
1. Zbyněk Klapil, kvantová fyzika, neuvádím Olomouc

„Po ukončení int1 jsem s odstupem času zjistil,jak moc mi tato škola popř.metoda výuky pomohla
udělat obrovský skok v angličtině.V podstatě jsem byl začátečník a teď se domluvím s rodilým
mluvčím,který nevěří ,že jsem se učil pouze půl roku tzn.5kurzů. Atmosféra při výuce byla opravdu
výborná ať ze strany lektorky :) ,tak i "spolužáků,kteří byli stejně jako já pohlceni profesionálním
a hlavně lidským přístupem naší vyučující,ke které se rádi vrátíme na další kurzy. Za mě je
jazyková škola"LITE" opravdu tím, za co rád zaplatím,jelikož výuka má …pokračování na další
straně…

Jazykovky.cz  adresář jazykových škol a kurzů v ČR

od studentů jazykových kurzů

LITE anglická škola
Pobočka LITE Olomouc

Studenti absolvovali a doporučili tyto jazykové kurzy
skupinové kurzy pro veřejnost

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 14. 6. 2017 evidujeme tyto 4  ověřené osobní doporučení:

4 osobní doporučení
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…pokračování z předchozí strany…  opravdu nečekané výsledky vstřícnost ostatních zaměstnanců je
velmi cenná a znalosti jsou opravdu pevně "zaseknuté" v hlavě. Tímto bych chtěl ještě jednou
poděkovat a doporučit LITE všem kdo váhá a vybírá jazykovou školu a moc se těším na další čas
strávený u vás v LITE při pokračování hltání dalších anglických vět v dalším kurzu :). Zbyněk INT1
Olomouc“

Hodnoceno 14.6.2017 z IP: 217.196.116.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

2. Petra Skočdopolová, nákupčí, nechci uvádět Olomouc

„Jazykové kurzy byly vedeny opravdu moc hezky, po krátkém a velmi jasném a přehledném
objasnění gramatiky jsme procvičovali neustálou konverzací, mohu doporučit všem těm, kteří se
bojí mluvit i těm, kteří sice mluví, ale potřebují osvěžit gramatiku - obojího se Vám dostane v míře
více než potřebné. “

Hodnoceno 12.6.2017 z IP: 217.197.151.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

3. Yvona Kubjátová, t.č. náměstek hejtmana, Olomoucký kraj olomouc

„Vyjmenovat jen 3 pozitiva jazykové školy je nemožné. Nicméně lidskost, profesionalita a dar
naučit. Osobně jsem pravdový začátečník a do kurzu jsem šla s tím, že se stejně nikdy základy
tohoto jazyka nemůžu naučit, když v okolí znám jen samé věčné začátečníky. Začala jsem kurzeb
B0, pak B1, B2 a B3. I když samozřejmě nehovoří a nepíšu na výbornou, přesto mám pocit, že se
dokážu již nějak domluvit a hlavně si říci o co potřebuju. Metoda výuky je naprosto
bezkonkurenční!!! A hlavně funguje!!! Měla jsem velké štěstí na spolužáky, protože většina z nich
se mnou absolvovala celý paket zmíněných kurzů. Všechno byli moc milí a bezvadní lidé.
Lektorka Ivona byla naprosto úžasná! Dokázala vyburcovat k výskledkům svým lidským
přístupem a profesionalitou. Prostě koučka jak má být. Celý systém mě nadchnul tak, že na
podzim uvažuji o pokračování. A manžel ode mne dostal jako vánoční dárek zaplacený kurz B0
a B1. I on je stejně nadšen a čeká na vypsání termínů na B2, a pak následných, po letních
prázninách. Děkuji za to, že takováto škola, s touto metodou a hlavně výbornými lektory, v
Olomouci existuje! Musím říci, že tuto školu doporučuji všem ve svém okolí, a to i těm, kteří
narozdíl ode mne již s angličtinou zkušenosti měli. Takže za sebe ještě jednou děkuji, že jste a
určitě jsme, milá Lite, spolu ještě neskončili!!!!!!!“

Hodnoceno 4.7.2016 z IP: 46.227.172.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

4. David Pohanka

„Jazykové kurzy v Lite jsou přesně to, co jsem potřeboval ... jsou intenzivní a tak jsem se v
angličtině zrychlil opravdu rychle. Nejlepší na kurzech je to, že se člověk neustále zapojuje do
dění a stále mluví, což je rozhodně efektivnější než doplňovat slovíčka do textu a 3x za hodinu se
dostat ke slovu. Určitě mám v plánu se do Lite vrátit jak to bude možné a dále pracovat na své
angličtině.“

Hodnoceno 29.6.2016 z IP: 195.189.0.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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