
1. Jana Částková, Student Brno

„Výborná komunikace mezi studenty a kanceláří, která udělá vše, co je v jejích silách.
Profesionální lektoři a výborná dostupnost odkudkoliv. Atmosféra je velice klidná, žádná střední
škola, kde se cítíte jako, že tam nepatřite. Přístup všech zaměstnanců je velmi profesionální a
uspokojivý. Výuka je velmi dobře rozdělena mezi ostatní lektory, každý z nich měl na starost to,
co vás nejvíce dokáže naučit. Školu mohu opravdu hodně doporučit komukoliv! Jsem velmi
spokojena, že jsem si vybrala pravé tuto školu.“

Hodnoceno 9.5.2019 z IP: 94.112.133.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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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 10. 5. 2019 evidujeme tyto 3  ověřené osobní doporučení:
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2. Lucie Popeláková, student VŠ Chudčice 

„Líbil se mi osobní přístup/ individuální přístup každého pedagoga zvlášť, někdy více někdy
méně, ale to už tak asi bývá. Jsem nicméně ráda, že tam vlastně vůbec byl, nebývá tomu tak
vždy. 3 pozitiva školy? 1) více individuální přístup 2) konkrétní domluva s určitými pedagogy
3) společenské akce jednou za čas, setkání se všemi, stmelení kolektivu Atmosféra ve škole byla
hodně rodinná, bylo málo studentů a pedagogický sbor byl také komorní. Bylo znát, že se
všichni více méně dobře znají. Měla jsem opravdu velmi ráda Radku Rybkovou a Ilein (nevím
jak se to píše) - první byla Češka a druhá Američanka žijící v Česku. Byla velice živá a
humorná. Ráda jsem s konverzovala v hodinách. Její hodiny jsem zbožňovala . Naproti tomu
Radka byla autoritativní a vždy nám dokonale vysvětlila gramatiku. Paní Mirka Valigurová
byla velice šikovná, chytrá a ambiciózní. Na hodinu VŽDY připravená. Naučila nás spoustu
nových věcí, zavedla některé povinné věci, napři. čtení anglických knih. Bylo to velmi poučné a
spoustu mi to dalo. Měla svou přirozenou autoritu a jako lektor by u mě prošla na jedničku.
Školu bych určitě doporučila. “

Hodnoceno 15.1.2017 z IP: 90.177.48.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

3. Lucie Kuchynková

„Jazykovou školu MKM bych doporučila úplně každému. Skvělou práci odvádí slečny v
kanceláři, kdykoliv jsem něco potřebovala, pomohli mi a to vždy se zájmem a úsměvem.
Organizaci mají v malíku a nápady, kterými oživili studium na této škole byly super. Jde vidět,
že mají rády svoji práci. Výuka naprosto skvělá, lektoři uměli zaujmout, naučit a také jsou to
všichni skvělí lidé, se kterýma jsem si mohla naprosto otevřeně popovídat. Jsou také pro každou
srandu. Takže atmosféra parádní. Díky těmto lektorům jsem do školy chodila velice ráda.“

Hodnoceno 29.8.2016 z IP: 80.83.67.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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