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adresář jazykových škol a kurzů v ČR

3 osobní doporučení
od studentů jazykových kurzů

Jazyková škola Teburg
Pobočka Bajkalská Poruba
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. 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 25. 4. 2017 evidujeme tyto 3 ověřené osobní doporučení:

1. Bronislava Zelinská, učitelka, školství

Ostrava

„Jsem spokojena s přístupem lektora a způsobem jakým látku probírá. Nezahlcuje gramatikou,
ale podporuje konverzační temata. Atmosféra ve skupině je přátelská. Občas se hodně dobře
pobavíme.“
Hodnoceno 25.4.2017 z IP: 109.81.209.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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2. Alexandra Edrovská, ekonom

Ostrava

„Škola zaměstnává špičkové lektory, kteří využívají moderní prostředky výuky, hodiny
obohacují vlastní invencí a jsou perfektně připraveni. Vytváří tak milou, přátelskou a tvůrčí
atmosféru nejen mezi nimi a studenty, ale i studenty samotnými. Do školy se tak ráda vracím
nejen za poznáním, ale také za lidmi. Proto jsem školu už mnohokrát doporučila a udělám to
znovu. Děkuji vám za vaši práci.“
Hodnoceno 25.4.2017 z IP: 109.81.209.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

3. Rostislav Swiatek, obchodní manažer, P3RÖHRE s.r.o.

Ostrava - Poruba

„K pozitivům této jazykové školy patří: flexibilita, výborní lektoři, zajímavá výuka, dostupnost
školy. Na škole se mi nejvíce líbí obsah výuky, osobní přístup lektorů a příjemná atmosféra na
škole. Atmosféra na škole je velmi přátelská. Přístup zaměstnanců školy ke studentům je velmi
slušný, přátelský a korektní. Jsem spokojen s výukou, z důvodu osobního přístupu lektorů,
obsahu výuky a přátelské atmosféry na škole. Tuto jazykovou školu doporučuji všem známým a
kamarádům.“
Hodnoceno 25.4.2017 z IP: 193.165.129.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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