Jazykovky.cz

adresář jazykových škol a kurzů v ČR

6 osobních doporučení
od studentů jazykových kurzů

TOPLINGVA
Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz
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 15. 1. 2019 evidujeme těchto 6 ověřených osobních doporučení:

1. Karla Soukupová, účetní, OSVŠ

Moravská Ostrava

„Naprostá spokojenost, jak u mne ve veřejném kurzu tak i u mých dětí v dětské skupince.
Nadstandardní přístup zaměstnanců a dobrá cena. Mohu srovnávat. Děkuji Soukupová“
Hodnoceno 5.9.2018 z IP: 37.48.48.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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2. Marcela Sýkorová, Nyní na mateřské dovolené

Ostrava

„TOPLINGVU navštěvuji 2 rokem a jsem velmi spokojená. Callanova metoda mě velmi
vyhovuje. Každou hodinu se opakují ve větách slovíčka z minulých lekcí, takže i když doma není
tolik času na přípravu, tak se slovíčka vryjí do paměti a zůstanou tam. V lekcích se stále mluví,
díky malým skupinkám se často dostanu na řadu, na konci lekce mám vždy dobrý pocit z toho,
že jsem na tom zase o něco lépe, jak se slovní zásobou tak s mluvením a správným tvořením
vět. Měla jsem možnost poznat 2 lektory a oba jsou moc příjemní - naprostá spokojenost.
Toplingvu ráda doporučuji. “
Hodnoceno 8.1.2017 z IP: 78.45.244.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

3. Simona Jahůdková, Nákupčí

Brno

„Toplingvu mohu opravdu jen doporučit, učím se anglicky po telefonu, ano byla jsem skeptická,
ale je neuvěřitelné jak se posouvám. Lektorka je moc milá, volá mi obden, vždy na 10 minut a
kdykoli nemůžu, nic se neděje a lekci si nahradíme později. Jelikož jsem byla takový ten falešný
začátečník, začali jsme za pomocí CALLANOVY metody, to mne opravdu rozmluvilo a nyní už
jenom konverzujeme na různá témata. Za tři měsíce máme v plánu zapojit obchodní angličtinu,
kterou využiji v práci. Děkuji lektorce i ostatním z toplingvy, jsou to profesionálové na svém
místě.“
Hodnoceno 8.1.2017 z IP: 37.48.39.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

4. Marek Gaube, OSVČ, Marek Gaube

Ostrava

„Školu navštěvuje moje dcera. Způsob výuky je úplně jiný než na základní škole. Určitě lepší.
Učí se v malých skupinkách a je neustálá konverzace, což je to nejlepší. Dcera si kurz
pochvaluje. Už párkrát věděla na zákl.škole něco, co její spolužáci vůbec ještě neslyšeli. A její
výslovnost (přízvuk) je na jiné úrovni než od spolužáků na zákl.škole. Strašně jí kurz baví a
chodí tam ráda. Má ráda i lektorky, které vyučují ve škole, jsou velmi přátelské, ale umí být i
přísné, když je potřeba. Administrativa taky funguje perfektně. Velmi ochotní, vyhoví, dá se s
nimi domluvit. Jsme velmi spokojeni s Toplingvou a stoprocentně bychom je doporučili. Udělali
jsme moc dobře, že jsme dceru do Toplingvy přihlásili. “
Hodnoceno 7.1.2017 z IP: 62.168.2.xxx (více hodnocení z této IP adresy)

5. Karel Vrchlík, Výkonný ředitel

Ostrava

„Nejsem obvykle typem člověka, co píše reference, ale velmi rád poskytnu reference škole, ve
které jsem konečně narazil na přístup, který vyžaduji i od svých zaměstnanců. Začal jsem jako
úplný začátečník, musím říct, že na ukázce byl pro mě systém výuky šokem, první 10 minut jsem
přemýšlel, jestli neodejít, nicméně pak jsem se chytil a pochopil v čem je ta Calanova metoda.
Nemusíte se doma biflovat, na to nemám …pokračování na další straně…
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čas ani chuť, v hodině to do vás přímo ládují, že nemáte čas se ani
napít a hned chtějí, abyste mluvili. Po chvilce opadl ostych, nikdy bych nevěřil, že po pár lekcích
zplodím smysluplné věty v lehčí konverzaci. Co se týče přístupu kanceláře ohledně smlouvy,
náhrady hodin apod., také nemám co vytknout, chovají se vlídně a nenásilně“
…pokračování z předchozí strany…

Hodnoceno 6.1.2017 z IP: 89.29.123.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

6. Petr Sváček, IT technik

Ostrava

„Jsem velmi spokojen, navštěvuji TOPLINGVU už druhým rokem a nemohu si na nic stěžovat.
Asi nejvíce se mi líbí jejich osobní přístup a ochotu vyhovět všem mým požadavkům. Jsem rád,
že nemusím platit předem, částka je rozdělena na měsíce. S výukou Callanovou metodou jsem
spokojen, nedá se to srovnat s tím, na co jsem byl zvyklý. Určitě bych doporučil. “
Hodnoceno 6.1.2017 z IP: 62.168.2.xxx (více hodnocení z této IP adresy)
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