
1. Andrea Roubalová Pardubice VI

„Rozmanitost, , velice dobrý přístup učitelů k žákům. Jako bývalá studentka Pomaturitní jazykové
školy Polabiny IV můžu strávený rok (2019/2020) ohodnotit jako úspěšný rok plný zábavy
(aspoň za mě). Studium mě velice bavilo, paní učitelky se k nám chovaly přátelsky, ale dále
přestavovaly formu autority. Těžko se loučilo a přecházelo na distanční výuku (v březnu 2020)
kvůli koronaviru. Atmosféra: Záleží na kolektivu... konkrétně já chytla bezvadné lidi, se kterými
jsem si sedla (včetně učitelek). Někteří byli víc zapálení do učení / aktivity, někteří méně.
Každopádně, pokud máte špatný den, nic se neděje, i tohle paní učitelky pochopí (jsme jen lidi).
Výuka: Naše …pokračování na další straně…

Jazykovky.cz  adresář jazykových škol a kurzů v ČR

od studentů jazykových kurzů

Jazyková škola Klub Polabiny IV
Jazyková škola Klub Polabiny IV - vzdělávací středisko

Studenti absolvovali a doporučili tyto jazykové kurzy
pomaturitní studium

Autenticitu osobních doporučení garantuje provozovatel největšího českého jazykového portálu Jazykovky.cz,
společnost gdi, s.r.o. Jazykové školy hodnotí studenti výhradně prostřednictvím elektronických formulářů

Jazykovky.cz a jsou ponechána bez úprav. Autenticita doporučení je ověřována technickými prostředky a
namátkovou kontrolou. Společnost gdi, s.r.o. má kontakty na níže uvedené studenty. Úplnost a pravost

doporučení můžete nechat ověřit na telefonu +420 516 116 547.

Mgr. Václav Kovařík
garant osobních doporučení Jazykovky.cz

K 22. 5. 2023 evidujeme těchto 6 ověřených osobních doporučení:

6 osobních doporučení
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…pokračování z předchozí strany…  třída (cca 12 lidí) byla NĚKDY rozdělena na základě aktuálních
potřeb studentů (ty, co se připravovali na maturitu z angličtiny - další dělení, zda se připravovali
na ústní či psanou). Studenti, co měli lehce pokročilejší AJ apod. Nebylo to tak vždycky a přisuzuji
tomu to, že jsme stále tvořili vcelku jednotný kolektiv. Jediné, co mi později vadilo, že jsme
začínali v době oběda (ve 12 myslím). Doporučení: ROZHODNĚ ANO. Materiály navíc nejsou
problém, konzultace též. Kdykoli člověk potřeboval poradit, tak se stačilo zeptat. Zkrátka rok, co
jsem já po gymplu potřebovala. Studium angličtiny, které mi dalo mnohem více, než ve škole
normální. (nejen angličtiny) Kéžby to bylo delší. ----- ANDREJKA“

Hodnoceno 8.4.2021 z IP: 88.102.4.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

2. David Bačina, Referent logistiky - nákup

„Přidávám se ke kladnému hodnocení Vaší školy. Když jsem se rozhodoval, co bych chtěl dělat
po dokončení maturity, tak jsem byl jeden z mála z naší třídy, který přesně věděl, co by chtěl
dělat po prázdninách. Chtěl jsem studovat pomaturitní jazykový kurz právě na této škole, a to z
několika důvodů: dlouhá tradice školy, kvalitní výuka a hlavně několik osobních doporučení s
pozitivním ohlasem. Za sebe mohu říct, že během tohoto jediného roku se moje angličtina
neskutečně zlepšila a kdybych si mohl vybrat znovu, rozhodně bych neměnil. Tímto bych chtěl
ještě jednou poděkoval celému týmu, který se stará o chod této školy za super rok a Vy, kteří
nevíte co po maturitě a máte rádi angličtinu, rozhodně neprohloupíte, když se přihlásíte právě
sem.“

Hodnoceno 20.9.2016 z IP: 93.99.136.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

3. Šarlota Hemmrová, student VŠ

„Přijemné prostředí, milá a vstřícná učitelka aj, výuka byla přizpůsobena našim znalostem a
schopnostem. Doporučuji. “

Hodnoceno 6.9.2016 z IP: 213.226.193.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

4. Markéta Synková, účetní, T-String Pardubice, a.s. Pardubice

„Dobrý den, ráda bych Vám tímto znovu poděkovala za příjemně a užitečně strávený školní rok
ve Vaší vzdělávací instituci Klub Polabiny IV. Mluvím za sebe, ale především i za své kolegy
studenty, kteří úspěšně zakončily studium anglického jazyka pod vedením paní učitelky
Vondráčkové. Jeden z nás to vyjádřil naprosto přesně: „Studium angličtiny u Vás byla zatím
nejlepší investice v mém životě“. K tomu sice není co dodat, přesto bych naší spokojenost
vyjádřila více slovy. Absolvovala jsem řadu kurzů, škol či školení a mám tak vzácnou možnost
porovnávat kvalitu výuky a přístup ke studentům. A je to tak trochu i moje „nemoc z povolání“,
protože před mateřskou dovolenou bylo mé povolání manažer kvality tj. vyhledávání chyb,
provádění auditů, aj. Ve večerních kurzech LITE anglického jazyka studenti na konci kurzu píší
motivační příběhy o úspěchu při studiu angličtiny v LITE (Success Story). Používá se to jako
reference na …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  nástěnkách u učebny a na webových stránkách. A tohle je moje
„Succes Story“ pro Vás o Vás: „Na jaře roku 2014 jsem se jako matka – samoživitelka 3leté
dcery rozhodovala, co bude dál. Existovalo více možností, ale rozhodla jsem se jít studovat
angličtinu, abych si zvýšila šance při hledání nové práce. Existovalo několik škol, ale rozhodla
jsem se pro Vaši školu Klub Polabiny IV. A to ze dvou důvodů. Za prvé Vaši školu mi doporučil
můj bývalý učitel angličtiny (Váš úspěšný absolvent) a za druhé Vaše škola má tradici. První den
jsem se nejvíce bála, že mými znalostmi z večerních kurzů a více jak tříletou pauzou v angličtině,
nebudu zvládat tempo maturantů a budu brzdit výuku. Absolutně jsem netušila, že nám přidělíte
učitele s takovými zkušenostmi, který si hravě s rozdíly poradí. Sama mám zkušenosti jako školitel
PC kurzů a vím jak náročné je sladit výuku při rozdílných znalostech studentů. Paní učitelka
Vondráčková používá správné a hlavně nenásilné metody při výuce. Podle testů si zhodnotila naší
úroveň a zvolila tempo výuky. Zjistila slabiny jednotlivých studentů a během výuky se na tyto
slabiny zaměřila a docílila tak neuvěřitelného zlepšení u všech studentů. Přeji Vám hodně
uspěšných studentů i v dalších letech!!!“

Hodnoceno 4.5.2016 z IP: 77.236.204.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

5. Miloslava Kudrnová, referent for customer services, Schenker Pardubice

„Ačkoliv jsme byli třída naprostých začátečníků paní Čermáková nás dokázala naučit za jeden
školní rok opravdu mnohé. Díky pomaturitnímu studiu se mi podařilo najít práci svých snů.“

Hodnoceno 3.5.2016 z IP: 86.61.145.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

6. Kristýna Kalistová, Student Žamberk

„Ve škole se mi nejvíce líbil přístup vyučující, aktivní výuka každý den, spousta nových znalostí,
přátelská atmosféra, žádný stres, výborná příprava na státní zkoušku, dokonce i častá legrace a
dopolední výuka. Jako lektorku jsem měla paní Všetičkovou a lepšího učitele na jazyky jsem zatím
nepotkala, vše umí dobře vysvětlit, je velmi vstřícná, ochotná a moc milá. Myslím si, že mi rok na
této škole přinesl spoustu nových znalostí, zážitků a také přátel. Vůbec této volby nelituji. Proto
bych tento jazykový kurz určitě doporučila všem, kteří po maturitě nevědí co dělat, nebo si chtějí
zlepšit své jazykové znalosti.“

Hodnoceno 29.4.2016 z IP: 109.81.208.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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