
1. Jaroslava Šedivcová, student Trutnov

„Co pro mě v Magic English nejvíce vyniká je především velice individuální a osobní přístup
lektorů. I když si výuka drží svůj plán, na přání studentů je brán velký zřetel. Jakékoliv otázky
ohledně jazyka jsou zodpovězeny s veškerou snahou kolikrát i přesahující povinnosti učitelů.
Nejedná se zde o nudný stereotyp, školu, kam si to jde člověk "jen odbýt." Podnětné a inspirující
debaty jsou téměř na denním pořádku. V Magic English jsem se jako introvert naučila mnohem
sebevědoměji nejen používat angličtinu v konverzaci, ale i vyjádřit svoje myšlenky a názory
jako takové. Důraz jaký tato instituce klade na cvičení komunikace nemá obdoby a pokládám to
za jedno z největších pozitiv. …pokračování na další straně…
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MAGIC ENGLISH s.r.o.
Pobočka Trutnov, Sídlo Náchod

Studenti absolvovali a doporučili tyto jazykové kurzy
pomaturitní studium

Autenticitu osobních doporučení garantuje společnost gdi, s.r.o. Jazykové školy hodnotí studenti výhradně
prostřednictvím elektronických formulářů gdi, s.r.o. 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 gdi s.r.o.

K 21. 6. 2018 evidujeme těchto 11 ověřených osobních doporučení:

11 osobních doporučení

strana 1/4

https://www.jazykovky.cz/jazykove-skoly/
https://www.jazykovky.cz/jazykove-kurzy/
https://www.jazykovky.cz/jazykove-skoly/


…pokračování z předchozí strany…  Pomáhá v tomto ohledu především interakce s rodilými mluvčími.
Prostředí je útulné, člověk se cítí pohodlně a uvolněně už po pár minutách a v podstatě
zapomene, že je vůbec ve škole. Možnost přípravy horkých nápojů zadarmo a ohřátí si jídla je
skvělá. Rozbití rutiny návštěvou kavárny nebo restaurace, či pořádání občasných akcí už jen
dokresluje celou přátelskou atmosféru. Díky pravidelné přípravě na Cambridge zkoušky, jsem
je úspěšně absolvovala, ale především získala jistotu v používání cizího jazyka a překonala v
něm překážky. Magic English je pro mě řádný příklad takového vzdělávacího systému, který
nejen naučí, ale i obohatí. “

Hodnoceno 11.6.2018 z IP: 188.120.214.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

2. Nikola Bohušová

„Nikdy som nemala rada angličtinu, ale svoj názor som zmenila po nástupe na Magic English .
Bol to skvelý rok plný zábavy. Za celý rok som sa naučila veľmi veľa a som za to rada .
Atmosféra bola príjemná . Učitelia sa vždy snažili a rada som trávila s nimi čas . Túto školu
Vám môžem určite len odporučiť . Získate nové skúsenosti, poznáte nových ľudí a zažijete
kopec zábavy.“

Hodnoceno 17.8.2017 z IP: 62.204.226.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

3. Barbora Mikolajczyková, Pracovník ve výrobě, Flextronix Internetional s.r.o. Pardubice Pardubice

„Vstřícnost všech pracovníků školy. Všichni učitelé byli moc fajn. Kvalitní výuka.“

Hodnoceno 16.8.2017 z IP: 213.192.26.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

4. Tereza Bónová, 1994 Dobruška

„Pomaturitní studium se mi velmi líbilo, poznala jsem tam mnoho zajímavých lidí a zlepšila si
angličtinu, výuka učitelů je skvělá a velmi zajímavá. Všem svým známým a přátelům tuto školu
vřele doporučím.“

Hodnoceno 9.7.2016 z IP: 62.204.226.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

5. Aneta S., student Náchod

„Na studium anglického jazyka v MAGIC ENGLISH budu vzpomínat vždy s úsměvem! Velmi
mě těší temperamenty lektorů, které pokaždé dodávají výuce svoji ojedinělost. Velký podíl na
mých příjemných dojmech mají i spolužáci s nemalou dávkou smyslu pro humor... Po studijní
stránce se mi anglický jazyk, jakožto oblíbený předmět, výrazně obohatil, především v
mluveném projevu. Není náhodou, že název instituce nese slovo KOUZLO, to kouzlo jsem
skutečně pocítila a nejen jednou. Díky!:)“

Hodnoceno 29.4.2016 z IP: 85.71.142.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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6. Kateřina Jirmanová, Student Broumof

„Není asi nic na co bych si mohla stěžovat, byl to příjemně i naučně strávený čas. Poznala jsem
nové lidi, zdokonalila si jazyk a časově to také nijak zvlášť náročné nebylo. Přístup jednotlivých
vyučujících ke všem studentům hodnotím velice kladně! O škole se určitě ještě několikrát zmíním,
aby se o ni dozvěděli i ostatní.“

Hodnoceno 29.4.2016 z IP: 89.190.90.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

7. Dunia Skaunicová Hronov

„Do školy jsem nastoupila až v průběhu roku, takže nevím, jaká atmosféra, morálka a způsob
výuky probíhal po celý rok. Za mnou strávené hodiny ve škole ovšem mohu tento typ studia
jednoznačně doporučit s upozorněním, že záleží na tom, jakou úroveň angličtiny chce
jednotlivec dosáhnout. Pokud klasickou komunikační úroveň, je to to, co hledá, pokud odborné
texty, druh přípravy na vysokou školu, spíše nedoporučuji, s tím jsem se v hodinách nesetkala.
Mně osobně imponuje částečná flexibilita náplně hodin, přátelský kolektiv a časová
nenáročnost. Na druhou stranu bych uvítala větší pracovní morálku a mluvení pouze v
Angličtině, které jsem si velmi oblíbila v podobě hodiny s rodilou mluvčí jednou za týden. “

Hodnoceno 28.4.2016 z IP: 193.138.153.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

8. Filip, student

„Angličtinu jsem už od začátku, když jsem se s ní asi ve třetí třídě poprvé setkal, nesnášel. Nešla
mi a celkově mi přišla hrozně nudná. Nějakým zázrakem jsem z ní odmaturoval, ale věděl
jsem, že to byla náhoda a že nejsem schopen se anglicky domluvit. Pak jsem se přihlásil na
Magic...První okouzlení přišlo, když jsem poznal přístup lektorů. Hodně mě podpořili a ukázali
mi, že nevadí, když budu dělat chyby. A ejhle, už během prvních pár dní jsem si uvědomil, jak
hodně jsem se zlepšil. A samozřejmě se zlepšuji pořád. Máme 5 učitelů na 5 dní, takže se
vzájemně velice dobře doplňují a poskytuje nám to různé úhly pohledu na angličtinu. Bál jsem
se, že tenhle rok promrhám, ale teď jsem rád, že jsem ten rok s vejškou počkal. Asi nejvíce
oceňuji zápal, který naši učitelé mají do výuky. Vždy mají připravená nějaká cvičení, která nám
daj pěkně zabrat, ale nikdy nezapomenou vymyslet nějakou tu hru,u které se uvolníme a jazyk v
klidu vstřebáme.“

Hodnoceno 27.4.2016 z IP: 88.100.4.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

9. Matěj Štěpánek Hořičky

„Na Magic English se mi asi nejvíce líbí rozmanitost, každý den jiný lektor s jiným pohledem na
jazyk i na výuku. Všichni vyučující jsou velice kvalifikováni, dokáží vše vysvětlit naučně
zábavnou formou takže se často smějeme a výuka uteče ani nevím jak. Ve …pokračování na další
straně…
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…pokračování z předchozí strany…  škole se mi líbí, prostory jsou příjemné a vstřícnost personálu je
věcí kterou cením. Také školní knihovna je mým oblíbeným místem a jsem rád za spoustu
kvalitních knížek. Oceňuji možnost vyšší absence, protože nemusím přemýšlet nad tím jestli se
výuky zúčastním nebo ne. Naší skupinu mám rád a vím, že dokážeme prodiskutovat i složitá
témata bez větších obtíží. Dalším velkým plusem Magic English jsou výlety a akce které škola
umožňuje. Pokud nevíte kam na vysokou nebo se vám nechce na plno věnovat práci a chcete se
zdokonalit v cizím jazyce je Magic English přesně to co hledáte a mohu vám ho doporučit! 8-) “

Hodnoceno 26.4.2016 z IP: 89.190.88.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

10. Luboš Polák, Student Magic English Málé Svatoňovice

„Hodní učitelé, dostatek materiálů a dobré předání učiva.“

Hodnoceno 25.4.2016 z IP: 31.133.12.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

11. Martin Marx Rasošky

„Navštěvuji kurz pomaturitního studia jazyků. Nejlepší na tomto kurzu je různorodost. Na
každý den v týdnu je jiný lektor a každý z nich se zaměřuje na něco jiného. Škola pořádá
spousty akcí, kde se můžete sblížit s ostatními studenty. Během výuky se cítím dobře, protože je
zde velmi přátelská atmosféra. Kdykoliv mám s něčím problém, mohu se obrátit na někoho ze
zaměstnanců školy a jsou ochotni mi pomoci. Jsem rád, že navštěvuji Magic English, protože je
to dobrá průprava k FCE testu od společnosti Cambridge English. Pokud neplánujete studovat
vysokou školu, nebo to z nějakého důvodu nedopadne, tak určitě zkuste Magic English. Při
pomaturitním studiu jazyků zvládnete chodit i na brigády, nebo se věnovat další přípravě na
vysokou školu.“

Hodnoceno 25.4.2016 z IP: 194.61.48.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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