
Naše mise, vize a politika společnosti 

 

Motto ATES language 

Learning to speak, speaking to learn. 

 

Vize společnosti 

Pomáháme lidem dosáhnout jejich cílů. 

 

Mise ATES language 

Zlepšovat  a prohlubovat jazykové schopnosti a dovednosti lidí všech věkových kategorií, a tím 

přispívat k jejich celkovému osobnímu i společenskému rozvoji.  

 

Naše politika a silné stránky 

Metodika 

Při přípravě, realizaci a hodnocení využíváme moderních didaktických prostředků a edukačních 

metod, znalostí a dlouhodobých mezinárodních zkušeností. Metodika jazykové školy ATES language 

je úzce spjata s metodikou mezinárodních společností a evropských partnerů. 

Lektoři 

Naši lektoři a zaměstnanci jsou rozvíjeni komplexním programem průběžného hodnocení, rozvoje a 

vzdělávání. Společně s našimi lektory a zaměstnanci vytváříme příjemné rodinné prostředí, které 

napomáhá naplňovat naši společenskou misi. Naši lektoři jsou dlouhodobě podporovaní k rozvoji 

nových nápadů a podnětných idejí, zároveň jim poskytujeme plnou podporu, aby jich pro ně učení 

nadále zůstalo zábavou a hrou. 

Kvalita 

Předností a zásadou našich služeb je kvalita a péče o každého jednotlivce. Pro hodnocení 

spokojenosti našich klientů využíváme technik zpětných vazeb jak verbálního, tak nonverbálního 

charakteru. Pravidelně hodnotíme jak systémový postup ve zlepšování schopností a zdatnosti, tak i 

detailní kroky řešení a vhodnosti zvoleného přístupu. 

Politika ATES language 

Našimi činnostmi rozvíjíme jednotlivce, skupiny a širší vrstvy obyvatelstva. Jednotlivci a skupiny se 

navzájem ovlivňují a díky našim službám společnosti dokáže jednotlivec lépe komunikovat v rámci  



národního i mezinárodního prostoru. Jazyková vzdělanost a její neustálé zlepšování, jež si klademe za 

cíl, podporuje mezinárodní soudružnost a etiketu v komunikaci nejen v Evropě, ale po celém světě. 

Firma, organizace a investice 

Naše společnost je mladá a dynamická. Opírá se o tradiční metody a nástroje řízení, doplňované 

aktuálními poznatky a zkušenostmi v oblasti moderního managementu a systému vzdělávání. 

Trvale investujeme jak do rozvoje společnosti, tak do rozvoje jednotlivců.  

Naši dodavatelé a partneři splňují stejně náročná kritéria, jaká klademe na nás samotné. 

Náš systém je trvale hodnocen externími posuzovateli a auditory z nezávislých sdružení nebo 

certifikačních společností. 

Firmám nabízíme komplexní řešení jazykového vzdělávání nastavené formou projektu. 

Komunikace a informace 

Využíváme moderních technologií jak k vnitřní, tak i k externí komunikace. Podpora výuky 

technickými prostředky, které umožňují nejmodernější technologie je řízena přísnými zásadami 

ochrany informací a osobních údajů. Všechny naše komunikační a distribuční kanály jsou pravidelně 

testovány a celý systém hodnocen, tak aby byla data našich klientů neustále v bezpečí. 

 

Váš ATES language 

 

 


