
Seznam referencí jazykové školy Jazyky 
FRAN - Ing. Olga Ryšavá
„Hodiny angličtiny probíhají v příjemném a přátelském prostředí. Malé množství lidí ve skupině 
umožňuje individuální přístup a zároveň probrání gramatických specifik do hloubky. Nejde o nudné 
biflování slovíček a pouček, nýbrž zábavné a praktické prohlubování schopnosti dorozumět se 
anglicky. Rozsah témat a aktivit je velký a přístup lektorky profesionální a vstřícný. Děkuji za 
možnost dozvědět se, že je možné učit se anglicky i jinak.“
28.3.2017 13:19:25, 78.102.196.xxx

K. Kleinerová

„Škola je snadno dostupná, nachází se v centru města, v příjemném prostředí učebny. Dopředu 
nevíme, jak bude hodina probíhat, tedy nás učí spontánním reakcím. Přístup lektorky je přátelský, 
ale zároveň si udržuje odstup, tedy v hodinách nepanuje chaos a komunikace probíhá výhradně v 
anglickém jazyce. Jazykový kurz bych doporučila kamarádům.“
23.1.2017 11:49:13, 79.141.248.xxx

Michaela Fortelná

Pracovník v sociálních službách
ICSS, Jihlava
Jihlava

„Oceňuji zejména omezený počet studentů ve skupině, umožnění výuky v dopoledních hodinách, 
individuální přístup k nám studentům a respektování naší úrovně znalosti anglického jazyka. 
Hodiny jsou mnohdy hodně zábavné, tematické a kreativní (hry, písničky, videa), není to jen strohé 
učení se anglického jazyka a vždy mám pocit,že jsem se zase naučila něco nového. Určitě bych 
školu doporučila i svým známým.“
16.1.2017 21:55:57, 90.179.40.xxx

Lenka Bartoňová

vychovatelka ŠD
ZŠ Kollárova, Jihlava
Jihlava

Reakce školy:

„Lenko, děkuji Vám za zpětnou vazbu, vážím si vašeho nadšení do studia angličtiny, studenti jako 
vy činí moji práci smysluplnou:)“
20.1.2017 12:16:51, 37.48.40.xxx

„Příjemné prostředí učebny i budovy v středu města, což je v odpoledních hodinách po práci 
důležité na docházku. Slečna lektorka velice příjemná učitelka s individuálním přístupem ke 
každému žákovi , oceňuji její trpělivost a interaktivní metody výuky. Doporučuji všem.“
16.1.2017 14:16:09, 94.199.40.xxx



Iveta Zajacová

závodní lékař
ZZ MV ,Jihlava
Jihlava

Reakce školy:

„Iveto, děkuji Vám nejen za příznivé hodnocení, ale i za Váše podněty a postřehy z Anglie, které 
jsou zajímavé i pro ostatní studenty. “
20.1.2017 12:15:40, 37.48.40.xxx

„Osobní přístup,pohodová atmosféra,rovnocený vstřícný přístup ke studentovi,spokojenost,určitě 
doporučuji.....nikdy není pozdě začít se učit nový jazyk. “
15.1.2017 20:10:43, 79.141.253.xxx

Pavel Sedlák

obchodní zástupce
PRVNÍ TELEFONNÍ a.s.
Jihlava

Reakce školy:

„Pavle, děkuji, je úžasné mít tak zapálené studenty!“
16.1.2017 9:18:06, 79.141.242.xxx

„Školu doporučuji nejen pro vysokou úrovně výuky, ale také pro přátelské prostředí a pro osobní 
přístup a zájem připravit studenty dle jejich očekávání a cílů.“
14.1.2017 18:24:54, 95.82.135.xxx

Klára Blažková

Customer care
Automotive LIghting, s. r. o.
Jihlava

Reakce školy:

„Klárko, děkuji za hodnocení. Je radost s Vámi pracovat:)“
16.1.2017 9:16:52, 79.141.242.xxx

„V této jazykové škole se mi moc líbí jak prostředí, tak přístup lektorky k nám, studentům. Jsem 
spokojená i s úrovní znalostí, které jsou nám poskytovány. Atmosféra kurzu je vždy příjemná, a to 
je také další důvod, proč bych tuto jazykovou školu doporučila. Velmi pozitivně hodnotím malý 
počet studentů v jednom kurzu a z toho plynoucí individuální přístup k nim. “
10.1.2017 21:41:06, 213.226.233.xxx



Anna Formáčková

Reakce školy:

„Děkuji, Aničko.“
13.1.2017 20:42:23, 79.141.242.xxx

„Na tomto kurzu se mi nejvíce líbilo komunikace, spolupráce a vysvětlování. Atmosféra na 
hodinách byla velmi dobrá, na pondělní kurz jsem se vždy těšila, protože mě to bavilo. Přístup 
ostatních lidí v naší skupině byl velmi dobrý. Určitě bych doporučila tuto výuku svým známým a 
určitě i mladším lidem, kteří jsou na střední škole a snaží se zdokonalit v angličtině nebo na 
přípravu k ústní maturitní zkoušce. “
9.1.2017 19:33:05, 79.141.249.xxx

Iva Váňová

studentka SŠ
Jihlava

Reakce školy:

„Ivčo, díky moc. Budu ráda, když Vám kurz u maturity pomůže.“
13.1.2017 20:45:01, 79.141.242.xxx

„Příjemné prostředí, přátelská atmosféra, lektorka velmi profesionální a přitom chápavá. Mohu 
jedině doporučit a děkuji! :-)“
6.1.2017 10:42:26, 95.82.135.xxx

Adriana Kocmánková

asistentka

Reakce školy:

„Děkuju.“
13.1.2017 20:42:50, 79.141.242.xxx

„Super individuální přístup. Děkuji moc velice pomohlo a jsem vděčný.“
5.1.2017 19:12:51, 213.226.230.xxx

Vlastimil Fucik

Kvality Inženýr
Vlasta Fous
Jihlava

Reakce školy:

„Vlasto, díky.“
13.1.2017 20:43:04, 79.141.242.xxx



„Školu doporučuji již několik let a nesetkal jsem se s negativní reakcí.“
5.1.2017 11:29:09, 78.156.157.xxx

Viktor Schenk

pracovník kvality
Automotive Lighting
Jihlava

Reakce školy:

„Moc díky za hodnocení i doporučení kurzů dalším studentům.“
13.1.2017 20:43:28, 79.141.242.xxx

„Výuka probíhá v útulném prostředí v malé skupince studentů v přátelské atmosféře.Díky neustálé 
konverzaci ztratí studenti počáteční ostych a brzy sami vidí výsledky své práce. Lektorka velmi 
vstřícná, perfektní!“
5.1.2017 9:37:23, 109.81.211.xxx

Lucie Vopálenská

floristka
Jihlava

Reakce školy:

„Lucko, děkuji.“
13.1.2017 20:43:38, 79.141.242.xxx

Hodnocení lektorů

Ing. Olga Ryšavá
Pokud říkáte: "Nemluvím anglicky", zkuste na začátek věty přidat slovíčko "ještě"...:-)

Nadšení a trpělivost lektorky Vás během pár lekcí přesvědčí, že angličtina je easy. 

..........................................................

„Lektorka je trpělivá, přijímá naše dotazy s nadhledem. Pokud vysvětluje nový výraz, snaží se ho 
použít ve větě, abychom pochopili význam. Na konci hodiny zopakujeme nová probraná slova, aby 
se v hlavě lépe usadila. Na každou další hodinu, si máme něco přečíst na internetu a potom svými 
slovy o tom vyprávět, tím rozšiřujeme slovní zásobu i svým kolegům. Ano, vybrala bych si ji 
znovu.“
23.1.2017 11:49:13, 79.141.248.xxx

Michaela Fortelná

Pracovník v sociálních službách
ICSS, Jihlava
Jihlava



„Olga je podle mne velice trpělivá, ale zároveň i dokáže být i energická.Probíranou látku nám vždy 
vysvětlí i několikrát, přistupuje k nám individálně, s úsměvem, respektuje znalosti studenta a 
vhodnou formou(poslechová videa, písničky, stolní hry apod.) nám neustále rozšiřuje znalosti 
anglického jazyka. Mám ji ráda a jsem s její výukou spokojená.“
16.1.2017 21:55:57, 90.179.40.xxx

Lenka Bartoňová

vychovatelka ŠD
ZŠ Kollárova, Jihlava
Jihlava

„osobní přístup.....nápaditost.......styl výuky......trpělivost.....snaha co nejvíce pomoci 
studentovi....samozřejmě, pokračujeme v dalším semestru :-) “
15.1.2017 20:10:43, 79.141.253.xxx

Pavel Sedlák

obchodní zástupce
PRVNÍ TELEFONNÍ a.s.
Jihlava

„Jednička dvakrát podtržená a s hvězdičkou! “
6.1.2017 10:42:26, 95.82.135.xxx

Adriana Kocmánková

asistentka

„Příklad toho jak se to má dělat.“
5.1.2017 19:12:51, 213.226.230.xxx

Vlastimil Fucik

Kvality Inženýr
Vlasta Fous
Jihlava


