
Мишљења и коментари родитеља: 
 „ 18,5 бодова српски, 18,5 бодова математика – међу најбољима је! Дружимо се опет за 4 год, кад син буде осмак!“ Крстић 

(2012.год.) 

 „Хвала вам на свему, имаћете све препоруке и похвале од нас, Милошевићи“ (2013.год.) 

 „Освојени бодови на матури поправили осредњи успех из школе, па је успела да се упише у стручну школу коју жели. 
Надам се сарадњи и у вези млађег “. Пауновић (2014.год.) 

 „Уписао је жељену гимназију, на матури је имао 18 поена“. Томашевић (2015.год.) 

 „Српски 9, математика 7, комбиновани 5. Уписао гимназију по избору“. Малић (2016.год.) 

 „Уписала је прву жељу! Веома смо задовољни сарадњом и препоручићемо вас и другима!  Бајчић (2016.год.) 

 „Мима је примљена на прву жељу, освојила је 94,75 поена. Пуно хвала на уложеном труду.“  Сузана (2016.год.) 

 „Укупно 98, испуњена прва жеља. Хвала вам!“ Михаиловић (2016.год.) 

 „Српски 8,75; комбиновани 9; математика 9. Хвала на свему!“ Самарџић (2016.год.) 

 „И Алекса и сви његови другари из школе који су били на вашим припремама су одлично урадили тестове...“ Ђурђевић 

(2016.год.) 

 „Српски 9,5; математика 8,5; комбиновани 8,75;. Хвала, ићи ћемо и на енглески код вас!“ Руњајић (2016.год.) 

 „Ксенија 95,5! Уписала своју прву жељу. Хвала на дивној сарадњи.“ Перовић (2016.год.) 

 „Хвала на сарадњи и подршци нашем детету – топло ћемо вас препоручити будућим осмацима!“ Сремчевић (2016.год.) 

 „Дуња је са 96,5 уписала прву жељу! Велики поздрав вашој школи и вашим професорима.“ Михаиловић (2016.год.) 

 „Имао је 26,5 бодова на матури и уписао прву жељу! Нама родитељима је било најважније да редовно похађа ваше 
часова, јер би то у некој другачијој режији било много теже. Поздрав, препоручићемо Master Class!“ Лукић (2016.год.) 

 „Остварена друга жеља-електротехничар раћунара! Хвала вам.“  Радивојевић (2017.год.) 

 „Андреа- српски 20, математика 18, комбиновани 15,5 – укупно 96,75!  Рајић (2017.год.) 

 „Пресрећна је – уписала  гимназију. Припреме су биле одличне!“   Матић (2017.год.) 

 „Веома смо задовољни, све je урађено професионално и коректно. Поново ћемо сарађивати за 4 године“. Боровац 

(2018.год.) 

 „Веома сам задовољна вашом професионалношћу и резултатима на малој матури!“ Цветиновић (2018.год.) 

 „Браво и за нашег Вељка и за све вас! Уписана прва жеља!“ Милошевићи (2019.год.) 

 „Хвала вам што је Катарина, као најуспешнија, освојила бесплатно једногодишње усавршавање енглеског код вас у 
Master Class-u! Радо ће долазити, као и до сад на припреме за малу матуру, а ми вас препоручити родитељима будућих 
осмака.“  Јанковић (2019.год.) 

 
 
 
  
 


