
1. Vojtěch Gryc, student SŠ Brno 644

„Ve škole se mi velmi líbilo. Mezi studenty a profesory byla velmi milá a příjemná atmosféra.
Škola byla moderně vybavená. Studentům velmi doporučuji. “

Hodnoceno 17.7.2019 z IP: 213.211.43.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

Jazykovky.cz  adresář jazykových škol a kurzů v ČR

od studentů jazykových kurzů

STUDYMIX s.r.o.
Brno, Brno-střed

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 6. 8. 2019 evidujeme těchto 14 ověřených osobních doporučení:

14 osobních doporučení
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2. Petra Entová, zástupce ředitele, SPŠP -COP Zlín Zlín

„Cavendish School of English ve Vallettě je malebně umístěna uprostřed historického centra. Je
to klidné místo, i když je kolem mnoho restaurací, kaváren a nádherných památek. Velkou
výhodou je 5 minut k autobusovému nádraží, z kterého se dá levně jezdit po celém ostrově. Pár
minut od školy je také stanoviště trajektu. Prostředí školy a vyučující jsou velmi příjemní, vstřícní
a vždy poradí a pomohou. S výukou jsem byla spokojena, splnila mé očekávání. Školu jsem již
doporučila svým známým. “

Hodnoceno 19.6.2019 z IP: 212.111.31.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

3. , . Brno

„Školu tohoto charakteru jsem si vybrala vzhledem k její poloze a času, poloha - kousek od
moře, Malta je velice zajímavé místo z pohledu historického, takže to byl jeden z důvodů proč
jsem zvolila takto. Navíc, termín konec května byl optimální, pěkné počasí, nebylo moc vedro, a
hlavně ještě nenastala ta pravá turistiká sezóna, která na Maltě bývá v pravé lého obvzláště
"bohatá" Vyuka- vzhledem k tomu, že jsem ve škole byla pouze jeden týden,nemohu hodnotit
komplexně, pokud bych se však soustředila pouze na "výkon" v jazyku, tak bych možná
zvažovala i jiný typ školy. Co se týče vyučujících, rovněž bych uvítala více kreativity, jinak jsem
byla spokojená. Školu bych doporučila, jako jednu z varian při "cestě" za vzděláváním. Asi
bych školu nedoporučila někomu na delší pobyt, více jak 1 měsíc!“

Hodnoceno 31.5.2019 z IP: 212.123.245.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

4. Věra Markesová

„Nejedná se o jazykovou školu, ale o agenturu, která zajistila pobyt našich dcer na
zahraničních středních školách v Kanadě a ve Španělsku. Agenturu jsme již měli vyzkoušenou,
před 2 lety holky byly na jazykových pobytech ve Vídni a Anglii. A rozhodně jsme neváhali tuto
agenturu oslovit znovu. Výborná spolupráce při výběru školy, nové rodiny i zajištění všech
potřebných dokumentů, včetně letenek. Holky prožily 5 měsíců v nových rodinnách a poznaly
spoustu nových přátel. Díky technice jsme s nimi mohli být po celou dobu ve spojení a tak víme,
že i pracovnice agentury se zajímaly jestli je vše v pořádku a není potřeba něco řešit. Naštěstí
mimo zajištění doprovodu při letu do Kanady (dcera si vyvrkla kotník a letěla s berlemi) a i
tento problém úžasně vyřešila paní Chalupová z agentury Studymix. “

Hodnoceno 25.5.2019 z IP: 95.82.128.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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5. Šimon Samek

„Před rokem jsem byl student SŠ jako většina z Vás a přemýšlel jsem, jestli se mám pustit do
dobrodružství a odcestovat sám do zahraničí. Učitelé stále zdůrazňují, že máme dělat víc, než
požaduje škola a tak jsem je poslechl. Opustil jsem své kamarády a rodiče na ½ roku a
odcestoval do Kanady, městečka Lengley /50.000 obyv./. Když už mám poznat něco nového,
tak mimo Evropu. Své nové rodiče jsem viděl jen na fotce a školu na videu. Těšil jsem se na nové
učitele, předměty, spolužáky, jiné jídlo a výlety do okolí. Měl jsem trochu strach, jak to vše sám
zvládnu, ale po prvním týdnu, jsem měl pocit, jako bych sem patřil. Ve škole jsem si vybral
předměty, které mě baví / sport, keramika, Fj,mat, věda…/ a ty se pravidelně střídaly celý
týden. Mně osobně dělala nejvíce těžkostí literatura, protože nejsem zvyklý psát eseje a
rozbory ze Shakespeara apod. Ale ostatní předměty jsou lehčí a zábavnější než u nás. Moje
rodina byla skvělá, ale trochu na můj vkus pasivní. A tak jsem si našel kamarády, se kterými
jsme vyráželi do Vancouveru a okolí. Je tu nádherná příroda a město se řadí k nejhezčím na
světě. Po třech měsících mi odjela moje rodina mimo Kanadu, a já jsem si našel s pomocí školy
novou rodinu, kde jsem zůstal až do konce pobytu. Společně jsme navštívili USA, byli jsme
lyžovat na severu Vancouveru a navštívili jsme zápas NHL . Obyvatelé Kanady jsou opravdu
hodní, vstřícní a ochotní pomáhat. Jejich angličtina je srozumitelná, co se zvláště na začátku
pobytu docela hodí. Také se naučíte spoléhat sami na sebe a plánovat si svůj volný čas. Po
návratu do školy si musím doplnit zameškané učivo, a to mě bude stát menší úsilí�. Ale rozhodně
ten výlet stál zato a všem co o tom přemýšlíte, mohu jen doporučit, a zvláště pokud pojedete se
Studymix, tak budete mít vše předem perfektně zajištěné. 12/3/2019 Šimon S. Milá agenturo
Studymix, po 1/2 roce se nám vrátil Šimon z Kanady, kde byl na střední škole v Langley. Když
odjížděl, měli jsme trochu obavy, jak vše zvládne v 15 letech, daleko od domova. Byli jsme
překvapeni, jak si po dvou týdnech našel kamarády, s kterými si organizoval výlety do okolí
Vancouveru. O vánočních prázdninách navštívil s rodinou na několik dní i USA, a tak mohl
porovnávat s Kanadou. Nejvíce nadšený byl ze školy v Langley a z učitelů. Na jejich přístup ke
studentům a zábavnost jednotlivých předmětů, které si mohl na začátku roku vybrat, bude ještě
dlouho vzpomínat. Jsme moc rádi, že jsme si vybrali právě Vás, protože jste nám ve všem
pomohli a neustále jste se zajímali, zda je vše se Šimonem v pořádku a zda nepotřebuje s něčím
pomoci. Ještě jednou Vám moc děkujeme, že proběhlo vše k naší velké spokojenosti. A všem
našim známým, kteří začali uvažovat o této možnosti, Vás vřele doporučujeme. rodiče Šimona“

Hodnoceno 16.3.2019 z IP: 77.104.195.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

6. Klára Dolinová

„Strávila jsem 3 týdny v jazykové škole LAL Torbay, kde se mi velmi líbilo. Nejlepší byl první
týden, který ještě nebyl v plné sezóně, tedy studentů ve třídách bylo málo a byl zajištěn
individuální přístup. Poté, se začátekem letních prázdnin, už byla situace horší, třídy byly plně
obsazeny a podle mého názoru byl nepoměr mezi znalostmi …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  jednotlivých studentů, takže práce ve skupinách byla obtížnější a
hodiny nebyly tak zábavné jako předtím. Navzdory tomuto se ale profesoři snažili zajistit
kvalitní výuku po celou dobu mého studia. Na škole je skvělé i to, že je tam možné potkat
studenty rozličných národností - ze všech koutů světa, takže šancí k procvičení angličtiny je
opravdu hodně. Pobyt se mi velice líbil, získala jsem spoustu nových zkušeností a posunula se v
mnoha věcech zase o krok dále. “

Hodnoceno 20.7.2017 z IP: 90.176.125.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

7. Adéla Silbrníková, Studentka gymnázia Poděbrady

„Už od prvního okamžiku na mě škola působila velmi přátelským dojmem. Nejvíce se mi líbil
přístup učitelů a zaměstnanců školy, kteří byli ochotni kdykoliv a s čímkoliv studentům pomoci.
Opravdu tu byli pro nás a chtěli nás za dobu našeho pobytu naučit maximum. Atmosféra byla
skvělá, vždy pozitivní, nejspíš diky učitelům a hlavně díky mým úžasným spolužákům, se kterými
jsem trávila i po vyučování mnoho času. Vlastně jsem si tím prodlužovala vyučování, protože
jediným způsobem komunikace s nimi pro mě byla angličtina. Celkově jsem si pobyt opravdu
moc užila a všem bych takovou zkušenost doporučovala. Zpátky domů jsem si s sebou odvezla
krásné a nezapomenutelné zážitky a vzpomínky. Také mnoho kontaktů na mé kamarády z
celého světa. Doufám, že je opět potkám. Třeba až se někdy vypravím do jejich země za
poznáním nové kultury. Jediná věc, která mě trochu mrzí je, že mi na poslední týden mého
pobytu (většiny z nás) změnili učitele. Na druhou stranu jsme si vyzkoušeli i přístup jiného
učitele. Studium v ILAC v Torontu pro mě byla nezapomenutelná zkušenost s pozitivním
dopadem na moji budoucnost, protože tato škola mi dala více, než jen kvalitní vzdělání.“

Hodnoceno 5.2.2017 z IP: 188.9.179.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

8. Katerina Proskova (+ Petra Proskova), Student Slany 

„Ve skole se nam vskutku velmi libilo. Laskavy, Napomocny a vstricny pristup kantoru nas
ohromil snad nejvice. Predevsim ve srovnani s ochotou a nadsenim ceskych ucitelu. System
vyuky podporuje zdokonalovani se jedince ve specifickem oboru, coz shledavam neskutecne
moudre a uzitecne. Ve skole se neustale neco deje, skolni akce, funkcni studentske kluby,
souteze... na stredni skole Burnaby Central jsou dokonce kazde rano snidane zdarma pro
studenty. Skolni system si uvedomuje, ze ne vsechny rodiny musi mit nutne dostupnou kvalitni
stravu, tudiz chteji pomoci dotycnym detem, aby se mohly plne rozvijet a soustredit na skolu.
Predevsim mezinarodni studenti dostavaji casto specialni obedy, darky a jine vyhody. Ve vyuce
se prosazuje hodne praxe, coz prohlubuje znalost, porozumeni dane latky a hlavne
dlouhodobe ulozeni do pameti. Prostredi velmi pratelske. Studenti vsimavi a ihned napomocni.
Jedine, co se mi nelobilo, byl pristup me osobni kanclerky, se kterou jsme si zkratka jiz na
zacatku nesedly. Stacilo se ale Jen nevzdavat a prosazovat sve nazory. Vse bylo tedy skvely. …
pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  Uprimne? ... Moc mi a moji sestre cely ten jinaci zivot chybi. Pristim
rokem se na stejne misto pravdepodobne chysta moje treti sestra, ktere to nesmirne zavidime.
Rozhodne nejvic doporucujeme! Podstoupily jsme tak nejen znalostni rozvoj, ale take jazykovy
a vubec obrovsky personalni rozvoj=•)“

Hodnoceno 25.12.2016 z IP: 109.71.213.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

9. Johanka Petrlíková , Student

„Chtěla bych se s Vámi podělit o své zážitky se společností Studymix. Už v 15 letech jsem jela
sama na 5 týdnů do USA (New York, Ft. Lauderdale) a byla jsem nadmíru spokojená, proto
jsem se rozhodla absolvovat cestu do USA znova. Na 100 % jsme s rodiči věděli, že zvolíme
opět agenturu Studymix. Tento rok jsem letěla do Los Angeles (UCLA) a musím říci, že škola
ELC je jednoznačně nelepší volba (bezkonkurenční jídelna, kde obědváte s americkými
studenty, nádherný kampus, nejlepší učitelé a super komunikace). Dále jsem přeletěla do San
Franciska na Jazzový workshop, na který nikdy nezapomenu a doufám, že se znova naskytne
příležitost a budu ho moci absolvovat znovu. Po týdnu mě zaměstnankyně školy LSI odvezla do
rodiny v Berkeley, kde jsem strávila další 2 týdny. Rodina byla velice přátelská, měla dceru
Jennu (v mém věku) a psa. Do školy jsem jezdila bartem (metrem), cesta tam trvala asi 10
minut a první dva dny se mnou jela Jenna a ukázala mi, jak vše funguje. Musím říci, že školu LSI
bych znovu nevolila a to z jednoho prostého důvodu, program byl spíše pro dospělé a lidi mé
věkové kategorie byli zastoupeny jen zřídka. Avšak učitelé byli chápající a vstřícní. Pokud se ty,
nebo rodiče bojí, abys letěl sám, využij asistenčních služeb letecké společnosti. Pokud máš
příležitost vycestovat, neváhej ani chvíli a neboj, že se ti bude stýskat, nebudeš mít na to čas.“

Hodnoceno 12.11.2016 z IP: 90.177.64.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

10. Barbora Kočišová

„Prostřednictvím agentury Studymix jsem tyto prázdniny odjela na měsíční pobyt do Anglie.
Před odjezdem jsem kontaktovala více agentur, ale přístup a servis, který mi poskytla agentura
Studymix se nedá srovnat s ostatními. Můj výjezd byl domluvený během dvou týdnů a na
jakýkoliv dotaz jsem od slečen z agentury dostala vždy vyčerpávající odpověď. Mojí jedinou
starostí bylo vycestovat, což bylo nejlepší rozhodnutí, jaké jsem mohla udělat. Měla jsem
skvělou rodinu, přátelské učitele a našla si kamarády z celého světa. Pokud máte možnost,
určitě neváhejte a jeďte.:)“

Hodnoceno 25.9.2016 z IP: 93.99.86.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

11. Natálie Havránková, student gymnázia

„Navštívit Velkou Británii byl pro mě obrovský zážitek. Líbila se mi možnost poznat spoustu
nových lidí ze zahraničí, se kterými musíte mluvit anglicky, a umístění školy - blízko města a
moře, ale zároveň v klidné části města, s krásnou zahradou. Nejvíce se mi líbily odpolední a
večerní programy. Byly velmi různorodé a zajímavé, všechny mě …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  bavily. Pokud se někdo nechtěl zúčastnit, měl volné odpoledne a
mohl jít do města nebo k moři, což se mi také velmi líbilo - bohatý program a současně volnost.
Sobotní výlety na známá místa (Londýn, Canterbury, Leeds, Hastings, Brighton) byly úžasné.
Atmosféra ve škole byla ode všech velice přátelská. Přístup zaměstnanců ke studentům byl
skvělý. S výukou jsem byla spokojena, čekala jsem však, že se toho za 14 dní naučím více z
gramatiky a slovní zásoby. Školu bych jistě doporučila.“

Hodnoceno 9.8.2016 z IP: 86.61.235.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

12. Lubomír Kos, student ZŠ Mokrá

„Komunikace s agenturou byla výborná,lidé vstřícní,empatičtí,ještě jednou děkujeme za
zprostředkování studijního pobytu na Maltě,který byl můj první a dost mi dal.Takže vřele
agenturu Studymix doporučuji.Vše probíhalo bez problémů.Samotný pobyt se mi moc
líbil,atmosféra i lidi ve škole přátelští,mnoho materiálů ke studiu.Přístup zaměstnanců školy ke
studentům úžasný.Našel jsem si zde mnoho nových známých.V hostitelské rodině se mě
líbilo,paní byla příjemná,vařila výborně.Volný čas jsme strávili po výletech,nebo
sportem,nákupy, MC Donald, rád jezdím po památkách,tak bych snad jen místo nákupů viděl
více pamětihodností,přírody než běhání po nákupech. Jinak se nedá nic opravdu vytknout. “

Hodnoceno 8.8.2016 z IP: 85.132.149.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

13. Barbora Dlouhá, student SŠ Rudník

„Ve škole byli velice milí a vstřícní, nebyl žádný problém. Kantoři se ke studentům chovali
vlídně, snažili se nám všechno vysvětlit a pomoct. Kantoři byli připraveni a pro nás měli plno
učebního materiálu. Bylo tam plno báječných lidí a super kolektiv. Určitě doporučuji ostatním
studentům. Do školy se chystám zase někdy vrátit. “

Hodnoceno 25.7.2016 z IP: 192.162.96.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

14. Kateřina Utíkalová, student SŠ,  Brno

„O letních prázdninách roku 2016 jsem se zúčastnila čtyřtýdenního pobytu v jazykové škole ve
Velké Británii, zprostředkovaného právě touto agenturou. Jednalo se o jazykový kurz v místní
jazykové škole LAL s ubytováním u hostitelské rodiny, v mém případě s polopenzí. Škola
nabízela volitelné odpolední aktivity. Spolupráce se zmíněnou školou byla bezproblémová,
lektoři milí a schopní a mezinárodní studenti přátelští. Stejně tak veškerá komunikace a interakce
s agenturou byla skvělá a informace přesné. Se svým pobytem jsem byla velmi spokojena, vše
proběhlo na výbornou a moc jsem si to užila. Agenturu Studymix bych doporučila, mé zážitky
byly jen kladné. “

Hodnoceno 20.7.2016 z IP: 90.177.21.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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