JAZYKOVÁ ŠKOLA

lik desítek individuálních hodin (tzv. face to face)
a třetí skupinu nabídky tvoří jazykové kurzy pro
firmy a jejich zaměstnance.
Jazyková škola své zájemce vůbec nelimituje
věkem nebo stupněm znalosti jazyka, podle Antošové se složení kurzů během let „samo vykrystalizovalo“. „V Hostinném učíme také malé děti
i děti školou povinné, ve Vrchlabí to jsou převážně dospělí. Děti ve Vrchlabí přijímáme zhruba od
12 let a výš. Jde vesměs o takové žáky, kteří mají
k jazykům velmi blízko a chtějí se jim věnovat
hlouběji, anebo kteří mají ve škole nějaké potíže,“
vypočítává Antošová.

Výuka každému šitá na míru

Učit (se) jazyky je radost
Jazykové kurzy pro veřejnost, individuální výukové
či konverzační hodiny, jazykové vzdělávání zaměstnanců ve firmách, překlady textů či tlumočení. To vše
nabízí jazyková škola a překladatelská firma, která ve
Vrchlabí působí již od září 2001 a v jejímž čele stojí
Klára Antošová.
Za pár týdnů začnou prázdniny a hlavní sezona
dovolených. Během nich řada lidí vyrazí do zahraničí a tam je následně vystavena nutnosti nějakým způsobem domluvit se v cizí řeči. A ejhle!
Někteří z nich najednou zjistí, že jim to nejde, že
se u toho až „příliš“ potí a nebo mají omezenou
slovní zásobu a větnou skladbu. Reakce pak mohou být různé. Někdo nad tím mávne rukou, jiní
si však řeknou, že by s tím mohli něco udělat,
a... přihlásí se do jazykové školy.
Klára Antošová, překladatelka, lektorka a majitelka stejnojmenné jazykové školy, takových příběhů během své profesní kariéry zažila bezpočet.
Ve světě výuky cizích jazyků se pohybuje již přes
20 let. „Poprvé jsem otevřela kurzy pro veřejnost
v Hostinném už v roce 1998. Vyučovala jsem
sama, pouze dospělé a jen němčinu,“ vzpomíná
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na své začátky. Zanedlouho zájem o výuku jazyků
nabral spád, a proto se rozhodla na podzim 2001
přesunout do Vrchlabí, kde byla nabídka rozšířena o výuku anglického jazyka. „Od té doby zde
působím nepřetržitě a od roku 2003 stále sídlíme v prvním patře pasáže Gendorf,“ vypočítává
Klára Antošová. Ani v Hostinném však zájem
o jazyky neopadl, a proto se tam pobočka jazykové školy v roce 2009 vrátila.

Ve Vrchlabí od roku 2001
Vrchlabská pobočka školy má k dispozici dvě
plně vybavené výukové místnosti, které dohromady pojmou 18 zájemců o výuku cizího jazyka.
V učebně v Hostinném pak může zasednout dalších 8 zájemců. Úměrně tomu se rozšířila nabídka
kurzů i jazyků. Antošová už je dávno nevyučuje
sama, ale má po ruce tým pěti až sedmi lektorů,
se kterými je svým klientům schopna na míru ušít
kurzy angličtiny, němčiny a ruštiny v jakémkoliv
stupni náročnosti a odbornosti. Podtrženo sečteno, v současné době nabízí jazyková škola Kláry
Antošové ve Vrchlabí 13 kurzů týdně, dalších 7 je
pak v Hostinném. Mimo nich pak probíhá něko-

Jazykové pokročilosti studentů je přizpůsobena
časová délka jednotlivých lekcí. „Výuková hodina
pro jednoho žáka je minimálně 60 minut. Když jsou
dva a více, tak doporučujeme 90 minut. Nicméně
máme poměrně dost kurzů, u kterých jeden výukový celek trvá 120 minut,“ říká. Každá lekce je však
sama o sobě unikátní, protože na každou z nich si
lektoři dělají speciální přípravu. Podle Antošové
jednotliví lektoři „čerpají z toho daného člověka,
jaký je jeho důvod a motivace, proč se jazyk učí, zaměření, náplň zaměstnání, jaké má zájmy a co ho
baví.“ Vedle toho lektoři využívají celou řadu učebnic, knih, webových zdrojů, odborných materiálů,
her, pomůcek, ale i materiálů ze zahraničních cest,
kde fotí například nápisy, cedule a aktuální informace, sbírá brožury a letáky, zkrátka jazyk v praxi.
Právě cestování do světa považuje Antošová za
významnou pomůcku při výuce jazyků. Sama
také nejen individuálně, ale i se svými klienty pravidelně jezdí do zahraničí, kde si mohou ozkoušet

své znalosti v praxi. Při výuce firemní klientely
pro lektory není žádný problém připravit jednotlivé lekce i v odborné a technické terminologii.

Důležitá je pravidelnost
Podle Antošové se do kurzů její jazykové školy
může přihlásit úplně každý a může začít úplně
kdykoliv. Přesto na začátku září pořádá i několik
dní zápis do svých kurzů. „Ale je to spíš taková formalita, protože lidé se chtějí přijít podívat
osobně nebo se na něco zeptat. Jinak je možné
se přihlásit e-mailem, formulářem na webu, přes
Facebook nebo telefonicky,“ říká.
A jak se nejlépe naučit cizí řeč? Podle Antošové je
důležitá pravidelnost. „Učit se jazyk, umět jazyk
a umět ho dál předávat, to je jeden velký nekonečný příběh,“ říká majitelka školy, pro niž jsou cizí
jazyky vášeň a dělá jí dobře, když svým klientům
pomáhá rozumět světu.
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