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Kaplan International Centers poskytuje jazykové pobyty po celém světě. 

Na výběr máte řadu kurzů anglického jazyka na nejžádanějších místech na světě. Záleží jen na Vás, co 

si vyberete. 

Já jsem odcestovala na dva měsíce do Spojených států, do,, města, které nikdy nespí”, města plného 

památek, zajímavých míst, mnoha kultur, centra businessu a módy, New Yorku. 

Samotné kurzy je lepší si začít zařizovat v dostatečném předstihu, ale vzhledem k tomu, že noví 

studenti jsou přijímáni každý týden, škola má tak možnost vám vyhovět. 

S výukou jsem byla nadmíru spokojená. Učitelé jsou zde milí, vštřícní, někteří přísní, ale zárověň 

zábavní a napadití. 

V New Yorku si můžete vybrat ze tří škol, ve kterých byste rádi studovali. Já studovala přímo v jedné z 

newyorských dominant, mrakodrapu Empire State Building. 

Co se týče ubytování, máte na výběr ze dvou možností, homestay, neboli ubytování v rodině, anebo 

pobyt na koleji, v rezidenci. Každá destinace má samozřejmě jiné možnosti a podmínky.  

Ze zkušeností mých přátel raději preferuji ubytování v rezidenci. Na rodiny v tomto případě musíte 

mít obrovské štěstí a zajistit si ji v předstihu. Jakou rodinu dostanete se však nedozvíte dříve než před 

Vaším příjezdem. 

Říká se, že jestli chcete poznat 

pravou kulturu místa, kam 

cestujete, je nejlepší stát se její 

součástí, ale ne každému však 

vyhovují specifické zvyky a 

tradice rodin. 

Abych uvedla nějaký příklad ze 

života, má známá před několika 

lety odcestovala do Kanady na 

jazykový pobyt. Pobývala u 

rodiny indického původu, která 

však měla jiné hygienické 

návyky. Toto jí tedy značně 

pobyt znepříjemnilo a 

předčasně studium ukončila. 

Má spolužačka v New Yorku naopak pobývala u postarší dámy v jedné z nejlepších částí Manhattanu. 

Dáma žila sama, a tak měla i více času, který mohla svému hostu věnovat. 

V rezidencích máte také možnost jednolůžkového nebo dvoulůžkového pokoje. Já jsem si vybrala 

rezidenci a s výběrem jsem byla velice spokojena. Zde ovšem také riskujete, jestliže si vyberete 

sdílení pokoje se spolubydlícím. První tři týdny jsem měla spolubydlící, se kterou jsme si zrovna 



nepadly do oka, takže to bylo jaksi nepříjemné, ale poté jsme se naštěstí na zbytek pobytu 

sestěhovaly s mou kamarádkou.  

Tyto dvě možnosti mají své pro a proti, v rezidenci máte větší svobodu, více času na školní i 

mimoškolní aktivity, výlety, město můžete prozkoumat podle svého a strávit spoustu času s novými 

přáteli.  

Rozhodnutí však záleží na tom, co preferujete a co od tohoto očekáváte. Samozřejmě jde i o stránku 

finanční. 

 

Škola, jak už jsem zmínila, pořádá mnoho zajímavých každodenních aktivit a výletů. 

Aktivity jsou naplánovány na měsíc dopředu. Se spolužáky a přáteli se můžete zajít podívat na známý 

baseballový zápas New York Yankees, nebo zhlédnout některé z představení na slavné Brodwayi. Svůj 

pobyt si pak můžete obohatit i o poznávací výlety do Washingtonu D.C., Philadelphie, Bostonu, do 

městečka osady Amish, nebo se můžete podívat k dechberoucím Niagarským vodopádům. 

Jestliže máte tedy vybranou destinaci, termín a typ kurzu, na stránkách uvedených níže kontaktujete 

školu a do pár dnů se Vám ozve vzdělávací poradce, který Vám se vším pomůže a provede Vás všemi 

potřebnými kroky. 

Je důležité vědět, že pokud jste si vybrali kurz, který je delší než devět týdnů nebo pokud to zrovna 

daný kurz vyžaduje, musíte zažádat o studentské vízum, nebo jiné, které je nezbytnou součástí při 

odcestování. Více informací Vám pak samozřejmě poskytne Váš mentor. 

 

Každému, kdo má zájem a možnost tuto životní zkušenost vřele doporučuji. 

 

Na této webové stránce se můžete dozvědět více o nabízených kurzech a více informací o škole: 

http://www.kaplaninternational.com 
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