
1. Karel Kučera

„Studium na jazykové škole Lingua centrum H.E. Blansko mohu jen doporučit. Výuka probíhá v
přátelském prostředí v malých studijních skupinách. Díky tomu může škola nabídnout opravdu
individuální přístup a možnost více se zaměřit na témata, která Vás skutečně zajímají. V
hodinách p.Holeše je vše podáno zábavnou a efektivní formou, nudit se ani ztrácet čas zde
rozhodně nebudete. Využití moderních výukových metod a materiálů je samozřejmostí. Na
škole jsem si nejen zlepšil své znalosti angličtiny, ale získal i spoustu skvělých vzpomínek na celý
život :)“

Hodnoceno 2.9.2018 z IP: 46.149.119.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

Jazykovky.cz  adresář jazykových škol a kurzů v ČR

od studentů jazykových kurzů

Lingua centrum H.E.
Blansko

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 30. 6. 2020 evidujeme tyto 4  ověřené osobní doporučení:

4 osobní doporučení
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2. Jakub Veselý, Technická podpora nákupu, Pumpa, a.s. Blansko

„Výuku zde mohu doporučit. Vše probíhalo v přátelském a poklidném prostředí v rozumném
počtu studentů, což je vždy jedině ku prospěchu věci. Náplň hodin byla rozmanitá a naučná.
Zároveň nechyběl i smysl pro humor. P. Holeš je rozhodně učitel na svém místě a má co
nabídnout i pokročilejším studentům. Celkově pro mě bylo navštěvování školy příjemným
zážitkem, což je vždy dobré znamení – jelikož pokud k něčemu má člověk nechuť, pak se toho
moc nenaučí, což se zde nestalo. “

Hodnoceno 20.8.2018 z IP: 194.213.226.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

3. Iveta Janoušková

„Tuto jazykovou školu mohu jen doporučit - výuka probíhala v přátelském prostředí a k
dispozici bylo mnoho rozmanitých materiálů. Vyučující se vždy snažil pomoci a dovysvětlit co
bylo třeba a to i vtipnou formou. Nejen že jsem se tedy toho mnoho naučila, ale zároveň jsem
zde strávila moc příjemné chvíle, na které nezapomenu.“

Hodnoceno 2.8.2018 z IP: 84.21.117.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

4. Jana Kutilová

„Rodinná atmosféra, velmi dobré výukové materiály, individuální výuka. Atmosféra ve škole
byla fantastická. Styl výuky byl velmi dobrý, zejména díky individuální výuce. Pan ředitel a
zároveň i učitel je velmi úžasná osobnost, která se stará o své žáky tak jak má. Tuto školu můžu
jen a jen doporučit!!! Vzpomínat budu celý život, tahle škola vám toho dá víc než se zdá. “

Hodnoceno 6.7.2018 z IP: 213.235.142.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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