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Jazyková škola POLYGLOT úspěšně působí v Českých
Budějovicích už 20 let. Ředitelce společnosti, Mgr. Aleně
Čečetkové, jsme v souvislosti se začátkem nového školního
roku položili několik otázek.
POLYGLOT v Českých Budějovicích letos
slaví 20. výročí, dostal už nějaký dárek?
Ke svým 20. narozeninám dostala naše budě‑
jovická pobočka dárek v podobě renovace ce‑
lého vnitřního prostoru a dvorku, který opět
nabídne našim studentům i lektorům mož‑
nost posedět za hezkého počasí venku, dát si
kávu a neformálně si popovídat. A jsem pře‑
svědčena, že i nová ředitelka pobočky a ko‑
legyně na recepci budou pro naši jazykovou
školu velkou změnou k lepšímu. Dárky ovšem
letos dostanou hlavně naši studenti.
Jaké dárky pro své studenty chystáte?
V průběhu celého školního roku budou probí‑
hat soutěže o zajímavé ceny. Každá bude za‑
měřena na jinou věkovou skupinu, ale všech‑
ny se budou týkat našich služeb – jazykových
kurzů, e‑learningu, studia v zahraničí, meziná‑
rodních jazykových zkoušek, překladů a také
úspěšných učebnic z našeho nakladatelství.
Stačí sledovat informační tabule ve škole,
naše webové stránky nebo facebook, zúčast‑
nit se a mít trochu štěstí při losování. Drob‑
ným dárkem pro všechny naše studenty bude
občerstvení v podobě kávy a čaje zdarma.
Kdo je vlastně Vaším typickým studentem?
To je těžká otázka, nemáme typické studen‑
ty. V naší škole potkáte prakticky všechny
generace. Dospělé, kteří navštěvují kurzy pro
veřejnost nebo konverzace s rodilými mluv‑
čími. Dopoledne k nám přicházejí maminky

na rodičovské dovolené, pro které v době
výuky zajištujeme hlídání dětí v dětském

koutku přímo v budově naší školy. Dále tu
máme studenty našeho dvojjazyčného po‑
maturitního studia, kteří na konci školního
roku mohou přímo u nás skládat meziná‑
rodně uznávané jazykové zkoušky. Ty pak
mohou využít při přijímacím řízení na vysoké
školy nejen v ČR, ale i v zahraničí. Další skupi‑
nou studentů jsou senioři.
Vy máte speciální kurzy pro seniory?
Ano, spousta seniorů je dnes velmi aktivní,
cestují a chtějí se dále vzdělávat. Naše jazyko‑
vé kurzy jsou pro mnohé z nich také vítanou
možností potkat se se svými stejně aktivními
vrstevníky a často u nás po kurzu zůstanou
ještě na kávu a kus řeči. Tyto speciální kurzy
pořádáme také přímo v domech pro senio‑
ry. Navíc spoustu dětí na dětské kurzy k nám
vodí právě jejich prarodiče.
Jak staré děti mohou navštěvovat Vaše
dětské kurzy?
Kurzy angličtiny a němčiny pořádáme pro
děti předškolního věku až po středoškoláky.
Obecně doporučujeme začít s výukou cizího
jazyka v okamžiku, kdy dítě ovládá dobře svůj
mateřský jazyk. Většina rodičů ví, že naše děti
se v dospělosti bez perfektní znalosti alespoň
jednoho cizího jazyka neobejdou. Proto už
nyní svým dětem zajištují kvalitní jazykové
kurzy, které nejsou jen volnočasovou aktivi‑
tou, ale přinášejí konkrétní výsledky. U nás mj.
také v podobě mezinárodně platných jazyko‑
vých zkoušek pro děti. Jejich úspěšné složení
děti neuvěřitelně motivuje k dalšímu studiu.
Přípravné kurzy na tyto zkoušky pořádáme
za výhodné ceny také na místních základních
školách. Testy pak pod vedením našich zku‑
šebních komisařů mohou ve velmi přátelské
atmosféře probíhat přímo tam. Zkouška je
samozřejmě dobrovolná, důležitý je přede‑
vším prokazatelný pokrok našich žáků.

Jak se vlastně pozná kvalitní jazykový kurz
nebo obecněji kvalitní jazyková škola?
Jazykové vzdělávání je služba a kvalitu služby
obvykle poznáte až v okamžiku, kdy ji vyzkou‑
šíte. Špatného kadeřníka poznáte prakticky
hned, špatný jazykový kurz pro Vaše dítě až
v okamžiku, kdy rok platíte kurzovné a po‑
krok nevidíte žádný. Není dobré se řídit pouze
cenou.Obecně se dá říci, že kvalitní škola by
měla mít dobře vybavené učebny, používat
nové technologie (např. interaktivní tabule)
a moderní učebnice vhodné pro komplex‑
ní zvládnutí jazyka, tj. mluvení, čtení, psaní
i gramatiku. Pokud někdo slibuje, že vás jazyk
naučí pouze formou konverzačních hodin,
nebo že jazyk zvládnete díky nějaké zázračné
metodě bez učení, tak se rozhodně nejedná
o dobrou školu. Dobrá škola dále vzdělává své
lektory, její metodici dohlížejí na kvalitu výuky
a provádějí pravidelné hospitace. Známkou
kvality je také akreditace MŠMT, příp. licence
pro provádění mezinárodních zkoušek. Dobrá
škola neustále zlepšuje svoje služby a svým
klientům přináší něco navíc. U nás jsou to
třeba letní příměstské tábory pro děti, jejichž
součástí je výuka vedená rodilými mluvčími
nebo možnost čerpat peníze z projektů EU.
Více než 200 školám v ČR jsme už poskytli své
rodilé mluvčí, zajištujeme jazykově poznávací
zájezdy dětí i učitelů do zahraničí nebo e‑lear‑
ning, vše financované z dotací EU.
A mohu u Vás zdarma získat něco také já?
Jistě, stačí se zapojit do naší první soutěže.

Jazyková škola POLYGLOT vyhlašuje soutěž o jazykový kurz dle vlastního výběru v hodnotě 5 700 Kč.
Soutěžní otázka: Kdo může přímo v jazykové škole POLYGLOT skládat mezinárodně platné jazykové zkoušky?
A) nikdo

B) pouze dospělí

C) děti i dospělí

Své odpovědi zasílejte na prosím na e‑mail: skola.cb@polyglot.cz. 30. 9. 2015 vylosujeme výherce ze všech správných odpovědí.

?

