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Školní řád Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 

Školní řád Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky při Obchodní akademii, 

Pardubice, Štefánikova 325 (dále jen jazyková škola) upravuje pravidla a podmínky pro 

studium v této škole ve všech typech jazykových kurzů. Vychází ze zákona 561/2004 Sb. Zákon 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání (školský zákon) 

a z vyhlášky MŠMT o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních 

jazykových zkouškách (č. 33/2005 Sb. a její novely č. 196/2016 Sb.). 
 
 

1 Podmínky přijetí 

1.1 Uchazeč si vybírá kurz v souladu s aktuální nabídkou jazykové školy, která je 

zveřejněna na webových stránkách školy. Nabídka kurzů zahrnuje kurzy všech stupňů 

pokročilosti, od začátečníků až po pokročilé. Stupeň pokročilosti uchazeč zvolí sám, 

případně na základě konzultace s vedoucí jazykové školy. 

1.2 Uchazeč je zapsán do zvoleného kurzu poté, co osobně v kanceláři jazykové školy nebo 

elektronicky na webových stránkách jazykové školy vyplní přihlášku do kurzu a zaplatí 

školné buď převodem na účet školy, nebo v hotovosti v kanceláři jazykové školy. 

1.3 Na přihlášce uchazeč uvede své jméno a příjmení, datum narození, kontaktní e-mailovou 

adresu nebo telefonní číslo a typ zvoleného kurzu. Je-li uchazeč mladší 18 let, 

podepisuje přihlášku do kurzu jeho zákonný zástupce. 
 
 

2 Školné 

2.1 Výše školného je odstupňována podle druhu kurzu, délky jeho trvání a počtu uchazečů 

příslušného kurzu. 

2.2 Školné je splatné jednorázově bezhotovostně na účet školy u UniCredit Bank Czech 

Republic and Slovakia, a. s., třída Míru 1400, Pardubice, číslo účtu 647 235 4074/2700. 

Jako variabilní symbol platby zájemce o studium uvede datum narození ve tvaru 

DDMMRR (D-den, M-měsíc, R-rok). 

2.3 Pokud za uchazeče hradí školné zaměstnavatel, je nutné, aby nejprve předložil 

písemnou objednávku obsahující jméno posluchače a označení kurzu. Po obdržení 

objednávky vystaví jazyková škola fakturu, na jejímž základě zaměstnavatel školné za 

příslušného uchazeče o studium uhradí. Písemné objednávky vystavené 

zaměstnavatelem je možné zaslat na adresu jazykové školy, případně předat na 

sekretariát jazykové školy. U uchazečů, kteří podají přihlášku a nastoupí do kurzu po 

30. září daného školního roku, je školné splatné nejpozději do 7 dnů po podání 

přihlášky. 

2.4 Posluchač jazykového kurzu, který nastoupí v průběhu školního roku, platí poměrnou 

část školného vztahující se k 1. dni měsíce, ve kterém ke studiu nastoupil. 

2.5 Školné nebo jeho poměrná část se posluchačům vrací na základě písemné žádosti, a to 

pouze v případě, že posluchač nemůže z vážných důvodů kurz navštěvovat. Poměrná 

část školného se stanoví ve výši vztahující se k 1. dni následujícího měsíce. 



 

3 Výuka 

Výuka kurzů probíhá na adrese jazykové školy v termínech a dle časového harmonogramu pro 

příslušný školní rok a současně v souladu s termíny hlavních i vedlejších prázdnin platných pro 

státní střední školy.  

 

4 Práva posluchače 

Posluchač jazykové školy má právo: 

− být vzděláván podle školního vzdělávacího programu, 

− být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 

− informovat vedení jazykové školy o závažných zdravotních potížích, domnívá-li se, že 

by o nich škola měla z důvodu jeho vlastní bezpečnosti vědět, 

− požadovat, aby při výuce a zkouškách byly zohledněny jeho případné specifické 

vzdělávací potřeby (zejména poruchy učení jako např. dyslexie, dysgrafie), 

− na žádost posluchače vydá jazyková škola osvědčení o absolvování kurzu, a to 

v případě, pokud absence posluchače nepřesáhne 25 %. 
 
 

5 Povinnosti posluchače 

Posluchač jazykové školy má povinnost: 

− docházet do výuky řádně a včas, 

− respektovat pokyny vyučujícího, 

− ohlásit vyučujícímu důvod dlouhodobé nepřítomnosti v kurzu, neučiní-li tak, vyhrazuje 

si jazyková škola právo posluchače po 2 měsících nepřítomnosti vyloučit a uvolněné 

místo nabídnout dalšímu zájemci, 

− chovat se ohleduplně k majetku školy, pokud zaviní poškození nebo zničení majetku, je 

povinen vzniklou škodu uhradit nebo na vlastní náklady opravit, 

− respektovat přísný zákaz kouření a pití alkoholických nápojů v budově školy, 

− respektovat přísný zákaz jakýchkoliv projevů diskriminace, násilí a šikany mezi 

posluchači 

− dbát na vlastní bezpečnost a vyvarovat se všeho, co může ohrozit zdraví a majetek jeho 

i druhých, 

− oznámit vyučujícímu jazykové školy každou změnu osobních údajů (jméno, bydliště, 

kontaktní adresu či telefon). 
 
 

6 Práva jazykové školy 

6.1 Škola si vyhrazuje právo v případě nerentability (nízký počet uchazečů) daný kurz 

neotevřít nebo jej v průběhu školního roku zrušit. V takové případě vrací jazyková 

škola posluchači celou, případně poměrnou částku školného. 
 

6.2 Škola je oprávněna v odůvodněných případech nabídnout posluchači náhradní výuku 

v jiném termínu, případně  s jiným vyučujícím. V takovém případě  nevzniká posluchači 

nárok na vrácení školného. 



 

7 Nakládání s osobními údaji 

Veškeré osobní údaje uvedené v přihlášce do kurzu a jsou zpracovány podle zákona  

č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. 
 
 

8 Závěrečná ustanovení 

Jazyková škola je oprávněna školní řád pozměnit nebo doplnit. 
 
 

Školní řád nabývá účinnosti 1. září 2022. 
 
 
 
 

V Pardubicích 31. srpna 2022 Ing. Monika Dobešová 
 

ředitelka školy 
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