
JAZYKOVÝ POBYT NA MALTĚ 

Vzdělání v cizině je to nejlepší, co pro sebe můžete udělat. Osobně preferuji studium na Maltě, kde 
jsem letos byla již podruhé a mohu ji jedině doporučit. Malta skýtá příjemné prostředí se spoustou 
milých a tolerantních lidí. Nabízí nejen vzdělání, ale také zábavu a kulturní památky. 

Ubytování – RODINA či HOTEL?  

Toto rozhodnutí záleží jen na vás. Hotel je o něco dražší a musíte se řídit předem určenými pravidly, 
která zahrnují nejen večerku, již je třeba dodržovat, ale také soustavný dozor. Rodina není tak 
finančně náročná, podřídí se vašim stravovacím nárokům a je zde možnost i dohody ohledně večerky, 
ovšem záleží na věku. V hotelu jsem ubytovaná nikdy nebyla, rodina se mi zdála výhodnější. 
Přizpůsobí se požadavkům ubytovaného a velkou výhodou je také stálé použití anglického jazyka. V 
hotelu se příliš nezajímají o to, kde jste byli a jaké máte zážitky z prožitého dne. Maminky v rodinách 
si s vámi rády popovídají. Já dokonce navázala velmi kamarádský vztah s jejich dcerami, se kterými se 
přes Facebook doteď spojuji. 

Škola v SAN GWANN, nebo v NAXXAR? 

Škola v Naxxaru je nověji zařízená, ale San Gwann je centrum dění, možná proto, že vznikla jako 
první. Měla jsem možnost studovat na obou školách, ovšem ze San Gwannské mám více zážitků. V 
podstatě mezi nimi není jiný rozdíl, protože během aktivit po škole, které pro Vás ESE pořádá, jsou 
studenti i s leadry pohromadě a program mají společný. 

UČENÍ a ZÁBAVA 

Učení je zde formou zábavy, náš Učitel národů by měl radost! Každá třída má svého učitele a žáky ze 
všech koutů světa. Zábavy si ale užijete po školních aktivitách ažaž. Světu známý Paceville je plný 
klubů, obchodů se známými i neznámými značkami, fastfoodů, kaváren, dokonce i pouťových atrakcí. 

Společnost ESE vás rozhodně nenechá propadnout nudě. Z Malty jsem si každým rokem přivezla 
spoustu kontaktů na nové kamarády, znalosti, zážitky na celý život, zkušenosti s cizím jazykem a zcela 
jsem odhodila zábrany při jeho využívání v praxi. DOPORUČUJI! 
 
Lucie Holcová 


