Jazykovky.cz

adresář jazykových škol a kurzů v ČR

17 osobních doporučení
od studentů jazykových kurzů

Orange Academy plus, s.r.o.
Jazyková škola Rosice
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. Doporučení zasílají studenti výhradně prostřednictvím formulářů Jazykovky.cz a jsou
ponechána bez úprav. Doporučení je ověřováno podle IP adresy a náhodně prověřováno. Společnost gdi,
s.r.o. má kontakty na níže uvedené studenty. Úplnost a pravost tohoto dokumentu můžete ověřit na telefonu
516 116 547.

Mgr. Václav Kovařík
garant osobních doporučení Jazykovky.cz

K 9. 7. 2018 evidujeme těchto 17 ověřených osobních doporučení:

1. Maryna Vaki

Rosice

„Velme přátelská atmosféra mezi studenty a lektoři, individuální přístup k každé skupině,
moznost přenosu lekce, a velmi dobře informovaní o změnách a novinkách. Skvělý lektorsky
tím. “
Hodnoceno 8.7.2018 z IP: 109.105.39.xxx (více hodnocení z této IP adresy)
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2. Pavlína kozelková, Voják z povolání, AČR

Domašov

„Jako pozitivum vidím výuku v malém počtu studujících, ochotný přístup lektora v nahrazení
odpadlých hodin. Váš kurz je zaměřený především na mluvení, kde se člověk zbaví zbytečného
ostychu něco špatně vyslovit, chyběl mi tam však poslech a více gramatiky“
Hodnoceno 28.6.2018 z IP: 194.50.64.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

3. Silvie Pohůnková, poštovní asistentka, Česká pošta

Osová Bítýška

„Líbila se mi koncepce:ne biflování slovíček ale komunikace. Jako pozitivum vidím dostupnost,
cena odpovídající kvalitě(byla jsem velmi spokojena).Na hodinách jsme se učili novému a
občas jsme se i zasmáli. Lektorka byla příjemná a vstřícná. Určitě všem doporučuji. “
Hodnoceno 26.6.2018 z IP: 85.163.9.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

4. Dana Cardová, asistentka pedagoga
„Výuka byla vždy velmi příjemná, laskavá a vtipná paní lektorka, která se s námi vždy
domluvila, vycházela nám vstříc. I po organizační stránce jsem byla velmi spokojená.Také mi
vyhovuje E-Lerning k opakování probrané látky z klidu domova.“
Hodnoceno 22.6.2018 z IP: 89.190.44.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

5. Jaroslav Klusák, odborný lesní hospodář, OSVČ

Zbraslav

„Výuka probíhala v příjemné atmosféře, se školou je možno se na všem dohodnout, způsob
výuky se mi zdá být dobře propracovaný, jazykové pokroky jsou znát pouhým okem, slečna
lektorka byla velmi příjemná a snaživá. Nemám sice možnost srovnání ale mohu s čistým
svědomím doporučit.“
Hodnoceno 19.6.2018 z IP: 88.146.217.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

6. Lenka Jenišová, asistentka autoservisu, Motortec s.r.o.

Rosice

„S výukou jazyka ve škole jsem byla spokojená. Výuka probíhala v menší skupině žáků a vždy
vládla přátelská atmosféra. Výhodou menšího počtu žáků ve třídě je, že musíte být neustále ve
střehu. Procvičování konverzace je v takto velké skupině velkou výhodou. Lektorka Nicole byla
vždy příjemná a její přístup, k nám studentům, byl vstřícný. Školu bych určitě dále doporučila
svým známým. “
Hodnoceno 19.6.2018 z IP: 90.182.136.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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7. Lukáš Koláček, Operátor-Programátor, 1.Brněnská Strojírna Velká Bíteš

Zbýšov u Brna

„Ve škole se mi velmi líbilo prostředí,ve kterém nám výuka probíhala. S atmosférou jsem byl
velice spokojen,všichni jsme si rozuměli,a byli jsme velice dobrý kolektiv. Náš kolektiv i s
lektorem byl perfektní,prostě kamarádský kolektiv jak se patří. Velice tento kurz doporučuji,a
hned bych se tam vrátil znovu. Dal mi velice moc zkušeností,rad,atd.“
Hodnoceno 10.7.2016 z IP: 88.146.217.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

8. Věra Surovcová, účetní

Domašov

„Přes můj vyšší věk (60 let) a s tím spojenou horší kapacitu paměti jsem si nikdy nepřipadala
hloupě. Dostupnost, profesionalita, trpělivost. Do školy jsem se vždy těšila, vládla zde příjemná
atmosféra. Naše lektorka Petra byla vždy příjemná, milá, doplňovala výuku o další slovíčka a
obraty nad rámec učebnice. Školu rozhodně doporučuji již teď. “
Hodnoceno 24.6.2016 z IP: 88.146.217.xxx (více hodnocení z této IP adresy)

9. Miroslav Suchý, programuji, Red Hat Czech s.r.o.

Říčany

„Výuka v místní ZŠ. Kurz byl otevřen i při pouhých 3 studentech. Promptní komunikace po
emailu.“
Hodnoceno 22.6.2016 z IP: 213.175.37.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

10. Helena Jurová, vedoucí školní družiny, ZŠ Rosice

Rosice

„Velmi se mi líbí systém výuky konverzací, ve které je nutná aktivita všech studentů.Malý počet
studentů, což vede k tomu,abychom byli neustále ve střehu a neusnuli. Atmosféra ve škole byla
velmi přátelská, plná pohody a pochopení. Orange academy mohu vřele doporučit všem, kteří
se chtějí naučit anglicky rychle a aktivně. “
Hodnoceno 30.1.2016 z IP: 176.74.128.xxx (více hodnocení z této IP adresy)

11. Věra Surovcová
„Ve škole se mi líbí celková atmosféra. Jsme v kurzu pouze 3 a to tedy smekám, že nám škola
tento kurz umožnila. Naše lektorka Petra je vždy dobře naladěna, vše nám dobře a s trpělivostí
vysvětlí, rozhodně netrpím strachem, že něco řeknu špatně. ( Z toho jsem měla velké obavy.)
Výslovnost s námi opakuje tak dlouho, dokud není v pořádku. Je velmi milá a vstřícná. Pokaždé
se na hodiny němčiny těším. Jsem starší ročník a tento způsob výuky je pro mne nový a moc mi
vyhovuje. Orange akademii chválím na každém kroku. A Petru dvojnásob.“
Hodnoceno 28.1.2016 z IP: 88.146.217.xxx (více hodnocení z této IP adresy)
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12. Barbora Bártová, pedagog v LMŠ, LMŠ Sýkorka

Rosice

„Líbí se mi individuální přístup k dětem, výuka zábavnou formou, nejvíce oceňuji, že dcerka má
nadšení si touto formou angličtinu dále osvojovat. Líbilo se mi, že si dcera často zpíva anglické
písně z tohoto kurzu. Jen tak pro radost. Přístup lektora je velmi respektující a umí děti zaujmout.
Školu doporučuji všem, co hledají jazykový kurz pro své děti.“
Hodnoceno 28.1.2016 z IP: 78.80.120.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

13. Petr Benda, lékař, FN Brno

Zastávka

„Byl jsem se školou velmi spokojen, jednak s jednáním zástupce, dále s vyhověním ohledně
platby, domluva termínu a v neposlední řadě s přístupem lektorky. Atmosféra díky malému
počtu posluchačů je velmi příjemná a přínosná. S výukou jsem spokojen, určitě bych školu
doporučil.“
Hodnoceno 26.1.2016 z IP: 195.178.83.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

14. Ilona Mazourová, daňové a účetní poradenství, OSVČ

Říčany

„Nejvíce se mi líbil osobní přístup lektorky.Pozitiva : srozumitelnost výuky, procvičování
slovíček a textu. Velký přínos byl možnost procvičování pomocí internetové sekce.Atmosféra ve
škole byla velmi pohodová .Přístup zaměstnanců byl vstřícný a kamarádský.Výuka splnila moje
požadavky.Školu určitě doporučím svým známým. “
Hodnoceno 21.1.2016 z IP: 90.178.202.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

15. Dana Dolíhalová, zdravotní sestra, Mud.Dolíhal Radan

Rosice

„Se školou jsem velice spokojena a personál se vždy chová pěkně a ochotně.Atmosféra je
výborná díky naší p.učitelce Lucii.Máme pěkný kolektiv a to je hlavní při výuce.Tuto školu by
jsem určitě doporučila všem.Myslím že výuka je kvalitní.Velice pozitivní je,že všicni z naší
skupiny se do školy těšíme a myslím,že už toho hodně umíme.Výborná škola je jen ta,do které
žák rád chodí a výuka ho zaujme.Také se mi líbí výuka na internetu.Mohu si opakovat látku,co
jsme probírali.“
Hodnoceno 20.1.2016 z IP: 109.105.39.xxx (více hodnocení z této IP adresy)

16. Gabriela Klušáková, učitelka MŠ, ZŠ a MŠ Zakřany

Zakřany

„Ve škole jsem spokojena.Líbí se mi, že je nás ve skupině méně, proto má lektorka na nás více
času, dále jsem spokojena s formou výuky, hodně opakujeme a častěji se dostává na každého
na odpovídání. Naší lektorku hodnotím velmi dobře, je ochotna vždy vysvětlit a zodpovědět
naše dotazy.“
Hodnoceno 20.1.2016 z IP: 185.5.225.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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17. Ilona Bartečková, zdravotník, MOU Žlutý kopec

Brno

„VÝUKA JE SROZUMITELNÁ,LEKTORKA VELICE PŘÍJEMNÁ,ZÁBAVNÁ,ANGLIČTINY ZNALÁ
A MÁ S NÁMI TRPĚLIVOST,JEN ŠKODA ,ŽE JE VAŠE ŠKOLA TAK OBLÍBENÁ NEBOŤ JSEM
DOUFALA V MENŠÍ OBSAZENOST NAŠEHO KURZU,ALE NA DRUHOU STRANU JSEM
ZÍSKALA NOVÉ FRIENDS PŘEJI VÁM HODNĚ SPOKOJENÝCH STUDENTŮ CO SE NETĚŠÍ
NA PRÁZDNINY “
Hodnoceno 19.1.2016 z IP: 176.74.128.xxx (více hodnocení z této IP adresy)
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