Jazykovky.cz

adresář jazykových škol a kurzů v ČR

10 osobních doporučení

od studentů jazykových kurzů pro veřejnost

Orange Academy plus, s.r.o.
Jazyková škola Znojmo
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 15. 1. 2019 evidujeme těchto 10 ověřených osobních doporučení:

1. Jana Leimbergerová, Zdravotní sestra

Znojmo

„Celý kurz hodnotím velice kladně! Atmosféra byla přátelská, cítila jsem se tam velmi dobře a
mimo výuku němčiny se o zábavu postaral náš velice pozitivní, vždy trpělivý a ochotný lektor
Miroslav. Tímto ho velice chválím! Německy jsem neuměla ani pozdravit. Na to, že jsem se
německy nikdy neučila si myslím, že mám z kurzu dobré předpoklady pro další úspěšné
pokračování. Pokud mi to čas dovolí, ráda bych ve výuce pokračovala. Všem moc doporučuji a
ještě jednou moc děkuji! “
Hodnoceno 9.6.2018 z IP: 178.255.168.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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2. Zbyněk Smékal, Obsluha betonárny,dispečer, Transbeton s.r.o.

Znojmo

„dobrý den, jsem velice spokojený jak s vyukou tak i s lektorkou,umí to dobře vysvětlit.
Atmosféra ve třídě je super,určitě doporučím i ostatním. Těším se na další kurz. S pozdravem
Zbyněk Smékal“
Hodnoceno 7.7.2016 z IP: 109.105.43.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

3. O. Č, učitelka, střední škola

Znojmo

„Ve škole se mi líbilo, pouze v chladném počasí bylo v místnosti zima, někdy ne dostatek
osvětlení. Nejvíce se mi líbila výborná nálada a atmosféra. Pozitiva jsem již uvedla. Atmosféra super. zaměstnanci jsou zkušení pracovníci, znají, jak se má jednat s lidmi. Výuka - hodnocení
excelentní. Určitě bych kurz známým doporučila. Líbila se mi individuální výuka a individuální
přístup k nám.“
Hodnoceno 16.6.2016 z IP: 83.208.19.xxx (více hodnocení z této IP adresy)

4. Jaroslav Otevřel, řidič,operátor

Znojmo

„Byl jsem spokojený velice. Paní lektorka Barbora je trpělivá,chytrá a ještě k tomu krásná :-)Za
mě 1* Atmosféra ve třídě super, parádní skupinka .... S výukou jsem byl s pokojený, Barbora to
dokázala vysvětlit tak aby jsme tomu rozuměly! Byla perfektní!! Určitě Orange Academy budu
doporučovat. Těším se na další lekci!! Hezké prázdniny Všem !! S pozdravem Jarda“
Hodnoceno 15.6.2016 z IP: 62.77.79.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

5. František David, Technik , Tamura-Europe o.s.

Znojmo

„Vaši školu hodnotím pozitivně díky přístupu k výuce lektorky a přehlednosti učebnic. Atmosféra
ve škole je vždy příjemná. Školu bych doporučil a nezávisle na tomto hodnocení jsme se na tom
shodli i s bývalým spolužákem z jiného kurzu angličtiny. “
Hodnoceno 18.1.2016 z IP: 78.156.128.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

6. Pavla Brňáková, kvalitářka, Tamura Europe

Znojmo

„Ve škole se mi líbí a Vaši školu bych doporučila každému.Mezi pozitiva bych zařadila velmi
tolerantní a usměvavou lektorku,hladce probíhající hodiny a dobrá dostupnost knih podle
kterých se vyučuje.Vždy mezi námi a lektorkou panuje veselá nálada.Atmosféra je vždy
výborná.Přístup lektora je velmi profesionální.“
Hodnoceno 15.1.2016 z IP: 92.62.225.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

strana 2/4

7. Jiřina Peřinková, důchodkyně

Znojmo

„Dobrý den, mám-li hodnotit vaši školu, tak musím především pochválit paní lektorku Hanku. Je
velmi trpělivá a ochotná vždy poradit a osobně problém spojený s výukou řešit. Na výuku je
vždy připravena a pomůcky, jež nám umožňují pochopit danou látku má vždy připravené. Tím
se stává výuka zajímavou a není fádní. Takže mě tento kurz ať jsem studentka pokročilého věku
baví a s vámi bych ráda prožila další etapu výuky a samozřejmě i s paní Haničkou. Kontakt s
agenturou je výborný i učebnice je z mého hlediska šikovná. Vaši agenturu bych chtěla
doporučit i proto, že je poctivá a plní co nabízí.“
Hodnoceno 14.1.2016 z IP: 46.13.60.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

8. Laura Zelbová, účetní, škola

Znojmo

„Kurz se mi líbil. Přednosti: malý počet účastníků, neustálá konverzace mezi sebou, trpělivost
naší lektorky Hanky. Prostředí mi vyhovuje, kousek od centra. Určitě kurz doporučím ostatním
zájemcům.“
Hodnoceno 13.1.2016 z IP: 109.81.188.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

9. Miroslava Pvelková, referent ve státní správě, Město Znojmo

Znojmo

„S Vaši výukou jsem velmi spokojena. Vyhovuje mi to, že ve skupině jsou jen 4 studenti. Tak má
lektorka více možností pracovat i s jednotlivcem. Také jsem hledala školu v místě mého trvalého
pobytu, takže nemusím nikam dojíždět. Vyučovací hodina začíná v 18:10, což v mém případě
je ideální. Nemusím se uvolňovat ze zaměstnání. Přístup lektora je velmi profesionální a věcný.
Jsem velmi spokojena. Ve skupině studentů se cítím velmi dobře. Staly se z nás přátelé a
navzájem si pomáháme. Ve škole se mi líbí a Vaši školu bych doporučila každému. Snad jenom
bych trochu vytkla prostředí, ve kterém probíhá kurz a to v hotelu U Divadla. Prostředí se mi
zdá fádní a nehezké. Chtělo by to jiné prostředí, veselejší a útulnější. V těchto zimních měsících
tam bývá i zima. Seděli jsme i v kabátech. “
Hodnoceno 12.1.2016 z IP: 193.165.153.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

10. Mgr. Olga Černá, učitelka, střední škola

Znojmo

„Výuka je zaměřena na všeobecný přehled v německém jazyce. Výuka, vzhledem k počtu nás
zájemců je téměř individuální, kurz byl zahájen i při tak malém počtu. Co se mi líbí - pružnost,
názornost, dostupnost potřebných materiálů - mohu klidně napsat, že jde o školu hrou, tak jak to
razil učitel národu J. A. Komenský. Pozitiva - vždy připravená lektorka, má pro nás pochopení,
uplatňuje alternativní výukové metody - prostě super. Měli jsme možnost koupit si učebnici,
podle které se vyučuje. Obohacení o slovní zásobu, …pokračování na další straně…
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každá lekce je tematicky zaměřená. Sešli jsme se výborná skupina
a panuje mezi námi i lektorkou veselá nálada, takže žádný stres. Mohu napsat, že i když mi to
nejde, tak se nestresuji. Lektorka nám pomůže, jak dojít ke správnému výsledku. Mám zde
možnost doplnit si potřebné informace, jsou mi objasněny nejasnosti a pevně věřím, že se budu
moci postupně nebát promluvit v německy mluvících zemích. Ale ještě se musím samozřejmě
hodně učit, abych došla ke svému vysněnému cíli. Pokud chci něco dosáhnout, tak musím
spolupracovat s lektorkou a splnit zadané úkoly. I při komunikaci on line výborná spolupráce je vidět, že pracovnici mají o své klienty zájem a žádný dotaz nezůstane bez odpovědi.
Spokojenost s výukou je velká, jsem rozhodnuta pokračovat dále, ale byla bych ráda, kdyby to
bylo se stejnou lektorkou, neboť díky ní jsem našla směr a cestu, jak se učit jazyk. Kurz na vaší
škole určitě doporučuji. Vyplatí se do něj investovat peníze a jako klienti máme možnost využít
nabízenou slevu kurzu.“
…pokračování z předchozí strany…

Hodnoceno 11.1.2016 z IP: 83.208.19.xxx (více hodnocení z této IP adresy)
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