Jazykovky.cz

adresář jazykových škol a kurzů v ČR

14 osobních doporučení
od studentů jazykových kurzů

Jazyková škola Jílek
Brno, Brno-střed
Studenti absolvovali a doporučili tyto jazykové kurzy
skupinové kurzy pro veřejnost, individuální studium, firemní kurzy
Autenticitu osobních doporučení garantuje provozovatel největšího českého jazykového portálu Jazykovky.cz,
společnost gdi, s.r.o. Doporučení zasílají studenti výhradně prostřednictvím formulářů Jazykovky.cz a jsou
ponechána bez úprav. Doporučení je ověřováno podle IP adresy a náhodně prověřováno. Společnost gdi, s.r.o.
má kontakty na níže uvedené studenty. Úplnost a pravost tohoto dokumentu můžete ověřit na telefonu
516 116 547.

Mgr. Václav Kovařík
garant osobních doporučení Jazykovky.cz

K 21. 2. 2018 evidujeme těchto 14 ověřených osobních doporučení:

1. Veronika V., student
„Keď som sa rozhodovala akú jazykovú školu si vybrať, vyhrala to u mňa JŠ Jílek. Hlavne pre
ich milý prístup, komunikáciu a otvorenosť. Boli mi proste sympatickí. A svoje rozhodnutie vôbec
neľutujem. S francúzštinou som začínala úplne od začiatku a náplň kurzov aj lektori mi náramne
sadli. Hlavne Lenka a Monika, ktoré sú obidve úplne úžasné a na ich hodiny chodím s radosťou a
vždy odchádzam s úsmevom. Vôbec mi nepríde že by ich správanie bolo nejak silené alebo
nútené, práve naopak sa mi veľmi páči atmosféra ktorú vytvárajú. Konverzácie so spolužiakmi na
hodinách mi pomáhajú a na to, že kedysi som sa bála povedať nahlas nejakú vetu, …pokračování
na další straně…
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…pokračování z předchozí strany… tak teraz už s tým nemám problém a na našich úvodných pár slov

sa teším. A som rada že na nás nie je tlačená gramatika nejakým extra intenzívnym tempom,
pretože hlave pre niekoho kto sa ju predtým nikdy neučil je to dosť ťažké na pochopenie a to ako
učia obdive lektorky mi príde akurát a úplne vyhovujúce. Ja už by som nikam inam na FR ani
nešla. “
Hodnoceno 21.2.2018 z IP: 147.251.86.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

2. Pavel Buchta, manager

Brno

„Pouze v posledni vete lze souhlasit s predchozim prispevkem Lubomira. Spatne si vybral. On,
coby absolvent intenzivniho dlouhodobejsiho kurzu, se musi citit mezi zacatecniky nespokojeny.
Skoda, ze se o sve nazory nepodelil ani slovem drive, treba mohl ostatni spoluzaky, napriklad
me, motivovat k pilnejsi praci. Jsem presvedcen, ze i lektorky by jeho pripominky rady privitaly. “
Hodnoceno 13.2.2018 z IP: 46.135.23.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

3. Soňa Ustohalová, operátor zákaznické linky, E.ON Česká republika, s.r.o.

Veverské Knínice

„Atmosféra ve škole byla velmi příjemná, ráda jsem ji proto navštěvovala. S výukou jsem byla
velmi spokojena - paní lektorka se vždy přizpůsobila mým požadavkům ohledně probírané látky.
Mezi největší pozitiva školy bych zařadila: příjemné vystupování - jak lektorky, tak i ostatních
pracovníků, ochotu přizpůsobit se klientovi a pak také kvalitní a profesionální lektory.“
Hodnoceno 13.11.2017 z IP: 176.74.128.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

4. Jarmila Aubrechtová, důchdkyně, nepracuji

Brno

„Velmi příjemné a srdečné prostředí.I když patřím ke starší generaci,cítila jsem se mezi mladými
velice dobře.Nenucenou cestou jsem se přizpůsobila.A k tomu přispěl perfektní přístup naší
lektorky.A jakýkoliv problém byl zaměstnanci školy vstřícně vždy klidně vyřešen. Výuka-dril-byla
úžasná.Každý,kdo má nejasnosti v gramatice,by měl tímto kurzem projít.Ale je nutné pokračovat
opakováním.Jelikož to byl prázdninový kurz,opakovat doma a ve školním roce pokračovat s
vhodným kurzem,který tým lektorů doporučí. Prošla jsem několika kurzy v jiných školách se
studenty mého pokročilejšího věku,kde se lektoři mylně domnívali,že se nám jedná pouze o
vyplnění volného času a společenskou záležitost.Proto dodnes mám problémy a věřím,že v
pokračování v této jazykové škole,se těchto problémů zbavím. To je snad to nejlepší
doporučení,jaké mám. Jrmila Aubrechtová “
Hodnoceno 9.10.2017 z IP: 88.100.116.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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5. Mirka Rošková, právník, Magistrát města Brna

Brno

„K jazykové škole Jílek se vždy vracím, když potřebuji "restartovat" jazyk, což je především před
cestami - služebními i soukromými. Lektoři jsou velmi fundovaní a akční, dokážou udržet
pozornost posluchačů po celý den - až neuvěřitelné!Nelze vyzvednout jednoho lektora, protože
bych měla pocit, že ty ostatní poškozuji. Byli výborní všichni. Díky a ráda se zase přihlásím.
Mirka“
Hodnoceno 17.5.2017 z IP: 90.178.17.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

6. Vlaďka Komínková, celní deklarantka

Brno

„Přátelská atmosféra, učivo je vysvětlené srozumitelně. Diskuze o zajímavých tématech, při
kterých procvičíme probíranou látku. Svým známým bych tuto školu určitě doporučila.“
Hodnoceno 2.4.2017 z IP: 37.44.22.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

7. Darja Froňková, administrativní pracovnice, Amtek spol s.r.o.

Brno

„Máme firemní kurzy přímo u nás v budově a je to perfektní.Řekli jsme si, jak bychom si
představovali průběh a co probírat, na co klást důraz a lektorka nám připravila plán na míru.
Osobní a vstřícný přístup, asi nejlepší kurzy na kterých jsem byla. Za mě super a doporučuji.“
Hodnoceno 21.3.2017 z IP: 62.84.155.xxx (více hodnocení z této IP adresy)

8. Dušan Zámečník, elektroinžinier/programátor, Amtek s.r.o.

Brno

„Výborná výuka, hodiny s lektorkou Evou Valentovou sú velmi živé, prínosné a zaujímavé Na
hodiny sa teším a doporučujem.“
Hodnoceno 15.3.2017 z IP: 62.84.155.xxx (více hodnocení z této IP adresy)

9. Jana Stejskalová, AMTEK, spol. s r.o

Brno

„S jazykovou školou Jílek mám jen ty nejlepší zkušenosti. Napřed jsem navštěvovala klasický
kurz angličtiny přímo v učebnách na Štefánikově, a protože jsme jsem byla spokojena s lektory,
kteří zde vyučovali, zařídila jsem v práci firemní kurz angličtiny, který trvá již několik let.
Jazyková škola nám vychází vstříc a na všech našich požadavcích se vždy spolu bez problémů
domluvíme. Naší lektorkou je Eva Valentová a její hodiny nás strašně baví.Lekce z učebnice
doplňuje dalšími cvičeními, poslechy, čteme a převyprávíme knížku, kterou si sami vybíráme,
hrajeme různé hry, kde promrskáváme slovíčka. A hlavně ta její trpělivost s námi :-). Doporučuji “
Hodnoceno 13.3.2017 z IP: 82.209.10.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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10. Ondřej Kasal, Projektant, ELCOM, a.s.

Brno

„JŠ jílek jsem navštěvoval po 4 semestry(výuka němčiny). K těmto semestrům jsem si navíc zapsal
letní prázdninový opakovací kurz a také absolvoval víkendový drilový kurz. S jazykovou školou
jsem velmi spokojen. Rovněž jsem velmi spokojen s lektory, kteří mne vyučovali(Eva Valentová a
Petr Sedlák - drilový kurz). Naší hlavní lektorkou byla Eva Valentová, které bych dal známku 10
z 10. Děkuji za její přístup ke studentům, odbornost a praktické znalosti z němčiny, zábavné
lekce, časté napomínání za moje chyby a její aktivní přístup. Ve výuce němčiny hodlám
pokračovat i nadále a v této jazykové škole. Velice pozitivně hodnotím náladu v hodinách výuky,
kdy v hodinách byla dobrá atmosféra, nejednalo se o žádné nudné "biflování", ale s aktivním a
vtipným přístupem lektorky a s komunikativní/drilovou metodou šlo všechno lépe. S učebními
materiály jsem byl rovněž spokojen. JŠ Jílek Vám mohu doporučit.“
Hodnoceno 7.3.2017 z IP: 95.173.68.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

11. Milan Kučera, stavební inženýr - OSVČ, OSVČ

Brno

„Jmenuji se Milan a navštěvuji druhým rokem kurz angličtiny - úroveň A2. Se způsobem vedení
výuky jsem velmi spokojen, co do obsahu, tak i do způsobu výuky. Lekce obsahují opakování
probrané látky, čtení textů, náslech mluvené angličtiny, drilové pasáže, gramatiku, dialogy
studentů, zpracování krátkých pasáží na určitá témata atd. Nejsem pedagog, mám technické
vzdělání, moje hodnocení je pouze subjektivní, ale oceňuji dobré vedení lekcí, které mi umožňuje
pokrok v cizím jazyku, i když jsem dysgrafik a mám problémy s písemným projevem.“
Hodnoceno 26.2.2017 z IP: 89.24.155.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

12. Kateřina Milošicová
„Výborný přístup vyučujících - jsou pratelsti a mani individuální přístup. Jako velke plus vidim i
umisteni skoly - od centra kousek a hned vedle zastavky“
Hodnoceno 25.2.2017 z IP: 185.137.125.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

13. Silvie Necasova, HR data analytik, PPG s.r.o.

Brno

„S vyukou jsem byla moc spokojena, lektorka Anicka byla skvela a vzdy spolu s ni prisla
obrovska vlna energie. Chodila jsem i s pritelem na drilovou metodu uroven stredne pokrocili
(B1). Urovni a celkove organizaci vyuky jsem byla nadsena a rekla bych ze JS Jilek je zatim
nejlepsi jakykovkou kterou jsem navstevovala. Rada …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany… bych pokracovala ve vyuce ale vyhledem k tomu ze JS Jilek

nenabizi moznost platby benefitnimi poukazkami od zamenstnance (Ticket Benefit www.edenred.cz), ani zadne vernostni slevy, a ani nemohu vyuzit 50% prispevku od
zamestnavatele na kurzy, jsem nucena si vybrat jinou jazykovou skolu. “
Hodnoceno 11.8.2016 z IP: 141.189.205.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

14. P.V., senior civil structural engineer edit, inženýrsko-dodavatelská společnost

Brno

„líbí se mi nasazení lektorů“
Hodnoceno 29.8.2014 z IP: 212.67.162.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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