Jazykovky.cz

adresář jazykových škol a kurzů v ČR

43 osobních doporučení
od studentů jazykových kurzů

CC škola jazyků, s.r.o.
České Budějovice
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 7. 8. 2018 evidujeme těchto 43 ověřených osobních doporučení:

1. Kateřina Hájková, učitelka

Hradec Králové

„ Za mě velká spokojenost s letním intenzivním kurzem, s organizací, výukou, zázemím.
Nejlepší kurz, který jsem kdy absolvovala. Příští léto mám v plánu se přihlásit na kurz C1 této
jazykové školy (a to i přes to, že to mám přes půl republiky:) ) Velké poděkování patří oběma
lektorkám. Měly velký zájem posunout své studenty v úrovni výš a dál. Byly velmi milé,
příjemné, vždy perfektně připravené a motivující pro své studenty.“
Hodnoceno 7.8.2018 z IP: 89.235.57.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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2. Simona Balounová, Umělec

České Budějovice

„Celkově jsem velmi spokojena, hodiny byly vždy zábavné a vždycky jsem se na ně těšila.
Prostory jsou velmi příjemné, moderně a stylově zařízené, člověk se tam cítí dobře. Vše klapalo
jak mělo. K dispozici čaj a kafé. “
Hodnoceno 12.6.2018 z IP: 178.255.168.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

3. Jiří Syrovátka, Podnikatel

České Budějovice

„Super přístup kantora ke studentům. Mohu jen doporučit.“
Hodnoceno 10.6.2018 z IP: 77.48.225.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

4. Tomáš Vágner

České Budějovice

„Dobrý den, Školu jazyků CC navštěvuji již rok a půl a neustále nevycházím z údivu, jak lze
výuku vést v duchu Jana Amose Komenského tedy "škola hrou". Kurs je věcný a zároveň
zábavný, zpestřený nepřeberným množstvím nových edukativních postupů, ne opravdu nejde
jen o memorování bez praktického uplatnění. Zde je obé vkusně a trefně vybalancováno tak,
aby se kurs přizpůsobil jak momentálním klientským požadavkům, tak samozřejmě nutnému
pemzu a kvalitnímu probrání a prozkoumání základů cizí řeči, bez nichž by se naučené
dovednosti mohly a snad i velmi brzy zhroutily jako Babylonská věž! Prostory školy jsou velmi
reprezentativní, v centru města, vkusně zařízené a úsměv či dobrou náladu vyvolávající hned u
vstupu obrázkem Dolce&Banana :)“
Hodnoceno 5.6.2018 z IP: 178.255.168.xxx (více hodnocení z této IP adresy)

5. Zuzana Moštková
„Osnova kurzu je sice jasně strukturovaná, nicméně výuka z učebnice je doplněna dalšími
výukovými materiály, což dělá lekce pestřejší a dynamičtější, stejně jako fakt, že komunikační
témata jsou reálná a ze života. Díky lektorčině přípravě jednotlivých lekcí byly tyto celkem živé
a zábavné. Fajn vědomí je skutečnost, že si z absolvovaného semestru odnáším více praktických
poznatků než gramatických pouček. Příjemné prostory školy doplňují můj veskrze pozitivní
dojem.“
Hodnoceno 30.5.2018 z IP: 92.62.230.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

6. Andrea Vágnerová
„Chodíme s manželem na individuální hodiny španělštiny, s lektorkou jsme moc spokojeni, …
pokračování na další straně…
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hodiny jsou zábavné, probíhají v přátelské atmosféře u kávy a
čaje, po půl roce studia jsme si znalosti vyzkoušeli na dovolené v praxi a byli jsme příjemně
překvapeni šíří slovní zásoby a schopností bazálně se dorozumět. Škola má moc hezké
prostory v centru města a příznivé ceny, neměnili bychom. “
…pokračování z předchozí strany…

Hodnoceno 24.5.2018 z IP: 178.255.168.xxx (více hodnocení z této IP adresy)

7. Veronika Janáková, Odborný referent pro pedagogickou činnost
„Skvělý přístup lektorů, kdy se na hodině člověk cítí velmi příjemně. Krásné prostředí. Přátelská
atmosféra. “
Hodnoceno 24.5.2018 z IP: 178.255.168.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

8. Irina Lehmann, obchodník, ZVVZ MACHINERY, a.s

Milevsko

„Druhým rokem navštěvují firemní kurzy AJ a jsem velice spokojená s lektorkou. Irena je
opravdu profesionální lektorka, výuku vždy zpestří, krásně umí vysvětlit jakýkoliv materiál a je
velmi pozitivní člověk. Můžu jenom doporučit!“
Hodnoceno 18.1.2018 z IP: 62.141.9.xxx (více hodnocení z této IP adresy)

9. Eva Viktorinová, teamleader, Unicall group s.r.o

České Budějovice

„Kurz jsem měla individuální.S AJ jsem moc kamarádka nebyla.Díky Suprové lektorce mne
začala bavit.Kamarádský přístup a trpělivost, kterou jsem potřebovala ...Naprostá
spokojenost.Všem vřele doporučuji.“
Hodnoceno 25.12.2017 z IP: 178.255.168.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

10. Eva Greinerová, asistentka

České Budějovice

„Profesionální přístup, kvalitní zázemí školy, příjemná a milá atmosféra, skvělá lektorka. S
výukou jsem maximálně spokojená a jazykovou školu - CC škola jazyků- mohu vřele doporučit.“
Hodnoceno 20.12.2017 z IP: 195.113.220.xxx (více hodnocení z této IP adresy)

11. Markéta Mlčáková

České Budějovice

„Ráda bych CC školu jazyků doporučila. Na angličtinu k Hance Pechové chodím již několik
semestrů a jsem moc spokojená. Chválím příjemné prostředí školy, skvělé lektory a vhodně
vybrané výukové materiály. “
Hodnoceno 20.12.2017 z IP: 93.91.49.xxx (více hodnocení z této IP adresy)
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12. Martin Toman
„Jsem velice spokojen s výukou i přístupem lektorů a celé školy. Velmi si cením kombinace
pracovního a přátelského přístupu lektorů. Zároveň musím přiznat, že během studia jsem byl
oprvdu donucen ke studiu angličtiny a má angličtina se velice zlepšila.“
Hodnoceno 20.12.2017 z IP: 62.141.9.xxx (více hodnocení z této IP adresy)

13. Petra Vlachá
„Útulné prostředí školy Příjemná atmosféra v hodinách Vstřícnost ke studentům, pozitivní přístup
ke změnám “
Hodnoceno 19.12.2017 z IP: 37.48.21.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

14. Eva Šohajková, finanční vedoucí, Beleco, z.s.

České Budějovice

„Vysoká úroveň výuky, příjemné prostředí.“
Hodnoceno 19.12.2017 z IP: 86.49.159.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

15. Jaroslav Mikeš, Student

České budějovice

„V této jazykové škole se mi líbí pozitivní přístup ke studentům. Atmosféra je příjemná, dá se říci
přátelská. Jak s lektorkou tak s ostatními studenty. Přístup od zaměstnanců školy je na
profesionální úrovni. Výuka probíha kvalitně, je rozdělana na poslechovou i mluvenou část a je
vhodně kombinována. Tuto školu bych s radostí doporučil.“
Hodnoceno 29.5.2017 z IP: 178.255.168.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

16. Markéta Heroutova, Asistentka, Jihočeská univerzita v ČB
„Skvělá lektorka, dobré studijní materiály, příjemné prostředí ;-)“
Hodnoceno 29.5.2017 z IP: 93.91.49.xxx (více hodnocení z této IP adresy)

17. Kateřina Krobová, studentka gymnázia
„Chodit do školy bez odporu, či doknce s radostí je jen těžko uvěřitelné, ale CC to dokázalo!
Atmosféra ve škole je příjemná, při vstupu vás pozdraví tabulka s nápisem ,,Vítejte!" snad ve
všech jazycích světa, z jedné učebny na vás dýchá vůně britského Earl Graye o páté, ale
jakmile přejdete do jiné učebny, už vám do očí svítí reflektory z nočního New Yorku. Hranice
mezi studenty a učiteli je snad jen ve znalostech. Nexistuje …pokračování na další straně…
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efektivnější metoda učení, než práce s příjemnými, ochotnými,
inspirujícími a vždy pozitivními lektory. Nestane se, že byste šli na hodinu s obavami, či stresem
spíš naopak. Pokud se nevěnujete domácí přípravě, je to pouze vaše věc a ochuzení, nikdo vás
za to soudit nebude. Výuka probíhá v tempu, které si sami stanovíte po kunzultaci se svým
lektorem. Komunikace zde funguje na základě vzájemné úcty a férového jednání a to se odráží
na celkovém výrazu školy.“
…pokračování z předchozí strany…

Hodnoceno 24.5.2017 z IP: 109.81.208.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

18. Sylva Havlíčková, OSVČ

České Budějovice

„Nejvíce se mi líbí empatický přístup. Je super vědět, že student je to hlavní pro lektora. I když
celou dobu na sobě makám, vlastně je to oddychovka po celém dni. Co říct více, když mě baví i
kurz němčiny?“
Hodnoceno 22.5.2017 z IP: 178.255.168.xxx (více hodnocení z této IP adresy)

19. Helena Švejdová, projektová manažerka
„Najít kvalitní jazykovou školu a lektora není jednoduché. Anglicky se učím od základní školy a
za tu dobu sem narazila jen na 2 kvalitní lektory angličtiny. A pak jsem na doporučení
kamarádky začala navštěvovat CC školu jazyků a našla jsem nejen další skvělou lektorku, ale
hlavně skvělou jazykovku se super atmosférou, lidmi a hlavně krásnými prostory, ve kterých
výuka probíhá. Všichni jsou zde velmi milí, snaží se vyhovět potřebám studentů a pravidelně
probíhá zpětná vazba. Na začátku semestru jsme si řekli, čemu se potřebujeme především ve
výuce věnovat a lektorka se všemu přizpůsobila. Tuto jazykovou školu bych určitě všem vřele
doporučila. “
Hodnoceno 22.5.2017 z IP: 90.182.2.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

20. Eva Greinerová, asistentka na VŠ

České Budějovice

„Rozhodla jsem se začít s kurzem AJ - přípravný kurz PET a jsem velmi mile překvapena s
průběhem celého semestru. Kurz je velmi dobře vedený, a to díky skvělé lektorce Petře
Šramhauserové. Témata jsou aktuální, zajímavá a především dobře využitelná v běžném
životě. Líbí se mi učebnice i pracovní sešit PET Result, které se vzájemně velmi dobře doplňují.
Navíc oceňuji možnost vyzkoušet si i přípravné testy ke zkoušce PET. Prostředí jazykové školy je
příjemné, učebny jsou moc pěkné, moderní. Kurz AJ -PET mohu vřele doporučit. “
Hodnoceno 22.5.2017 z IP: 195.113.220.xxx (více hodnocení z této IP adresy)
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21. Alena Kyryanová, student VŠ
„Nejvíce se mi líbila vstřícnost a maximální snaha vybrat kurz, který by mi nejvíce vyhovoval.
Prostředí učebny je inspirativní, všude koukají anglické nápisy :) Přítup lektorky je skvělý! Má
maximální snahu vše vysvětlit a neustále nás nějak opravuje aby bylo vše perfektní. Se školou
jsem velmmi spokojena a doporučuji ji všem, kteří se chtějí zdokonalovat a růst.“
Hodnoceno 22.5.2017 z IP: 160.217.132.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

22. Petr Šťovíček, Kulturní historik Husitského muzea v Táboře
„Celkově se mi letošní semestr hodně líbil! Zaměřili jsme se více na gramatiku, která se podle
mých zkušeností jinde tak zeširoka neprobírá. Je to i díky nové učebnici (English file.
Intermediate plus…). Na druhou stranu, v té učebnici by gramatika mohla být více rozvedena a
vysvětlena! A zoufale k ní chybí slovník. V těchto aspektech je „zelená“ učebnice FCE Result
mnohem lepší! Petra Šramhauserová, naše lektorka, je v hodině vždy pozitivně naladěná,
zábavná a připravená na výuku! Stávající studijní kruh je podle mého názoru více motivovaný.
To znamená, že i atmosféra ve třídě je myslím velice pohodová a dělná. Výuka mi vyhovuje v
tom, že dostáváme řadu extra domácích úkolů a je čistě na nás, jestli úkoly vypracujeme nebo
ne. Možná, že tempo výuky by mohlo být svižnější a já osobně bych ocenil, pokud by po každé
hodině následoval email s rekapitulací hodiny, připomenutím HW a případně i nějakým
zajímavým webovým odkazem. Vysoce hodnotím úroveň zázemí učeben. Na každém patře
jsou kuchyňky, kde si můžeme před hodinou uvařit čaj, kávu …. To je hodně příjemné! A výuku
na této škole dokonce již známým doporučuji :-) “
Hodnoceno 20.5.2017 z IP: 185.112.167.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

23. Pavla Horáková
„Jazyková škola CC nabízí studentům příjemné, moderní prostředí pro výuku jazyků. Ve škole
panuje velmi klidná a přátelská atmosféra. Všichni zaměstnanci jsou vždy ochotni poradit s
věcmi, které se netýkají jen daných kurzů, ale i výuky angličtiny např. na základní škole.
Jazykovku CC škola jazyků navštěvuji již několik let, jsem spokojena. Ze školy jsem ke zkouškám
odcházela připravena. “
Hodnoceno 15.3.2017 z IP: 92.62.230.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

24. Filip Valtr
„Lektorka Klára Martínková vytváří profesionální prostředí v vysokým standardem výukové
úrovně při zachování nenucené atmosféry. Dokáže …pokračování na další straně…
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skvěle reagovat na jakékoli dotazy a vždy má po ruce potřebné
materiály, ať už při hodině, nebo ve formě doporučení literatury a internetových odkazů pro
domácí studium. Vedení také reagovalo v podstatě obratem a k mé plné spokojenosti ohledně
změn ve faktuře za kurz. S plnou odpovědností rozhodně mohu doporučit.“
…pokračování z předchozí strany…

Hodnoceno 7.2.2017 z IP: 89.111.66.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

25. Michaela Bromová, student VŠ

Soběslav, část Chlebov

„V letošním roce jsem začala chodit do této školy. Díky vstřícnému vedení školy jsem mohla
začít kurz i v půlce semestru. Velmi mě potěšil osobní přístup a snaha mi vyjít co nejvíce vstříc.
Nově rekonstruované prostoru jen podtrhují přátelský ráz školy a jejího vedení. Na kurz jsem
dostala skvělou lektorku Kláru Martínkovou, která je velmi vstřícná, tolerantní a profesionální.
Nejvíce oceňuji, že jsme si věkově podobné. Proto jsou hodiny velmi uvolněné a pohodové.
Vždy se na hodinu těším, je to příjemné vytržení z každodenního shonu. Nevyměnila bych tuto
školu ani lektorku za jinou. Vřele doporučuji všem!!! “
Hodnoceno 14.12.2016 z IP: 178.255.174.xxx (více hodnocení z této IP adresy)

26. Radek Křiklán, student VŠ

Soběslav

„V letošním semestru jsem začal chodit do této školy. Hned na samém začátku mne potěšil
vstřícný postoj vedení školy, které mi umožnilo nastoupit v i půlce semestru. Za největší pozitiva
považuji příjemné prostředí, profesionalitu lektorů a výbornou alokaci školy. Na každý kurz se
opravdu těším, protože mám výbornou lektorku, Kláru Martínkovou. Vždy se na hodině dozvím
nějakou zajímavost. Velmi oceňuji věkovou podobnost s mou lektorkou. Máme si co říci a
hodiny jsou plné energie a smíchu. Nevyměnil bych tuto školu za jinou. Opravdu jsem spokojen
a doporučuji a všem. ;-) “
Hodnoceno 14.12.2016 z IP: 178.255.174.xxx (více hodnocení z této IP adresy)

27. Klára Kopicová, student VŠ
„Barevné, útulné, snad až domácí prostředí - o co snáze se zvládají nástrahy minulých časů s
šálkem čaje po ruce. Vstřícnost, laskavost, pochopení a tolerance - nejen v hodinách, ale i v
organizačních záležitostech. Ochota zvládnout, poradit a pomoci vyřešit cokoliv. Děkuji tímto
vedení celého CC za etapu příjemných večerů strávených pod Vaší střechou. Ne u všech škol se
vám chce zapejkat. :) Díky K. Kopicová “
Hodnoceno 13.12.2016 z IP: 160.217.216.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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28. Sylva Havlíčková, Učitelka, Freelance

České Budějovice

„Se školou jsem velmi spokojená, hodiny probíhají v přátelském duchu, i tak je výuka zajímavá,
tempo dynamické. Z každé hodiny si něco odnáším, mám dobrý pocit, že se vždy naučím něco,
co se bude opravdu hodit. Doporučuji!“
Hodnoceno 13.12.2016 z IP: 178.255.168.xxx (více hodnocení z této IP adresy)

29. Markéta Šalková
„Jsem spokojená s přístupem i zábavnými výukami slečny Zuzany Havlové. Je svědomitá,
kreativní a umí zaujmout. Vřele doporučuji. Přístup vedení jazykové školy je perfektní. Vychází
vstříc a komunikace je bezproblémová.“
Hodnoceno 30.6.2016 z IP: 80.95.98.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

30. Tomáš Stárek, Designér, Robert Bosch s.r.o.

České Budějovice

„Velice kladně hodnotím tuto jazykovou školu. Přístup vedení a mé lektorky jsou na velice
profesionální úrovni. Náplň hodin mi naprosto vyhovuje, pestrost a zaměření pro můj obor je
perfektní. Lektorka ZUZKA HAVLOVÁ je vždy připravena perfektně a reaguje na mé
požadavky okamžitě. Myslím, že jsem se dost zlepšil a tímto děkuji a každému doporučuji. “
Hodnoceno 30.6.2016 z IP: 194.39.218.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

31. Josef Novotný, technický manažer, VISCOFAN CZ s.r.o.

České Budějovice

„Přínosem pro mne je možnost uzpůsobení výuky mým potřebám. Atmosféra v prostorách školy
je přátelská, dalo by se říci až milá. Zatím jsem se nesetkal s lektorem, který by mi vyloženě
nesedl. Zřejmě dobrá volba při výběru spolupracovníků. S výukou jsem velmi spokojen,
nepostrádá potřebnou intenzitu a svižnost. Zároveň se však nedá mluvit o příliš rychlém tempu,
které by vedlo k zanedbání detailů. Zkrátka škola dle mého gusta. Pokud by měl někdo z mých
známých zájem o navštěvování jazykové školy, určitě bych doporučil. “
Hodnoceno 28.6.2016 z IP: 212.49.175.xxx (více hodnocení z této IP adresy)

32. Irena Tylová, technolog , Viscofan CZ

České Budějovice

„škola je umístěna na pěkném místě v centru města, takže dostupnost je vynikající. Další
pozitivum je příjemné prostředí a mladý …pokračování na další straně…
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kolektiv lektorů. Pro mě byla atmosféra ve škole uvolněná a
pohodová. Všichni lektoři se chovají ke studentům profesionálně,ale příjemně . Školu bych svým
známým určitě doporučila. Nejvíce se mi líbilo, že si každý student najde typ výuky jaký mu
vyhovuje aby dosáhl co nejlepších výsledků. Doporučuji :-)“
…pokračování z předchozí strany…

Hodnoceno 17.6.2016 z IP: 212.49.175.xxx (více hodnocení z této IP adresy)

33. Markéta Heroutová, asistenkta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
„Ráda bych všem doporučila anglický jazyk na CC škole jazyků. Přišla jsem původně jen na
zkoušku a nyní se chystám na 3. semestr. Velmi se mi líbily materiály, se kterými jsme pracovali.
Ráda bych pochválila také lektorku. Prvně jsem se setkala s tím, že někdo také dbá na
výslovnost a nebojí se brát výuku prakticky. I když jsem přišla na hodinu unavená z práce,
angličtina pro mne byla příjemný relax. Takže vřele doporučuji :-)“
Hodnoceno 17.6.2016 z IP: 160.217.215.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

34. Jana Roblová, Student SŠ

České Budějovice

„Již druhým rokem navštěvuji přípravný kurz na CAE a tento semestr byl mým posledním,
protože na zkoušce jsem byla letos v červnu. Sice ještě nevím výsledek, ale mám z toho dobry
pocit, protože pro přípravu jsem udělala maximum. Kurz mi dal opravdu hodně. Neučili jsme
se pouze podle naší učebnice, ale náš lektor (Stanislav Soukup) nám nosil i materiály z jiných
učebnic a cvičné testy. Učebny se nacházejí v příjemném prostředí a nabízí i malou kuchyňku,
kterou jsou obzvlášť v zimě ocenila. Samotné hodiny byly svižné, ale kdyz někdo něčemu
nerozuměl, výuka se pozastavila a látka nám byla podrobně vysvětlena. Školu bych určitě
doporučila dál :)“
Hodnoceno 15.6.2016 z IP: 188.120.193.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

35. Šárka Jandová, student VŠ
„Bohužel jsem do kurzu chodila velice krátce, cca půl roku. Na každou hodinu jsem se hodně
těšila, protže už po první lekci jsem věděla, že mě budě bavit. Hodina byla svižná, energická,
dynamická, utekla strašně rychle! A tak to bylo po zbytek kurzu. Mám pocit, že jsem si z toho
něco odnesla. Jednak to jsou materiály, dále praktické znalosti angl., měla jsem z toho opravdu
dobrý pocit. Nemohu napsat nic negativního. Snad jen mě mrzí, že jsem tuto školu neobjevila
dřív, protože kurz C1, kam jsem chodila, běží dva roky. “
Hodnoceno 14.6.2016 z IP: 160.217.218.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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36. Martin Končok, vedoucí obchodního oddělení, ENGEL strojírenská s.r.o.

České Budějovice

„Velká spokojenost. Systematický postup při výuce a trpělivost pro zvládání probrané látky.
Mám zkušenosti i s jinými jazykovkami. S CC mám tu nejlepší. V rámci výuky bych doporučil
například více E-mailové kominikace v AJ mezi studentem a lektorem / školou mezi jednotlivými
lekcemi. Je to časově náročnější, na druhou stranu to může být pro studenta velice přínosné.“
Hodnoceno 13.6.2016 z IP: 194.107.24.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

37. Radka Pešťálová, zákaznický servis, Viscofan CZ, s.r.o.

České Budějovice

„Oceňuji flexibilitu ze strany jazykovky, ochotu lektora pro případné změny termínu výuky /
náplně hodiny, přátelský přístup. Atmosféra je přátelská, profesionální přístup zaměstnanců, s
výukou jsem velmi spokojena. Určitě bych doporučila svým známým.“
Hodnoceno 13.6.2016 z IP: 212.49.175.xxx (více hodnocení z této IP adresy)

38. Radim Kohout, Komoditní nákupčí, Schneider Electric

Písek

„Naprostá spokojenost týkající se časové flexibility lektora. Naprostá spokojenost s lektorem
(Klára Martínková) Určitě bych doporučil školu všem. I když nemám moc volného času na
samostudium, přístup mého lektora mne motivuje :-) Díky moc“
Hodnoceno 13.6.2016 z IP: 194.228.216.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

39. Denisa Končoková, student SŠ

České Budějovice

„Přístup zaměstnanců je příjemný, pokorný a vždy ochohotný pomoci a poradit. Spokojená
jsem byla až na nedostatky, jako je to, že jsme si povídali někdy víc česky, něž-li anglicky.
Atmosféra ve škole je pozitivní, je to tam hezky vyzdobené. Cítím se v ní příjemně. 3 pozitivita:
Dobré místo kousek od náměstí, kam se člověk dokáže lehce dopravit. Ochotní a příjemní
zaměstnanci. Hezké prostředí. Líbí se mi na škole, že nabízí i letní jazykové kurzy. “
Hodnoceno 12.6.2016 z IP: 81.90.168.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

40. Ladislav Jelen, manager, ZVVZ MACHINERY

a.s.

Milevsko

„Škola umí zpracovat individuální studijní plán, dle konkrétních potřeb studenta. Empatií ,
osobním přístupem a vytrvalostí dokáží i dlouhodletým studentům zlepšit jejich znalost AJ. Učitě
doporučuji ostatním... moje lektorka = PETRA ŠRAMHAUSEROVÁ“
Hodnoceno 22.2.2016 z IP: 195.88.143.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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41. Vít Pileček, Zkušební inženýr
„Mé osobní zkušenosti s touto jazykovou školů (CC škola jazyků, s.r.o.) jsou více než pozitivní.
Školu pravidelně navštěvuji již druhým rokem a nevidím jediný důvod na tom cokoliv měnit.
Oceňuji především osobní přístup a profesionalitu lektorů, jimž se daří přirozenou cestou
neustále rozvíjet a dále posouvat mé jazykové znalosti. Absovoval jsem jak kurzy pro
věřejnost, tak také individuální výuku. Rovněž oceňuji i příjemné prostředí školy, které jde
jednoduše "s dobou". Školu jsem doporučil i několika kolegům z práce, kteří ji v současnosti
navštěvují. “
Hodnoceno 18.2.2016 z IP: 188.120.195.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

42. Jan Pleskač, správce sítě, ZVVZ a.s.

Milevsko

„Ve srovnání s předchozí školou, jejíž lektoři docházeli k nám do firmy vyučovat Aj, je přístup
CC školy jazyků, s.r.o. plně profesionální. Po prověření úvodní úrovně znalostí stanovila škola
ve spolupráci s vedením firmy, s přihlédnutím k zaměření a přání zaměstnance, detailní studijní
plán každého žáka. Po ty téměř tři roky, co u nás působí, všichni lektoři studijní plán dodržují a
má angličtina se značně zlepšila. Chválím za to jak mého lektora, tak i vedení školy, které
podporuje jejich zodpovědný a profesionální přístup.“
Hodnoceno 12.2.2016 z IP: 80.188.182.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

43. Petra Šimek, logistik, Viscofan

České Budějovice

„líbí se mi, že škola reaguje velmi vstřícně na změnu původního přání/zadání studenta a snaží
se najít nejlepší možnost pro každého. snaží se zvětšit motivaci studentů, pro výuku využívá
nejen učebnice, ale i interaktivní způsoby, pracuje s texty písniček, úkoly jsou zajímavé a
motivující. moje lektorka je fundovaná a hledá ty nejlepší cesty, jak mě motivovat/naučit. školu
jsem doporučila i kamarádům, uvidíme, zda najdou ten "svůj" jazyk.“
Hodnoceno 9.2.2016 z IP: 212.49.175.xxx (více hodnocení z této IP adresy)
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