
1. Aneta Lüthi, Student VŠ Praha 6

„Individuální Zoom hodiny němčiny s Lucií Škáchovou mohu 100% doporučit i pokročilým.“

Hodnoceno 1.6.2021 z IP: 92.104.85.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

2. Dominik Majkus, student Praha

„Školu němčiny Praha jsem vyhledal, protože jsem po maturitě chtěl pokračovat se studiem
němčiny. Nebyl jsem si ale jistý, na jaké úrovni jsem. Ve Škole němčiny Praha mě zdarma a
bez závazku vyzkoušeli a srozumitelně mi ukázali, jakým způsobem se u nich němčina
vyučuje. Po vyhodnocení mého testu se zjistilo, že bych se svojí úrovní měl absolvovat spíše
individuální hodiny (jsem mezi úrovní B2 - C1 a měl bych pokračovat spíše na úrovni …
pokračování na další straně…
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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 1. 6. 2021 evidujeme těchto 5 ověřených osobních doporučení:

5 osobních doporučení
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…pokračování z předchozí strany…  C1, u které je už výuka trochu odlišná právě formou individuálních
hodin), což je důvod, kvůli kterému jsem bohužel musel rozhodnout na školu nenastoupit, byť
by mi jinak velice vyhovovala díky flexibilitě, kterou pro studenty nabízí. Zkušenosti z výuky
samotné tedy sice nemám, ale přesto mi Škola němčiny Praha velmi pomohla, zejména pak
paní Ekaterina Varzhina, které bych touto cestou rád ještě jednou poděkoval. Díky ní mám
lepší představu o své jazykové úrovni, což mi pomůže zaměřit se na slabší stránky v dalším
studiu němčiny. Ve Škole němčiny Praha i při komunikaci s paní Varzhina i s jednou další
lektorkou, se kterou jsem se setkal, jsem vždycky cítil upřímnou snahu mi pomoci, což je velmi
důležité a velmi mě to potěšilo. Proto ji doporučuji a přeji celé Škole němčiny Praha, ať se jí
daří!“

Hodnoceno 12.6.2019 z IP: 78.45.255.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

3. Chvojková, státní zaměstnanec

„Škola má celkově moderní, dynamický charakter, a to ať už se jedná o výukové metody,
lektory či výukové prostory, včetně vstřícných zaměstnanců na recepci. Všeobecně lze uvést,
že se jedná o jazykovou školu, kde na studenta dýchne profesionální přístup, podnětné
prostředí a ta, tak velmi podstatná,motivace. Osobně jsem navštěvovala individuální kurz.
Tento byl zaměřen na mé, předem definované potřeby a cíle. Tuto fázi škola nepodcenila,
naopak velmi důkladně analyzovala a následně se vyjádřila, zda tyto lze naplnit. Pokud se
jedná o mou lektorku Terezku, musím naprosto upřímně uvést, že už pár dní po ukončení mého
kurzu lituji, že nemám před sebou další balík hodin. Je to mimořádná lektorka, umí zaujmout,
velmi dobře a hlavně zapamatovatelně vysvětlit včetně povzbudit. Zkrátka lektorka s velkým L,
nepamatuji si, kdy jsem naposledy udržela maximální pozornost spojenou se zájmem plné dvě
vyučovací hodiny.“

Hodnoceno 25.1.2019 z IP: 37.48.36.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

4. Jana Rychtaříková, obchodní manažer, Tousek s.r.o. Praha 3

„Ve škole je příjemné prostředí, lektoři jsou milí, vstřícní, přátelští. Recepce funguje bezvadně,
bez problémů. Celkově prostředí působí pozitivně a energicky. Výuka probíhá moderním
způsobem.“

Hodnoceno 7.2.2018 z IP: 84.42.146.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

5. Tomáš Zahradník, Euragri s.r.o. Praha 2

„škola má skvělý individuální přístup. Jez de velice pohodová atmosféra. I když je v centru
města, nabízí studentům parkování pro automobily. Kvalita lektora je velmi dobrá, přistupuje k
výuce profesionálně a však lidsky. Školu bych doporučil. “

Hodnoceno 31.3.2017 z IP: 84.42.217.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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