Jazykovky.cz

adresář jazykových škol a kurzů v ČR

6 osobních doporučení

od studentů pomaturitního jazykového studia

1st English, s.r.o.
Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz
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 17. 4. 2018 evidujeme těchto 6 ověřených osobních doporučení:

1. Adam Růžička, Designér, Frontend, Objednáme s.r.o.

Ostrava

„Ve škole jsem se naučil angličtinu chápat, vždy když jsem potřeboval vysvětlit proč, tak na
základce i na střední škole měl problém získat odpověď. Nejspíše proto, že sami učitelé
nevěděli... Díky Davidovi, Adamovi a Lucce, jsem měl tu možnost se na cokoliv kdykoliv zeptat
a vše pochopit. Děkuji vše za super přátelský přístup a vycházení ve všem co jsem kdy
potřeboval vstříc! :-) Hlavní je, že se na začátku ročníku jsme si domluvili, co je náš cíl a pro něj
pak uděláme všichni jako tým maxima, abychom jej dosáhli!“
Hodnoceno 17.4.2018 z IP: 89.102.101.xxx (více hodnocení z této IP adresy)
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2. Lucie Michalisková, Student

Ostrava

„Nejlepší přístup učitelů i dalších zaměstnanců školy, přátelské prostředí. Možnost
individuálních lekci... rozhodně školu doporučuji. Na této škole je angličtina zvládnutelná levou
zadní. Nikdy jsem nezažila tak skvěle učitele jako jsou zde.“
Hodnoceno 22.12.2017 z IP: 89.102.101.xxx (více hodnocení z této IP adresy)

3. Marta Skokanová, student
„Skvělý přístup lektorů. Při hodinách se člověk hodně naučí a také pobaví. Za mne 1st English
Ostrava byla nejlepší volba!! (Škola se nachází v dobré lokalitě). -M.“
Hodnoceno 25.5.2017 z IP: 89.176.131.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

4. Kristina Hasajová, student
„Podle mého názoru je škola celkově skvělá. Od prostředí k učitelům a ostatním zaměstnancům,
kteří jsou v pohodě a uvolnění. Pozitivum je asi to, že nás vyučovali mladí učitelé a my jako
mladí to asi oceníme. Líbila se mi i metoda výuky a tou byla konverzace a ne nějaké nudné
vysvětlování. Atmosféra byla super vždy, všichni byli velmi ochotní a hodní. Určitě jsem se toho
dost naučila a taky se tak nebojím mluvit anglicky s cizinci. Školu bych doporučila všem, kteří se
chtějí učit angličtinu. Taky nás ve skupině bylo méně, než bývá v ostatních třídách na jiných
jazykových školách a proto jsme měli i větší prostor ke konverzaci s učiteli. Není nic co bych
vytkla.“
Hodnoceno 21.5.2017 z IP: 94.113.189.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

5. Tereza Šumberrová
„Na škole se mi líbí přístup pana vyučujícího Davida, který dělá zajímavé hodiny( myslím tím
,že žádná hodina není nudná a vždy je přínosem, ačkoli to má pan učitel s námi někdy těžké “
Hodnoceno 17.5.2017 z IP: 109.81.210.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

6. Petr Ondriš, Student

Rychvald

„Dobrý kolektiv, umístění školy a zkušení lektoři. Určitě můžu jen doporučit!“
Hodnoceno 12.5.2017 z IP: 193.85.180.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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