
1. Eliška Poláková, student jazykové školy Turnov

„Školu hodnotím velmi pozitivně. Za prvé musím vyzdvihnout přístup lektorů k žákům. Není zde
problém se lektora na cokoliv zeptat, jako tomu bývá na některých školách. Na všechny otázky
studentům bez problému odpoví. Nejedná se zde o tzv. "samostudium", které se dnes také na
různých školách objevuje. Lektor všechnu látku nejen vyloží, ale především vysvětlí. Student pak
ví, co se učí. Dalším pozitivem je pro mě, že máme 4 lektory. Takže každý vám může látku
vysvětlit po svém a když to nepochopíte jeden den, druhý den ano. Také je dobré to, že každý
lektor se zaměřuje trochu na něco jiného, tzn. např. jeden převážně na fráze a slovíčka, další
na gramatiku apod. Další výhodou je, …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  že jeden z lektorů je rodilý mluvčí. Můžete tedy slyšet správnou
výslovnost a hlavně si ověřit, jak moc lektorovi rozumíte a zda mu dokážete i odpovědět. Dále
je plusem i to, že se škola nachází ve Fügnerově ulici, takže není problém stíhat autobusy, vlaky
a tramvaje. Do Liberce přijíždím kolem 8. hodiny a pak musím necelou hodinu čekat. Ale jelikož
je škola v budově OC Delta a to je již otevřené, mohu počkat před učebnou, než bude škola
odemčena a nemusím být někde venku. To pokládám také za výhodu, protože v některých
školách musíte čekat mimo budovu školy a v zimě, nebo v dešti to není zrovna příjemné. Učebny
jsou podle mého názoru vybaveny moderně a pěkně. Je zde PC s TV, tabule na fixy. Také je zde
wifi. Učebny jsou také čisté a světlé, takže se zde student cítí dobře. Atmosféra při výuce je
skvělá. Student se zde nemusí nijak stresovat, jako na jiných školách. Při výuce je i legrace, která
všude také není. Výuka probíhá ve dvou blocích po 90 minutách s jednou 15 minutovou
přestávkou. Začátek hodiny je v 9:00 hod, takže je snazší pro dojíždějící, se do školy dostat
včas. Hodnocení studentů probíhá převážně písemnými testy, malými i velkými. Pro dobré
procvičení gramatiky i slovíček se často píší různá cvičení, ať už v pracovním sešitě, nebo zvlášť
vytištěná, nebo se píší slohy. Celková zkušenost s touto školou je tedy pro mě dobrá. Takže moje
hodnocení je jednoznačně kladné. Negativa se jistě najdou všude, ale tady mě zrovna žádné
nenapadá. Školu mohu jedině doporučit.“

Hodnoceno 23.1.2017 z IP: 178.209.152.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

2. Jana Bočoková, Student Jablonec nad Nisou

„Ano tuto školu už doporučuji svým známým. Velké pozitivum je rodilý mluvčí, dále přístup
učitélu je skvělý, protože pokud máte s výukou problém, protože vám nejde, máte jejich
pozornost a snaží se Vám pomoci. Tato škola dost naučí a při tom je přáteská !! Tato škola je
dobrá volba“

Hodnoceno 22.1.2017 z IP: 109.81.208.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

3. Terezie Metelková Liberec 6

„Studium je intenzivní, což podle mě zaručuje efektivitu. Přistupuje se k nám jako k celé skupině -
nechybí hodně konverzace kreativní formou; vysvětlení základní i pokročilejší gramatiky, tak
abychom se to nejen naučili, ale hlavně to pochopili; snaha naučit nás správně anglicky psát :);
a nesmíme zapomenout na poslechy z učebnice, které nás, podle mě, posouvají dál, protože
slyšíme jazyk od různých lidí, s různým přízvukem a zabarvením. Přesto nás stále berou jako
jednotlivce a každému poskytují, co právě potřebuje. Učitelé jsou různí, každý má jiný přístup a
jiné metody, a tak nám dovedou vysvětlit látku z různých úhlů pohledu a dát tak dobrý základ k
pochopení učiva. Nezapomínejme na všemožné poučky, výjimky a zajímavosti, které bychom
sami z učebnic a internetu nevyčetli. Školu bych určitě doporučila. A to, že výuka začíná až od
devíti, je pro mě taky velkým plusem. :D“

Hodnoceno 19.1.2017 z IP: 81.200.57.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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4. Daniel Humpolec, student Jablonec nad Nisou

„Jedinou mou výtkou je, že jsme všichni původně očekávali rozdělení do skupin podle úrovně
dovednosti. Nakonec jsme bohužel všichni v jedné skupině, takže to občas vázne a zdržuje. Na
druhou stranu je to dáno nízkým počtem přihlášených, takže se s tím bohužel nedalo ani nic
dělat. Každopádně oceňuji relativně individuální přístup ke každému z žáků a myslím si, že se
má angličtina velice zlepšila. Vše se bere relativně od začátku, do podrobna a svižně, což
velmi oceňuji. Velké plus je rodilý mluvčí. Většina vyučujících má velice zábavnou metodu
vyučování. Bohužel při hodinách s jednou vyučující se cítím jako zpět na střední, dokonce i
možná jako na základce. Vše pouze podle učebnice, jiný pohled na věc je nepřípustný a pokud
někdo něčemu dostatečně nerozumí, dotyčná vyučující nedokáže dostatečně pomoci. Vše ostatní
je opravdu super. Je to taková 'škola hrou', což zaujme a naučí. Atmosféra je tedy velice
přátelská a školu rozhodně doporučuji! “

Hodnoceno 18.1.2017 z IP: 188.95.127.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

5. Petr Vadina, Student Nové Město pod Smrkem

„Vyborny pristup ucitelu. Skvely kolektiv ve tride. Vedeni skoly vychazi ve vsem vstric. Skolu
doporucuji vsem s pokrocilou znalosti AJ“

Hodnoceno 18.1.2017 z IP: 93.153.15.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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