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Reference od účastníků jazykových kurzů 2015/16 z dotazníků spokojenosti: 

 S Vaší školou a výukovým programem jsem byl velice spokojen. Co se týče mé lektorky p. 

Mgr.Jany Milichové, byl jsem s jejím přístupem a výkladem taktéž spokojen. Na hodiny 

chodila vždy připravená a pozitivně naladěná. Kurz proběhl k mé spokojenosti. Přeji Vám 

mnoho spokojených klientů v tomto i příštím S poděkováním Petr Michna 

 Lekce angličtiny byla jak naučná, tak velice zábavná. Vždy jsme odcházeli skvěle naladěni. 

 Vstřícné chování kanceláře AP i lektorky. Lektorka, která dokáže zaujmout, dodá studentovi 

sebedůvěru :), probíranou látku vždy dokáže vysvětlit. Nevýhodou je poměrně velká skupina, 

která se během roku mění. Narušuje to posloupnost učiva v kurzu. Děkuji za nové vědomosti 

a příjemné chvíle zde prožité. 

 Oprášila jsem znalosti ze základky a gymplu a byla jsem překvapena, kolik toho ve svém věku 

ještě umím. Pro své potřeby jsem byla spokojena a učit se je dobré v jakémkoliv věku. 

Pokračujte dál a přeji hodně studentů. Helena Skorupková 

 Dobrý den, s paní lektorkou jsem byl velice spokojen. Děkuji. S pozdravem-Michal Geryk 

 Jste super 

 Lektorka byla velmi přátelská, jazyk ovládá velmi skvěle, moc se kurz líbil. 

 Kurz splnil má očekávání. Lektorka měla individuální přístup, individuálně reagovala na naše 

potřeby podle toho, co bylo třeba. S kurzem i s lektorkou jsem byla spokojena a ráda bych 

pokračovala dále.  

 Ve škole se mi líbilo, komunikace bez problémů, výuka splnila moji představu a lektorka byla 

skvělá, konečně někdo dokázal, že se nebojím mluvit. Díky Vám mě angličtina baví. Krásné 

léto. Kamila 

 Ve škole se mi líbilo, měli jsme dobrý kolektiv včetně lektorky. Přivítala bych možnost 

rozhovoru s rodilým mluvčím, abychom si vyzkoušeli, jak bychom reagovali v praxi. 

 Jsem ráda, že jsem měla před X lety štěstí v kurzu ang. na lektorku paní C. Bossu a tímto 

možnost setkat se a poznat se s ní osobně. 

 Těším se na další školní rok! 

 Výborná atmosféra, individuální přístup, zkušený lektor. 
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 Paní lektorka je velmi milá a vstřícná, nehledě na to, že rodilá mluvčí je ta nejlepší škola :) 

Děkuji. 

 Ráda bych během týdne více vyučovacích hodin, pokud to bude jen trochu možné :) 

 Těšíme se po prázdninách na další lekce! 

 Není co měnit, vše bylo OK. 


