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REFERENCE orp Jazvkovgu školu E$GHOLA

Společnost Plze sky Prazdroj, a.s. spolupracuje s jazykovou školou Eschola jiŽ několik
let. od nastavení strategie jazykového vzdělávání byla jazyková škola naším u.hradním
dodavatelem jazykové v uky. Jazyková q uka je poskytována formou jak konvezačnÍch,
tak i specifick ch kuzťr prostednicfuírn indíviduálnÍch i skupinov ch lekcÍ. Jazyková
v uka je našimi zaměstnanci standardně hodnocena velrni pozitivně.
Co se t ká spolupráce ze strany zadavatele, jako zástupce společnosti Plzeťtsh
Prazdroj, a's. zodpovědného za jazykwou v uku potvzuji vysokou rove plněni
zakázky a zárove í poskytovan ch sluŽeb (komunikae;e, realizace, organizaee,
reporting).
Spolupráce je velÍce p íjemná zejména díky nastavené komunikaci, sdíiení informací
apod. Jazyková Škola velíce flexibiÍně a eťektivně reaguje na poŽadavky zadavatele a
jejich ešenÍ vŽdy vede ke spokojenosti obou stran. Kvalita dodalan ch sluŽeb je rovněŽ
velice vysoká'
oce uji i pro_aktÍvní p ístup jazykové školy - nové nápady, ešen[, inovace, modernízace.
Jako Vysoce profesionální oce ujeme jak práci s našimi studenty, tak i pÉcl s lektory
(metodícké vedení, práce na jejtch roaloji, supervize apod.). Veškeré takové aKivity jsou

nárn pravidelně prezentovány.

od jazykové školy Eschola odebíráme také kutz soft-skill v angličtině (Presentation skills
in English; Negotiation in English atd'). P iprava i realízace problhají efektivně a to
zejména dílcy t rnu velmi ochotny?ch profesionál a spolehlit4ch odborníkťt.
$ervis v této oblasti bych ocenila jako také Vysoce kvalítnl. Zpětná vazba od studentťt
těchto kuzťt je vi borná.

Celkově bych spolupÉci s jazykovou školou Eschola zhodnotila jako velice p íjemnou,
poskytované sluŽby za vysoce kvalitní'

Spolupráci s jazykovou školou mohu jen doporučit.
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