
1. Eva Keřlíková, důchodce Písek

„Mezi největší pozitiva jazykové školy ELA na Maltě považuji přátelskou atmosféru, ochotu a
vstřícnost personálu školy řešit jakýkoliv problém, organizaci výuky, malý počet studentů ve
skupině, kvalitu výuky zejména mého lektora Alexe. Tuto školu doporučuji všem, kteří se chtějí
přirozenou formou zdokonalit v angličtině v příjemném prostředí. “

Hodnoceno 2.10.2020 z IP: 185.70.216.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

2. Darina Zelikova, Průvodce Praha

„Můj pobyt na Maltě se uskutečnil v listopadu 2019. Školu jsem měla Berlitz a můžu vřele
doporučit. Bylo vidět, že učitele chtěli vysvětlit nám co nejvíc to jde za tento týden. …pokračování
na další straně…

Jazykovky.cz  adresář jazykových škol a kurzů v ČR

od studentů zahraničních jazykových pobytů

jazyková škola Britannika
Centrála Praha 2

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 2. 10. 2020 evidujeme těchto 13 ověřených osobních doporučení:

13 osobních doporučení
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…pokračování z předchozí strany…  Skupina byla malá – 3-4 osoby, což bylo super. Měla jsem prostor
na otázky a následné odpovědí. Rodina, kde jsem bydlela, byla fajn, dlouho jsme se s nimi
povídali po večeřích v angličtině – skvěla praxe. Za pár dni jsem začala používat nové znalosti
v praxi. Malta je krásný a malý ostrov. Každý den po škole jsem cestovala a objevovala nové
místa. Děkuji jazykové škole Britannika a paní Fridrikové za skvělou organizaci mého pobytu! “

Hodnoceno 21.11.2019 z IP: 176.114.240.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

3. Dominika Jur

„Dobrý den, byla jsem přes školu Britannika na jazykovém kurzu na Maltě, vzhledem k tomu, že
to je snad jediná škola, která má možnost zaplatit jazykový kurz v zahraniční přes benefit plus
tak mi to hodně pomohlo. Komunikace problěhla bez veškerých problému i když jsem z Ostravy
a škola v Praze, řešili jsme všechno přes email a telefon. Škola Britannika mi zařídila školu na
Maltě, rodinu u které jsem bydlela a stravovala se. Moc mi pomohlo se rozmluvit v AJ, určitě se
obrátím na školu znovu a pojedu na Maltu na pokračování v rozvoji anglického jazyka. Děkuji.
S pozdravem DJ“

Hodnoceno 23.5.2019 z IP: 165.225.72.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

4. Zoltán Sobotovič, nákupčí Netolice

„Výborný přístup, dobrá komunikace, školu doporučuji“

Hodnoceno 26.8.2018 z IP: 188.120.217.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

5. Anna Šarapatková, student VŠ Praha

„Lokalita školy je skvělá, v centru, blízko moře. Personál a učitelé, které jsem poznala byli velmi
milí, jejich přístup byl skvělý a hodiny byly opravdu zajímavé a zábavné. Atmosféra ve škole
byla velmi příjemná a rozhodně bych tuto školu všem doporučila.“

Hodnoceno 5.11.2017 z IP: 86.49.98.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

6. Antonín Táborský Svitavy

„Dobrý den, paní Fridrikova, děkuji za připomenutí, dcera byla spokojena se školou i s rodinou
kde byla ubytována a recenzi jistě vyplníme. Navíc uvažuji do budoucna poslat na tento pobyt
přes Vaši jazykovou školu i syna. O prázdninách jsme se s dcerou téměř neviděli, míjeli jsme se,
proto dosud recenze nebyla vyplněna. Ted jsem dceři …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  odkaz přeposlal a požádal ji o vyplnění. Já Vám osobně děkuji, za
skvěle strávené 2 týdny mé dcery a rovněž musím uvést, že i cena za pobyt je u Vaší jazykové
školy oproti jiným jazykovým školám bezkonkurenční. Komunikace s Vámi byla také výborná.
Teď mi dcera přes skype odpověděla, že recenzi vyplní. Táborský“

Hodnoceno 4.9.2017 z IP: 85.70.89.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

7. Tereza Prokopová, student gymnázia

„Se školou na Maltě jsem byla maximálně spokojena. Spolu se svým bratrem jsem absolvovala
dvoutýdenní kurz v 'upper intermediate' skupině, do které jsme byli na základě vstupního testu
přiřazeni. Pokud bych měla vyjmenovat tři největší pozitiva školy, rozhodně bych zmínila
přátelský přístup veškerého personálu a "naší" vyučující, příjemná třídní atmosféra, taktéž velmi
dobrá poloha. Blízko to bylo jak od hostitelské rodiny, tak k obchůdku, kde se dala o přestávce
pořídit svačina. Atmosféra byla velmi uvolněná. Nikdo se nesnažil o klasický školní dril, šlo
vidět, že učitelé mají na paměti, že jsou prázdniny a vyučovací hodiny proto probíhaly v
příjemné atmosféře. Dvakrát hodinu a půl dlouhá hodina vždy byla kombinací několika
'odvětví' angličtiny - jak něco od gramatiky, tak čtení, psaní a samozřejmě i konverzace. Školu
bych bez váhání doporučila. “

Hodnoceno 29.8.2017 z IP: 88.100.101.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

8. MUDr. Milan Kubek, lékař Praha 9

„Moje 17-ti letá dcera byla s dvou týdenním jazykovým kurzem angličtiny a vlastně celým
pobytem na Maltě nadšená. Byla naprosto spokojená – s ubytováním, s jídlem, se spolužáky…,
ale především měla obrovské štěstí na spolubydlící, což byla dívka z Itálie, která byla na tomto
kurzu již vloni a tak dokázala poradit co a jak a organizovat „turistický“ program. Myslím, že
příští rok bude dcera chtít letět znovu. Děkujeme jazykové škole Britannika.“

Hodnoceno 29.8.2017 z IP: 88.100.241.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

9. Daniela Ullmannova

„Hodnocení kurzu AJ na Maltě, St. Juliens, Berlitz Kurz angličtiny na Maltě v jazykové škole
Berlitz se nám velmi líbil. Lektoři byli profesionální, zkušení a bylo zajímavé se setkat s lidmi z
dalších národů. Největším přínosem pro mne bylo navyknutí si na mluvenou angličtinu a
uvolnění se v ústním projevu. Dcera se díky individuální výuce posunula za týden velmi ve všech
směrech. Také bych chtěla vyzvednout profesionalitu paní Fridrikové z jazykové školy
Britannika a poděkovat jí za to, jak nám pomohla v zařizování kurzu i zajišťování letenek. V
průběhu pobytu byla k dispozici na telefonu a informovala se, zda vše probíhá v pořádku. Také
mě těší, že jsme mohli bydlet v rodině a poznat tak blíže kulturu této zajímavé země. D.
Ullmannová s dcerou“

Hodnoceno 14.8.2017 z IP: 78.102.137.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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10. Anna Plamínková, student SOŠ Jevany

„Dobrý den, už druhé léto jsem opakovaně navštívila jazykové kurzy na Maltě v jazykové škole
E.L.A s pobytem v hostitelské rodině. Jiný pobyt, ani výuka na školách v ČR mi nedala tolik jako
tento několika týdenní pobyt na Maltě. První rok jsem jela s tím, že umím opravdu jen základní
věci typu: "jak se jmenuji, kolik mi je let, a kde bydlím". Za minulé i letošní letní prázdniny jsem
na Maltě strávila dohromady 5 týdnů. Za tuto dobu jsem se z úplných základů s přihlédnutím na
školní docházku v ČR dostala na úroveň B2. Lektoři, ředitel školy, i ostatní personál byl milý a
vždy byli ochotni vše vysvětlit, poradit nebo okamžitě vyřešit jakýkoliv Váš problém. Výuka
probíhala výborně. Je zábavná, probíráte gramatiku, hodně konverzace a není nijak zvlášť
náročná. Nebyl den kdyby jsem se do školy netěšila. Hostitelská rodina byla také moc milá a
ochotná. Všem tento pobyt doporučuji, a doufám že i Vy budete stejně spokojení a nadšení! “

Hodnoceno 20.9.2016 z IP: 88.102.196.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

11. Marie Račanová, recepční Praha 4 

„Dobrý den,před několika dny jsem se vrátila z jazykového pobytu ve škole Berlitz na Maltě,
kde se mi moc líbilo. Naši lektoři(rodilí mluvčí) i slečna na recepci byli velice příjemní a ochotní
cokoliv vysvětlit nebo poradit. Ve třídě nás bylo deset(z různých koutů světa),každý den jsme
probírali různá témata. Učili jsme se gramatiku, ale také jsme opravdu hodně mluvili.Pokud
náhodou někdo neznal nějaké slovíčko lektor ho okamžitě vysvětlil a ujistil se, že všichni
rozumíme. Díky tomu jsem se dozvěděla hodně o Maltě, ale také o dalších státech a jejich
zvyklostech... Kousek od školy je několik restaurací, kaváren a supermarket, takže bylo z čeho
vybírat. Bydlela jsem v hostitelské rodině, do školy jsme chodily pěšky(bylo to jen 15 minut).
Rodina byla fajn, milí lidé. Od nich jsem dostala hned několik typů kam vyrazit na výlet a jak se
tam dostanu. Celou dobu bylo na Maltě krásně, takže jsem si stihla udělat dost výletů.Viděla
jsem např. hlavní město Vallettu, Marsaxlokk - kde jsou každou neděli jsou rybí trhy. Viděla jsem
také Blue Lagoon, Blue Grotto a chrámy Hagar Qim. Byla to pro mě úžasná zkušenost, kterou
můžu jen doporučit! “

Hodnoceno 26.8.2016 z IP: 178.255.168.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

12. Veronika Vacková Sokolov

„Ubytování v rodině bylo příjemné a bezproblémové . Škola nám pár aktivit navrhla ale jinak
jsme si mohli projít cokoliv a vyzkoušet spoustu věcí. Malta je úžasný historický ostrov kde se dá
dělat spoustu užásných věcí. Britannika je úžasny sprostředkovatel všechno proběhlo
bezproblémově.“

Hodnoceno 24.8.2016 z IP: 89.102.46.xxx (více hodnocení z této IP adresy)
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13. Veronika Vacková Sokolov

„líbil se mi přístup učitelů že nás učily angličtinu formou hry. na spolužácích bylo skvělí jak sme
každý byly z různých koutů světa . ano doporučila bych to svým známím.“

Hodnoceno 23.8.2016 z IP: 89.102.46.xxx (více hodnocení z této IP adresy)
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