
1. Gleb Yerofieiev , Student Praha 6

„Studoval jsem v jazykové škole MSM více než půl roku a můžu říct, že všechno se mi líbilo.
Hodné učitelky, přátelská atmosféra a školné akce. “

Hodnoceno 29.5.2017 z IP: 195.113.242.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

Jazykovky.cz  adresář jazykových škol a kurzů v ČR

od studentů jazykových kurzů
Certifikát je platný do 29. 5. 2018

MSM Academy s.r.o.
Praha, Praha 1

Studenti absolvovali a doporučili tyto jazykové kurzy
skupinové kurzy pro veřejnost, jazykové pobyty v ČR, studium v zahraničí

Autenticitu osobních doporučení garantuje provozovatel nejdéle působícího 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 kontrolováno telefonátem.

Společnost gdi, s.r.o. má telefony a e-maily 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 13. 9. 2017 evidujeme těchto 10 ověřených osobních doporučení:

10 osobních doporučení

http://www.jazykovky.cz/jazykove-skoly/


2. Artem Sarksian, Student

„Dobrý den! Jmenuju se Artem. Studoval jsem v jazykové škole MSM více než půl roku a můžu s
jistotou říct, že ten kurz byl moc užitečný a překonal veškerá má obrovská očekávání. Měl jsem
skupinové vyučování češtiny a angličtiny. Nejvíce se mi líbil osobní přístup ke studentům a
organizace výuky. Každá hodina byla nezapomenutelná, během které jsem se zdokonalil
angličtinu a naučil jsem se česky. Jsem vděčný naši učitelce češtiny Evě. Byla pro celou třídu nejen
dokonalou učitelkou ale taky podporou pro každého studenta. Měli jsme s ni přátelský vztah a to
blahodárně působilo na atmosféru ve třídě, která byla pozitivní a vstřícná.Takže jsem spokojený
a chtěl bych si užít tu atmosféru a studium ještě jednou. Ted´ se připravuju na studium na vysoké
škole. Díky nejkvalifikovanějším učitelům a pracovníkům školy můžu realizovat svůj sen a získat
vysokoškolské vzdělání v Praze. Už jsem doporučil ten kurz několika mým kamarádům, protože
vím, že budou unesení!“

Hodnoceno 19.5.2017 z IP: 147.32.97.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

3. Vladislav Potapov Praha9

„Jmenuju se Vlád. Přijel jsem, až v listopadu a bohužel jsem měl velké zpoždění. Podle tohoto
kurzu jsem měl doplňkový lekci matematiky a českého jazyka. Ty lekce se mi moc pomohl. A ještě
bych chtěl označit svou učitelku češtiny Natálie, která vždycky chtěla nejlepším způsobem vysvětlit
těžký témata. Atmosféra ve škole je přátelská, všechny studenty komunikuji spolu a pomáhají
jeden druhému. Co se týká přístupu zaměstnanců ve škole ke studentům, to bylo velmi dobře,
protože kurátoři vždycky odpovídají na všechny otázky a pomáhají se všemi problémy. Všem
kdo rozhodně studovat na kurzech při MSM Academy přeju dobře složit všechny zkoušky“

Hodnoceno 16.5.2017 z IP: 89.176.234.xxx (více hodnocení z této IP adresy)

4. Žeňa Baškova, Student Praha 9

„Nejvíce se mi líbil přístup učitelů ke studentům. Pozitiva: učitele, kolej, různá školní akce (top-
projekty, doporučené akce spis). Atmosféra je velmi přátelská, ale vschini respektujou učitele.
Přístup zaměstnanců je dost chápavý, zdvořilý a ochotný. S výukou jsem spokojená, vím, že
zvládnu všechny zkoušky. Doporučila bych tu školu svým známým, vlastně jsem to už udělala. “

Hodnoceno 15.4.2017 z IP: 78.102.28.xxx (více hodnocení z této IP adresy)

5. Michael Самара
„Letos na jaře jsem jel do Prahy společně s žáky z mojí střední školy. Cílem naší cesty bylo
studium angličtiny v MSM Academy. Každý den jsme se učili 4hod., ale nebyla to pro mě
povinnost, ale spíš zajímavé a užitečné. Na první den jsem měl Anthonyho, je v …pokračování na
další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  pohodě a je to zábavný chlapík. V následujících dnech jsem měl
Michaela, je to mnohostranný a chytrý muž. Jsem velmi vděčný MSM Academy, protože jsem se
dozvěděl spoustu nových informací a získal zkušenosti, které jsem shromažďoval, a mám pocit,
že jsem rychle rostl ve znalosti anglického jazyka. Na konci kurzu každý student dostal certifikát s
jeho odpovídající úrovní angličtiny. Já mám úroveň B1 (středně pokročilý), ačkoli to je dobré,
ještě mám kde pokračovat. MSM Academie je vynikající volbou pro ty, kteří se chtějí naučit
prakticky všechno, co má jen velmi málo kurzů. Nemohu zde říci všechno, ale já jsem měl pouze
vynikající a pozitivní dojmy z návštěvy Prahy a mám spoustu cool a krásných fotografií. Už mi
Praha chybí: atrakce, jídlo, počasí, MSM Academy a samozřejmě všichni kurátoři. Určitě se do
Prahy vrátím. “

Hodnoceno 8.4.2017 z IP: 109.124.194.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

6. Bashkova Kseniia Praha 9

„Jmenuji se Ksenija. Přijela jsem do Prahy na podzim, bylo to poperve a moc se mi líbilo jak
MSM pomáhali nám s pobytem v české republice! Zorganizovali nám hodně exkurze po městu,
pomáhali nám s dokumenty. Studium ve škole je také báječný, učitele dělají všechno, aby hodiny
byly zajímavými. Jsem úplně spokojena svým se příjezdem do Prahy! “

Hodnoceno 5.4.2017 z IP: 78.102.28.xxx (více hodnocení z této IP adresy)

7. Zuhra Akikasyan

„I studied English and Czech languages. The teachers the organization found for us were perfect.
However, we had some problems with our first Czech teacher but the problem was solved quite
fast after when we had complained. Moreover, MSM helps us with any everyday problems we
have. They gave me a hand when I needed to apply, when I had to take my parcel from postoffice,
when I had health problems. Summing up.. Good job “

Hodnoceno 28.3.2017 z IP: 89.176.234.xxx (více hodnocení z této IP adresy)

8. Liaisan Khamatianova

„Když jsem se rozhodovala studovat v Praze, vůbec jsem nevěděla, jak to dopadne. Známý mi
poradil kurz při MSM. Tenhle kurz mi moc pomohl a dozvěděla jsem hodně nového a
zajímavého. Měla jsem hodnou a přátelskou učitelku Natálii. Všechno se mi líbilo, nikdy jsem
nelitovala toho rozhodnutí. Chtěla bych doporučit ten kurz svým známým.“

Hodnoceno 23.3.2017 z IP: 89.176.234.xxx (více hodnocení z této IP adresy)

9. Olha Troianova

„Dobrý den, Studovala jsem v tahle akademii a bylo to pro mě moc zajímavé. Ten kurz byl skvělý
a naučila jsem se tam hodně důležitých věci. Měla jsem učitelku Evu, která mi moc …pokračování na
další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  líbíla. Vždycky připravovala nějaké cvičení a texty. Vystudovali
jsme s ní hodně gramatiky a taky jsme se naučili hovorové češtiny. Ve třídě vždycky byla
přátelská atmosféra. Ten kurz mi pomohl zlepšit úroveň jazyka a ted´ můžu plynně mluvit s lidmi.
Ta škola je moderní a kvalitní. Má opravdu výborné učitele a vysoce kvalifikovaný personál.
Můžu doporčit tu školu svým známým a kamarádům.“

Hodnoceno 21.3.2017 z IP: 62.245.85.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

10. Valeriia Riabiko

„Dobrý den, Studovala jsem angličtinu v MSM academii a všechno se mi líbilo. Škola je moderní
a učí tam hodní a kvalifikovaní učitelé, proto jsem rada chodila na vyučovací hodiny a užívala
jsem se této hezkou atmosféru. Měla jsem hodnou učitelku, která se jmenovala Emy, a ta vždycky
připravovala něco zajímavého a veselého, proto jsme nikdy nenudili a naši angličtina jenom
zlepšovala. A tak můžu říct, že jsem byla úplně spokojená s výukou a doporučuju této jazykovou
školu všem, kdo chce zlepšit své znalostí v nějakém cizím jazyce.“

Hodnoceno 21.3.2017 z IP: 89.176.234.xxx (více hodnocení z této IP adresy)
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