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Jazyková škola EdCentre School slaví 15.výročí fungování na Valašsku
Ve školním roce 2014-15 oslaví EdCentre School své 15. výročí. Jazyková škola založená v roce 1999 

na Vsetíně, jejíž systém výuky kombinace kvalifikovaných a zkušených rodilých mluvčích spolu s čes-
kými vyučujícími měl úspěch a škola tak otevřela v roce 2008 pobočku ve Valašském Meziříčí. Od roku 
2007 nabízí EdCentre School také pomaturitní studium. Položili jsme několik otázek koordinátorce Janě 
Šimuničové a řediteli panu Lance LaSallovi.

Jaké služby nabízíte?
JŠ: Samozřejmě jazykové kurzy: soukromé a firemní kurzy a kurzy pro veřejnost v odpoledních hodi-

nách, jazyky: angličtina, němčina, ruština, japonština, čeština pro cizince. Dále jsou to překlady, včetně 
oficiálních dokumentů se soudním ověřením pro jazyk anglický a německý (já jsem soudní tlumočník 
pro jazyk anglický a kolegyně pro jazyk německý), dále jazykové audity a testování úrovně. Učíme také 
kurzy pomaturitního studia, na které jsme velmi hrdí. Jsme oficiálně schváleným přípravným centrem 
na mezinárodní cambridgeské zkoušky. Zkoušky přímo administrujeme a probíhají u nás (např. FCE, 
CAE, PET atd.) Naši vyučující jsou také schválení zkoušející u ústní části těchto mezinárodních zkoušek, 
tedy ví, jak přesně studenty připravit. Dále také nabízíme mezinárodní zkoušky TOEIC, které jsou přede-
vším zajímavé pro firmy, jelikož se jedná o zkoušky z pracovního prostředí. 

Jako oficiální přípravné centrum, jak EdCente School připravuje studenty na 
zkoušky?

JŠ: Nabízíme dvouleté přípravné kurzy pro ty, jejichž angličtina ještě není na takové úrovni, aby zvládli 
zkoušku, kterou mají za cíl. Při přípravě na zkoušky je důležité zvolit dobrý kurz jazyka, kde studenti 
mají možnost hodně mluvit, procvičovat gramatiku atd. a zároveň procvičovat dovednosti potřebné ke 
zkoušce.  Nabízíme také speciální 10-týdenní kurzy pro ty, kdo jsou již na dané jazykové úrovni, ale chtějí 
znát více o daném testu a být dobře připraveni na to, co je u zkoušky čeká. 

Zmínili jste, že jste hrdí na vaše pomaturitní kurzy. Proč?
JŠ: Jednak proto, že se jedná o velmi intenzivní kurz – 20 hodin týdně a je tedy příjemné tyto kurzy učit, 

protože vidíte studenty dělat zřetelné pokroky. Dále proto, že naše skupiny jsou menší, než ve většině 
jiných pomaturitních programů. Máme maximum 10 studentů ve třídě. To znamená, že jednotliví studenti 
mají mnohem více prostoru pro mluvení - což je v jazykové výuce zásadní. Učení se jazyku je dovednost. 
Představte si, že se učíte řídit auto. Je potřeba nastudovat pravidla silničního provozu, ale musíte sednout 
za volant a jízdu nacvičovat, aby jste se naučili auto řídit. Stejně tak je tomu s výukou jazyků – i když 
myslím, že naučit se jazyk dá trochu více práce než naučit se řídit auto. Takže jsme rádi, že můžeme tyto 
kurzy nabídnout jako službu pro studenty na Vsetíně a ve Val. Meziříčí, i když z nich nemáme žádný zisk.

LL: (směje se) Ano, vím, že tohle prohlášení může některé lidi odradit, ale takhle to cítíme. Není z nich 
sice žádný zisk, ale tyto pomaturitní kurzy nám umožňují dát kvalifikovaným a zkušeným učitelům hodiny 
tak, aby mohli, pokud možno, pracovat výhradně pro nás. Dáváme přednost svým učitelům před externími 
vyučujícími, kde je to možné, protože externí kantoři si nevytvoří takový vztah se studenty jako učitelé na 
plný úvazek. A to, že na pomaturitních kurzech nemáme zisk, není problém, protože máme jiné kurzy, které 
vydělávají. Nakonec se vše vyváží a jsme na trhu již dlouhou dobu. 

Co je podle vás vaše nejsilnější stránka?
LL: Myslím, že je to především způsob, jak používáme ve výuce kombinaci rodilých mluvčích spolu 

s českými vyučujícími, což poskytuje studentům komplexnější a ucelenější přístup. Jsme jedineční v tom, 
že to děláme na všech úrovních již od úplných začátečníků. Často se lidé učí jazyk několik let a pak, když 
najednou musí promluvit s cizincem, mají stav panické hrůzy a „zablokují se“. Takto těmto stavům před-
cházíme a naši studenti jsou zvyklí na to, že musí komunikovat s rodilým mluvčím již od samého začátku. 
K výuce máme praktický přístup založený především na komunikaci. Já sám jsem rodilý mluvčí, a je tím 
pro mě jednodušší najít vhodné kvalifikované učitele ze zahraničí, čemuž dáváme přednost před místními 
anglicky mluvícími lidmi, kteří zde „náhodou“ žijí. Máme rotující personál, který umožňuje studentům slyšet 
širokou škálu přízvuků: anglický, skotský, severoamerický, australský, jihoafrický. Měli jsme je již všechny

Jakou radu by jste dali někomu, kdo se začíná učit jazyk?
JŠ: Je důležité, zvláště ze začátku, mít výuku co nejčastěji. 1x týdně to nestačí. Dále také samozřejmě studovat 

a připravovat se doma.
Takže … dělat domácí úkoly?
LL: Ano, přesně tak.
Jaké máte plány na dalších 15 let?
LL: Jedna z věcí, na které jsme pyšní, jsou naše dětské kurzy. Jsme přesvědčeni, že jsou nejlepší v našem regionu 

– a každým rokem se zlepšují a vyvíjejí. Mým snem by bylo nakonec otevřít anglickou školku s odpoledními kurzy  
i pro starší děti… nebo dokonce soukromou střední školu s výukou některých předmětů v angličtině. To jsou 
jen sny a daleká vize.

Kde vás případní zájemci mohou najít?
LL: Ve Valašském Meziříčí sídlíme na ulici Nádražní 9 (růžová budova mezi kruhovým objezdem a nádra-

žím). Na Vsetíně na ulici Jasenická 1414 . A samozřejmě více informací o naší nabídce naleznete na našich 
webových stránkách: www.centrumjazyku.cz

Těšíme se na viděnou! 


