Doporučení studentů
Jazykové školy Evy Camrdové
Tento dokument obsahuje osobní zkušenosti a hodnocení studentů Jazykové školy Evy
Camrdové.

Sběr doporučení provádíme anonymně přes webový formulář, většinu autorů jsme ale
schopni identifikovat. Reference mírně jazykově upravujeme.

Přejete-li si spojit se osobně s autorem konkrétního doporučení, kontaktujte naši školu.
Protože respektujeme osobní prostor našich studentů, před předáním kontaktu se jich
zeptáme, zda jsou ochotni Vám svoje zkušenosti sdělit i osobně.

Budete-li se o naší škole chtít dozvědět více, neváhejte si s námi domluvit schůzku. Nejlepší
cestou je samozřejmě osobně si lekci v některém z našich kurzů vyzkoušet.

Vaše Jazyková škola Evy Camrdové
Václav Pícha
737 289 961
jsk@camrdova.cz
www.facebook.com/jsk.camrdova

1. Stanislav Vála, zemědělská technika Pekass a.s.

Vlašim

Líbil se mi přístup učitelů, možnost dohodnout se na čemkoliv.
Atmosféra je pozitivní, klidná, přátelská. Přístup pracovníků je kladný a obětavý.
S výukou jsem velmi spokojen, doporučuji.

2. Ondřej
Nejvíc se mi líbily prezentace, které jsme vytvářeli v hodinách. Atmosféra i přístup
pracovníků školy jsou příjemné.
Výuka se mi moc líbí, je výborná hlavně pro rozvoj komunikačních dovedností. Školu
doporučuji.

3. Martina, mzdová účetní

Benešov

Na prvním místě je rozhodně štěstí na učitele. Vašek Pícha je velice inteligentní a chytrý
člověk. Pokaždé se snaží nám najít pomůcku, jak si něco lépe zapamatovat. Nikdy se nestalo,
že bych se na hodině nudila. Navíc mi sedí i jeho druh humoru. Vlastně vím jistě, že pokud
bych se přihlásila jinam, už bych tam dávno nechodila. Hodiny jsou pohodové, nikdo se
nebojí mluvit. Nikdo se nebojí udělat chybu.
Přístup školy je skvělý. Není problém si navzájem v čemkoliv vyjít vstříc.
Volba učebnic je výborná. Školu rozhodně doporučuji.

4. Michal, servisní technik

Bystřice

Nejvíce se mi líbila možnost domluvy individuální a flexibilní výuky. Ve škole je přátelská
atmosféra. Lektor se vám snaží vyjít vstříc a podporuje vás ve věcech, které potřebujete ve
studovaném jazyce zlepšit.
S výukou jsem velice spokojený, doporučuji školu svým známým.

5. Daniel Profous, student

Poříčí nad Sázavou

Skvělá lektorka španělštiny s pozitivním, milým a vstřícným přístupem. Originální a rozvíjející
výuka a výukové materiály/aktivity. Na hodiny se těším a vždy mě pozitivně naladí :-)
Atmosféra ve škole je přátelská, pohodová, spíše rodinná, což mi vyhovuje. Celkový přístup
jazykové školy je velmi profesionální, vše vždy proběhlo bez problémů.

S výukou jsem velmi spokojený, lekce mi vždy rychle uteče, je to zábava a španělština mě
baví. Těším se na další hodiny!
Tuto jazykovku vřele doporučuji všem!

6. Monika, studentka SŠ

Benešov

Líbí se mi přístup lektorky Ainoi, malý kolektiv, parta lidí, individuální přístup a ochota Ainoi
bavit se s námi i mimo hodiny, vzniklo zde moje velmi dobré přátelství. S Aionou jsem si
sedla moc dobře, píšeme si i mimo hodiny a moc dobře se s ní povídá a mám ji moc ráda.
Výuka se mi velice líbí, konverzujeme na jakákoliv témata, když nevím anglicky, tak španělsky
i česky.
Školu určitě doporučuji, ale ne další studenty do naší skupiny, ve třech mi to bohatě stačí

7. Jirka, technik

Sedlčany

Nikam žádný spěch, všechno trpělivě a rozumně vysvětleno, ev. opakováno.
Pohodová a přátelská, zábavná atmosféra. Osobní a přátelský přístup.
Školu určitě doporučuji.

8. Jana, účetní

Bystřice

Líbí se mi průběh výuky celkově. Je vždy v klidu a mnohdy se i docela nasmějeme. Přístup
pracovníků velmi milý. Vysvětlení všeho, když se zrovna ptáme my a pátráme po něčem, co
nám není jasné:-) Jsme spokojeni. Myslím, že můžu mluvit i za kolegy s kterými na kurz
chodím.
Školu bych určitě doporučila svým známým.

