Přístup lektorek je naprosto profesionální, věcný a ke všemu milý a příjemný. Štěpán chodí
na doučování ČJ, AJ a hru na kytaru a jedinkrát jsem neslyšela, že byla nuda . Je to něco, co
jsme pro Štěpána 3 roky hledali a kdyby to šlo, chodí sem místo školy.
L. Hůrková, Štěpán (10 let) (doučování ČJ, AJ, výuka hry na kytaru) únor 2018

Děti sem chodí moc rády, je tu hezké prostředí. Syn k Lence Neklové chodí na doučování ČJ.
Lenka má moc hezký přístup k dětem a co je důležité, že jsou vidět výsledky. Syn měl
problém se čtením a už po několika hodinách se zlepšil. Rozhodně to byla dobrá volba.
P. Polanecká, Lukáš (8 let) (doučování ČJ) únor 2018

Individuální hodiny jsou mnohem intenzivnější, nežli skupinové a k FCE zkouškám je příprava
nezanedbatelná. Jsem velmi spokojená.
N. Andrlová (17 let) (AJ, příprava na FCE) únor 2018

Mám tři děti a všechny chodí do centra Šanta. Syn 8 let chodí k Lence Neklové na doučování
ČJ a chodí sem moc rád. K Lence chodí také mé dvě pětileté dcery, učí se hru na klavír. Chodí
sem teprve chvilku a pokaždé koukám, jaké dělají pokroky. Pak tu ještě navštěvujeme výuku
angličtiny (A. Valenta) a musím říct, že také super. Paní Andrea je velice hodná a Lukáš k ní
chodí moc rád.
P. Polanecká, Lukáš (8 let) (doučování ČJ, AJ, výuka hry na klavír) Anežka a Klárka (5let)
únor 2018

Zlepšily se mi hodně známky. Vážně mi tento styl doučování vyhovuje. Je to všechno stručně
a jednoduše vysvětlené a pomáhá mi to mít lepší prospěch ve škole.
L. Voráč (14 let) (AJ) únor 2018

Individuální a velice přátelský přístup. Určitě doporučuji!
K. Domnosilová (AJ, klavír pro pedagogy) únor 2018

Myslím, že jsem se zlepšil.
T. Žilka (14 let) (doučování ČJ, příprava na přijímací zkoušky) únor 2018

K Lence Neklové chodím velmi ráda už druhým rokem na piano a jsem moc spokojená. Je
velmi milá, trpělivá a hlavně v klidu vše vysvětlí či předvede. Výuka probíhá v příjemném
prostředí. Vhledem k tomu, že jsem zaměstnaná a občas mi pracovní vytížení či jiné překážky
nedovolí přijít na plánovanou hodinu, velmi oceňuji Lenčinu ochotu dohodnut se vždy na
náhradním termínu. Lenka vede mimo jiné i hodiny doučování, a pokud by můj syn v
budoucnu potřeboval v této oblasti pomoc, rozhodně nebudu váhat ani minutu a oslovím
právě ji.
M. Petrová, (klavír), srpen 2017

Volba Mgr. Neklové za lektorku byla jedna z nejskvělejších voleb, které jsem kdy učinila. Pod
jejím vedením jsem za 8 měsíců udělala pokrok, o kterém jsem do té doby jen snila. Lenka je
úžasný človíček s obrovskou empatií, dokonalým smyslem pro odhalení potřeb žáka a
geniální schopností navrhnout řešení, které opravdu funguje. Navíc má neustále skvělou
náladu, usmívá se a vtipkuje. Je na ní vidět, že jí tato práce opravdu baví. Příjemná atmosféra
a dokonalá péče vytvářejí návykové prostředí, které se mi nechce opouštět mnohdy ani po
120 minutách výuky.
B. Brabencová , 47 let (klavír), srpen 2017

Veliká spokojenost, doporučuji, Anička měla hodiny ráda a hodně se naučila – myslím, že
právě díky tomu vlídnému a přátelskému přístupu – bez stresů :o).
M. Vondrášková, dcera 11 let (klavír), duben 2017

Líbí se mi, že Lenka praktikuje účinné a spolehlivé metody. Doučila mě to, co jsem neuměl
nebo to, co jsem nepochopil z výkladu učitelky. Když jsem s Lenkou chtěl probrat látku, z
které se měl psát test, a ještě jsme k tomu nedošli, nebyl to žádný problém a vyhověla mi.
Lenka je sympatická a milá doučovatelka s kterou není látka nudná ale zábavná. Prostředí
kde vyučuje je útulné a hezké.
Šimon (13 let) (doučování čtení, psaní a čj), červenec 2016

Lektorka jsi výborná, empatická, netlačíš na pilu, respektuješ tempo, máš přehled, krásně
zpíváš, jsi profesionál, dá se s tebou domluvit na všem, vaříš dobrou kávu :-D
P. Benediktová (27 let) (doprovodná kytara, klavír pro učitele), červen 2016

Paní učitelka byla vždy na hodinu perfektně připravená, takže jsme kontinuálně navazovali
tam, kde jsme minule skončili. S dětmi to moc dobře umí a rychle si získává jejich důvěru,
takže je pak hodina baví. A ačkoli jsme chození na lekce přerušili s tím, že čekáme, až nám
dorostou delší prsty, tak se k paní učitelce Neklové určitě vrátíme. Hodnocení Layly: A co se ti
u paní učitelky nejvíc líbilo? Odpověď: Všechno se mi u paní učitelky líbilo.
David a Layla (7let) Mačenbacherovi (doprovodná kytara), červen 2016

Po dobu co chodí k Vám, což jsou asi 4 měsíce jste ho naučila vice než 3 roky na různých
školách vidím obrovský kus práce. A za to jsem vděčná.
A. Kamenetska, Daniel (5let) (doučování ČJ) 2016

Paní učitelka je velmi milá, vstřícná a neuvěřitelně trpělivá. Náš syn se cítí na hodinách
klavíru doslova jako doma. Vyhovuje nám individuální přístup a otevřenost, se kterou k
lekcím paní učitelka přistupuje. Navíc velmi oceňujeme možnost náhrad lekcí v případě
nemoci dítěte apod.
K. Erol, Deniz ( 8 let) (klavír), červen 2016

Jsme velice spokojeni, jak s doučováním čj, učiva 4. třídy, tak s výukou klavíru začátečníka.
Na obě hodiny se kluci těší a to i na doučování českého jazyka!. Milý přístup ke každému
dítěti dle jeho potřeb a kvalita obsahu hodin je naprosto profesionální. Slečně Lence děkuji
za pokroky mých synů, nadále budeme ve výuce pokračovat a její hodiny vřele doporučuji.
Takových učitelů jako je ona, není moc.
A. Stamenovič, synové 9 a 12 let (klavír, doučování ČJ), červen 2016

Paní Neklová je velmi milá a moc příjemná. Synovi (12 let) vždy vše podrobně vysvětlí, na její
hodiny chodí rád. Za měsíc vnímám já i syn zlepšení jak v samotném čtení, tak i v gramatice.
Dokonce teď čte doma i bez nucení. Doučování u paní Neklové mohu jen doporučit.
M. Voráčová, syn, 12 let (doučování čtení, psaní a ČJ), červen 2016

Syn měl ve druhé třídě ZŠ velké problémy se čtením a psaním. I když jsme se s ním
pravidelně a intenzivně společně učili, efekt byl velmi malý. Naopak, syn zcela ztratil motivaci
a radost z učení. Byli jsme opravdu zoufalí. Lenka si svým milým a trpělivým přístupem syna
velmi rychle získala, učí se s ní rád. Učení probíhá hravou formou, za použití celé řady
pomůcek a metod – podle aktuální potřeby. Co je ale nejdůležitější – výsledky naprosto
překonaly naše očekávání. Již po několika málo týdnech se syn ve čtení i psaní viditelně
zlepšil, nyní (ve třetí třídě) se zcela srovnal se svými spolužáky, patří dokonce mezi ty lepší.
Slečna Neklová je profesionál s viditelnými výsledky a navíc je velmi milá jako člověk. Jsme
moc rádi, že jsme ji našli.
Jeřábkovi, syn 9 let (doučování čtení, psaní a ČJ), červen 2015

K Lence Neklové chodí naše šestiletá dcera již rok na piano a pokroky, za které může v první
řadě přístup slečny učitelky, jsou úžasné! Nejdůležitější pro nás je, že dcera k ní po celou
dobu chodí ráda a na hodiny se těší. Pokud v budoucnu bude mít o piano zájem i mladší
dcera, určitě bude chodit také ke sl. Neklové. A jelikož máme/budeme mít čerstvou školačku,
v případě potřeby doučování je naše volba také jasná.
Štěpánkovi, Karolínka 6 let (klavír), červen 2015

Syn chodí do 1. třídy, od začátku měl velké problémy s českým jazykem, čtení m, psaním atd.
Ke slečně Lence chodíme od února 2015 a pokroky už jsou znát. Kubík na doučování chodí
rád a vždycky se těší. S Lenkou jsme moc spokojeni a vřele všem doporučujeme.
Lenka a Kubík (7 let) Horákovi (doučování čtení, psaní a ČJ), červenec 2015

