super. “
Hodnoceno 3.6.2016 z IP: 62.168.69.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

8. Alena Havelková, manager, FORTE Beroun spol. s r.o.

Králův Dvůr

„Také já jsem měla příležitost být součástí dubnového kurzu Englishstay. Na 6ti denní kurz jsem
odjížděla s obavami, ale i očekáváním. Vlastně jsem byla zvědavá, jak někdo, kdo se učil
anglicky 2 roky na střední škole (a to jako druhý jazyk) před 20ti lety a od té doby tento jazyk
téměř nepoužíval, může zvládnout touto řečí mluvit 6 dní „téměř“ bez přestání. Musím přiznat, že
téměř všechny rozpaky a stud mluvit ze mě spadl hned v průběhu prvního odpoledne po příjezdu.
Na nic takového tu totiž absolutně není čas ani prostor. Opravdu vám nezbude nic jiného než
mluvit, mluvit a zase mluvit, samozřejmě, že anglicky! A jestli si myslíte, že si s ostatními „ nonnative“ popovídáte česky alespoň u jídla, tak na to taky zapomeňte, skvělý Englishstay team se
postará o to, aby i zde jste museli mluvit anglicky. Kurz je připraven tak, že vás strhne. It is hard
job, but you will like it! Nevím, zda jsem měla štěstí „na lidi“ at už native …pokračování na další
straně…
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…pokračování z předchozí strany… nebo non-native, ale já jsem se v jejich společnosti cítila dobře a

musím se přiznat, že jsem si celých 6 dní příjemně užila a samozřejmě, alespoň podle mého
úsudku, rozmluvila anglicky přesně tak jak Englishstay team slibuje ve svých upoutávkách. Musím
uznat, že tento projekt naprosto splňuje to, co slibuje a nabízí. Troufám si říct, že nikdo kdo se
rozhodne tento „kurz“ absolvovat toho nebude litovat. Thank you Englishstay team Alena
Havelková 10.5.2016 “
Hodnoceno 2.6.2016 z IP: 79.98.73.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

strana 4/4

